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Abstrakt 

Erik Beckmans roman Inlandsbanan (1967) har, tillsammans med hans hela författarskap, 

både kritiserats och hyllats som obegriplig, med en berättarstruktur som aktivt bryter mot ett 

konventionellt, episkt berättande och anammar en försvårande, gestaltande skriv- och läsakt. 

Derrida diskuterar i Of Grammatology (1967) funktionen hos den skrivna texten som 

betecknande det betecknande, det vill säga betecknande det talade språket som betecknar den 

refererade betydelsen, och hur relationerna dessa sinsemellan förskjutits. På ett liknande sätt 

har Inlandsbanans textfunktion förskjutits från en episk berättartradition till en icke-muntlig, 

materialistisk struktur. Med hjälp av en inomkompositionell, intermedial begreppsapparat, 

och en hypotes kring ett musikaliserat berättande, där gestaltande former tar sig runt den 

muntliga språktraditionen inom litteraturen, ses Inlandsbanan här i ett nytt ljus och en del av 

dess påstådda obegriplighet redes ut. Allt detta sker integrerat i en diskussion av en 

intermedial metod för analys, som hela tiden har sitt stöd i Erik Beckmans roman. Slutligen 

manifesteras en diskussion i form av en analys av romanen med uppsatsens teoretiska 

diskussioner som grund. Detta fungerar både som inblick i ett i mångt och mycket förbisett 

författarskap, och i en terminologi för att hantera skarpt avvikande texter inom 

litteraturvetenskapen. 
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1. Inledning 

Ämnesval 

Inlandsbanan (1967) av Erik Beckman är en form- och språkexperimentell, och på många sätt 

svårtolkad roman som flörtar både med senmodernismens abstrakta strukturer och 

poststrukturalismens dekonstruktion och språkfilosofi. Att läsa den efter traditionell semiotisk 

tolkningsbas eller efter narratologiska mönster är svårt, och kanske inte ens givande, då den 

hela tiden bryter sig loss från de konventionella berättarformerna. Handlingen är svår att 

urskilja och karaktärerna svåra att lära känna, de flyger flyktigt förbi och blir snarare som 

begrepp, eller skuggor. En sådan litterär form som ännu inte låtit sig fångas eller beskrivas 

bör ständigt omtolkas för att inte fastna i en sidofåra till ett litterärt huvudspår och endast 

betraktas som en excentrisk biprodukt till det experimentella 60-talet och lämnas därhän.  

 Problemet ligger i att förklara texter som inom sitt eget medium aktivt arbetar 

emot konventionella tolkningsmodeller. För att arbeta med en ny typ av text krävs en ny typ 

av läsning, och romanen måste läsas utefter sina egna premisser. Inför detta problem kommer 

denna uppsats att låna in begrepp som avser förståelseproduktion samt semiotiska modeller 

från musikmediet för att sedan läsa texten utefter en i den bemärkelsen mer distanserad 

utgångspunkt. Dock är det viktigt att poängtera att detta inte betyder att läsa den som ljudande 

musik i bokstavlig bemärkelse, utan som musikaliserad litteratur, i ett försök att lyfta 

romanen ut ur den berättartradition den själv kritiserar. Detta bygger på ett sätt att ta sig an 

texten med nya termer och skapa en förståelsebas med andra förtecken än de semantiska. 

Inlandsbanan kan på detta sätt ses som ett perfekt exempel på en viss typ av 

texter som blivit marginaliserade på grund av sin påstådda obegriplighet, och en text som kan 

fungera som ett diskussionsobjekt i jakten på nya litterära strukturer. 

Syfte och metod 

Syfte 

Inlandsbanan är som sagt en svårfångad roman som kräver vissa tydliga och väl formulerade 

ingångsvinklar för att analysen ska bli produktiv. Den första hörnstenen i min analys är därför 

en typ av tematisk beskrivning och nedbrytning av texten, för att förklara varför den på olika 

sätt inte är läsbar efter konventionella premisser, utan kräver en ny eller omformulerad 

begreppsapparat. Med hjälp av Derridas teorier kring den skrivna textens förskjutning 

gentemot det talade språket (gällande det betecknande och det betecknade) ser man att 

Beckmans text saboterar kopplingen mellan det skrivna och det talade tecknet för att gå runt 
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detta talade och gestalta texten som kopplad direkt mot det betecknade. Detta gestaltande är 

annars typiskt för musik, som i brist på ords semantiska funktioner alltid tvingas till att 

utformas efter gestaltande principer. Derridas teoribildning fungerar här som ett brobygge 

mellan Inlandsbanan som en påstått obegriplig roman och en intermedial analysmetod som 

kommer att lösa upp denna obegriplighet och ställa sig som motpol mot den konventionella 

tolkningsmetoden. Fokus för uppsatsen är en diskussion kring den inomkompositionella typ 

av intermedialitetsanalys som framförallt företräds av W. J. T. Mitchell, där texten själv står i 

centrum och öppnar sig åt alla håll, intertextuella likväl som intermediala, eller intermediala i 

bemärkelse av en utvidgad intertextualitet. Genom en syn på texten som oren, präglad av alla 

mediala uttryckssätt, kommer en terminologi för okonventionellt berättande att konstrueras, i 

ett försök att vidga förståelsen och läsningen av annars svårbegripliga texter. Till slut kommer 

vi att ha byggt upp en mer konstruktiv bild av Beckmans författarskap och gett 

lösningsförslag till delar av Inlandsbanans obegriplighet, eller åtminstone vidgat begreppet 

litterär begriplighet mot andra semiotiska modeller än de traditionellt semantiska strukturerna. 

De dekonstruktiva termer som använts för att beskriva Beckmans författarskap byts ett efter 

ett ut mot musikaliskt präglade begrepp som hänvisar till nya betydelseproduktioner i texten. 

I centrum för allt detta står en av romanens röda trådar, nämligen företaget 

Orgue Matérialiste [materialistisk orgel] som styr (eller är?) hela inlandsbanan. Denna 

materialistiska orgel kommer att genomsyra uppsatsen som en metafor för en hypotetisk 

inomkompositionell poetik för romanen, ett litterärt orgelspel som materialiserar sina toner i 

ord (skrivna) och förblir stumt på grund av sin förskjutna koppling till det verbala språket. Ett 

sådant berättande kan inte kretsa kring ett linjärt narrativ eller kring semantiska 

direkttolkningar utan blir snarare musikaliskt utformat, materiellt och akustiskt, och saboterar 

det invanda semiotiska systemet. 

Intermedialitetsbegreppet 

Man kan säga att intermedialitetsbegreppet är på samma gång nytt, under pågående 

definiering, och betydligt äldre, en traditionell diskussion inom estetiken och konstteorin. 

Hans Lund beskriver dess historia med utgångspunkt i 1500-talats interartiella diskussioner 

kring bildkonst, skriftkonst och musik som en till en början filosofisk-estetisk fråga, abstrakt 

och obunden till tid och tradition, som sedan utvecklar sig till en ingående form- och 

kontextdiskussion kring de olika konstarternas särart och likhet.1 I dagens läge har denna 

frågeställning integrerats med strukturalistiska och poststrukturalistiska teorier, och bildat en 
                                                
1 Hans Lund, ”Medier i samspel” i Intermedialitet: Ord, bild och ton i samspel, red. Hans Lund, (Lund, 2002), s. 
14f. 
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typ av utvidgad intertextualitet där ordet ”medium” ofta sammanfaller med det i semiotiken 

använda begreppet ”text” som inte begränsar sig till det skrivna ordet, utan till alla typer av 

uttrycksformer. Här tas steget bort från en låsning vid de traditionella konstarterna, och även 

reklam, television, TV-spel och liknande uttryckssätt nämns som delar i ett intermedialt 

samspel.2 Denna intermedialitet, som kontrast mot en äldre, traditionellt lagd interartialitet, är 

förhållandevis ny, och terminologin runt omkring inte helt klar, utan under omformning och 

diskussion.3 

Det som kommer att ligga till grund för denna uppsats är en version av 

intermedialitetsbegreppet som frångår den traditionella typen av komparativ intermedial 

textanalys och inriktar sig på ett utvidgat textbegrepp i Roland Barthes bemärkelse. Barthes 

skriver i sin essä ”Från verk till text”: 

