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Berättelsen som karta

Om spatialitet i Enquists Kapten Nemos 
bibliotek och Pleijels bibliotek och Pleijels bibliotek Lord Nevermore

Helene Blomqvist

Livet måste vara en berättelse,

Annars krossas man under det.

Som elden, har jag tänkt,

Har även berättelsen en plats, en stad.

Därur reser den sig sedan och brinner.

Brinner sin saga all.1

Många som har diskuterat det mänskliga berättandet menar att den 

narrativa principen är kopplad till temporaliteten och att berättan-

det och berättelserna framför allt är till för att vi skall kunna bear-

beta vår tidsbundenhet och tidens irreversibilitet, det faktum att 

vi inte kan vrida klockan tillbaka och t. ex. besöka vår barndom 

igen. Obevekligt för oss klockans tick ande och almanacksbladens 

vändande allt närmare döden. Frank Kermode skriver i The Sense 

of an Ending att berättelser är fiktiva modeller av den temporala 
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världen (”fictive mo dels of the temporal world”, Kermode 54) och 

att alla romanförfat tare måste kämpa, som Don Quijote, med den 

tidsbundna verklighetens väderkvar nar (Kermode 51).2 Relationen 

mellan narrativiteten och temporaliteten är också ett huvudämne 

i Paul Ricoeurs Temps et Récit. Ricoeur menar där att det nar rativa 

helt och hållet är knutet till vårt tidsliga vara, hos vilket det återger 

grunddra gen (Ricoeur 1984, 52ff, 3). Också Peter Brooks hävdar i 

Reading for the Plot att det narrativa har att göra med vår bundenhet Reading for the Plot att det narrativa har att göra med vår bundenhet Reading for the Plot

i tiden och att vi framför allt har använd ning för berättandet för 

att bearbeta problem förknippade med vår temporalitet (Brooks 

22, xi). I slutet av sin omfat tande studie över intrigens betydelse 

och funktion i romanen menar Brooks att anledningen till att vi 

människor envisas med att skapa intrig burna narrativa texter är vår 

vägran att låta vår tidslighet (vår tidsbundenhet) vara me ningslös 

(Brooks 323).3

I citatet ovan från Elisabeth Rynells roman Till Mervas (2002) 

betonas dock en annan sida hos berättandet än den temporala. 

Rynell talar om att berättelsen har ”en stad” (en eldstad), en plats 

som utgångspunkt och förutsättning.4 Berättande texters estetiska 

organisation är inte uteslutande temporal, utan också mer eller 

mindre spatial. Inte heller använder vi berättelser enbart (kanske 

inte alltid ens i första hand) för att söka hantera vårt tidsliga vara 

och vår bunden het vid tiden, utan också för att söka förstå vår 

värld och vår plats i den – inte minst i relation till andra.5 Nykritik-

ern Joseph Frank menar t. ex. i sin berömda  och kritiserade  ”Spa-

tial Form in Modern Literature” från 1945 att modern litteratur 

(exemplifierad av för fattare som Flaubert, Proust, Joyce och Djuna 

Barnes) är konstruerad för att upp fattas spatialt, i ett ögonblick i 

tiden  och inte temporalt, som en sekvens. Läsaren av dessa texter 

måste hela tiden passa ihop olika passager och fragment för att så 

småningom bli medveten om hela mönstret av relationer. Frank 

avslutar sin artikel med att påpeka att den moder nistiska littera-
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turen i sin strävan att ställa sig över ti den och göra upp med den 

hi storiska sekventialiteten, liknar myten (Frank 63f). 

Också antropologen Claude Lévi-Strauss vänder sig mot en 

syntagmatisk läsning av myten som en sekventiell räcka; den måste 

fattas som en totalitet. Mytens olika delar skall, istället för att läg-

gas efter varandra, läggas på varandra så att de tillsammans kan 

ge en bild av tillva ron och tillhandahålla en modell för mänsk-

ligt liv (Lévi-Strauss 1978, 44-54).6 I sin analys av Oidipus myten 

visar Lévi-Strauss att återberättandet av my ten visserligen kräver ett 

syntag matiskt tillvägagångssätt, så att man berättar den ena hän-

delsen efter den andra men om man vill för söka tyda och förstå 

den måste man gå paradigmatiskt tillväga, så att man plockar sam-

man besläktade funktioner i knip pen, oavsett var på tidsaxeln de 

befinner sig (Lévi-Strauss 1968, 214). 

Franks artikel väckte stort uppseende och har lett till såväl app-

likationer som kritik och diskussioner.7 En som starkt ifrågasatt 

Joseph Franks idéer är Frank Kermode.8 Det tycks dock i praktiken 

som om Kermodes kritik främst avser själva termen: ”spatial form”. 

Han diskuterar samma fenomen som Frank uppmärksammade 

(och Lévi-Strauss), nämligen att en litterär text kan upplevas som 

samtidigt närvarande i sin totalitet, likt en bild, trots att läs ningen 

ju för utsätter ett tidsligt förlopp (Kermode 52). Litterära texter kan 

integ rera förgången tid, nutid och framtid och på så sätt trotsa 

tiden (Kermode 71). Boken blir en modell av världen (som kar-

tan). Denna effekt frestas Ker mode att benämna tidsbe segrande 

(”time-defeating”), men ångrar sig inför ris ken att termen skulle 

kunna associeras med idén om en spatial struktur i litterära texter. 

Han väljer därför istället termen ”time-redeeming” (tidsräddande, 

tidsåterlö sande, Kermode 52, 71f). Jag kan inte se någon anledning 

till denna rädsla för termen ”spatial form”, annat än att den inte 

passar in i Kermodes så temporalt fokuserade studie. 

