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Abstract 

 

 

I denna uppsats har Willy Kyrklunds roman Tvåsam (1949),
1
 med hjälp av 

berättartekniska analysverktyg såsom berättarnärvaro, karaktärsgestaltning, metatextualitet, 

komposition och språk och stil, undersökts. I uppsatsen har de grepp som använts i textens 

diskuterats med avseende på effekten för läsaren. Det har framkommit att framförallt textens 

montageform, inte uppfyllande genreförväntningarna, bidragit till att skapa ett allegoriskt 

betydelseplan där poäng och mening kan utläsas. De genrebrytande effekter texten utvinner 

kan sägas göra texten till en antiroman, en metaroman eller en allegorisk roman. Tvåsam kan 

sägas handla om skrivandet och en läsning av Tvåsam kan sägas vara ett sökande efter 

mening. 

En tolkning av texten är varken entydigt sluten eller lättillgänglig vilket tvingar läsaren att 

aktivera sin tankevärld för att kunna foga samman textens olika delar. Textens avsaknad av 

intrig, inkonsekventa berättarhållning, avsaknad av en dynamisk karaktärsgestaltning, 

infogandet av mindre berättelser inuti den huvudsakliga samt den skiftande 

språkanvändningen har alla bidragit till att anvisa en sådan aktivering.  

Samspelet mellan textens form och innehåll har också uppmärksammats. De filosofiska 

frågeställningar som tematiserats i texten har ofta på ett eller annat sätt illustrerats. 

Exempelvis har frågan om människans fria vilja och de valmöjligheter detta inbegriper knutits 

an till textens metafiktiva drag där berättaren tillämpat diskussionen genom att uppvisa 

skribentens, varande han själv, fria vilja och ge läsaren alternativa läsningar. På så sätt 

upprätthålls även en relation med läsaren. Slutligen har en diskussion kring textens effekter 

med fokus på författarens makt förts där textens form i förhållande till läsarens roll stått i 

centrum. 

                                                
1 Willy Kyrklund, ”Tvåsam”, i Prosa, (Stockholm 1995). Prosa är en del i en samling som givits ur där de flesta 

av författarens texter samlats. Den andra delen heter Berättelser, dramatik, anföranden, artiklar, (Stockholm 

1996). I fortsättningen ges hänvisningar till Tvåsam med angivande av sida inom parantes i den löpande texten. 
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Inledning 

 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda Willy Kyrklunds berättarteknik i hans första roman 

Tvåsam genom att uppmärksamma olika narrativa grepp såsom berättarnärvaro, 

karaktärgestaltning, metatextualitet, komposition, språk och stil och att i samband med detta 

föra en diskussion kring och utreda effekten av textens berättartekniska grepp för den 

mottagande läsaren. Den relation som uppstår mellan text och läsare, mycket tack vare textens 

metafiktiva karaktär, inbjuder till denna diskussion som därför särskilt lämpar sig för denna 

text.     

Uppsatsens ämnar inte på något sätt göra en tolkning av texten. Dock kan grundläggande 

tolkningar av andra forskare refereras till för att ge texten mening då texten är utformad på ett 

sådant sätt att ett återgivande av den i vissa avseenden är liktydig med en tolkning.  

 

Metod 

Med utgångspunkt i allmänna handböcker behandlande olika analysmetoder har de 

berättartekniska grepp som Kyrklund använder sig av i Tvåsam utretts. Dessa handböcker har 

främst varit Gerard Genettes  Narrative Discourse. An Essay in Method,
2
 Bertil Rombergs Att 

läsa epik
3
 samt Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlssons Epikanalys. För att kunna 

anlägga ett läsarperspektiv har jag använt mig av Wolfgang Isers receptionsteoretiska 

perspektiv i The Implied Reader.
4
 Även Olle Widhe

5
 och Sten Wistrand intar till viss del ett 

läsarteoretiskt perspektiv i sina texter.
6
 Jag har även i viss mån använt mig av Viktor 

Sklovskijs text där han redogör för främmandegöringar
7
 samt Carina Röjdalen i de avsnitt 

som behandlar illusionsbrytande drag i den moderna texten.
8
 Med utgångspunkt i dessa texter, 

och med de texter som specifikt behandlat Tvåsam som grund, har jag ämnat dra självständiga 

slutsatser.  

                                                
2 Gerárd Genette, Narrative Discourse. An essay in Method, övers. Jane E Lewis (New York 1980). 
3 Bertil Romberg,  Att läsa epik (Falkköping 1972). 
4 Wolfgang Iser, The implied reader, kap 5 (Baltimore 1987). 
5 Olle Widhe, Främlingsskap. Etik och form i Willy Kyrklunds tidiga prosa (diss. Stockholm 2005). 
6 Sten Wistrand, ” ’Ensam, tvåsam – hoppsan!’. Hur många karaktärer finns det egentligen i Willy Kyrklunds 

roman Tvåsam?” i Ordet och köttet. Om teorin kring litterära karaktärer. red. Lars-Åke Skalin (Örebro 2003). 
7 Viktor Sklovskij, ”Konsten som grepp”, i Modern litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion, del I, 

red. Claes Entzenberg & Cecilia Hansson (Lund 1992). 
8 Carin Röjdalen, “Men jag ville hjälpa”. Studier i Lars Ahlins 1940-talsnovellistik (diss. Göteborg 1997). 
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Jag har medvetet inte tagit del av författarens liv eller texter författade av honom. Detta 

har motiverats av mitt syfte att utreda de effekter texten har på läsaren. Då Kyrklund själv 

som författare till texten kan uteslutas ur denna skara har han ensam en unik och exklusiv 

relation till sin text. Därmed kan författarens intention på inget sätt ge mening åt texten utan 

denne kan snarare genom sin status varande den uppskattade skaparen påverka denna 

undersökning i en subjektiv riktning. Dessutom kan mycket generellt sägas att ett utmärkande 

drag för en bra text, enligt uppsatsförfattarens mening, är att textens komplexitet resulterat i 

att effekten utfallit större än vad intentionen varit.        

 

Forskningsöversikt  

Forskningen kring Kyrklunds författarskap har varit omfattande och till viss del även 

inbegripit Tvåsam. Bland dessa finner vi Gunnar Arrias’ avhandling Jaget, friheten och 

tystnaden hos Willy Kyrklund där olika texter av författaren analyserats med fokus på 

determinismen, språket och den estetiska problematiken. Arne Florin har istället valt att se på 

författarens texter utifrån de genreblandningar som är typiska för författaren.
9
  Sten Wistrand 

har i uppsatsen ”Ensam, tvåsam, hoppsan!” undersökt karaktärsgestaltnigen i texten för att 

utreda hur personlighetsklyvningen manifesterar sig i texten. Den avhandling som mest 

tangerat med denna uppsats’ syfte har varit Olle Widhes avhandling där texternas etik bundits 

till textens form ur ett receptionsteoretiskt perspektiv.  

Även Paul Norlén har behandlat Tvåsam i sin avhandling, dock inte på ett lika djupgående 

plan som övriga vilket han själv kommenterar och har även upprepat vad andra forskare 

antytt, varför jag inte använt mig av honom i denna uppsats.
10

   

 

Handlingen i Tvåsam 

Varje sammanfattning av Tvåsam måste bli otillfredsställande. Texten är utformad på så 

sätt att en klar handling inte kan fastställas och där diskussioner av olika slag förs parallellt 

med olika, ibland från varandra skilda händelser. Texten inleds med några anvisningar från 

författaren: 

 

Denna bok avser att beskriva ett själstillstånd. 

Dess första del skall handla om övervaktmästaren, dess andra del om vaktmästaren 

och dess tredje del om övervaktmästaren och vaktmästaren. 

                                                
9 Arne Florin, Om Willy Kyrklunds genrer och genreblandningar (diss. Stockholm 1992). 
10 Paul Norlén, “Textens villkor”: a study of Willy Kyrklund´s prose fiction (Stockholm 1998). 
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Ingen del skall handla om vederbörandes barn och barnbarn och deras bekanta och 

vad som sedan hände. (s. 8) 

 

Arrias kommenterar detta med att ”Ett själstillstånd skall tecknas, men inte ett individuellt 

sådant. Detta förtydligas av den anonyma namngivningen och av att det hela utspelas på ett 

anonymt rådhus i en anonym stad”. Denna anonymiteten, menar han, stärker textens 

allmängiltighet.
11

 Samtidigt är det ett förebud om att protagonisten lider av en 

personlighetsklyvning.
12

 

Som vi ser här är texten till sin yttre komposition uppdelad i tre delar. I den första delen får 

övervaktmästaren framträda utan intrång från vaktmästaren och vi får följa honom i hans arbete 

på det anonyma ämbetsverket denna dag då han har till uppgift att överlämna en stämning. 