Texten erfars endast i en aktivitet, i en produktion. Härav följer att Texten inte kan 

upphöra […]; dess grundläggande rörelse är genomkorsningen [”la traversée”] (i 

synnerhet kan den skära genom ett verk, flera verk). […] På samma sätt upphör 

inte Texten i och med (den goda) Litteraturen; den kan inte begripas som en del av 

en hierarki eller ens en enkel genreindelning.4 

I förlängningen av denna definition slutar inte texten vid litteraturens rand, utan spelar vidare, 

utåt mot andra texter, och inte nödvändigtvis endast litterära sådana. W. J. T. Mitchell 

diskuterar i en artikel om ekfraser, ”Ekphrasis and the Other”, hur olika medier (i detta fall 

bildkonst och skrivkonst) egentligen inte skiljer sig mycket från varandra utifrån en semantisk 

ståndpunkt när det gäller referering, uttryckandet av intention och effektskapandet hos 

läsare/betraktare.5 Enligt Mitchell är det ”rena” mediet en idealiserad stereotyp som inte går 

att förverkliga. Lund citerar en annan av Mitchells texter som säger att alla konstarter snarare 

är ”mixed media, combining different codes, discursive conventions, channels, sensory and 

cognitive modes”.6 Detta sker oberoende av eventuell pretext (till exempel i fallet ekfraser) 

och är en helt och hållet inomkompositionell problematik. I denna bemärkelse kan man se 

intermedialitetsbegreppet som ett sätt att se på texter, en metodologi för att angripa konst på 

nya sätt. Barthes beskriver hur tvärvetenskapliga principer blir intressanta på allvar först när 

”de gamla områdenas solidaritet bryter samman […] till förmån för ett nytt objekt och ett nytt 

                                                
2 Lund, s. 19. 
3 Jørgen Bruhn, ”Intermedialitet” i Tidsskrift för litteraturvetenskap (2008:1), s. 24. 
4 Roland Barthes, ”Från verk till text”, i Modern Litteraturteori: Del 2, red. Claes Entzenberg & Cecilia 
Hansson, (Lund, 1992), s. 381f. 
5 W. J. T. Mitchell, ”Ekphrasis and the Other”, i Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representations, 
(Chicago, 1994), s. 160. 
6 Lund, s. 11. 
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språk, vilka ingetdera befinner sig inom det fält av vetenskaper man i lugn och ro sökt 

jämföra”.7 Vid läsningen rivs gamla murar för att söka nya vägar in i litteraturen. När 

litteraturens gränser utvidgas krävs det även att begreppsapparaten söker sätt att hantera 

tidigare outforskade fenomen, för att inte analysen ska grumlas, eller bli obegriplig. 

Den här uppsatsens intermediala inställning liknar mycket den Werner Wolf 

använder sig av när han beskriver vad han kallar ”musikalisering av litterär berättelse”, vilket 

definieras som en typ av ”fördold inomkompositionell intermedialitet” som använder sig av 

”implicit[a] referens[er] (intermedial imitation)”.8 Detta innebär en formmässig och 

innehållsmässig interreferens mellan musik och litteratur inom en litterär text, två medier som, 

med Mitchells ord, strider om plats och medial representation i en form som samtidigt 

omöjliggör den utomstående partens konkretiserade närvaro och endast tillåter den i andra 

hand.9 Jag menar dock att Wolf lätt fastnar i ett intentionellt felslut som låser sig vid att dessa 

implicita referenser måste vara medvetna, vilket grundar sig i en feltolkning av kopplingen 

mellan text och författare. Det är mycket viktigt, kanske oundvikligt, att se texten som 

autonom från sin explicite författare. Barthes skriver att: 

Texten kan läsas utan faderns garanti. Återställandet av intertexten avskaffar 

paradoxalt nog härkomsten. Det är inte det att Författaren inte kan ’komma 

tillbaka’ in i Texten – sin text – men han kan endast göra det på inbjudan, så att 

säga, och om han är romanförfattare skriver han in sig som en av sina karaktärer, 

en figur insydd i väven. […] Hans liv är inte längre ursprunget till hans historier, 

utan en historia som löper jämsides med hans verk.10 

En vidare läsning, genom Mitchell och Barthes, av de begrepp Wolf lägger fram leder till en 

metod för analys som fördjupar texten genom musiken och tolkar den efter nya 

förutsättningar. 

En viktig belysningspunkt Erik Beckman själv poängterat gällande kopplingen 

mellan litteratur och musik är vikten av att hålla analysen inom aktuellt medium och inte fästa 

tilltro till sina intermediala resonemang i alltför bokstavlig bemärkelse. Sven Hansell citerar 

en intervju med Beckman där han säger: 

Det verkar på en del kritiker som om de bara kunde tänka sig språk i två 

funktioner: verklighetsbeskrivande eller musikaliskt. Är texterna inte det ena så är 

                                                
7 Barthes, s. 380. 
8 Werner Wolf, ”Musikalisering av litterär berättelse”, i Intermedialitet: Ord, bild och ton i samspel, red. Hans 
Lund, (Lund, 2002), s. 207. 
9 Mitchell, s. 158. 
10 Barthes, s. 385. 
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de det andra. Men om man menar att jag jobbar med ord utan betydelse så kunde 

jag ju lika gärna sjunga en trall i stället för att skriva romaner. Det är så banal 

överkoppling detta musiksnack så fort en text är rörlig.11 

Utgångspunkten vid analysen av texter så som Inlandsbanan kan aldrig vara att orden är toner 

utan ett ords semantiska egenskaper, men med hjälp av musikaliska begrepp använda som 

metaforer kommer i min analys nya förståelseproduktioner belysas och språkets spel mellan 

betecknande och betecknat nyanseras. 

Magdalena Wasilewska-Chmura diskuterar i sin avhandling hur musikaliska termer på 

detta sätt både kan användas och missanvändas (eller har missanvänts) inom 

litteraturvetenskaplig kritik. Hon lyfter fram vissa punkter och termer som, på en tillräckligt 

hög abstraktionsnivå och just som metaforer, kan bilda nya förståelseproduktioner vid läsning 

av litteratur. Denna uppsats använder sig i stor utsträckning av en del av Wasilewska-

Chmuras terminologi, men tar också del av de idéer hon framför kring kopplingen mellan 

musik och litteratur, och vidareutvecklar dessa till en metod i angripandet av studieobjektet. 

Begreppsapparat 

En del av det som kommer att ingå i analysen och i den intermediala hypotesen är semiotiska 

begrepp som är förhållandevis vedertagna även inom dagens litteraturvetenskap. Det 

viktigaste i detta sammanhang är begreppet tecken, i det skrivna språket framförallt 

representerat av ord, som inom semiotiken delas upp i betecknande [signifiant] och betecknat 

[signifié], det vill säga en materiell part där språkljud, bokstäver och tecknets fysiska utseende 

står i fokus, och en betecknad part som består av referenspunkten, eller idén om det som sägs. 

Det är viktigt att betona att dessa två inom semiotiken ses som endast godtyckligt 

sammankopplade (det vill säga att det inte finns någon naturlig koppling mellan ordet ”träd” 

och ett faktiskt träd), men att de ingår i ett konstruerat spel för att uppnå kommunikation 

(språk). Detta problematiseras ännu mer när det skrivna ordet ställs upp gentemot det talade 

ordet (som i sin tur står gentemot det betecknade ordet), ett förhållande som är i allra högsta 

grad aktuell i föreliggande uppsats, och som ingående kommer att tas upp senare. 

 En annan term som kommer att diskuteras här är begreppet musikalitet, eller 

musikaliskt berättande. Musiken och litteraturen har alltid stått varandra nära på så sätt att de 

båda, till skillnad från bildkonst, eller de spatiala konstarterna, är temporala, och till sin natur 

linjära. Både en roman och ett musikstycke har, i förenklad bemärkelse, en början och rör sig 

mot ett slut. Detta gör att båda på olika sätt innehåller någon typ av berättande. En väsentlig 
                                                
11 Sven Hansell, Livet, även om jag dog av det: Erik Beckmans väg till en ny romanform, diss. (Stockholm/Eslöv, 
1991), s. 50. 
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skillnad som står i fokus för analysen av en musikaliserad roman, eller för en intermedial 

litteraturanalys, är ordets semantiska kvalitéer till skillnad från tonens, en kvalitet som medför 

att musiken i högre grad tvingas använda sin materiellt akustiska form för att gestalta det 

betecknade, berättelsen, i sitt berättande, medan orden semantiskt kan genom förmedla sitt 

budskap. Denna dualitet, gestaltande kontra semantiskt berättande, kommer även den tas upp 

ingående senare i uppsatsen och ligger till grund för analysens hypotes kring Erik Beckmans 

berättarkonst. 