Om man närmare granskar också Brooks och Ricoeurs resone-
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mang visar det sig att mycket av det de sysslar med faktiskt inte 

enbart rör berättandets temporalitet, inte endast förloppet och suc-

cessionen. Brooks är visserligen framför allt in tresserad av berättan-

dets och läsandets dynamiska karaktär, det som driver läsa ren 

framåt i läsprocessen, men han påpekar också att den fulla över-

blicken endast fås då man läst texten till slut och vid en omläsning. 

Han är visserligen mest intresserad av den process varigenom den 

berättande textens olika motiv sammanbinds till en kon figuration 

men han menar ju att det som framför allt driver oss att fortsätta 

läsa är behovet av att få överblick. 

 Vi använder alltså berättelser för att söka ori entera oss inte 

bara i tiden utan också i rummet. Det förefaller som om vissa litte-

raturhistoriska perioder betonar det temporala mer, medan andra 

snarare fokuserar det spatiala. Man kan naturligtvis också välja att 

läsa texter ”for the plot”, som Bro oks säger – för tjusningen i att 

blottlägga ’historien’ med hjälp av ’berättelsens’ rö relser, för att få 

veta hur det går – eller att läsa samma text på ett paradigmatiskt 

sätt, så att man lägger ihop olika mo tiv för att se vilket rum eller 

vilken värld som texten projicerar. 

En text som exemplifierar vikten av att inte endast välja en 

syntagmatisk läsning ”for the plot” är P O Enquists Kapten Nemos 

bibliotek (1991). Vill man läsa romanen för att finna ut vad som 

egentligen hänt, med vem och i vilken ordning, stöter man på stora 

problem. Romanen visar sig vara organiserad på ett sådant sätt att 

en spatial läsart favoriseras. En spatial metafor visar sig också i En-

quists roman spela en stor roll för betydelse produktionen: ritandet 

av och användandet av kartor.9 Samma metafor opererar i Agneta 

Pleijels roman Lord Nevermore (2000). Denna metafor vill jag nu ta 

som min utgångspunkt för en analys av ett centralt tematiskt kom-

plex i Enquists och Pleijels romaner – ett komplex som, särskilt 

i Enquists roman, alltså också tematiseras genom själva formen 

för berättelsen. Romanerna gestaltar och diskuterar – med något 
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olika beto ningar – bl. a. med hjälp av kart bildsmetaforen, frågor 

om berättandets funktioner i våra liv. I båda romanerna kopplas 

denna fråga till något som jag skulle vilja benämna spatialitet. Kart-

ritandet blir en bild för hur berättelser kan användas för att förstå 

världen, förstå vilket livs rum man själv har, vilken plats man upptar 

i världen, förstå sina relationer till andra människor och förstå hur 

man bäst bör förhålla sig i dessa.

Lord Nevermore
Agneta Pleijels Lord Nevermore kan, till skillnad från Lord Nevermore kan, till skillnad från Lord Nevermore Kapten Nemos 

bibliotek, inte sägas ha ’spatial form’ i Franks bemärkelse. Den är, 

om inte en sammanhängande berättelse så (minst) tre, vilka flä-

tas in i var andra. Kronologin är allt annat än rak, men en tempo-

ral struktur blir ändå tydlig. Berättelsen spänner över hela 1900-

talet, från sekelskifte till sekelskifte.10 Den ut spelar sig också på tre 

kontinenter (fyra, om man räknar Teneriffa till Afrika). Ro manen 

handlar om de två vännerna Bronisław och Stanisław (Bron och 

Stas), den ene vetenskapsman, den andre konstnär och förfat tare, 

och om Bronisławs hustru Ellie Rose. Alla tre försöker, var och en 

på sitt sätt, förstå Europa, förstå den väs terländska civilisationen 

– inifrån och utifrån – och förstå 1900-talet, men också förstå män-

niskan, livet och livsmeningen (93). Stän digt arbetar de alla med 

dessa frågor: ”Men det är kanske vad vi alla gör? Livet är oöversätt-

bart, vi försöker oav brutet förklara det. Och till detta går livet åt.” 

(150) En epistemologisk fråga finns i botten av texten. Men samti-

digt som romanen både handlar om och är en utforskning av det 

mänskliga livet ställer den alltså också frågan om någon sådan är 

möjlig. Kan vi säga någonting väsentligt om värl den, män niskan 

och de mänskliga relationerna med hjälp av våra små berättelser?

Kartritandet
Kartritandet lanseras redan i romanens början (Pleijel 16) som cent-
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ral metafor för dessa förståelseförsök. Bronisław liknar sina försök 

att förstå livet och människorna på den melane siska ön Boyowa, 

dit han reser i forskningssyfte, vid ett barns ritande av kartor,11 men 

misstänker också att det i själva verket är över sitt eget inre och sin 

egen värld han konstruerar en karta (150). Ellie Rose och hennes 

väninna Tam mie använ der samma bild för sina försök att förstå 

det manliga; de tecknar man nens karta (230). De upptäcker dock 

att mannen själv kartlagt sin värld grundligt och att denna värld är 

en värld där det egentligen inte finns någon plats för kvinnan (13, 

225, 231, 274, 291). Den väster ländske mannens världsförstå else är 

enkönad (237, 277, 286) och mannen – sprickfär dig av manlighet 

(357) – är själv sin världs centrala gudom (285).12 De kar tor den 

västerländske mannen ritat uppfattas som verkligheten själv (241). 