Dock inleds texten med ett möte där övervaktmästaren uttrycker sitt förakt för vaktmästaren 

och vi blir införstådda med den spänning som råder dem emellan.  

Avsnittet fortsätter med att övervaktmästaren ger sig ut på sitt uppdrag. Läsaren får nu ta 

del av övervaktmästarens tankar och får en inblick i hans karaktär: 

 

Knäpplingegatan var en förstadsgata av den gamla hederliga sorten, spikrak och kal 

och grå […]  

Övervaktmästaren fann stort behag i denna gata. Så borde livet vara, tänkte han. 

Man behöver inte se till höger och inte till vänster, man behövde aldrig tveka om 

vilken väg man skulle ta. (s. 10f) 

 

Härefter följer ett långt filosofiskt utlägg som resulterar i övervaktmästarens utopi: den 

endimensionella världen. Detta resonemang är, som vi i citatet ovan ser, nära knutet till frågan 

om människans fria vilja och valmöjligheter och detta blir också ett av de teman som 

dominerar texten. För att illustrera detta filosofiska resonemang inkluderas författarens ansvar 

och valmöjligheter i diskussionen vilket resulterar i det metafiktiva inslaget där delar av texten 

ändras och tas om. Stundom ges även läsaren alternativa läsningar att välja mellan och blir på 

så sätt delaktig i de val som den traditionella författaren vanligtvis ensam gör. 

Den andra delen som berör den klumpige och opraktiske vaktmästaren behandlar förutom 

dennes arbetsuppgift som idag består av lackerandet av brev, bland annat frågan om skuld och 

utanförskap. En allmän paranoid stämning byggs upp då man förstår att vaktmästaren inte 

                                                
11Gunnar Arrias, Jaget, friheten och tystnaden hos Willy Kyrklund (diss. Göteborg 1981) s. 30. 
12 Med anledning härav kommer protagonisten i texten benämnas i både singular som plural beroende vad som 

avses och gör sig lämpligt i texten. 
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alltför sällan genom sin handfallenhet låtit lack fastna i sigillet och därmed förstört den, men 

att den alltid, trots att den förvarats i ett låst uttrymme, återfunnits ren och användbar utan 

någon förklaring.  

Avsnittet om vaktmästaren behandlar även fragmentariskt en livshistoria, vilket innefattar 

ett barndomsminne där ett pornografiskt häfte som cirkulerat i klassrummet upptäcks av 

kristendomsläraren, och avslutas med anställningen som vaktmästare. Under detta avsnitt tas 

frågan om utanförskap och social fobi upp. Wistrand påpekar om vaktmästaren ”Han kan inte 

läsa koderna, och därigenom blir världen obegriplig för honom – vilket möjliggör för Kyrklund 

att skriva en satir över de sociala konventioner som styr umgänget i vår värld.”
13

 

Den tredje delen kan sägas vara en konfrontation mellan övervaktmästaren och 

vaktmästaren och utgörs bitvis av en dialog dem emellan där anklagelser av olika slag äger 

rum. Vi får veta att övervaktmästaren tagit ett beslut och anmält vaktmästaren. Efter tre 

diakroniska tecken finner vi följande avsnitt: 

 

Tidningarna omnämnde saken i korthet. ”Förskingrade - angav sig själv” Ett fall av 

förskingring av allmänna medel har uppdagats i och med att en vaktmästare i 

stadens tjänst har erkänt sig skyldig härtill. Manipulationerna har pågått i ett par års 

tid. […] Som en egendomlig omständighet förtjänar nämnas, att den åtalade när 

situationen nyligen blev ohållbar inlämnade en formell och på stadens papper 

uppsatt angivelse mot sig själv […]. (s. 70) 

 

Generellt kan sägas om Tvåsam att textflödet avbryts med ojämna mellanrum av små eller 

större berättelser som utan en grundläggande tolkning är svåra att fastlänka till den 

huvudsakliga historien. Härtill hör bland annat den lilla sekvensen om Timur Lenk som misstar 

en läkare för sin kusin och den blinde universitetsläraren Abu l-´Alā al-Ma´arrī som beslutade 

att aldrig mer äta sylt, konfityrer, sirap och honung då en av hans studenter påpekat att han fått 

sylt på rocken. En längre passage som vi finner under den tredje delen handlar om en riddare 

med knäproblem och en barberare som skall hjälpa honom med detta. Detta avsnitt alluderar 

tydligt på Cervantes Don Quijote och avslutas med att barberaren hugger av den femte 

ländkotan och tar allt riddaren har som betalning. Dock ligger riddaren kvar hela natten och 

prisar sin vinning.  

 

                                                
13 Wistrand, s. 172. 
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Berättarteknisk analys 

 

 

Tidigare forskning 

Florin vill i sin avhandling Om Willy Kyrklunds genrer och genreblandningar 

genremässigt klassa Tvåsam som en antiroman, en metaroman eller en allegori. Han menar att 

texten är en antiroman i kraft av sin likgiltighet för handling och karaktärsteckning och dess 

vilja att utmana normen för en konventionell realistisk-psykologisk roman. Han beskriver 

även texten som ett montage och uppmärksammar bland annat att det förekommer utvikningar 

som för diegesen är främmande. Det kan på sina håll bli svårt att skilja på faktiska händelser i 

diegesen och på fantasier och det blir svårt att veta vem man bör tillskriva utvikningarna, 

övervaktmästaren och vaktmästaren eller berättaren. Texten är rapsodisk och kastet mellan 

bagatellartade sketcher och spirituella paradoxer blandas med en gycklande och ironisk ton. 

Florin påpekar även att texten får sina effekter genom sitt spel mellan berättandet och 

fiktionsverkligheten. Följaktligen handlar Tvåsam delvis om skrivandet, vad detta inbegriper 

och dess formella inslag. Brytningen mellan olika scener kan ses som illustrationen av denna 

problematik och den yttre handlingen kan ses som en förevändning för de teser som 

framförs.
14

  

Även Widhe för en diskussion kring Tvåsams allegoriska karaktär. Han påpekar att den 

moderna allegorin snarare avstår från en definitiv tolkning för att istället medvetandegöra 

läsaren om att ansvaret för tolkning ligger hos läsaren själv. Han menar vidare att Kyrklunds 

berättelser ofta är ”strukturerade så att de länkar samman serier av dubbla eller flertydiga 

betydelser”.
15

   

Quilligans undersökning av den allegoriska formen visar att den är episodisk, det vill säga 

att den kännetecknas av sprickor och ologiska sammansmältningar. Detta ska hos läsaren 

skapa en vilja att översätta texten genom en tolkning som överbryggar dessa sprickor.
16

 Eller 

som Wolfgang Iser  uttrycker det: ”It is in the unwritten part of the book that the reader has 

his place”.
17

  

Widhe uppmärksammar även att Kyrklund med Tvåsam genom sin episodiska form 

utmanar den traditionella föreställningen där vetandet ligger till grund för allegorin. Istället är 

                                                
14 Florin, s. 34 - 44. 
15

 Widhe, s. 20f. 
16 Ibid. s. 21. 
17 Iser, s.119 
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Tvåsam ett exempel på en narrativ allegori ”som utnyttjar skönlitteraturens 

framställningsformer för att demonstrera olika konkurrerande förhållningssätt till 

verkligheten”.
18

 Härigenom ifrågasätter texten sin egen moraliska auktoritet.  

Den modernistiska texten anses använda sig av antiillusoriska grepp. En uppbruten 

kronologi, synvinkelsskiften, fabelns underordnade roll och berättelsens öppna karaktär vilket 

innebär att den flyter ut i ett öppet slut och hellre problematiserar än kommer med lösningar, 

anses ge ett fragmentariskt intryck och ha illusionsbrytande effekt. De metatextuella inslagen 

förstärker naturligtvis detta. Som vi kommer se längre fram kommer Tvåsam, genom att 

använda sig av dessa grepp vara en illusionsbrytande text.
19

 Iser påpekar vid sin analys av 

Vanity Fair att berättarens kommentarer avbryter och hindrar läsaren från att bli alltför 

förtrolig med karaktärerna och bryter därmed den illusion som involverar läsaren i texten på 

så sätt att textens värld blir verklig.
20

 

Wistrand för en diskussion kring i vilken mån övervaktmästaren och vaktmästaren kan 

sägas vara en person. Han menar att vi tidvis måste uppfatta protagonisten som två skilda 

personer för att kunna tillägna oss delar av texten. Han menar också att ett problem uppstår 

när man å ena sidan ser karaktärerna som principer snarare än som mänskliga gestalter, 

samtidigt som man tilldelar dem mänskliga egenskaper.
21

 

Lars Ahlin har i olika essäer beskrivit den estetiska illusionen som ett sätt att utöva makt. 