Forskningsläge och materialanvändning 

Forskningen kring Erik Beckmans författarskap är knapp, men inte obefintlig. Två 

avhandlingar har skrivits i ämnet, båda som försök till en övergripande bild över en 

beckmansk estetik, med fokus i hans spel mot materialism, men också i hans särart gentemot 

konkretistiska författarkollegor under 60-talet. Den första är skriven av Sven Hansell (nu även 

redaktör i Erik Beckman-sällskapet): Livet, även om jag dog av det (1991) och innehåller 

övergripande tematiseringar och formanalyser av Beckmans författarskap, med fokus på ett 

decentraliserande och avsubjektifierande berättande. Den andra, Nervositeten kommer utifrån 

(2005), skrevs av Christer Ekholm och avgränsar sig till Beckmans två första publicerade 

verk, som här beskrivs som en typ av ”programförklaring” som kan ligga till grund för en 

genomgående estetik även i de senare verken. Christer Ekholms avhandling diskuterar dock 

en annan typ av frågeställning som inte kommer vara till större hjälp vid min egen analys. 

Vidare finns det en hel del merläsning i de antologier Erik Beckman-sällskapet gett ut, och 

när det gäller just romanen Inlandsbanan är framförallt Händelser i livet (2000), redigerad av 

Sven Hansell, av intresse, med artiklar om romanen av bland andra Anna Hallberg, en text om 

Beckmans förhållande till materialitet av Åsa Beckman samt en ur musikalisk synvinkel 

präglad textanalys av Beckmans senare roman Kameler dricker vatten (1971). En sista, i 

sammanhanget näst intill klassisk, text är den ”Essä om Erik Beckman” av Horace Engdahl, 

som publicerats i tidsskriften BLM 1984, och senare tryckts i essäsamlingen Stilen och lyckan 

(1992). I denna bryter Engdahl ned Beckmans språk- och formexperimentella stil till tolv 

särskiljande element, och vill både visa på hans kontextuella och intertextuella relation till sin 

tid och sina samtida kollegor, samt tydligt visa på hans egenart och originalitet.  

Den stora tänkaren kring den definition av intermedialitet som behandlas i denna 

uppsats är W. J. T. Mitchell, och i synnerhet hans artikel ”Ekphrasis and the Other”, utgiven i 

Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation (1992) som behandlar den kamp 

som pågår mellan två medier i texten i sig, implicit. Annars är väldigt mycket skrivet om en 



 9 

komparativ typ av intermedial läsning, vilket inte kommer behandlas alls i detta sammanhang. 

Språkmaterialism och dess förhållande till ljud och akustik hamnar också när det gäller ämnet 

Beckman i fokus, och här är Jesper Olssons avhandling om konkret lyrik Alfabetets 

användning: Konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal (2005) en övergripande, 

ingående genomgång. 

2. Inlandsbanan 

Romanen 

Det finns en uppenbar problematik i att beskriva en roman som Inlandsbanans handling, då 

begrepp som ”handling” och ”berättelse” i sig motarbetas i dess själva struktur. Berättandet 

tar sig utöver handlingens nivå, tränger sig in i språkmaterian och, med Horace Engdahls ord, 

”saboterar regleringen av textens nivåer och skapar tvivel om dess egentliga ämne”.12 Snarare 

än en regelrätt handling kan man beskriva vissa parallella teman som på olika sätt bearbetas, 

varieras och pressas samman till en helhet. Titelobjektet, själva inlandsbanan i sig, formar en 

ramstruktur som för texten framåt, en slags romanens egna temporala klockverk. Så länge 

rälsbussen rör sig rör sig också romanen, och rälsbussens spår bildar ett slags substitut till ett 

linjärt narrativ, eller en konkretiserad metafor för ett uteblivet sådant. Sven Hansell skriver att 

”[r]älsbussen på Inlandsbanan mellan Kristinehamn och Gällivare står för textens 

disposition”, och beskriver hur ”språket behandlas som en textväv som med inslag efter inslag 

lägger bild efter bild längs den varp som utgörs av Inlandsbanans räls”.13 Inte ens rälsbussen 

som konkretiserad metafor bevarar sin fasta form utan kan med Malte Perssons ord till 

exempel ”vid olika tillfällen [motsvara] en munhåla, ett farande korvskinn och ett absolut 

rum”.14 

 Bokens första del är värd att lyfta fram i sammanhanget, som den del som 

”etablerar de motsatspar som texten därefter ’spelar med’”.15 Här ”presenteras de temata som 

i det följande arbetas ut i full skala: uppe – nere, födande – dödande, autenticitet – alienation, 

manligt – kvinnligt, materiellt – andligt”.16 Hansell beskriver den som en ”parodi över 

illusioner: storebrorsandan, den svenska trygghetsnarkomanin, det kapitalistiska samhällets 

                                                
12 Horace Engdahl, ”Essä om Erik Beckman” i Stilen och lyckan: Essäer om litteratur, (Stockholm, 1992), s. 
207. 
13 Hansell, s. 103f. 
14 Malte Persson, ”Förord”, i Erik Beckman, Inlandsbanan, (Stockholm, 2003), s. VI. 
15 Hansell, s. 108. 
16 Ibid. 
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försök till autenticitet”.17 Viktiga exempel på ämnen som här introduceras är bland andra det 

genomgående sveket - ”[i]ngen noterade sveket då, först nu blir det uppenbart och infört och 

därmed totalt, nu” - och den materialistiska orgeln - ”och bakom fasaden uppenbaras en 

orgel, stycke för stycke och sak för sak”. 18 Sveket och den materialistiska orgeln flyter ihop i 

företagsbildningen Orgue Matérialiste, med hjälp av fem om och om igen upprepade adjektiv 

vilka helt tömts på sin ursprungliga semantiska innebörd: ”[d]et som börjar i Storfors är en 

bolagsbildning kring vidriga, lustiga, berusade, tjeckiska och osmälta, svekets fem” (min 

kursivering).19 Sven Hansell beskriver vidare romanens grundbild i korthet som en serie 

kontraster ”mellan sken och verklighet, mellan ljudande orgel och tyst instrument, mellan 

medvetet och omedvetet, mellan varseblivning och föreställning”.20 Alla dessa återkommande 

element återspelas, utvidgas och smälts samman under rälsbussens och romanens framfart. Vi 

ser hur romanen hela tiden spelar med språket som betecknande och betecknat, och sätter på 

många sätt språket och berättandet i sig i fokus för förståelseprocessen. 

Anti-romanen 

Fragmentering och avsubjektifiering 

En viktig motsättning i sammanhanget är den tradition som får stå gentemot  Erik Beckmans 

författande, och som skall klassas som en konventionell typ av berättarkonst - en i sig djupt 

problematisk klassificering. Jag använder mig av samma uttryck som Horace Engdahl i hans 

”Essä om Erik Beckman”, nämligen begreppet epik. Epik är en term som innefattar ”det 

normala berättandet”,21 eller en berättartradition med språket som betecknande och mer eller 

mindre osynligt, samt en sammanhängande, mer eller mindre linjär berättelse som det 

betecknade. Detta är naturligtvis en mycket stor förenkling, speciellt efter modernismens 

formexperiment som på olika sätt brutit ned denna syn på språket, men det är en förenkling 

som hjälper analysen av starkt avvikande texter, som till exempel Inlandsbanan. Engdahl 

skriver att ”Beckmans markantaste insats som författare är kanske att ha skapat en levande 

fabulering som inte är epik”22 och fastställer i denna mening epik och Inlandsbanan som två 

motsatta typer av berättartraditioner. 