Här blottas en problematisk aspekt av kartors – och berättelsers 

– referentialitet: naivt kan man uppfatta det som att kartor med 

hjälp av sina linjer och symboler avbildar verkligheten (mimesis), 

men kanske är det tvärtom så att kartan ’sätter’ verkligheten. Ellie 

och Tammie håller på att genomskåda den till stor del omedvetna 

programmering som styr inte bara relationerna mellan könen utan 

hela sättet att uppfatta världen och följaktligen också hela livsstilen 

och livsinriktningen. Agneta Pleijel skildrar i sin roman det 1900-

tal som innebär att den västerländske mannen på allvar måste kon-

fronteras med andra kartor än dem han själv ritat – icke-européers 

(se t. ex. 152f) och kvinnors kartor. Den västerländske mannen är 

lord nevermore – inte längre ensam herre, vilket uppenbarligen 

är mycket svårt att acceptera, inte bara för manschauvinister som 

Ellies far och doktor Brown, Ellies och Tammies chef, utan också 

för relativt progressiva och nytänkande män som Bronisław och 

Stanisław. 

Ellie menar nu att det är Bronisławs uppgift, som antropolog 

och vetenskapsman (och som far till tre döttrar), att avslöja den fel-

aktiga och konstruera en bättre karta, en där kvinnan och det icke-
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västerländska också synliggörs. Hon vill hjälpa honom med detta 

(242, 274, 477). Bron försöker verkligen göra det, med hjälp av sina 

vetenskapliga berättelser. ”Jag ska rätta till den felaktiga kartan”, 

säger han när han ger sig av till London, sin forskning och sina 

studenter (274), men i slutet av boken står det tämligen klart för 

honom att han misslyckats (361, 414, 476f). Han har inte kunnat 

rita om kartan, han har inte lyckats framställa en sammanhål len 

bild och han förmår inte kommunicera det lilla av värde som han 

funnit till sina studenter (338, 472f). Mitt i sina försök att för stå 

och förklara världen har han också misslyckats med att verkligen 

leva i den (339, 472); på grund av sin vetenskapliga karriär tappar 

han kontakten med sin hustru och sina döttrar (367f, 467, 472, 475f, 

478). 

Arkimedisk punkt
Redan när Bronisław befinner sig på Söderhavsön Boyowa håller 

han på att grubbla sig sjuk över hur han genom sitt vetenskap-

liga berättande – sin antropologiska kartläggning av det mänskliga 

och de mänskliga relationerna – skall kunna få grepp om något av 

det boyowanska och kunna berätta nå gon historia som verkligen 

förmedlar något väsentligt om det primitiva tänkandet, om den 

primitiva människans sätt att fungera och därigenom något om 

det funda mentalt mänskliga – vilket är hans mål (Pleijel 12, 88, 

273). För det första har han euro peiska glasögon; hela hans vara är 

byggt på de europeiska berättelserna och den västerländske man-

nens kart-ritande, där det melanesiska obönhörligen hamnar i pe-

riferin och de berättelser som bär upp den boyowanska kulturen 

blir hopplöst fel (se t. ex. 173-177). Bland annat innebär myterna 

om Tudawa och hans mamma att kvinnan inte alls är beroende av 

mannen för att bli befruktad. Detta har givit kvin norna på Boyowa 

herra väldet över den egna sexualiteten. Det är förstås mycket svårt 

för missionärerna att acceptera (179), men också för den annars så 
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för domsfrie Bronisław (181-183). För det andra inser Bronisław att 

det inte går att berätta om allt. Bronisław tycker att tiden inte ens 

räcker till för att börja berätta (153). Han kan inte göra som James 

Joyce, berätta minutiöst om allting, för då skulle han få hålla på 

till döddagar (vilket han i och för sig också gör) och ändå inte få 

sagt något väsentligt. Men hur skall han kunna fånga helheten med 

sina små antropolo giska berättelser (414)? Det är omöjligt? Han 

måste anlägga ett perspektiv, ha en ingång, berätta utifrån någon 

synvinkel. 

 Han är en modern europeisk forskare. Hans uppgift är att på 

grundval av de empiriska data han samlar lägga en grund för den 

moderna vetenskapliga an tropologin.

  Man kan då inte börja med helheten av alla tings samman-

hang.

  Man måste på ett eller annat sätt beskära den.

  Man får tukta och tillrättavisa denna påträngande totalitet som 

insisterar på att enskildheten inte är begriplig utom i det stora och 

mytiska samman hanget. (152)

Han behöver en ”arkimedisk punkt” – utanför tiden – för att kunna 

sätta allting som han vill förstå och förmedla i relation till vartan-

nat (154, 161, 163, 172). Han söker en överblickspunkt varifrån han 

kan se samman all ting i en enda (kart-)bild.13 ”Människan måste 

förstå helheten. Annars är hon inte människa”, tänker Bronisław 

(167). Infödingarna på Boyowa har själva denna överblick eftersom 

de sätter allt i relation till sin egen kulturella myt om Tudawa och 

hans mamma. Denna myt är deras ’arkimediska punkt’.

Enheten bakom mångfalden
Stanisław ritar inte kartor. Han målar tavlor, experimenterar med 

perspektivisk fotografering, skriver dramer, lyrik och en roman. Det 
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yttersta målet med allt detta är för Stas, som för Bron, att söka 

finna ”kunskapens grund”, ”den rena formen” (Pleijel 13, 27), ”det 

absoluta” (123), enheten bakom mångfalden (26, 41, 324), ”den 

dolda ordningen, sanningen, gåtans skelett” (190), totaliteten av 

världen och livet (etc.; detta sökande formuleras på otaliga sätt 

i romanen). ”Stas [är] sin egen arki mediska punkt”, tänker Bron. 