Illusionen blir en oriktig uppfattning med vilket man betraktar ett skeende som verkligt. 

Genom att bryta illusionen gör författaren läsaren uppmärksam på att det är en text han läser 

och författaren kan härmed upprätta en mer jämbördig relation till läsaren. Denna form av 

illusionsbrytning, allegori, dubbelhet och montaget av olika perspektiv kan förklaras som ett 

försök att placera läsaren i en valsituation.
22

 

Vid diskussionen om textens montageform anmärker Widhe att montageformen inte 

innebär att man klipper sönder en sammanhängande berättelse utan att man tvärtom för fram 

en mängd skilda element intill varandra utan förklaring. Detta oförmedlade monterande 

resulterar i att läsaren aktiveras och inbjuds till eftertänksamhet. Härigenom upprättas en 

dialogisk relation till läsaren vilket, för att använda Bachtins klargörande, är oförenligt med 

ett ”anspråk på att äga en färdig sanning”
23

 .  

                                                
18 Widhe, s. 82. 
19 Röjdalen, s. 75. 
20 Iser, s. 112. 
21 Wistrand, s. 167. 
22 Widhe, s. 90. 
23 Ibid. s. 22f. 
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Widhe uppmärksammar också att författaren genom apostroferingar underminerar den 

monologiska framställningen och inbjuder läsaren till dialog. Han påpekar även att dessa 

apostroferingar sker i samband med diskussionen om människans valfrihet och tvånget att 

välja och kan härmed ses som ett exemplifierande av denna problematik. Författarens ansvar 

att inte ta ansvaret från läsaren genom att sammanföra formen med den etik som texten 

framför åskådliggörs i följande citat:  

 

Här tangerar den estetiska diskussionen vad som kan beskrivas som själva 

hjärtpunkten i romanens formexperiment: författaren tar sitt ansvar genom att inte 

ta ansvaret från läsaren. Därmed iscensätts en estetik parallell med den etik som 

ifrågasätter pliktens ordning för att betona individens eget ansvar.
24

 

 

Berättarnärvaro    

Genette påpekar i Narrative Discourse. An Essay in Method att “jaget” i en text kan 

referera till två grammatiskt identiska men berättartekniskt olika subjekt; det kan antingen 

referera till berättaren själv eller till någon karaktär i berättelsen. När vi talar om en berättelse 

berättad i första person syftar vi naturligtvis på den senare av dessa. Han påpekar även att 

författaren står inför ett val mellan, inte två grammatiskt skilda former utan två skilda 

berättarhållningar vars grammatiska form endast är en automatisk konsekvens. Som vi ska se 

längre fram är det just denna grammatiska likhet som Kyrklund använder och spelar ut mot 

varandra. Genette menar även att berättarens position som möjliggör en inblandning i texten i 

form av kommentarer, per definition alltid innebär att berättelsen är berättad i första person. 

Dock är det inte detta som åsyftas då vi talar om en berättelse berättad i första person , utan vi 

menar naturligtvis en berättelse berättad i jagform: 

 

Insofar as the narrator can at any instant intervene as such in the narrative, every 

narrating is, by definition, to all intents and purposes presented in the first person 

[...]. The real question is whether or not the narrator can use the first person to 

designate one of his characters.
25

     

 

Vår uppgift blir således att skilja mellan två typer av berättande: den homodiegetiska där 

berättaren är frånvarande från berättelsen han berättar och den heterodiegetiska där berättaren 

är närvarande som en karaktär i berättelsen han berättar. 

                                                
24 Ibid. s. 92f 
25 Genette, s. 244. 
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Vad är fallet i Tvåsam? Vilken typ av berättare har vi i denna text? Texten inleder i en 

typisk homodiegetisk berättarform: ”Övervaktmästaren har ordet. Och han börjar genast med 

att tala om vaktmästaren, ehuru det strider mot programmet. Men han kan inte hålla sig” (s. 

9). Vi kan se att berättaren är allvetande med insikt i övervaktmästarens tankar och 

intentioner. Men redan ett par sidor längre fram skiftar berättaren och berättelsen övergår, 

efter att under några rader berättats med subjektet ”man”, i en heterodiegetisk berättarform: 

”Men om jag nu skulle företa det praktiska experimentet att börja traska runt dessa nio 

kvarter. Jag skulle börja i kväll, t.ex. efter tjänstetid, och i avsikt att hålla på med det i 

evighet” (s. 11). Här är det dock tydligt att vi fått tillträde till övervaktmästarens tankar och att 

författaren valt att redogöra för dessa i jagform. Vad som ställer till bekymmer är när det 

uppstår ett ”jag” i berättelsen som inte går att härleda till vare sig övervaktmästaren eller 

vaktmästaren. Under textens gång uppkommer detta ”jag” på ett flertal ställen utan att läsaren 

får klarhet i om det refererar till den allvetande berättaren eller en tredje karaktär i berättelsen. 

Dessutom inlägger berättaren då och då en kommentar för att upplysa läsaren om information 

som denne tycks finna viktig. Ett exempel på detta är när berättaren mitt under besöket hos 

Fru Syrén kommer in med en kommentar som man dessutom kan misstänka övervaktmästaren 

inte vilja ha utlämnat: 

 

O, o, o Övervaktmästare, se jag vet vilken gud du icke dyrkar; det är Kairos, 

ögonblickets gud. 

(Ett par ord om övervaktmästarens sexuella beteende i allmänhet torde här böra 

nämnas. Hans sexualitet är på det hela taget ”normal” – med vissa 

sadomasochistiska tendenser, för vilka han icke kan få någon direkt utlösning inom 

det ”normala” könsumgängets ram. På grund härav finner han det ofta mera 

praktiskt att onanera.) (s. 20) 

   

Vi kan alltså genom detta både se ett ”jag” uppträda skilt från övervaktmästaren och att 

berättaren har en auktoritär hållning och står över sina karaktärer. Därmed kan vi även 

konstatera att det berättartekniskt rör sig om ”telling”, det vill säga en återberättad berättelse av 

berättaren då han träder fram och inte ”showing”; en slags dramatisk framställning där 

berättaren tycks försvinna och händelser och repliker återges.  

Detta för oss in på de olika berättelsenivåer som finns i texten. Genette väljer att skilja på 

den extradiegetiska nivån, vilket är den nivå från vilket berättaren berättar som i exemplet ovan 

och den intradiegetiska nivån vilket är den nivå där det berättade sker, d.v.s. den nivå där 
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handlingen äger rum. Detta ger enligt Genette upphov till fyra olika kombinationer som olika 

typer av berättande kan tänkas ha och han belyser dessa med exempel: 

 

1. En extradiegetisk-heterodiegetisk berättarform: Homeros, en berättare på den första nivån 

som berättar en historia han själv inte närvarar i. 

2. En extradiegetisk-homodiegetisk berättarform: Gil Blas eller Robinson Cruise, en berättare 

på den första nivån som berättar sin egen historia. 

3. En intradiegetisk-heterodiegetisk berättarform: Sheherazade, en berättare på den andra 

nivån som berättar en berättelse hon själv inte närvarar i. 

4. En intradiegetisk-homodiegetisk berättarform: Odysseus i böckerna IX-XII, en berättare på 

den andra nivån som berättar sin egen historia.
26

 

 

Vi kan här se att Kyrklund använder sig av den första och den fjärde kombinationen, vilket 

vill säga; vi har dels en allvetande berättare som för ordet och dels ges karaktärerna möjlighet 

att redogöra för sina tankar och känslor själva. Eller som Florin korrekt påpekar skiftar texten 

mellan extra- och intradiegetiskt berättande och mellan första och andra person.
27

  

Det som problematiserar vårt försök till kategorisering är att det i texten inte alltid går att 

definiera vem ”jaget” refererar till. Som Widhe uttryckte det i sammanhanget ”Allt förvandlas 

så att säga till en röst och berättelsens syftning mot allmängiltighet blir framträdande”.
28

 Detta 

är inget ovanligt för den samtida texten och skapar en ny relation mellan berättare och 

karaktärer: 

 

But we know that the contemporaly novel has passed that limit, as it has so many 

others, and does not hesitate to establish between narrator and character(s) a 

variable or floating relationship, a pronominal vertigo in tune with a freer logic and 

a more complex conception of “personality”.
29

 

   

Vi ser att så är fallet i Tvåsam och att författaren väljer att leka just med den grammatiska 

likhet som ordet ”jag” kan inneha utan att för den skull bära samma betydelse. Visserligen är 

detta ett sätt att genom formen underbygga det förklarande slutet att det rör sig om en och 

samma person, men denna enkla förklaring är inte nog. Berättaren tar även själv plats häri och 

                                                
26 Ibid. s. 248. 
27 Florin, s. 37.  
28 Widhe, s. 90. 
29 Genette, s. 246. 



  - 12 - 

jagformen används som en exemplifierande tillämpning av skrivandet och dess möjligheter 

samt relationen till valfriheten som är ett av textens teman.  