 Hansell beskriver hur: 

                                                
17 Ibid. 
18 Erik Beckman, Inlandsbanan, (Stockholm, 2003), s. 23. 
19 Ibid, s. 31. 
20 Hansell, s. 107. 
21 Engdahl, s. 208. 
22 Ibid. 
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Romanen har stickspårets komposition. Rälsen framåt är överskådlig bara till nästa 

kurva där nästa växel ligger, och texten kopplas in på ett nytt spår. Förgrening och 

association ersätter rationalitet och kausalitet. I hög grad sviker romanen alla 

normala läsarförväntningar; varje ansats till intrig bryts ner, varje början till 

identifikation avslutas med figuranternas död, varje argumentation skrivs sönder.23 

Dessa tankar är väsentliga vid all läsning av Erik Beckman, då de innefattar de aktiva 

motaktioner mot förståelseproduktionen som sker vid läsningen. Så fort läsaren tror sig ha 

hittat ett mönster i berättandet bryts det tvärt av, och så fort tycke fattas för en karaktär har 

berättaren kastat denne ut ur berättelsen (i de flesta fall i form av ”ond bråd död”24). Detta 

sker framförallt rent strukturellt i texten, men även drag av innehållsmässig surrealism finns 

insprängda fragmentvis, och skapar oordning både på strukturell och semantisk nivå. Det är 

omöjligt att förutse vad som ska ske bakom nästa krök, läsaren är ständigt fast i textens nu. 

Rationalitet och kausalitet byts ut, som Hansell säger, mot förgreningar och associativa 

väver.25 Engdahl diskuterar denna uppbrutna ”bild på bild”-struktur med strukturalistiska 

termer, där epikens berättande skiljer på kardinalfunktioner och stödfunktioner i handlingens 

förlopp, medan Beckmans text helt saknar privilegierade ämnen, och varje ämne kan vara lika 

viktigt som ett annat.26 Han belyser senare även den fragmentering Beckman i stort använder 

sig av och som realiseras i sin fulla längd i Inlandsbanan, där textens synfält sällan är ”något 

fält utan en mosaik av ryckvis tillskapade detaljer, alla obönhörligt påtagliga och inplacerade 

med energiska pekrörelser”.27 Detta bidrar bland annat till att avvärja de illusioner av en 

friskuren värld som lätt uppstår i litteraturen och som är ett kännemärke för det episka 

berättandet.28 

Beckman använder sig flitigt av vad Engdahl kallar förblandning,29 ett stilgrepp 

innebärande två eller fler ämnen samtidigt bearbetade i texten. Engdahl citerar ett kort stycke 

ur Inlandsbanan som ett intressant exempel: 

Men postverkskemisten sprang nu på elmotorn utanför bälgverket i Orgue 

Matérealiste och slog sönder menisken på högra knät. Det var här det hände. Man 

har avgjort. Man är i Storfors. Det är första menisken och Bomansson skär den 

femkantig: tjeckisk, berusad, vidrig, osmält och lustig, medan man fortsätter att 

                                                
23 Hansell, s. 105. 
24 Engdahl, s. 210. 
25 Hansell, s. 105. 
26 Engdahl, s. 208. 
27 Ibid, s. 218. 
28 Ibid. 
29 Ibid, s. 213 



 12 

köra genom Lillan. Det finns ingen anständig trivselforskning. Som det nu är är det 

bara knarkare som talar om lycka på ett sakligt sätt. Orgue Matérialiste har sin 

första lilla knapp. Bomansson sjöng av glädje och framträdde som sällskaps- och 

kulturbaryton under olika aftnar i Storfors, svekets första sociala.30 

Engdahl diskuterar hur det i detta korta stycke ryms minst sex olika skikt som sänks ned i en 

och samma språkliga ström och skapar samband mellan de olika verkligheterna som går ihop 

och slingrar sig runt varandra.31 Denna uppbrutna estetik är genomgående i romanen vilket 

stör den konventionella lineariteten i berättandet och grumlar förväntningsförmågan i och med 

att läsaren aldrig kan veta vad som ska komma, eller ens var någonstans i berättandet man för 

tillfället är. Sven Hansell diskuterar hur berättandets desorganisering har sin grund i 

Beckmans aktiva avskaffande av intrig i klassisk bemärkelse, vilket leder till att ”textens 

ytstruktur förlorar ett naturligt sammanhang”.32 Detta avskaffande av intrigen som 

sammanhållande struktur skapar i romanen omöjliga och absurda handlingar och ”ett helt 

spektrum av oförenliga synvinklar. Berättelsens harmoni byts mot dissonans”.33 

Romanens subjekt är i princip omöjligt att urskilja, ”[ä]r det Beckman själv? Ett ironiskt 

berättarjag? […] Berättarhållningen är konsekvent underminerad och läsaren svävar alltid i 

osäkerhet om i vilken relation han står till texten”.34 Till exempel inträder ett opersonligt 

”man” som berättare mitt i romanen, som annars generellt berättats i tredjeperson – vilket 

leder till frågan om detta ”man” varit berättare hela tiden, och fortsätter vara det senare i 

romanen, en fråga som aldrig blir besvarad då denna uttalade berättare snabbt försvinner igen. 

Man beviljade alla hennes framställningar och ansökningar. […] När hon talade om 

att hennes verkliga och enda problem var att hon inte fått något barn och att hon 

aldrig bett eller ansökt om något annat här i världen fattade man genast detta som 

en utmaning och kom på så sätt in i bilden. Framprovocerad eller ej var ens 

manbarhet åtminstone passabel vid tillfället, och man stötte och körde och vred och 

krängde lustigt och berusat, tjeckiskt, vidrigt och osmält mellan hennes smala men 

starka ben.35 

I den första meningen uppfattas detta pronomen fortfarande som ett allmänt beviljande av 

behandlade framställningar och ansökningar, medan citatets andra meningen förskjuter 

betydelsen till en subjektiv berättare som inträder, uttalat, in i handlingen. I den tredje 
                                                
30 Beckman, s. 38. 
31 Engdahl, s. 214. 
32 Hansell, s. 58. 
33 Ibid. 
34 Ibid, s. 67. 
35 Beckman, s. 35f. 
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meningen är det inte bara en subjektiv berättare, utan även en aktiv part i händelseförloppet. I 

narratologiska termer sker en förskjutning av berättarsubjektet från en extern-, till en intern- 

och vidare till en deltagande berättare, och allt i ett enda kort stycke. 

Begreppsförvanskning och språkmaterialism 

Ett förekommande stilgrepp i Inlandsbanan är behandlingen av textuella formler och grepp, 

vilken gör romanen svårbehandlad. Texten innehåller implicita störningar som använder sig 

av, och saboterar analysens och läsningens själva redskap. Engdahl diskuterar vad han kallar 

nominalisering,36 en personifiering av ett ord eller ett begrepp, en subjektifiering av ett 

materiellt ting, ofta till synes helt slumpartad ”i förhållande till den roll de sätts att spela”.37 

Ett stycke i slutet av romanen är talande i denna bemärkelse då det beskriver skapandet av en 

sådan begreppslig personlighet: 

KATZENBACHS dotter blev döpt under två landsvägsbroar i tät följd mellan 

Långbansände och Lesjöfors, blev döpt till ”ÄGG” när landsvägen gick över från 

högerfönstren till vänsterfönstren och till ”SVAGDRICKA” när landsvägen gick 

tillbaka över spåret och försvann till höger i det flyende, irrande och fängslande 

landskapet. […] Lilla ”ÄGG, SVAGDRICKA” hade röd mössa med stor blåvit 

tofs, blå täckjacka och stor axelväska, blå skidbyxor […]38 

Begreppet ”ÄGG, SVAGDRICKA” agerar vidare som personifierat subjekt i en 

sidoberättelse, ovetandes om sin egen begreppsliga tillkomst. I och med detta är det svårt att 

tala om teman och begrepp som används i romanen då teman och begrepp i sig används för att 

problematisera textens roll gentemot läsaren. Är Orgue Matérialiste ett tema, ett begrepp, en 

orgel, ett företag eller rent av ett subjekt? Och hur är det med sveket? I båda fallen kan man på 

olika sätt urskilja flera av dessa nivåer, vilket betydligt försvårar analyser av texten, och 

framförallt undergräver analysens själva redskap: begrepp, tema, ord, struktur osv. Snarare 

används dessa begrepp, termer eller ord som återupprepade fragment som om och om igen 

skapar nya associationsmöjligheter hos läsaren, ”fogas in i nya sammanhang, deformeras, 

bildar mönster av upprepningar så att klangbilder och flyktiga ledmotiv uppstår i texten”.39 

Engdahl diskuterar dessa omtagningar, och på grund av att ”formuleringarna lösgörs ur varje 

definitiv kontext får uttrycken en självständig prägel, blir ett slags ordobjekt eller 

motivobjekt, som ger den beckmanska oläsbarheten en arkitektur”.40 

                                                
36 Engdahl, s. 212. 
37 Engdahl, s. 213. 
38 Beckman, s. 199. 
39 Engdahl, s. 215. 
40 Ibid. 
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 På detta sätt stör Beckman kopplingen mellan ordets materiella vara (dvs. dess 

skrivna form, akustiska läte, osv.) och dess konventionella semantiska betydelse. Ett av de 

mest anslående exemplen på detta i Inlandsbanan är de fem adjektiven som upprepas gång på 

gång genom romanen: ”[e]tt expanderande bolag, ännu utan egna och häftiga menisker men 

åsatt namnet Orgue Matérialiste, femkantigt inne i hennes organ, lustigt, vidrigt, berusat, 

osmält och tjeckiskt, och verkligen fritt expanderande”.41 Trots att orden inte refererar till sina 

ursprungliga betydelser är de inte helt tömda på innehåll, och används aldrig fel, och aldrig 

ogrammatiskt,42 men kopplingen mellan ord och tecken som en betecknande part och en 

betecknad betydelse rubbas av en oväntad användning och av en återkommande upprepning. 