Han tar in världen i sig och målar den sedan (155). 

Stas är kritisk till Brons projekt. Han tycker att denne bara byg-

ger ett ”fånigt torn av materia” men aldrig med sina vetenskapliga 

metoder kan finna förklaringen till varför tornet ser ut som det gör 

(191). Stas tror inte att det går att greppa helheten och rita en karta 

över människan och världen med hjälp av vetenskapliga meto der. 

Men Stanisław splittras själv ”av sina försök att omfatta skapelsen 

bortom alla motsatser” (168). Hans värld blir kaotisk, när han 

försöker ta in allt i sig. Han blir svårt sjuk, schizofren (223, 324). 

Ut ur Stas hoppar på smattrande fötter vanskapta varelser fram, 

dvärgbarn, missbildade, föraktliga. Han kan inte hålla ihop sig. 

Allt sipprar ur honom. Skammen. Och den vettlösa skräcken. 

Han utplånas. Allt blir vitt. (328) 

Det visar sig att Stas har lika svårt att klara sig utan Bron som Bron 

utan Stas. Från det att relationen mellan Bron och Stas går sönder 

är ingen av dem en hel och fungerande människa (169). Kapitel 

6 med rubriken ”Toowoomba, det vill säga kata strof” är fyllt av 

spatial symbolik (114-144). Bron och Stas når här en korsväg där de 

väljer olika vägar – för alltid. Stas ser det hela framför sig i fågelper-

spektiv, som en kartbild. Landskapet liknar en tom duk (114). Två 

västerländska män går med ryggarna mot varandra varsin stig ut i 

tomma intet (123). Ingen av dem vill vara beroende av den andre. 

Konsten och vetenskapen separeras och konsten sätts på undantag 

(155, 165-169). Vetenskapens maktfullkomlighet kommer, enligt 
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Stas, att leda till att människan förvandlas till en materialist utan 

all känsla för metafysik (117, 165). Hon har inte längre förbindelse 

med det gudomliga. Hon är en ”torr gren”. ”Finner inte vatten. 

Äter sand och skiter sand. Magin är bortsopad och materialismen 

löper amok.” (305) Detta perspektiv bekräftas senare, åtminstone 

del vis, av Bron, när denne blickar tillbaka på sitt liv och sin gärn-

ing (t. ex. 471ff). Men Stas äger insikten att också han själv behöver 

Bron, därför upphör han inte att söka kontakt med denne. Utan 

det vetenskapliga ordnandet drunknar konstnären i sitt kaos. Stas 

splittras utan Bron och Bron lamslås utan Stas. Bara ”tillsammans 

var de en hel människa” (169, se även 492). På vilken plats skulle 

då konsten och vetenskapen kunna mötas igen och från vilken arki-

medisk punkt skulle kartan kunna ritas? Är det möjligt eller är det 

för sent? Nevermore?

Mytens stora berättelse
Titeln på Pleijels roman – ”Lord Nevermore” – kan uttolkas på 

många sätt. Den anknyter till Edgar Allen Poes dikt ”The Raven”, 

med dess kusliga omkväde, ”nevermore”, ”aldrig mer”, som ett svar 

på varje fråga. Denna citeras på flera ställen i texten. En strof ur 

denna dikt utgör också romanens motto. Frågan som ställs i denna 

strof lyder: ”is there balm in Gilead?” Gileads balsam blir hos den 

gam maltestamentliga profeten Jeremia och senare i kyrkans histo-

ria en symbol för and lig välsignelse och andlig läkedom (se t. ex. 

Jere mia 8: 22; 46: 11). Hos både Poe och Pleijel symboliserar den 

här alltså ett andligt liv som har gått förlorat. 

Att någonting är ohjälpligt förbi står tydligt för alla de cen-

trala romankaraktärerna. Det går inte att återvända till barndomen 

(Pleijel 400f) och inte till ett Europa före de stora krigen (468). 

Det går heller inte att återvända till oskuldens tillstånd och bli in-

föding igen, som Ellie säger (95). För melaneserna står allt i relation 

till vartannat och allt ingår i samma stora mytiska väv (149, 152). 
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Men Bron inser att detta tillstånd inte kommer att vara. Missionär-

erna predi kar inte bara kristen tro, utan är också ivriga att skola in 

boyowanerna i ett väster ländskt, materialistiskt och patriarkaliskt 

tänkesätt. Det finns ingen återvändo till den stora, mytiska berät-

telsen som gav me ning och struktur åt tillvaron. Den stora berät-

telsen är död. Västerlan det har gått in i och fastnat i ”den stora 

meningslös heten” (181), i värdenas bank rutt, i en känsla av livets 

absurditet, i preliminarier nas och de många små, splittrade berät-

telsernas fångenskap – i postmodernistisk nihilism. När den väster-

ländske mannens karta förkastas ersätts den av många alternativa 

och preliminära kartor.14 Men i romanen är det Bronisław, veten-

skapsmannen, kalkerad på antro polo gen Bronisław Malonowski, 

som får heta Lord Nevermore (ett öknamn som Stas ger honom). 

Det är framför allt han som säger ”aldrig mer” och för detta blir 

han kriti serad av sin vän och av sin hustru. Kanske är det bara för 

den vite, väster ländske, vetenskapligt enögde mannen som det inte 

tycks finnas någon återvändo.

Stanisław sitter mot slutet av boken och pratar med sin konst-

närsvän Bruno om det omöjliga i att lösa människans och livets 

gåta. Bruno säger då att resan mot rötterna, mot det slutgiltiga 

djupet är ofrånkomlig. Till slut måste vi hamna i mytens håla, 

som är ”världens sköte”15 och ”Guds ordlösa verkstad” (397-398). 