Här kan det vara på sin plats att säga ett par ord om textens fokalisering. Inom det 

narrativa forskningsområdet skiljer man på berättandet, det vill säga vem som berättar, och 

fokaliseringen, det vill säga vem som ser. Dessa två kan i vissa fall sammanfalla och vi har då 

att göra med en berättare som vet mer än vad karaktärerna vet och som har full insyn i deras 

medvetande.  

Man skiljer även på en intern och en extern fokalisering där den förra, om vi som i vårt 

fall har att göra med en utomstående berättare som själv inte deltar i handlingen, innefattar en 

analytisk och allvetande författare och den senare endast en betraktande berättare. Vi kan 

konstatera att vår berättare både är analytisk och allvetande med tillgång till karaktärernas 

innersta tankar vilket innebär att fokaliseringen är intern. Vi kan alltså se att Tvåsam skiftar 

mellan olika berättare men i regel behåller sin interna fokalisering.  

Naturligtvis är det problematiskt att överhuvudtaget prata om berättarsynvinkel och 

fokalisering när vi inte har en enhetlig handling att utgå ifrån. Som vi kommer att se längre 

fram i denna narrativa undersökning är detta ett återkommande problem som påvisar de 

avvikelser från genren som texten konstituerar.   

 

Karaktärsgestaltning 

Vid utgivningen av Tvåsam kunde man i baksidestexten läsa att författaren varit inspirerad 

av Sartre och Kafka. Om detta säger Arrias: 

 

Romanen är så tydligt koncentrerad kring motsättningen mellan vanmakt och frihet, 

att det är svårt att tro annat än att nedslaget av Kafkas vanmaktsupplevelse och 

Sartres insisterande på människans frihet är ett resultat av en medveten 

gestaltningsvilja. Namngivningen i Tvåsam anknyter naturligtvis också till Freuds 

motsatspar jaget-överjaget.
30

      

 

Dock påpekar Arrias längre fram att anknytningen till Kafka är tydligare och väger tyngre än 

anknytningen till Sartre.  

På många sätt är övervaktmästaren och vaktmästaren varandras motsatser; 

övervaktmästaren utmålas som en ganska auktoritär men besynnerlig person med drömmen 

om den endimensionella idealvärlden medan vaktmästaren snarare tycks vara en feg och 

                                                
30 Arrias, s. 31. 
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handfallen person med social fobi och en betungande skuldkänsla. Han sägs rent ut sagt vara 

opraktisk och långsam av oförklarlig anledning. Trots detta har de en rad gemensamma drag. 

Exempelvis uppvisar de båda tecken på beslutsångest, övervaktmästaren med sin 

endimensionella idealvärld där valmöjligheterna reduceras och vaktmästaren med 

beslutsångesten kopplat till äggsymboliken. Således uppstår en av de tematiskt gemensamma 

nämnare som de två avsnitten delar. 

Den stereotypa karaktärsgestaltningen i Tvåsam kan ha att göra med de poänger 

författaren vill få fram i sin text där romanvärlden får illustrera de delar av verkligheten som 

är relevanta för den diskussion som förs i texten. Protagonisterna har tilldelats sina 

personlighetsdrag snarare med syftet att åskådliggöra filosofiska resonemang än för att återge 

en verklighet. Iser menar att man i en roman inte kan redogöra för en hel karaktär, än mindre 

för en hel verklighet: 

 

If the limitations of the novel are such that one cannot reveal a complete character, 

it is even more impossible to try to transcribe complete reality. And so even a novel 

that is called realistic can present no more than particular aspects of a given reality, 

although the selection must remain implicit in order to cloak the author´s 

ideology.
31

  

   

Kyrklunds val av karaktärsgestaltning är alltså nära knutet till den etik eller poäng som 

författaren vill framlägga. Genom att inte försöka skapa en verklighet, vilket alltid måste bli 

en otillräcklig och otillfredsställande uppgift, väljer författaren denna form av fragment, 

stereotypkaraktär och blandgenre som vi sett ovan för att försöka underbygga sin ideologi. 

Det är alltså ett medvetet och målinriktat arbete Kyrklund utför när han leder läsarens 

uppmärksamhet på vissa explicit utvalda detaljer ur ett mänskligt persongalleri. 

Författaren drar sig inte heller för att under textens tredje och sista del vända på den 

undergivna roll vaktmästaren haft gentemot övervaktmästaren. I den diskussion som förs på 

sidan 67 och framåt har vaktmästaren, som tidigare varit i underläge gentemot både 

kristendomsläraren och övervaktmästaren, tagit över magisterns roll och anklagar 

övervaktmästaren bland annat för hans drömmar om den endimensionella världen. Detta är 

naturligtvis ett förebud om den personlighetsklyvning som uppenbaras i slutet av texten.   

Den stereotypa karaktärsgestaltningen skapar även en distans mellan texten och läsaren. 

Denna distans kan därefter utnyttjas genom att läsaren exempelvis uppmärksammar de 

                                                
31 Iser, s 103. 
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existentiella frågeställningar som förs fram i texten. Samtidigt finner vi passage i texten där 

berättaren vädjar till läsarens sympatier: 

 

Och så går man till mjölkbutiken i rikets huvudstad och ber att få köpa ett kilo 

knäckebröd; det är billigt och man är kanske hungrig. […] När jag härnäst går dit 

och handlar står jag och vet inte vad jag skall säga, jag har inga pengar heller men 

jag får om några dagar, en vecka högst, alldeles säkert. (s. 37)      

 

Jagpersonen som vare sig kan fastställas till vaktmästaren, en tredje person eller kanske rent 

av författaren själv, är så fattig att han måste köpa knäckebröd för att mätta sin hunger. 

Läsaren kan inte annat än känna sympati. Dessutom förstärks detta av att hungern kommer på 

tal som något sekundärt och ”hungrig” är något man ”kanske” är. Att passagen är skrivet i 

jagform intensifierar också identifikationen.     

Jaget i Tvåsam refererar inte bara övervaktmästaren och vaktmästaren, utan även vid ett par 

tillfällen till Timur Lenk, en bartender och ett ägg. Dessa karaktärer skulle naturligtvis kunna 

ses som olika metaforiska tillämpningar av protagonistens drömmar eller tillkortakommanden 

och sägas ingå i deras personlighet. Ägget är ju exempelvis något som vaktmästaren önskar bli 

och Timur Lenk kan ses som en kontrast till övervaktmästarens personlighet.
32

  Samtidigt kan 

vi tydligt se hur ”jaget” används som förebud om protagonistens personlighetsklyvning. Redan 

på romanens första sida, efter tre diakroniska tecken, träder en jagberättare fram som 

informerar läsaren om att övervaktmästaren och vaktmästaren sitter i samma glasbur och 

övervakar ingången: 

 

Övervaktmästaren och vaktmästaren satt i samma bur; en glasbur vid 

huvudingången. Ingen går in och ingen går ut, som icke övervaktmästaren 

godkänner. Ingen post anländer och ingen post avgår, som icke passerar genom 

hans händer. 

I sanning är jag guden för ingång och utgång, jag är Janus med tvenne ansikten, 

och vad detta innebär ska du snart få se. (s. 9) 

 

Holmberg & Ohlsson menar att om fokaliseringen är extern och berättaren inte är delaktig i 

berättelsen finns det ingen anledning att betvivla innehållet i det som berättaren lägger fram. I 

den internt fokaliserade texten skapas en skepsis hos läsaren som kan välja att ifrågasätta 

                                                
32 Wistrand, s. 171. 
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textens innehåll. Som ovan nämnts möter vi oftast en intern fokalisering i texten. När vi möter 

makarna Stenfeldt förses vi med följande information:
33

 

 

Och hennes make borgmästare Stenfeldt, som ”följer med” och vet att när han 

drömmer att han flyger över stadens tak med en symaskin så betyder det någonting 

helt annat (som borgmästarinnan inte får veta, förresten är hon alldeles för korrekt 

för att ana någonting). Han vet också att hans tioåriga dotter ser på honom med 

begärelse (vem hade kunnat tro det men smickrande i alla fall). (s. 33) 

 

Vi finner också skäl att betvivla framförallt det sistnämnda dels på grund av det 

kontroversiella innehållet mot bakgrund av hur vi vet att verkligheten ser ut, men även på 

grund av den närhet berättaren visar gentemot borgmästaren; vi är praktiskt taget inne i hans 

huvud. Detta medvetandegör läsarens egen tankeverksamhet och vi visar skepsis gentemot 

karaktärens tankar.    