Fokus förskjuts från ordet som osynligt, betydelsebärande medium, till ett materiellt ting, med 

form, smak och akustik. Jesper Olsson beskriver den konkreta lyrikens språkliga spel på ett 

liknande sätt, och han beskriver hur i texten, genom att ”insistera på sin singularitet, sitt 

specifika förkroppsligande som skrift och/eller ljud, finns åtminstone en potential att inte bara 

bjuda motstånd mot läsningar baserade på vedertagna modeller och former – i vid mening – 

utan också att framkalla en reflektion kring de materiella villkor som utgör förutsättningen för 

kommunikation”.43 Texten i sig visar upp hur ”[s]pråkets system inte är något naturgivet, utan 

har utvecklats genom en användning, som delvis stelnat i konventioner”.44 På samma sätt kan 

man tala om formen i berättandet, det vill säga den betecknande delen av ett narrativt system, 

som visar upp sig själv, insisterar på sin singularitet, och tar sig utöver en sekundärfunktion i 

relation till den betecknade berättelsen. 

Dessa poänger kring ordets och språkets materialitet som gjorde sig gällande i 

litteraturklimatet under 60-talet ligger som fond till mycket av det Beckman arbetar med, och 

genom att belysa ordet som mer än ett osynligt medium omöjliggörs en konventionell syntes 

av dikotomierna form gentemot innehåll.45 Hansell jämför med ett citat från Anders Olsson 

där han diskuterar stilgrepp hos Gunnar Ekelöf: ”[u]pphävandet av språket med språket, med 

det namnlösas, bildlösas eller meningslösas figurer”.46 Man skulle kunna säga, med Hansell, 

att form och innehåll på ett sätt förenas och att istället för att ”berätta om innehållet är texten 

innehållet”.47 Även Peter Hansen diskuterar i förbigående denna estetik och kommenterar att 

hos Beckman ”förenas […] en föreställning om världen på sidan av begreppsapparaterna och 
                                                
41 Beckman, s. 36. 
42 Engdahl, s. 216. 
43 Jesper Olsson, Alfabetets användning: Konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal, diss. 
(Stockholm, 2005), s. 107. 
44 Ibid, s. 121. 
45 Ibid, s. 124. 
46 Hansell, s. 69. 
47 Ibid, s. 59. 
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en idé om dessa begreppsapparaters förvridande eller förfalskande verkan, särskilt när de gör 

anspråk på att återge eller utlägga allmängiltiga sanningar”.48 Ordet som benämnande och 

refererande blir plötsligt betraktat som ett konstruerat och godtyckligt fenomen, vilket kan 

saboteras och byggas om. Vid detta ombygge undergrävs även läsningen och relationen 

mellan läsare och text, och texten blir i sig själv ett motstånd, till skillnad från epikens 

medströms flytande språkflöde. 

3. Den musikaliserade romanen 

Musik och metaforik 

Det som i uppsatsen kallas en musikaliserad roman kan manifestera sig på olika nivåer i 

texten. Det vanligaste är en utomkompositionell referenspunkt mellan musik och litteratur där 

komparativa studier står i fokus, till exempel en författare som följt ett musikaliskt verks form 

vid skrivandet av sin roman, eller explicita referenser till ett musikaliskt verk; det vill säga två 

explicita verk som härleds till varandra vid analysen.49 Den strukturella varianten av en sådan 

analys har vissa djupgående litterära problem. För det första bygger den ofta på en explicit 

programförklaring från författaren själv som påstår sig ha skrivit en musikaliserad roman, ett 

påstående som direkt bör ses med tveksamma ögon och inte tolkas allt för bokstavligt, då 

detta vore att försätta analysen i ett intentionellt felslut gentemot texten som autonomt objekt. 

Liknande programförklaringar består i det allra längsta av ”poeternas önskeföreställningar om 

dem själva – hur de vill att läsaren uppfattar dem”,50 en föreställning som återfinns utanför 

texten, inte inom den. Ett vanligare problem är dock att vid analysen använda sig av 

musikaliska termer i antingen allt för luddiga ordalag, eller helt enkelt felaktigt. Svårigheten i 

detta ligger i att det inte går att i bokstavlig mening skriva till exempel en fuga, då detta är en 

teknisk-musikalisk term med mycket strikta regler för ton- och rytmspel på olika nivåer, och 

inte går att i strikt mening direkt överföra till litterära former.51 

Denna problematik måste beaktas även vid en inomkompositionell metod för 

analys för att inte hamna i begreppsförvirring och intentionella felslut. Balansgången går 

mellan att påstå att ett verk i bokstavlig mening följer en specifik teknisk-musikalisk struktur, 

                                                
48 Peter Hansen, Romanen och verklighetsproblemet: Studier i några svenska sextiotalsromaner, diss. 
(Stockholm/Eslöv, 1996), s. 57. 
49 Wolf, s. 204. 
50 Magdalena Wasilewska-Chmura, Musik, metafor, modernism: En linje i den svenska modernismens 
poetologiska reflexion, diss. (Kraków/Stockholm, 2000) s. 217. 
51 Ibid, s. 228. 
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vilket i bokstavlig mening är omöjligt och inte heller särskilt givande för analysen (då, till 

exempel, ord de factum inte är toner) och att använda sig av termer i metaforisk mening utan 

att specificera dessa (då metaforer anses som en självklar integrerad del i språkbruket). En 

överförd terminologi från ett media till ett annat kräver att språket används metaforiskt för att 

uppnå en viss effekt, men även att det ordentligt specificeras både hur det används och i vilket 

syfte. Liksom en ekfras aldrig i bokstavlig mening kan visa hur ett utomstående objekt ser ut 

utan att lämna sitt litterära medium,52 kan heller inte litteraturen vara musik, eller bete sig 

som musik. Det är heller inte meningsfullt att tolka ett litterärt verk som musik, då det skulle 

innebära godtyckliga slutsatser i analysprocessen. Poängen belyses tydligt i Mitchells 

diskussion av ekfrasen: 

One lesson of a general semiotics, then, is that there is, semantically speaking (that 

is, in the pragmatics of communication, symbolic behavior, expression, 

signification) no essential difference between texts and images; the other lesson is 

that there are important differences between visual and verbal media at the level of 

sign-types, forms, materials of representation, and institutional traditions53 

Musikaliseringen av en roman sker i detta sammanhang i stort sett hos läsaren, den används 

som en analysmetod för att uppnå en effekt vid meningsproduktionen i texten. All 

musikalisering av text sker i detta hänseende inom textens egna ramar, aldrig i bokstavlig 

bemärkelse. Den är ett sätt att överskrida de litterära ramarna utan att lämna dess materiella 

grundvillkor, då man i så fall inte bara överskrider mediala gränser utan även lämnar sin 

grundplattform. 