Man kan, som Bronisław, föreställa sig det mytiska och metafy-

siska tänkandet som ett sätt att finna en arkimedisk punkt ovanför 

tiden, från vilken allt kan överblickas, som på en karta. Så kan man 

tänka, om man är vetenskapsman och vill ha kontroll över allting. 

Men man kan också föreställa sig det mytiska som en mörk håla, 

ett sköte, varur allting föds. Är det rentav mytens håla som är den 

plats, den ’eldstad’, varifrån livets berättelse skall brinna ”sin saga 

all”? Den mytiska strukturen i Till Mervas tyder på att det är så 

också i den romanen. 

Bronisław är i romanens slut, när han sitter och dör på en park-
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bänk i New York, klar över att han tappat något av det väsentliga 

i tillvaron. Han för nu ett samtal med sin döda hustru, där han 

äntligen frågar efter hennes visdom. Ellie Rose väljer att benämna 

punkten utanför tiden ’Gud’. Tidigt ser hon sig själv som ”ett barn 

i Guds handflata” (235). Hon menar också att människor, för att 

leva människovärdiga och etiskt goda liv, måste vandra inför Guds 

ansikte, som om Gud såg dem (273). Detta innebär dock inte att 

hon tror på den Gud som prästerna pre dikar, den patriarkaliske, 

allsmäktige fadern (235, 357): ”Gud är väl ändå inte nån sorts fånig 

Mussolini?” (355) ”Gud” blir snarast en metafor för något egentli-

gen outsägligt och ordlöst, men som är oundgängligt (274). ”Man 

kunde kalla orten utanför ti den för Gud. Ett begrepp är nödvändigt 

för det som tanken inte kan om fatta”, tän ker Bron där han sitter på 

bänken i New York (472, min kursiv). 

Ellies livsinsikt innebär därmed också att livet ges som en gåva 

och måste tas emot som en gåva och en nåd. Livet skall inte ägas 

och inte girigt slukas. Vi måste leva i världen men inte av den. Bron 

inser att han och det europe iska 1900-talet misslyckats med detta:

 Ingen utgångsdörr. Ju mer världen är bara världen, desto mer 

blir tiden och historien människans fängelse. Ingen dörr att ta 

sig ut genom, Ellie! Människan är inspärrad i ett ekande grav-

valv. Myterna förstår ingen längre, de har kastats på sophögen. 

Det enda som återstår för människan som är instängd i tiden är 

att äta av världen.

  Frossa på den.

  Stoppa magen full av dess rikedomar, förtära den!

  Leva av den i stället för i den. (472)

Joseph Conrad nämns på åtskilliga ställen i romanen och detta 

tänkande erinrar otvivelaktigt om Marlows hemska vision i 

Mörkrets hjärta av Kurtz – den till kannibal vordne, självförgudade 
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västerländske mannen – som spärrar upp sitt väldiga gap om hela 

världen för att äga och sluka allt (Conrad 85f, 98). Så går det, enligt 

Peli jels ro man, för det västerland som slarvat bort mytens stora 

sammanhållande och para digmatiska berättelse.16 Utan den löper 

vi stor risk att bli omänniskor, kanniba ler, som Kurtz. Det euro-

peiska och västerländska 1900-talet har inneburit att män ni skorna 

har blivit ”fångar i tiden”. Detta innebär inte bara att vi lider brist 

på över blick och insikt utan också, enligt romanen, att vi har blivit 

oförmögna att leva. Utan myten famlar vi efter både vår identitet 

(som Stas) och vår relationalitet – vi är oförmögna till verklig kon-

takt med våra medmänniskor (som Bron). Bron tycks komma till 

verklig insikt om detta i sin dödskamp och tänker då att han skulle 

vilja skriva en bok om grunden för en ”universell etik”, nämligen 

vetskapen om att människan behöver en ”ort utanför tiden” för att 

verkligen vara människa (472–473). 

Friheten kommer från en plats utanför tiden, säger skapelsemyter-

na. Och om människan missbrukar friheten blir den fruktansvärd. 

[---] Utan att inse sin frihets begränsning blir människan ofri. Sina 

medmänniskors oansvariga bödel. (472) 

Det är också tydligt att den princip som Ellie väljer att tro på och 

rätta sitt liv efter skulle kunna benämnas ’kärlek’. Det är ur kär-

lekens sköte allting föds och det är dit allting strömmar tillbaka. 

”Världen är en stenklump i rymden och var finns Gud? I kärleken, 

och bara där.” (59) ”Kärleken är myllan ur vilken allt växer.” (235) 

”Etiken föds ur kärleken.” (271) ”Människan rår inte på döden men 

kärleken finns överallt.” (381) Eftersom kärleken besegrar döden 

kan Ellie slutligen ac cep tera döden och låta sig föras åter till mytens 

grotta (363, 377f, 381ff). Inför döden når också Bronisław någon 

slags insikt och försonas i sitt inre med Stanis ław. Han förmår nu 

se dennes kärlek och ta emot den. Han upprättar också kommu-
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nikationen med Ellie Rose och romanen slutar med att han tillsam-

mans med Stas ger sig av mot mytens håla. Där skall de återfinna 

Ellie Rose.