Men även om fokaliseringen i fallet makarna Stenfeldt är intern betyder det inte att den 

alltid är det. I textavsnitten med övervaktmästaren och vaktmästaren är fokaliseringen som 

sagt intern, men i avsnittet om Abu l-´Alā al-Ma´arrī har vi en extern fokalisering. I avsnittet 

om Fru Syrén, riddaren samt kristendomsläraren ligger fokaliseringen hos övervaktmästaren, 

riddaren respektive vaktmästaren. I de avsnitt där ”gågossen” Sommarcrona träder in växlar 

fokaliseringen från att vara extern, exempelvis liggande hos protagonisten till att vara intern 

och innefatta enstaka tankar.  

Vi kan alltså se hur fokaliseringen hos karaktärerna generellt sett skiftar mellan att vara 

helt intern, delvis intern och helt extern.  Detta genererar inte bara en mångsidighet i texten 

utan uppmärksammar även läsaren på att ett nytt, eventuellt skilt avsnitt inleds och kan sägas 

fungera som en markör för avbrotten i textens flöde. 

 

Metatextualitet 

Som ovan berörts kan det första avsnittet om övervaktmästaren delvis sägas handla om 

skrivandet och texten är full av metatextuella inslag: ”Den som icke desto mindre väljer att 

vara tvungen, han lurar sig själv. Och den som väljer att saken redan är avgjord, han skriver 

romaner” (s. 19). Det förekommer även narrativa metalepser i texten. Dessa definierar 

Genette på följande sätt: 

 

                                                
33 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, Epikanalys. En introduktion (Stockholm 1999), s. 88. 
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[…] any intrusion by the extradiegetic narrator or narratee into the diegetic 

universe (or by diegetic characters into a metadiegetic universe, etc.), or the inverse 

[...], produces an effect of strangeness that is either comical [...] or fantastic. 

We will extend the term narrative metalepsis to all these transgressions.
34

  

   

Genette vill här även inkludera varje apostrofering av berättaren till läsaren i denna term och 

han exemplifierar med kommentarer såsom ”While the venerable churchman climbs the 

ramps of Agoulême, it is not useless to explain…” och ”But it is time to rejoin the Baron as 

he advances”.
35

    

Narrativa metalepser kan alltså sägas vara överskridanden mellan narrativa nivåer där 

gränsen mellan vad som är verklighet (i fiktionen) och fiktion (i fiktionen) inte längre är 

absolut.
36

 Metalepsernas funktion är att göra läsaren medveten om att det är en fiktiv text hon 

läser och om skillnaden mellan den fiktiva och den verkliga världen.  

Vi har många exempel på metalepser i texten, främst i avsnittet om övervaktmästaren 

men de förekommer även i avsnittet om vaktmästaren. Ett exempel på en apostrofering från 

berättarens sida som även är en brytning med textens fiktion hittar vi i följande citat ”Hur 

mycket av vad jag (ni) säger kommer fram till er (mig)? Huru mycket av vad jag (ni) icke 

säger kommer fram till er (mig)? Hur hårt måste vi skrika för att höras? Hur djupt måste vi 

tiga för att icke höras?” (s. 35). Författaren tar här uppenbarligen upp de 

kommunikationsproblem som texten, eller egentligen han själv, står inför. Florin menar att 

Tvåsam får sin metadimension just genom påvisandet av valfriheten i skrivandet och de 

konventioner som detta innebär.
37

 

Det kanske mest talande exemplet på metafiktion i texten är den handlingsfrekvens som i 

det första avsnittet tas om för att demonstrera författarens fria vilja. I den del som berör 

övervaktmästaren ser vi hur författaren genom att själv konkret delta i diskussionen 

överskrider de narrativa nivåerna. Diskussionen kring människans fria vilja innefattar även 

författarna och denna fria vilja påvisas genom att mötet med Fru Syrén tas om och görs 

annorlunda ett antal gånger samtidigt som berättarens kommenterar händelseförloppet; medan 

övervaktmästaren väntar på bussen tillbaks till sin arbetsplats tänker han igenom ett 

resonemang han tidigare haft. Han kommer så småningom fram till att resonemanget fungerar 

lika bra framlänges som baklänges varpå han i sin tankevärld demonstrerar detta genom att 

                                                
34 Genette, s. 235 
35 Ibid. 
36 Holmberg & Ohlsson, s. 81. 
37 Florin, s. 41. 
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tänka allt baklänges. Hela företaget resulterar i att läsaren ges ett antal alternativ till mötet 

med Fru Syrén och även bussturen tillbaka.  

Vi kan se att den fiktiva världen ifrågasätts med tydliga metatextuella kommentarer. I 

citatet nedan har övervaktmästaren stigit på bussen och berättaren har upplyst läsaren om 

detaljer kring vad han ser genom bussfönstret, människorna på bussen, konduktörens utseende 

med mera, en överblick som förekommer i helt vanliga texter och som läsaren i vanliga fall 

inte ägnar alltför stor uppmärksamhet: 

 

Två bänkar fram satt en herre i plommonstop. Det hade varit lika enkelt att förse 

honom med borsalino eller basker eller hög hatt och fadermördare. Varför skulle 

det lilla barnet gå och släpa på en kälke? En lekvagn hade varit naturligare för 

årstiden. Men en krokodil hade varit orginellare. Och mannen på bakplattformen 

hade gott kunnat lämna kappsäcken hemma; det hade varit bekvämare. Såvida icke 

även han hade medfört en krokodil istället, varigenom man kunnat uppnå en viss 

konsekvens även i originaliteten. 

Men i och med att jag utrustar det lilla barnet med en kälke, så får jag lov att hänga 

fast vid den kälken till döddagar. Jag kan inte säga: Det lilla barnet gick och 

stretade med en stor kälke. Det gick trögt, ty krokodilen stretade emot av alla 

krafter. Så får jag inte säga […]. (s. 18f) 

 

Här ser vi tydligt hur författaren kommer in med pronomenet ”jag” och lägger sig så att säga i 

sitt eget berättande. På så sätt blir läsaren inte bara medveten om textens fiktion, utan 

ifrågasätter även densamma. Vi kan alltså tydligt se hur en relation mellan den fiktiva och den 

verkliga världen upprättas. Dock bör här påpekas att det huvudsakligen rör sig om ett 

resonerande från berättarens sida, även om apostroferingar till läsaren också förekommer. 

I sin strävan att exemplifiera den fria viljan och människans valmöjlighet i varje situation 

går författaren så långt som till att ge läsaren möjligheten till alternativa läsningar: 

 

Övervaktmästaren gick genom en port (mellan två huslängor) och över en 

asfalterad (stenlagd) gård; ett blåmålat (brunmålat, vitkalkat) trapphus vindande sig 

uppåt, tre (två, fyra, fem) trappor: Mathilda (Matilda) Syrén. Han ringde (bultade) 

på dörren; det fanns (fanns icke) ringklocka. Antalet kombinationer är 2 • 2 • 3 • 4 • 

2 • 2 • 2 = 384, alla lika (lik)giltiga, det här börjar bra. (s. 19) 
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Efter att ha underminerat sin egen auktoritet görs en lång utläggning om människans fria vilja 

som avslutas med en slutgiltig version av besöket hos Fru Syrén där hon inte är hemma. Denna 

inkonsekvens, att först ifrågasätta sin rätt som författare för att sedan ge ännu en version av 

historien resulterar i att läsaren, precis som författaren ämnat, betvivlar denna slutgiltiga 

version och den blir istället ännu ett distanstagande till texten från läsarens sida och en öppning 

till en relation mellan läsare och författare. 