Polyfoni 

Teknisk-musikaliska begrepp som kontrapunkt och polyfoni har använts för att beskriva olika 

litterära former, framförallt som en metod att förstå formbrytande modernistisk lyrik. En term 

som kontrapunkt innehåller bestämda regler för hur toner och stämmor förhåller sig gentemot 

varandra,54 vilket gör den svår att argumentera för som litterär term, då en stämma är svår att 

likställa med något språkligt fenomen. Den musikaliska polyfonin däremot kan betecknas som 

”flerstämmig musik och vidare en musikalisk struktureringsmetod som bygger på flera linjära 

förlopp vilka till en viss grad utvecklar sig oberoende av varandra”,55 och är alltså inte lika 

tekniskt specifik som kontrapunkten, vilket gör den till ett praktiskt redskap även i litterära 

                                                
52 Mitchell, s. 158. 
53 Ibid, s. 161. 
54 Wasilewska-Chmura, s. 223. 
55 Ibid, s. 218. 
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sammanhang. Problemet med att koppla ihop detta med poesi eller litteratur är att texten till 

sin natur är linjär och ”utesluter i princip all strävan mot simultanitet”,56 vilket gör att en 

bokstavlig polyfon text är per definition omöjlig. Wasilewska-Chmura tar upp Roman 

Ingardens diskussion om hur dikten är uppbyggd efter en flerskiktig struktur och hur den i sin 

natur är polyfon: ”språkljudsbildningar, betydelseenheterna, de schematiserade aspekterna 

och de framställda företeelserna (med dithörande metafysiska kvaliteter), varvid de två sista 

skikten inte har språklig karaktär utan de är resultatet av de två förstas intentionalitet”.57 Vad 

detta säger är dock endast att språket i sig är polyfont gentemot olika associationsmönster och 

betydelseenheter, vilket är i sammanhanget en alltför allmängiltig definition av begreppet. 

Istället bör talas om en strukturell polyfoni i litteraturen, i metaforisk bemärkelse, där fler 

röster och förlopp manifesteras samtidigt och tvingas förhålla sig gentemot varandra. 

Samtidigt i detta sammanhang är alltså inte detsamma som när det gäller stämmor i polyfon 

musik, utan samtidigt i litterär bemärkelse. Ett exempel är det redan citerade stycket ur 

Inlandsbanan: 

Men postverkskemisten sprang nu på elmotorn utanför bälgverket i Orgue 

Matérealiste och slog sönder menisken på högra knät. Det var här det hände. Man 

har avgjort. Man är i Storfors. Det är första menisken och Bomansson skär den 

femkantig: tjeckisk, berusad, vidrig, osmält och lustig, medan man fortsätter att 

köra genom Lillan. Det finns ingen anständig trivselforskning. Som det nu är är det 

bara knarkare som talar om lycka på ett sakligt sätt. Orgue Matérialiste har sin 

första lilla knapp. Bomansson sjöng av glädje och framträdde som sällskaps- och 

kulturbaryton under olika aftnar i Storfors, svekets första sociala.58 

Samtidigheten i de olika skikten i detta stycke sker inte bara i bemärkelsen av olika parallella, 

i sig isolerade verklighetsskikt, utan även genom att de blandas samman, träder över 

gränserna in i varandra. Engdahl skriver att i och med detta kan ”vilka samband som helst 

uppkomma mellan de inblandade”.59 Faktum är att olika linjer kan dras under förloppet av en 

och samma mening, synvinklarna förbyts hela tiden hastigt och oväntat. Till skillnad från det 

Ingarden kallar poetisk polyfoni finns här en strukturell polyfoni där litteraturen kommer så 

nära samtidighet som möjligt utan att lämna sitt medium. Detta ställs som tydlig kontrast mot 

ett episkt berättande som mer eller mindre alltid arbetar utefter en linjär struktur som går från 

en punkt till en annan. Även om det i epiken kan förekomma parallella handlingar knyts de 

                                                
56 Ibid, s. 219. 
57 Ibid, s. 221. 
58 Beckman, s. 38. 
59 Engdahl, s. 214. 
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nästan alltid ihop och är organiserade utefter en tydlig hierarki med huvudsats och bisats. 

Detta kan bilda en skenbar samtidighet i handlingen, som dock aldrig strukturellt liknar den 

polyfoni Beckman här uppvisar. Det är dessutom mer eller mindre alltid i episkt berättande på 

ett eller annat sätt motiverat med liknande perspektivskiften. En av Beckmans övergripande 

karakteristiska drag är, enligt Hansell, ”samordningen inte bara på satsens nivå, utan 

framförallt på intrigens nivå. Synvinkelskiften och perspektivförskjutningar, 

personförändringar och identitetsbyten äger rum utan att med minsta ord motiveras”.60 Det 

skapar ett anti-episkt berättande där skikt kan ligga på skikt utan att det är möjligt att urskilja 

en direkt semantisk betydelse bakom strukturen. Detta polyfona berättande fungerar även som 

ett mer konstruktivt sätt att diskutera Engdahls dekonstruerande termer som förblandning61 

och fragmentering.62 

Tema 

Tema är inget ovanligt ord i litterära sammanhang, men har fått en märklig 

betydelseförskjutning i musikaliska och litterära sammanhang som sällan klargörs. Det 

konventionella, litterära temat betecknar Wasilewska-Chmura som ”en övergripande kategori 

kring vilken den beskrivna världen är uppbyggd, varför det förefaller naturligt att tolka det 

som huvudinslag i innehållet. Det litterära verkets tema är överordnat alla dess motiv och kan 

följaktligen inte citeras eller upprepas utan snarare sammanfattas eller utläsas ur verket som 

helhet”.63 Detta till skillnad från det musikaliska temat, som snarare är en ”i högsta grad 

individuell och urskiljbar struktur”,64 och ”en tonföljd som betingar musikstyckets utveckling. 

Denna tonföljd kännetecknas av stor integritet så att den trots sina talrika förändringar 

behåller sin identitet, blir igenkänd i formens tidsmässiga utveckling och uppfattas som dess 

viktigaste strukturelement”.65 När man då överför detta musikaliska tema till litteratur, 

diskuterar Wasilewska-Chmura angående en analys av Gunnar Ekelöfs formdefinitioner, 

”framstår temat som en konstruktion av ord som bygger på den ekelöfska ordmelodien 

(’ordmelodiens temata’), dvs. på associativa förbindelser mellan orden”.66 Wasilewska-

Chmura fortsätter definitionen: 

Temat är med andra ord en bestämd ordföljd, helt i linje med övertygelsen om att 

ord är poesins byggmaterial, liksom toner musikens. Denna konklusion kan i och 
                                                
60 Hansell, s. 30. 
61 Engdahl, s. 213. 
62 Ibid, s. 218. 
63 Wasilewska-Chmura, s. 230. 
64 Ibid. 
65 Ibid, s. 93. 
66 Ibid, s. 94. 
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för sig förefalla självklar, men det är viktigt att ha klart för sig att parallelliteten 

tonföljd – ordföljd har en utpräglat metaforisk natur på samma sätt som tonernas 

och ordens egenskaper […]. Här har alltså en betydelseförskjutning skett från det 

rent akustiska till det semantiska planet.67 

Flera liknande temakonstruktioner återfinns i Inlandsbanan. Till exempel finns i 

hela första delen av romanen insprängt en fragmenterad inre monolog framförd av ett okänt 

subjekt (opersonliga pronomina som ”man” och ”någon” används) där ämnet svek behandlas, 

och som med liknande ordanvändning och en särskiljande typografi framförs som en 

variation, ett malande, eller upprepande av samma pronomen och samma svek. De är 

utformade med meningar så som: 

Därför vill någon att man inte kallar på någon annan, alltså att man kallar på någon 

annan. Naturligtvis sviker han, någon annan, gamle vän, och68 

någon vill ha kontakt med någon annan nu, genast, någon klarar sig inte längre. 

Någon vill ha någon annan som ende talare vid graven, om möjligt som officiant, 

det är hans sista vilja. Om han sviker har han förstått den och gjort vad han kunnat 

för att uppfylla den69 

och man önskade naturligtvis att man tog större hänsyn till en, till en själv, men 

man förstod att om man förstod en skulle man inte ta hänsyn till en alls eftersom 

man förstått först när man lämnat en åt ens öde och låtit en ligga där man lagts, 

och70 

Texten använder en viss typ av särskiljande pronomen (”någon”) och en viss typ av malande 

monologform med små förskjutningar i de semantiska skikten samtidigt som väldigt lite sägs. 

I abstrakt bemärkelse kan man se detta omtalade svek som ett övergripande tema i litterär 

bemärkelse, som övergår textens motiv och genomsyrar romanen, men detta beskrivs bättre 

som en typ av musikalisk-strukturellt tema i överförd betydelse där semantiska associationer 

kring upprepade ordstrukturer fungerar på liknande sätt som variationer på teman i musiken. 

Och detta gäller, som Wasilewska-Chmura diskuterar, inte bara ordföljd (orden som toner, 

tonföljd som melodi) utan bildar ett associativt mönster som upprepas och varieras romanen 

igenom. Detta kan också kopplas till det stilgrepp Engdahl kallar nominalisering71, där ett ord 

eller ett begrepp görs till en personlighet, eller en aktiv deltagare i berättandet. Genom en 
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utbruten användning av uttryck på detta sätt skapas ett sammanhang kring ordanvändningen 

som genomsyrar romanen och skapar både igenkänning och förblandning i dess handling. 