Kanske vill Agneta Pleijel med detta slut säga att vi behöver 

den stora berättelsens spatiala perspektiv, att vi har blivit fattiga när 

vi tappat myten, och att vi, om vi inte återfinner den antingen är 

dömda att förtorka och förtvivla som Bron och Stas eller att fastna 

i sjuka pseudomyter, som den om den ariska rasens överlägsen-

het eller den om den materiella förkovran som det största värdet 

i livet eller någon annan av vål dets och konsumismens myter. För 

det tycks som om de kommersiella och de de struktiva krafterna 

har förstått vårt behov av myter, har lagt beslag på nå got grund-

läggande mänskligt och perverterat det.17

Kapten Nemos bibliotek 
Till skillnad från Lord Nevermore är P O Enquists Kapten Nemos bib-

liotek en roman som gör motstånd mot en tradi tionell, ’temporal’ liotek en roman som gör motstånd mot en tradi tionell, ’temporal’ liotek

eller syntagmatisk läsning ”for the plot”. Den behandlar inte bara 

spatiala och paradigmatiska frågor på den tematiska nivån. Den 

kan också sägas ha ”spatial form”. Kapten Nemos bibliotek kan beskri-Kapten Nemos bibliotek kan beskri-Kapten Nemos bibliotek

vas som den tragiska berättelsen om två pojkar vilka – förmodligen 

– förväxlats på BB och därför utväxlas vid sex års ålder. Den ene, 

Johannes, är blond och vacker, vällyckad, ”behändig och allmänt 

aktad”, den andre, romanens namnlösa berättarjag, är mörk, nästan 

”tattarlik”, bortkommen, sedd över axeln, ”eljest”. Detta är också 

berättel sen om Johannes fostersyster Eeva-Lisa som blir med barn, 

får missfall och om kommer i samband med detta. När man läser 

berättelsen om dessa barn, om deras föräldrar och om byn i Väs-

terbottens inland, i vilken de bor, blir man dock många gånger 

förbryllad av det sönderstyckade, fragmentariska berättandet. Ofta 

saknas tydliga logiska kopplingar mellan stycken, meningar och 

ord. Flera episoder återkommer också i olika varianter och mot-
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sägelserna är talrika, så till slut vet man i stort sett ingenting om 

vem som är vem eller vem som egentligen finns över huvud taget.18

När man så når slutets ”[s]å var det, det var så det gick till, detta är 

hela hi sto rien”, kan man känna sig både frustrerad och förbryllad. 

Man frestas söka en annan historia under alla fragmenten. Någon 

sådan är dock knappast åtkomlig och frågan är om inte texten själv 

aktivt motsätter sig en sådan rekonstruktion. 

Ett annat sätt att se – eller konstruera – någon form av sam-

manhang i texten är att fokusera på den ramberättelse som fram-

för allt presenteras i prologen och epilogen. Den kan beskrivas 

på följande sätt: En man, romanens jag i vuxen ålder, ror in i en 

grotta, där han finner kapten Nemos ubåt Nautilus. Han stiger ner 

i ubåtens bibliotek och tillbringar en tid med att gå igenom berät-

telserna som finns samlade där – alla berör på olika sätt hans egen 

barndom. (Grottan med ubåtsbiblioteket blir denna berättelses 

plats och ”stad”, arkimediska punkt och mytiska håla.) När han 

kommer ut igen är han en fri människa. Med hjälp av berättelserna 

har han kunnat bearbeta smärtsamma barndomsupplevelser och 

kommit fram till en djupare självförståelse. Nu erfar han en befri-

else från grämelse, inkapsling och isolering och till ett meningsfullt 

liv med meningsfulla relationer – en befrielse till ansvar och solida-

ritet. Läst på detta sätt blir Enquists roman inte en berättelse om en 

pojkes smärt fyllda uppväxt i ett västerbottniskt samhälle utan ett 

bibliotek av berättelser vilka alla cirklar kring samma smärtsamma 

barndomserfarenheter av utanförskap, över givenhet och förlust 

men där de konkreta händelserna är av mindre betydelse än det 

allmängiltiga erfarenhetsstoffet.19 Därigenom kan dessa berättelser 

användas av vem som helst som behöver bearbeta liknande upp-

levelser. 

Spatial läsart
Thomas Bredsdorff menar, i sin undersökning av P O Enquists 
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litterära språk, att Enquist, inte minst via Torsten Jonsson (En-

quist skrev en licentiatavhandling om Torsten Jonsson), inspire-

rats av den litterära metod som Hemingway lärde av Ezra Pound. 

Bredsdorff väljer att benämna metoden efter Pounds första mod-

ernistiska ’rörelse’: imagism (Bredsdorff 18f, 62, 236). Känneteck-

nande för Enquists imagistiska teknik är, enligt Bredsdorff, en 

klipp- och montageteknik, där olika stora textblock monteras mot 

varandra utan förklarande mellanled och där betydelserna uppstår 

i tomrummen mellan dem (Bredsdorff 67, 74, 201f, 234f). Det är ur 

”de svarta hålen” som texternas energi strömmar (Bredsdorff 123). 

Tekniken liknas också, av Enquist själv, vid att lägga pussel. Pusslet 

kan inte gå ihop – ”[s]om om det hela tiden öppnades ett hål varje 

gång språket är berett att uttala en färdig in sikt” – men är ändå värt 

att lägga (Bredsdorff 125ff, 236).20 En para digmatisk läsart måste 

alltså läm pa sig bäst för denna roman, som är så tydligt ”spatialt” 

organise rad. Det visar sig också att romanen själv ger nycklar till en 

sådan genreförstå else.21

Romantexten består alltså av klipp eller fragment, vilka monte-

ras intill varandra på olika sätt, med eller utan tydliga kopplingar. 