En tydlig metaleps finner vi i textens avslutande rader där författaren även leker med sin 

inkonsekventa användning av pronomenet ”jag”:  

 

Imorgon är det galler för fönstret. Vem ska spärras in? Jag förstås. De kommer och 

tar jag och spärrar in jag. Och sätter handklovar på jags händer och kedjor på jags 

fötter. Men ändå kan de inte fånga jag. Ingen kan fånga jag. (s. 71) 

  

Denna fiktionsbrytning, dessa spel och genrebrott aktiverar läsaren genom att rycka denna ur 

fiktionens illusionsvärld och ta del i sina valmöjligheter. Genette uttrycker det på följande 

sätt:  

 

Allt these games, by the intesity of their effects, demonstrate the importance of the 

bondary they tax their ingenuity to overstep, in defiance of verisimilitude – a 

boundary that is precisely the narrating (or the performance) itself: a shifting but 

sacred frontier between two worlds, the world in wich one tells, the world of wich 

one tells.
38

 

 

Komposition 

Tvåsam är till sin natur en mycket komplex text att ta sig igenom. En del av den 

komplexiteten kommer av att det uppenbart finns en hel del poänger (och bland dessa de allra 

väsentligaste) som kommer fram först vid en omläsning av texten. Texten är därmed spatial 

för att använda Joseph Franks benämning vilket innebär att en spänning mellan textens delar 

och helhet förekommer där man måste känna till helheten för att förstå de olika delarna. 

Franks uttalande ”Joyce cannot be read – he can only be re-read” kan i allra högsta grad 

användas om Kyrklunds text Tvåsam. Detta innebär naturligtvis inte att det inte finns 

betydelser som öppnar sig för läsaren vid en första läsning men att läsaren under läsningens 

framåtskridande måste revidera sin tolkning, vilket är ännu ett sätt att medvetandegöra läsaren 

                                                
38 Genette, s.  236. 
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om sin egen tolkningsaktivitet. Detta är bundet till, och ett nödvändigt resultat av textens 

montageform, som kan sägas vara inte en bit av verkligheten utan en modell av den.
39

 

Textens intrig, det vill säga den händelsekedja som från berättelsens inledande gåta leder 

fram till dess poäng, har en hermeneutisk funktion och är avgörande i vårt tolkningsarbete. 

Motorn i att läsa en text kan sägas vara vår vilja att ta reda på vad som ska hända härnäst och 

hur detta ska presenteras. Som diskuterats ovan sätts detta ur spel då texten inte har en klar 

och utvecklad intrig, utan den motor som driver läsaren att läsa vidare blir istället vår vilja att 

foga samman och pussla ihop textens olika avsnitt.
40

  

Det finns många exempel i texten på detaljer och information som först får sin mening då 

man läst texten till sitt slut och fått klarhet i de relevanta frågorna. Textens retrospektivitet 

kastar ett förklarande ljus över sådant vi påträffat tidigare i texten men inte till fullo förstått.  

Ett exempel på detta är den skuld som vaktmästaren känner och som man till en början, på 

grund av textens upplägg, reducerar till den gåtfulla reningen av sigillstampen. I slutet av 

texten får man som sagt reda på att förskingring pågått under ett par års tid och får då en 

naturligare förklaring till skuldkänslan. Dock ges svaret redan tidigare under texten men 

vaktmästaren, precis som den läsare som tar del av texten för första gången, förstår inte 

innebörden av den: 

 

Så skulle han kanske få höra sanningen. Vederbörande skulle slå ut med händerna 

och säga: 

- Kontrollen av remissorna angår ingen annan än mig. Men om jag inte får några 

remissor, om det skulle komma bort en eller annan på vägen, så behöver jag ju inte 

nödvändigtvis lägga märke till saken. Inte alldeles nödvändigt. 

Detta var således avslöjandet. Han hade fått höra sanningen och som vanligt hade 

han ingenting begripit. (s. 52) 

  

Återigen ser vi en relation uppstå mellan den fiktiva verkligheten och den som läsaren 

befinner sig i; läsaren förstår inte heller vad denna sanning betyder och har inga som helst 

möjligheter att göra detta då författaren valt att inte uppge den nödvändiga informationen. 

Uppdagandet av förskingring kommer lika överraskande för läsaren, som tar sig igenom 

texten för första gången som för vaktmästaren.   

                                                
39 Widhe, s. 21, 95f 
40 Holmberg & Ohlsson, s. 24. 
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Men textens form och komposition kräver inte bara en omläsning utan en hel del symbolik 

ligger gömd i texten och kräver därmed en analys. Vid en omläsning av Tvåsam blir läsaren 

varse den symboliska roll ägget har i texten. Läsaren kan på en rad olika ställen i texten 

observera olika metaforiska bilder av ägget. Jorden liknas vid ett äggskal som personer i 

texten vandrar på och som när som helst kunde brista, och hinnan innanför äggskalet blir det 

membran som står emellan vaktmästaren och omvärlden. Slutligen sker en förvandling då 

vaktmästarens önskan att bli ett ägg uppfylls bara för att nämna några exempel (s. 29, 31, 35, 

45f). 

Läsaren möter äggsymboliken till en början i samband med övervaktmästaren och 

vaktmästarens ångest inför de olika valmöjligheter som människan står inför. Vaktmästaren 

uttrycker en önskan att, precis som ”andra” kunna veta vad han vill. Han är i denna passage 

avundsam mot de som vet hur de vill ha sitt ägg: 

 

Andra var säkra i korken. Andra visste vad de gjorde när de knackade hål på sitt 

frukostägg. 

- Det här ägget är alldeles för löst. Jag har ju sagt dig… 

- Kära Oscar (Putte, Ingemar, Jan-Henrik), det har kokt i 2 ¼ min. precis som du 

skall ha det. 

- När har jag sagt att mitt ägg skall ha samma konsistens som slemmigt vatten?  

- Oscar! 

- Jag säger bara… 

Eller också. 

- Det här ägget är alldeles för hårt. Jag har ju sagt dig… 

Eller också. (s. 30)     

 

Arrias knyter också an äggsymboliken till vaktmästarens ”social osäkerhet, oförmågan att 

finna den rätta känslan och de rätta orden” och även till frihetsproblematiken som främst 

presenteras av övervaktmästaren.
41

  

I olika narrativa undersökningar läggs en del fokus på tidsaspekten i en text. Detta har 

inte varit gynnsamt för denna text på grund av textens upplägg och även uppsatsens syfte. 

Avsaknaden av intrig resulterar i att det ofta blir svårt att tidsbestämma något. Vid ett par 

tillfällen kan vi dock placera händelser kronologiskt. Ett exempel är tillbakablicken under 

avsnittet om vaktmästaren då han är ett barn i ett klassrum. Dock upprepas, eller fullföljs 

                                                
41 Arrias, s. 35. 
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denna scen senare under det sista avsnittet men med syftet att återigen påminna läsaren om 

den osäkra relation denna har inför texter: 

 

- Magistern får jag gå ut? 

- Varför det då? 

- Jag behöver. 

[…] 

- Jaså du hoppade hage, lille Anders, du gjorde det, och så glömde du att gå och 

kissa förrän klockan ringde, var det så min lille vän? 

- Jag är inte liten. Jag är stor. Jag är lika gammal som du. Jag förstår inte varför jag 

skall sitta här och bli förhörd. (s. 68)      

 

Vi kan se hur textens montageform i stor utsträckning fungerar som ett fiktionsbrytande 

grepp. Samtidigt är det främst formen som skapar och upprätthåller en relation till läsaren 

genom att hindra läsaren från att bli alltför förtrolig med textens fiktion. Läsaren tvingas så 

att säga upp på den nivå som vi kallar verkligheten, på vilken även författaren själv befinner 

sig. 

Montageformen innebär också att textens allegoriska form skapas. Läsaren blir med 

andra ord tvungen att utvinna betydelse genom en självständig tolkning som innefattar en 

sammanföring av textens olika, från varandra skilda, delar. 

 

Språk och stil 

Kyrklunds berättarstil har sin egna mycket speciella prägel. Nedan kommer vissa partier 

uppmärksammas och diskuteras. Ett berättartekniskt stildrag som Kyrklund ofta uppvisar är 

överraskande jämförelser. Dessa tjänar till att öka textens skärpa och läsarens uppmärksamhet 

och skapar även en viss ironi. I citatet nedan exemplifieras oförmågan att passa in i sociala 

sammanhang genom att inte stämma upp i ett skratt på det sätt som förväntas: 

 

Ledaren är djävligt känslig för sånt. Ledaren är grov i somliga stycken; han känner 

nog inte någon nämnvärd skillnad om han stillar sin drift med en kvinna eller med 

rövahålet på en oxe. Men i andra stycken är han djävligt fin. En liten skiftning i 

skrattet, ett litet stänk av desperation, av förtvivlan, av hyckleri; strax hör han det. 

Och så väntar han en stund. Väntar en stund för att få bekräftelse. 