Upprepning 

Ett annat begrepp som Magdalena Wasilewska-Chmura tar upp är upprepning, ett stilgrepp 

som emellertid är förhållandevis standardiserat inom dikt såväl som inom musik. Wasilewska-

Chmura diskuterar hur detta begrepp används av Ekelöf i förskjuten bemärkelse där det till 

skillnad från i de strukturerade formerna i den klassiska diktkonsten snarare används för att 

skapa ”samspel av dynamiska, heterogena och inte minst disharmoniska aspekter, och konsten 

ges en prägel av människans splittrade existens”.72 Egentligen använder Ekelöf upprepningen 

i stor grad på liknande strukturella sätt som gamla diktare, men med ”en annan estetisk 

funktion”,73 som lämnar harmoniestetikens homogena världsbild. Denna bild av upprepningen 

fungerar väl för att beskriva effekten av Beckmans strukturella upprepningar, och 

sammanfaller med det Engdahl kallar Beckmans omtagningar,74  som diskuterats tidigare i 

uppsatsen. Intressant är även att denna typ av upprepande framförallt använts i lyrik och 

diktning, och inte brukar behövas som strukturerande element i en roman med konventionell 

linjär prägel, vilket gör den speciellt intressant att undersöka i fallet Erik Beckman. Vissa 

återkommande meningar upprepas om och om igen som en slags musikaliska teman som 

håller romanen samman, samtidigt som de skapar disharmoni i berättandet. Exempel på detta 

är bland andra meningarna: ”I praktiken kan människor inte leva på jorden. Därför säger de 

att de kan leva där i princip”75 och ”till händelser i livet knyter sig inget som helst språk”.76 

Båda dessa återupprepas ett tiotal gånger var ur munnen på helt skilda personer och i helt 

olika situationer. Effekten blir att en sammanhållning skapas mellan olika verklighetsskikt i 

berättandet, men det bildas aldrig någon homogen harmoni i strukturen, snarare en 

uppsplittring genom de skilda subjekten och sammankopplingen mellan i övrigt från varandra 

isolerade berättare. Wasilewska-Chmura diskuterar även hur det i princip aldrig är frågan om 

en exakt upprepning,77 utan meningarna skiljer sig alltid åt i val av ord. Andra gången heter 

det till exempel: ”I praktiken tycks människor inte kunna leva på jorden… [min 

                                                
72 Wasilewska-Chmura, s. 99f. 
73 Ibid. 
74 Engdahl, s. 215. 
75 Beckman, s. 19. 
76 Ibid, s. 75. 
77 Wasilewska-Chmura, s. 100. 



 21 

kursivering]”,78 vilket skapar en sammanhållande känsla av igenkännande, men samtidigt en 

osäkerhet i vad man läst. 

Modulering 

Modulering är en mer teknisk term inom musiken (än till exempel upprepning och tema), som 

innebär ”en övergång från en tonart till en annan” där ”[r]esultatet blir en oväntad kontrast, 

eftersom ackord i den ena tonarten intar en annan funktion i den andra enligt 

funktionsharmonikens lagar: de är alltså i modulationens förlopp ’belysta’ från två olika håll 

eller får dubbel betydelse (en i vardera tonarten)”.79 Som metafor för en litterär form 

diskuterar Wasilewska-Chmura meningar som ”katten spinner yllegarn att sova med”, där 

”spinner” får en dubbelexponerad betydelse, och först laddas med en viss association för att 

sedan kontrasteras med en helt annan semantisk betydelse i satsen.80 Inlandsbanan är full av 

hastiga vändningar och oförutsebara ”tonartsbyten” i bemärkelsen skiften från ett skikt till ett 

annat, från en handling till en annan. De är svåra att urskilja men effekten sammanfaller med 

den beskrivna moduleringseffekten, ett hastigt byte och en dubbelexponerad betydelse i 

intrigen. Ett av de tydligare exemplen är i slutet av ett stycke ombord på rälsbussen med en 

dialog mellan fyra militärer, som sedan övergår till en firmafest med hjälp av en upprepad 

mening. Kapitel II:2 slutar med orden: 

Överste Karlsson hade keps och engelsk ulster och serg Danielsson hade snobbat 

upp sig med vit skjorta och småmönstrad slips, sidenscarf, grå paletå och hatt och 

gula handskar som han höll i handen. Servitriserna fick inte ha sina små förkläden i 

fred. Så fort de vände ryggen till var det nån gubbe där och drog upp knuten och 

flabbade.81 

Nästa sida, kapitel II:3 börjar med orden: 

Servitriserna fick inte ha sina små förkläden i fred. Så fort de vände ryggen till var 

det nån gubbe där och drog upp knuten och flabbade. Hullt var hjälplöst utanför. 

Firmafesten invid honom skadade honom verkligen…82 

Servitriserna laddas först av associationer från tågvagnen och de fyra militärerna ombord, för 

att sedan hastigt omkastas till en helt ny miljö på en firmafest. Denna dubbla exponering 

skapar en märklig, kontrastrik övergång från ett berättande till ett annat och skapar delar av 
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det splittrade narrativ som genomsyrar romanen. Den bidrar även i allra högsta grad till det 

stilgrepp Engdahl kallar förblandning83 där skilda verklighetsskikt flyter in i varandra och 

ingriper i varandras intriger. Även romanens icke-linjära, fragmentariserade form ställs på 

detta sätt mot sig själv och även Beckmans egenkonstruerade strukturer raseras, tills ingenting 

står kvar. 

Den förskjutna texten 

Den skrivna texten har från början utvecklats som ett komplement till det talade språket 

(Rousseau kallade den för ett ”supplement to the spoken word”84), som ett sekundärt 

språkmedium, men har i den västerländska språkutvecklingen under lång tid förskjutits mot 

en typ av egenvärde.85 Om det talade språket från sin födsel alltid är uppdelat mellan det 

betecknande (den fonetiska-akustiska ordformen) och det betecknade (det som refereras) är 

från början den skrivna texten dubbelexponerad på det sättet att den är den enda teckenformen 

som betecknar det betecknande. Den ställer sig således i en sekundär position gentemot det 

refererade objektet, och skapar ett hierarkiskt led. Det skrivna språket kommer alltid att ha 

denna dubbelhet, att beteckna det betecknande. Under det skrivna ordets utveckling har dock 

denna sekundära teckenform integrerats ingående i det västerländska språkbruket tills det inte 

längre är sekundärt, att det talade språket inte längre är helt och hållet primärt. Det talade 

ordet blir således alltid både betecknat och betecknande, medan det skrivna språket är det 

enda rent betecknande mediet.86 Derrida förklarar: 

Not that the word ’writing’ has ceased to designate the ’signifier of the signifier’, 

but it appears, strange as it may seem, that ’signifier of the signifier’ no longer 

defines accidental doubling and fallen secondarity. ’Signifier of the signifier’ 

describes on the contrary the movement of language: in its origin, to be sure, but 

one can already suspect that an origin whose structure can be expressed as 

’signifier of the signifier’ conceals and erases itself in its own production. There 

the signified always already functions as a signifier.87 

Han diskuterar hur det talade språket idag kan ses som en aspekt av skrivande, och inte 

tvärtom, hur rörelsen mellan det skrivna och det talade har förskjutits. Jesper Olsson citerar 

honom när han säger ”att skriften på samma gång är mer utvändig i förhållande till språket, 
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eftersom den inte är dess ’bild’ eller ’symbol’, och mer invändig i förhållande till talet som 

redan i sig självt är en skrift”.88 En ingående diskussion kring detta fenomen är för uppsatsen 

inte nödvändigt, och av platsskäl inte heller möjligt. Tanken på denna förskjutna text används 

i metaforisk mening som underbyggnad för den intermediala läsningen av litteratur.  