Åtskilliga av textblocken be står av omtagningar med små varia-

tioner. Det är t. ex. ett märkligt sammanträffande att Josefina och 

Alfild, båda efter tre dagars födsloarbete, fött fram varsin dödfödd 

pojke, vilka båda fått samma namn som berättarjaget senare får 

(Enquist 96, 168). Dessa båda döda barn parallelliseras också med 

Eeva-Lisas döde pojke (206) och med Johannes och berättarjaget 

(172). Berättelsen om Eeva-Lisas för syndelse och botbönen vid 

kökssoffan finns också i många olika va rianter (11, 163, 170-171), 

liksom berättelsen om hur en bit toppsocker räcks fram som för-

soningsgest till olika personer (13, 79, 172, 180). Romanen har 

också två berättare, det namnlösa jaget och Johannes, men deras 

röster är intill förblandning lika. Det enda sättet att skilja dem åt är 

att Johannes meddelanden har citationstecken. De båda berättarna 
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motsäger inte bara varandra utan också ofta sig själva. 

Tittar vi så på rubrikerna till romanens delar och kapitel, är 

dessa inte bara svårutgrundliga. De verkar inte heller alltid stämma 

med brödtextens in nehåll. Detsamma gäller den ”dikt” som upp-

ges vara av Johannes hand och vars strofer i tur och ordning får 

inleda romanens delar. Denna ”dikt” berättar en helt annan, och 

ännu mer smärtsam, historia om Eeva-Lisas missfall än brödtexten 

– kanske var barnet inte dödfött utan vid liv, kanske befann hon 

sig inte i Sven Hed mans ved bod utan på det gröna husets dass 

och kanske hade hon inte sällskap av berättarja get utan var ensam. 

Detta är bara några exempel på de talrika paralleller, varianter och 

dubbleringar som förekommer i ro manen.22

Romanens båda berättare säger om och om igen att man måste 

”lägga ihop”, trots att romanen redan från första början deklarerar 

att det inte går att lägga ihop allting och säga ”detta är hela his-

torien” (7). Man måste tydligen välja ett annat sätt att lägga ihop 

– inte ett temporalt och syntagmatiskt, så att man ordnar upp alla 

fragmenten i rätt ordning, korrekt tolkade, avkodade, och med 

de felaktiga varianterna bortrensade (vilket alltså är fullständigt 

omöjligt), utan ett paradigmatiskt, så att man lägger de olika frag-

menten, berättelserna och varianterna intill varandra i knippen 

– alltså den metod som Lévi-Strauss förespråkade vid tolkning av 

myter – och kanske också på varandra, så att en ny bild med nya på varandra, så att en ny bild med nya på

linjer uppstår.23 Kapten Ne mos bibliotek visar sig ha ”spatial form”. 

Kartor och planritningar
En central spatial metafor i Kapten Nemos bibliotek är, som i Lord 

Nevermore, kartritandet och användandet av kartor. I romanen ritas 

kartor och planritningar av olika slag och positionering i rummet är 

även i övrigt extremt viktig för berättarjaget. (Kartritandet har med 

relationaliteten att göra.) Detta gäller såväl den egna personen som 

möbler och föremål. Fågelboets position i förhållande till grottan 
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på Bensberget måste anges exakt (Enquist 16), liksom personer nas 

positioner i trappan och i relation till varandra vid utlämningen av 

Eeva-Lisa (29ff, 186). Jaget måste inrita varje fö remål i det gröna 

huset på sin rätta plats och i sin rätta relation till de övriga tingen 

(72-78, 220f). Det är viktigt hur provi anten placeras i unicaboxen 

(216) och på grenen i grottan (221f). Och var skall man placera 

döpojken, det allra mest smärtsamma (216, 222f)?24 Det är uppen-

bart att denna roman inte bara krä ver en spatial läsart, den hand-

lar också, just som Pleijels roman, i hög grad om vad man skulle 

kunna benämna spatiala frågor: vilken plats man har i världen och 

i re lation till andra människor och hur den värld egentligen ser 

ut där man framlever sitt liv. Är man innanför eller utanför (25); 

vad betyder det om man härstammar från byn eller – som tattarna 

– från djungelriket Nyland, södra Finland (99, 124), om man hör 

hemma i det gröna huset eller hos Sven Hedman (37, 70, 131), vad 

som är cent rum och vad som är periferi, om nå gonting sker långt 

borta eller nära (11)?25

De allra viktigaste kartorna är kanske ändå de kartor som Alfild, 

jagets andra mamma, ritar på smörpapper. Efter barnutväxlingen 

blir Alfild mer och mer ”eljest”, slutar tala, sjunger och ylar istället. 

Hennes ångest kan dock dämpas genom att hon får rita kartor där 

hennes egen position i Hjoggböle, i centrum, är noga utritad – som 

en smärtpunkt (141). Dessa kartor placeras sedan på dasset för att 

där komma till nytta, men efter Eeva-Lisas död finner jaget dem 

och använ der dem för att orientera sig efter. För att detta skall bli 

möjligt måste han dock placera dem på varandra. Då uppstår en ny 

bild (197, 199). Denna karta hjälper jaget att återfinna ”döpojken”, 

det mest smärtsamma ur barndomen. Den hjälper honom också 

att hitta Ryssholmen, som också är ”den hemlighetsfulla ön” där 

ubåten med bibliote ket finns. Men det är också genom att läsa 

Jules Vernes roman som jaget finner grottan. Vi ser ånyo att kartan-

vändandet parallelliseras med och blir en metafor för användandet 
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av berättelser. Här blir kartmetaforen alltså en metafor för roman-

ens egen spatiala organisa tionsprincip. Precis som Alfilds kartor 

måste romanens många berättelser och berättelsefragment placeras 

på varandra för att mening skall kunna utvinnas ur dem (se även 

Ekselius 317).