Denna ständiga ovisshet, denna ångest att man redan har blottat sig, att domen 

redan är fälld men tidpunkten för exekutionen ännu icke bestämd. (s. 31) 
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Berättaren fångar upp vår uppmärksamhet genom den oväntade jämförelsen mellan en kvinna 

och ”rövahålet på en oxe”, därefter gör han det yttersta av situationen; genom två korta 

meningar bygger han upp den spänning som råder på platsen. Precis som ledaren låter han oss 

vänta, vi vet att han vet, vi väntar såsom den lilla pojken. På så sätt lyckas Kyrklund genom 

sitt språk åstadkomma en liknande känsla hos läsaren som den han själv beskriver. 

I ett av textens första stycken kan vi läsa:  

 

Vid spårvagnens ändstation nedsteg övervaktmästaren ur vagnen, knäppte översta 

knappen i den dubbelradiga, ty det blåste kallt så här på hösten, gatstoft virvlade vid 

hans fot.  

Knäpplingegatan var en förstadsgata av den gamla hederliga sorten, spikrak och kal 

och grå med rappade stenhus på ömse sidor. Icke ett träd som hade kunnat bli kalt 

och sålunda ge intryck av att denna gråa tristess var någonting påkommet, någonting 

som kanske kunde avlösas av ett annat tillstånd, såsom höst följes av vår och död av 

begravning. Icke ett grönt strå som hade kunnat vissna och därigenom ge illusionen 

av att denna raka gata icke var till av evighet. Och husen som kantade gatan var alla 

precis lika trista och det var icke ett, som av barmhärtighet hade varit litet tristare än 

de övriga. (s. 10)  

 

I det första stycket i citatet ser vi exempel på en saklig och redogörande ton. Trots att orden är 

beskrivande (det blåste kallt, det var höst, gatstoft virvlade och övervaktmästaren bar en 

dubbelradig kappa och så vidare) blir läsaren snarare informerad om ett par sakliga detaljer, 

nödvändiga för historiens gång, som här uppradas, än lever sig in i situationen. Detta 

åstadkommer författaren genom att komprimera beskrivningarna och stapla upp dem åtskilda 

med kommatecken. Längre fram kommer också just dessa detaljer att inleda en upprepning av 

historien i bakvänd ordning för att med formen illustrera att det filosofiska resonemanget om 

den endimensionella världen lika bra kan tänkas i den ena som i den andra riktningen.   

I det andra stycket blir läsaren överraskad av jämförelsen mellan de kala träden som 

avlöses av ”ett annat tillstånd” och död som avlöses av begravning. Ordvalet ’barmhärtighet’ i 

den sista raden är också överraskande. Resultatet blir att läsaren, något förvånad, fokuserar sin 

uppmärksamhet vilket innebär att eftertanke uppstår. Det är inte en önskan om att husen 

skulle vara vackrare utan bara att de skulle bryta mot ett mönster och därför bara genom att 

vara tristare skapa nyans. Vi kan här tydligt se hur Kyrklund på ett medvetet sätt använder 

berättartekniken för att nå ut med ett djupare underliggande budskap. Här ser vi även exempel 
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på vad Widhe kallar en mellanform mellan refererad tanke och direkt monolog som är typisk 

för texten och som med Staffan Björks benämnts erlebte Rede. Dess funktion är ”att läsaren 

får ta del av den förnimmande och tänkande gestaltens egenart”.
42

 

Viktor Sklovskij säger angående främmandegöring av tingen: 

 

Men det är just för att återställa förnimmelsen av livet, för att känna igen tingen, för 

att visa att stenen är en sten, som det finns detta som kallas konst. Konstens uppgift 

är att förmedla en förnimmelse av föremålet, som vision, och inte som 

igenkännande; konstens tillvägagångssätt, dess grepp […], är ’främmandegöringen’ 

[…], vilka båda syftar till att stegra varseblivningens svårighet och varaktighet.
43

 

  

Vi kan i citatet nedan, där främmandegöringen når sin kulmen, se hur Kyrklund använder sig 

av detta grepp och främmandegöra ägget för oss genom att just ”stegra varseblivningens 

svårighet och varaktighet”. Ägget är som ovan diskuterats ett tema som återkommer i texten i 

olika former och med olika symbolik: 

 

Frukostägget kommer in och tilldrar sig genast uppmärksamhet. Här har vi nu ett ägg, 

ett riktigt ägg, bergsäkert ett riktigt ägg. Jag tar det i handen och säger:  -Ägg, ägg, 

ägg. Då känner jag att det är ett riktigt ägg, som ägg skall vara. Må vara hur som helst 

med annat, jag bryr mig inte om, men detta är i alla fall ett riktigt verkligt ägg att ta 

på och hålla i handen och känna på och säga: -Ägg, ägg, ägg. Du är ägg du. Ägg, ägg. 

Där har vi skalet, skalet är av kalk. Kalt, kalk. Innanför är hinnor, hinnor.[…] Om jag 

tänker på allt detta på en gång så tänker jag på ett ägg. Och därför när jag säger ägg, 

ägg, ägg, så är detta icke tomma ords buller, utan jag vet vad jag talar om, ehuru 

ljudet och läpprörelserna stör mig. 

-Ägg, ägg, ägg, ägg. (s. 66) 

 

Upprepningen av ett så självklart och enkelt fenomen som ett ägg får läsarens tankar att dröja 

kvar vid tinget. Stycket är tämligen långt och ägget tämligen enkelt, vi lär oss inget nytt om 

det som vi inte redan visste, det sker, för att använda Sklovskijs egna ord, ingen igenkänning. 

Detta är inte heller syftet utan istället varseblir vi ägget som fenomen. Främmandegöringen 

skapar en slags existentiell närvaro hos läsaren som med hjälp av metoden ges möjlighet att 

                                                
42 Widhe, s. 89. 
43 Sklovskij, s. 21. 
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reflektera över sin närvaro. Återigen ser vi hur Kyrklund använder tekniken för att skapa 

tankar och reflektioner hos mottagaren. Romberg uttrycker det på detta sätt: 

 

Upprepningar och variationer skapar känslan av igenkännande hos läsaren, de får 

honom att associera och de understryker mönstret i romanens uppbyggnad. Men de 

är också signaler, som kan peka på känslolägen eller symboler, eller också förbinda 

motiv och situationer med romanens huvudtema. 
44

 

 

En annan teknik som används i texten är den indirekta uttrycksformen. Detta är inte på något 

sätt något som utmärker bara Kyrklund utan är tvärtom en väl använd teknik. Dock är 

resultatet mycket effektivt och gör läsaren mer mottaglig för innehållet än vad en direkt 

uttrycksfrom gör. I allmänhet finns en tendens hos läsaren att vara mer skeptisk när berättaren 

på ett direkt sätt vill påverka honom. Det indirekta uttrycksmedlet ger istället läsaren en 

känsla av att ha uppfattat och intagit informationen självmant. 

 

En spårvagn skramlar förbi, men det är inte alls någon extravagn, det är den ordinarie 

vagnen och i den sitter fullt med folk som ser ut som att nog har vi råd att betala 

biljetten alltid. […] 

Där stod han nu och läste löpsedeln precis som vilken som helst annan medborgare 

på väg till sitt värv. Det var ingen skillnad på honom och de andra, ur den synpunkten 

nämligen som det här gällde; de var alla sådana som hade stannat för att läsa 

löpsedeln. (s. 44f)   

 

Den allmänna berättarhållning läsaren möter är likgiltig och författaren använder ett sakligt 

och stramt språk som har benämnts kanslisvenska. Men det finns även exempel på både ett 

lägre språk, så som svordomar, slang och dylikt och stycken i texten där språket blir 

höglyriskt. I citatet nedan inträffar detta då berättaren, som skulle kunna vara Timur Lenk, 

bland annat refererar till de persiska landsdelarna: 

 

O längtan till vindarna kring turkestanska berg! o rasande stepp! o saltförbrända 

šor! 

                                                
44 Romberg, s. 89. Observera att ordet ”igenkänning” här syftar på att läsaren känner igen något som upprepats i 

texten och har alltså inte samma innebörd som den ”igenkänning” Sklovskij talar om. 
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Chorasān under mina fötter, Māzenderān under mina fötter, Sīstān under mina 

fötter, Azerbeidjān under mina fötter, Chiva, Kiptjak, Armenien, Gurgān, Tjagatai, 

Indien, alla, alla under mina fötter. 

O häst! 

Med Jyldyrym spelte jag schack. Eftervärlden skall sannerligen prisa min mildhet; 

icke ett hårstrå krökte jag på hans huvud. Likväl dog han av grämelse innan året var 

tillända. (s. 24) 

 

Texten visar prov på många typer av språk, vilket också påpekats. Man skulle mycket 

generellt kunna säga att om språket ändras, ändras det i regel då nya avsnitt inleds. Detta är 

gällande vid exempelvis avsnittet om riddaren och barberaren, den ensamme utlänningen, 

återgivningen av fruarnas prat i mjölkbutiken och avsnittet om Abu l-´Alā al-Ma´arrī (s. 57ff, 

42, 53, 41). 
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Slutdiskussion 

 

 

I denna undersökning har textens form varit utgångspunkten för en berättarteknisk analys. 