 Derridas definition av ett gammalt språkbruk, konstaterandet att det skrivna 

ordet är ett instrument i det talade ordets tjänst, det vill säga en ”signifier of the signifier”, 

överfört till litterär bemärkelse är samma sak som att beskriva litteraturen som en muntlig 

tradition i nedskrivet format, ett textbaserat media baserat på en fonetisk-akustisk princip. För 

att förenkla denna bild är närstående led det som Horace Engdahl i sin diskussion om Erik 

Beckman kallar epiken, den konventionella narratologiska berättarstrukturen, det litterära 

medium som anammar en muntlig berättartradition och använder språket mer eller mindre 

som ett genomskinligt medium för en ”berättelse”, det vill säga det betecknade. Dubbelledet 

”skrivet-talat-betecknat” finns här ständigt närvarande, dubbelexponeringen är omöjligt att 

frånkomma. Detta språkbruk bygger på det felaktiga antagandet att texten är underställd det 

verbala språket, och inte tvärtom. Denna form av berättande håller dock, liksom Derrida visar 

hur den logocentriska illusionen av språket som hierarkiskt överställt det skrivna ordet, på att 

tömmas, bilden håller på att krackelera,89 vilket tydligt märks på bland annat modernismens 

formexperiment och på modernare språkforskning. Den skrivna texten vrider och vänder sig 

under det talade språket, gör motstånd mot en urvuxen språksyn för att ta sig runt den, direkt 

fram till det betecknade, berättelsen eller meningen. 

 I denna metaforik är Erik Beckmans påvisade anti-episka berättande ett tydligt 

exempel på ett slags brytning mellan det skrivna och det talade språket, en avhierarkisering av 

tecknet. Texten bryter medvetet med konventionella semiotiska mönster för att problematisera 

relationen mellan det betecknande och det betecknade, vilket leder till att texten inte bara är 

”signifier of the signifier” utan även betecknar det betecknade, det skrivna ordet tar sig, 

oberoende av mellanledet, direkt fram till berättelsen i sig. Detta sker genom att texten inte 

bara projicerar fram en bild av ordens semantiska innebörd utan även arbetar med sig själv 

som skriven text och gestaltar i skrift vad den vill säga, strukturellt och språkligt. Detta är 

mycket viktigt i fallet Inlandsbanan. Åter igen med Hansells ord: ”Beckman tecknar ett 

program för romanförfattaren som bryter ner fiktionen som rapport och i dess ställe 

formulerar en direkt gestaltning av verkligheten” (min kursivering),90 och talar om 
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”[u]pphävandet av språket med språket, med det namnlösas, bildlösas eller meningslösas 

figurer”.91 Och för att belysa den intermediala kopplingen i det här fallet är det viktigt att se 

den musikaliska terminologin som ett sätt att diskutera en litteratur som ännu inte fångats, en 

metaforik för ett språk som gått ifrån de muntliga traditionerna och blivit i sig gestaltande, en 

egenskap i allmänhet förknippad med musik. I en metaforisk bemärkelse alltså en 

musikaliserad litteratur. 

4. Slutdiskussion 

I Inlandsbanan finns en tematisk metafor som genomsyrar hela berättandet, metaforen om 

den materialistiska orgeln eller Orgue Matérialiste. Denna orgelbyggnad ställs som kontrast 

till ”vanliga andliga orglar”,92 det vill säga orglar som hävdar sig med hjälp av toner, och inte 

med hjälp av sin materialitet. På grund av den materialistiska orgeln inneboende materialitet 

förblir den alltid stum, liksom Jacques Derridas skrivna ord inte manifesteras via akustiska 

medel, utan är sin mening, själva strukturen av orgeln är dess mening. Som metafor för en 

implicit poetik betyder detta inte att orden (orgelbyggets byggstenar) förlorat sin semantiska 

betydelse, men att de genom omformning, uttömning och dekonstruerande strukturer tar sig 

runt det talade språket och gestaltar sig själva, med hjälp av det skrivna språkets uppbyggnad 

och en anti-episk struktur, men även med hjälp av sin inneboende väv av associationer. Detta 

vässas och fokuseras tydligt med hjälp av att aktivt frångå konventionella berättarstrukturer 

vilket belyser berättandets materiella egenskaper. 

Den materialistiska orgeln och rälsbussen i Inlandsbanan hänger tätt samman, 

och är mer eller mindre oskiljbara. Malte Persson kommenterar att ”Inlandsbanan ’är’ en 

materialistorgel”,93 och att på samma sätt som en materialistorgel skiljer sig ”från ’en vanlig 

andlig orgel’ genom att den inte ger ifrån sig någon musik, så skiljer sig naturligtvis en 

materialistisk järnväg från en vanlig andlig järnväg genom att den inte har några passagerare. 

Därför eftersträvar rälsbussen i Inlandsbanan att tömmas på sin redan från början ovanligt 

knappa last av passagerare”.94 Resan är hos Beckman ett återkommande tema och det sker 

ständigt ”förflyttningar från det kända och välbekanta till det främmande och okända 

landet”,95 vilket direkt manifesteras i romanen som rälsbussens avfärd och totala tömning av 
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passagerare (romanen slutar med orden: ”i övrigt var rälsbussen nu äntligen tom”96), men 

även i orgelns uppbyggnad och färdigställande. På detta sätt kan man läsa romanen som en 

gestaltning av språket i sig som tömmer sig själv på innehåll för att åter ljuda genom sin 

materialitet, romanen som en konkretisering av en materialistisk orgel. 

En romankonstruktion av det slaget, som förhåller sig gentemot en episk 

berättartradition, kan per definition inte följa de traditionella mimetiska stilgreppen för att 

forma sig själv utan att det hade lett till en semiotisk rundgång. Det linjära narrativet kan inte 

bara omformas, utan måste bytas ut helt och hållet, då den materialistiska orgeln, för att 

bibehålla sin materialitet, aldrig kan vara uppbyggd av ett enhetligt semantiskt material utan 

av nyckvis utvalda, sammanblandade fragment som spränger de semiotiska funktionerna för 

att bygga upp nya, vilka även de sprängs sönder. Romanen sviker på detta sätt, liksom Hansell 

säger, alla möjliga läsarförväntingar,97 även de egenuppbyggda, och detta ligger i 

romanstrukturens själva funktion. Det räcker således inte med ett perspektivbyte för att 

förklara ett språk som förskjutits från sin ursprungliga funktion, utan perspektiven måste 

dekonstrueras och omformas helt och hållet, hela tiden. Det är också viktigt att belysa att 

romanen inte är musikaliserad, utan att musikaliseringen endast är en metod för att angripa ett 

berättande som slagit sönder själva berättandet, och de musikaliska termerna används på 

grund av musikens inneboende gestaltande natur som metaforer för det skrivna språket som 

insisterar på sitt egenvärde och bryter kopplingen gentemot det talade. 

5. Sammanfattning 

Erik Beckmans roman Inlandsbanans omdiskuterade obegriplighet har i denna uppsats belysts 

som ett okonstruktivt synsätt för att beskriva avvikande litterära texter. Svårigheten i en 

konventionell analys har beskrivits och problematiserats med hjälp av en strukturell 

genomgång av vissa tekniska stilgrepp Beckman använder och i och med detta har en typ av 

tematik utarbetats i romanen med hjälp av beskrivningen av ett antiepiskt berättande. 

Musikaliska termer kan i denna bemärkelse användas metaforiskt som ett sätt att hantera 

textens gestaltande principer, när den frångår en konventionell berättande litteraturtradition. 

Istället för obegriplighet kan förståelseproduktionen i texten nyanseras och inte ses ur en 

endast semantisk synvinkel där ett ord står för en viss betydelse, utan texten skapar sin 

mening genom gestaltning och musikaliska principer På samma sätt använder sig 
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Inlandsbanan av ett gestaltande formspråk som aktivt skiljer sig från konventionella 

semiotiska mönster och bryter kopplingen mellan den skrivna och den talade texten, och 

därmed saboterar en konventionell narratologisk litteraturanalys. Texten beskrivs i 

musikaliska termer inlånade till det litterära mediet som metaforer för en gestaltande form, 

vilken inte längre är beroende av en traditionell muntlig berättarstruktur utan i sig själv skapar 

nya förståelseproduktioner, inte bara genom ordens semantiska egenskaper utan även via 

berättandets form och språkets materialitet. Fokus förskjuts från ett genomskinligt berättande 

till en tydligt skriven litteratur, och genom detta har den missförståtts som nonsensdiktning 

eller konkret lyrik, och har därmed alltid diskuterats i termer av obegriplighet. Med hjälp av 

en inomkompositionell intermedial analysmetod har dock i uppsatsen skapats ett förslag till 

en ny begreppsapparat som istället diskuterar romanen med hjälp av positiva, konstruktiva 

termer inlånade från musiken. 
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