Dock har under arbetets gång påpekats att de traditionella analysmetoderna inte alltid varit 

relevanta att tillämpa i denna undersökning utan påvisar istället hur Tvåsam bryter med 

gällande genrenormer. Vi har sett hur vi, vid Genettes indelning av de fyra typer av 

berättarhållning som återfinns i traditionella texter, tvingats reservera två av dessa för vår text, 

något som på inget sätt är unikt men dock ett tydligt bevis på en avvikelse från genren. Den 

stereotypa karaktärsbildningen har också bidragit till att många analysverktyg gällande detta 

varit otjänliga. Exempel på irrelevanta analysverktyg har återfunnits i samtliga handböcker 

och är naturligtvis ett resultat av textens modernistiska utformning och dess inkonsekventa 

berättarhållning.    

Detta förstärker även känslan av att inte bara karaktärerna utan även berättaren är en del 

av detta splittrade själstillstånd som för att vara verkligheten trogen, inte bara är ett tillstånd 

utan flera. Vi har förutom dessa även författaren närvarande i texten i de metaleptiska 

inslagen där han ifrågasätter sin egen auktoritet som skribent. Precis som Iser påpekat utgör 

en författares kommentarer ett avbrott i texten och skapar en distans mellan läsare och text. 

Detta hindrar läsaren från att bli alltför förtrolig med textens handling, karaktärer och dylikt. 

Detta medför i sin tur att ”[The] ’split-level’ technique conveys a far stronger impression of 

reality than does the illusion wich claims that the world of the novel corresponds to the whole 

world”.
45

 Man skulle kunna säga att montageformen i ännu större utsträckning än berättarens 

kommentarer i Vanity Fair bidrar till att bryta denna illusion då den omöjliggör en 

igenkänning genom avsaknad av intrig, verklighetsförankrade karaktärer och så vidare. 

Wistrand problematiserar synen på protagonisterna som ansetts vara principer samtidigt 

som de tilldelats mänskliga egenskaper. Om man istället ser dessa mänskliga egenskaper 

utifrån den funktion de har, nämligen att illustrera olika filosofiska resonemang, upphör denna 

motsättning. Han menar även själv att vår förmåga att trots detta inta en flexibel inställning 

vid läsningen bottnar i vår förmåga att ”[ta] till oss karaktärer som komplexa begrepp med 

diversifierad funktion”.
46

 

Vi har kunnat iaktta hur en av de effekter som en orealistisk och stundvis absurd berättelse 

har på läsaren är medvetandegöringen om att den egentliga meningen finns på ett annat, 

                                                
45 Iser, s. 112. 
46 Wistrand, s. 168. 



  - 27 - 

allegoriskt plan och kräver en tolkning, det vill säga ett aktivt deltagande av mottagaren.  

Detta innebär att läsaren måste upprätthålla parallella tankegångar vid läsning av texten. Ett 

fokus ligger på vad som sägs och söker utvinna mening ur texten samtidigt som 

uppmärksamheten även hamnar på textens berättarteknik som dels avbryter läsningen genom 

sin montageform och dels utvinner poänger genom sitt spel med olika tekniska grepp. På detta 

sätt samspelar textens form med textens mening, kanske i högre grad än i texters där 

genreförväntningarna uppfylls. I läsarens medvetande uppstår alltså ett parallellt plan: 

”Sammanhanget mellan de löst sammanfogade episoderna skapas genom att läsaren 

uppmärksammar vad man med Quilligan kan benämna horisontella korrespondenser och på så 

sätt skapas den andra betydelsen”.
47

 Som nämnts måste också läsaren under textens 

framåtskridande och även vid en omläsning av texten revidera sin tolkning för att skapa 

mening.  

En kommentar om huruvida det egentligen är möjligt att bryta textens fiktion kan vara på 

sin plats. Trots allt är det en text vi har i våra händer och vi är naturligtvis medvetna härom. 

Fiktionen kan alltså aldrig brytas i egentlig mening, utan endast göra sig påmind, vilket 

resulterar i läsarens varseblivning den ”faktiska” verkligheten. 

Montageformen i texten, det vill säga de löst sammanfogade bitar som utan förklaring 

förts samman invid varandra, konstituerar textens allegoriska karaktär. Som nämnts ovan 

alstrar den allegoriska formen en insikt hos läsaren om att ansvaret för tolkning ligger hos 

läsaren själv. Detta ansvar sammanfaller även med textens tema om den fria viljan och 

människan ansvar gentemot detta. Man skulle kunna säga att tillämpningen av den 

problematik texten tar upp, är själva läsandet, för vilket ingen annan än läsaren står.  

Textens metafiktiva drag bidrar till att skapa en relation mellan berättare och läsare och 

läsaren aktiveras genom att kunna delta i de valmöjligheter texten erbjuder. Dock måste 

påpekas att de alternativ läsaren ges, på inget sätt påverkar textens egentliga utveckling eller 

den tolkning texten syntetiserar. Att texten inte sitter inne med ett entydigt svar utan kan 

förklaras och tolkas på många, lika berättigade sätt, innefattas inte av läsarens valmöjligheter.  

De valmöjligheter läsaren står inför kan snarare ses som symboliska gester och tjänar 

egentligen till att manifestera en poäng. Dock skulle man kunna argumentera för att dessa 

valmöjligheter egentligen uppenbarar sig på det allegoriska plan där tolkningsprocessen äger 

rum, och att läsarens valmöjligheter så att säga illustreras på detta parallellt existerande plan. 

                                                
47 Widhe, s. 95. 
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Inledningsvis redogjordes för idéer om författarens underminering av sin egen 

trovärdighet, där illusionsbrotten ansågs motsätta sig författarens maktposition. Samtidigt ser 

vi att just denna form, montageformen, resulterar dels i att läsaren är medskapare i textens 

mening, men även att jakten på mening och poäng binder läsaren till författarens anvisningar. 

Det skulle kunna argumenteras att en medskapare under vissa avseenden inte har samma 

distans till texten som en läsare vars relation till texten är av mer traditionell karaktär. Läsaren 

är i sitt sökande så fokuserad på de tolkningsmöjligheter, betydelseplan och parallella historier 

som presenteras för att hitta en helhet och samband i den spatiala formen, att den distans som 

skapats till texten som fiktiv skapelse, försvinner.  

En mer tillsluten berättelse kan ge läsaren möjligheten att ifrågasätta textens kvalitéer men 

då denna tillslutning inte finns lämnas läsaren i en otrygghet som får till följd att han tyr sig 

mer till författarens anvisningar i jakt på meningsfulla detaljer och använder sin energi till att 

följa de tankegångar som finns dolda i texten.  

Paradoxalt nog kan en text alltså skapa en kontinuerlig distans genom metalepser, 

montageform, avbrott i handling och så vidare samtidigt som dess komplexitet tar upp all den 

uppmärksamhet som läsaren skulle behöva för att inta en kritisk hållning. Själva den aktivitet 

som anses innesluta läsaren i texten och göra honom delaktig i den, binder honom till 

författaren och dennes intention och resulterar alltså i att författaren utövar den ”makt” han 

har över läsaren maximalt. Läsaren blir så att säga helt upptagen av de avbrott och tekniska 

grepp som används i texten. Dock kvarstår de olika tolkningsmöjligheter som ges läsaren i 

textens hålrum och texten sitter inte på något sätt inne med något slutgiltigt svar utan 

medvetandegör tvärtom läsaren om att det finns en rad olika tolkningar med samma anspråk 

på giltighet. Det är alltså främst vid läsningen av texten som författaren utövar sin makt och 

läsaren kan istället sägas ha desto större makt på det parallella plan som skapas i texten, det 

vill säga allegoriska betydelseplanet. Det som möjliggör en sådan motsättning är naturligtvis 

det säkra greppet om textens berättarteknik och dess karakteristiska tillämpning.    

En läsning av Tvåsam innebär ett sökande efter mening. Mottagaren av texten kommer 

inledningsvis utgå ifrån sin genreuppfattning för att snart inse att författaren ifrågasätter den 

rådande romanformen. Genom att författaren kan förutse läsarens utgångsläge kan han 

effektivisera sina poänger. Det är som ovan nämnts ännu ett samspel mellan form och 

innehåll. Kanske är Tvåsam, i och med sin form i högre grad än andra texter en medveten 

manipulation med läsaren.   
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