Referens och relevans
Ubåten Nautilus, där biblioteket befinner sig, ligger i en grotta. 

När berättarjaget ror in där för att stiga ner i biblioteket tänker han 

att han befinner sig i ”människans buk”, i sitt eget allra innersta 

(19).26 Alldeles i romanens inledning läser vi också att alla dessa 

berättelser i själva verket är ett sätt att be sig själv om förlåtelse (9). 

Just som Bronisławs tycks berättarjagets berättande och kartritande 

alltså framför allt vara ägnat åt att skapa en djupare självförståelse 

(jfr. Lord Nevermore 150). Detta ses som en förutsättning för att 

kunna ro ut i världen igen, fri att leva ett meningsfullt liv med 

goda relatio ner. Om och om igen hämtas det smärt samma upp 

ur minnets brunn och bearbetas med hjälp av berättelser för att 

avge mening. Temat ”befrielse genom berättelser” är inte bara en 

övergripande organi sationsprincip för romanen utan återkommer 

också om och om igen i de enskilda berättelserna som ingår i detta 

bibliotek som romanen utgör. Berättarjaget säger att berättelser 

kan innehålla ledtrådar och signa ler, som det gäller att tolka för att tolka för att tolka

komma rätt i tillvaron (17, 23). Denna tematik erinrar en hel del 

om den narrativa teolo gin, grundad i det som Rudolf Bultmann 

väljer att benämna avmytologisering.

Avmytologiseringen är, säger Bultmann, en hermeneutisk me-

tod med syfte att tolka Bibelns mytologiska utsagor, för att utröna tolka Bibelns mytologiska utsagor, för att utröna tolka

den ”djupare mening, som är dold under det mytologiska höljet” 

(Bultmann 15-16). I Berättelsen befriar (1980) säger Henry Cöster 

att avsikten med Bibelns berättel ser inte är att informera om fakta, 

utan att ge ett mönster och en mening åt tillva ron. Att använda 
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en berättelse är att tillämpa detta mönster på livets konkreta situa-

tioner (Cöster 89). Det intressanta när man handskas med en berät-

telse är, enligt den narrativa teologin, inte att ta reda på fakta – vad 

som verkligen har hänt av det som berättas – utan att få fatt på 

meningen med berättelsen, alltså meningen för min konkreta nu-

situation. Berättelsens befriande förmåga har inte med den trogna 

återgivningen av de faktiska förhållandena att göra, utan med 

berättelsens relevans för våra liv (Cöster 52f). Detsamma betonas 

också starkt i romanen. Det intressanta var ju inte vad som verkligen

hände, hur allt egentligen gick till. Verkligt viktigt är istället, enligt 

berättarjaget, att genom dessa högst relevanta, om än inte alldeles 

sannfärdiga, historier försöka finna ut om man verkligen är en rik-

tig människa (66).27

Romanen säger att när man handskas med det mest smärtsam-

ma räcker det inte att säga allting precis som det är. Man måste 

”ocksåsäga” det (239). Med detta menas uppenbarligen just det 

som denna roman tematiserar och demonstrerar – att bearbeta 

svåra upplevelser med hjälp av berättelser, lögner eller liknelser. 

Berättarjaget tänker ständigt i liknelser. Såväl upplevelser som tex-

ter omvandlar han i liknelser. Han benämner också Johannes berät-

telser i Kapten Nemos bibliotek liknelser. 

Johannes ljög ganska mycket, har jag förstått nu när jag lägger 

ihop allting.

  Egentligen är mycket av det han efterlämnade i biblioteket inte 

undanflykter, eller lögner. Snarare liknelser, som Bibelns liknelser, 

de som Männi skosonen använde när han var alltför rädd för Gud, 

som ju skulle straffa ho nom om han sa det som det var.

  Jesus var nog inte alls lögnaktig eller räddhågad, ändå. Han 

var som Johannes, brukade jag tänka när jag visste att jag måste 

försvara.

  Det var viktigt att försvara annat än grodor ibland.
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  Efteråt fick man ju läsa det som man  ville: mycket omskriv-

ningar, och en liten kärna av sanning som man bakade in som 

stekfläsk i en palt.

  Man får skära upp, öppna. (162-163)

Då man söker förstå en liknelse bör man knappast fråga efter hur väl 

den detaljöverensstämmer med verkligheten utan det centrala i en 

liknelse är den drivande poängen, förhållningssättet till verkligheten 

– dess relevans. På samma sätt är det med en karta. Syftet med att 

läsa kartor är inte att få fram en exakt återbildning av verkligheten 

utan att få vägledning för att hitta i rätt i den. När det gäller Al-

filds kartor, som i romanen parallelliseras med liknelserna i kapten 

Nemos ubåtsbibliotek, är det dessutom så att de visar sinsemellan 

olika, preliminära, högst ungefärliga, för att inte säga tämligen lög-

naktiga, bilder av Sverige. Det väsentliga är dock att smärtpunkten 

är ordentligt utritad i centrum. Denna kartans smärtpunkt är som 

kärnan i liknelsen och stekfläsket i palten. 

Fatta och förstå
Termerna ’förstå’ och ’fatta’ används också i romanen för att 

åskådliggöra olika sätt att ta till sig en berättelse: ”Hemligheter har 

ju alla, det gäller att säga dem så att de andra inte förstår, för att få 

dem att fatta. Det är stor skillnad på att förstå och fatta.” (99) Det 

viktiga är alltså inte att förstå hur det egentligen gick till utan att 

fatta vad det betyder. Det viktiga är inte de faktiska förhållandena fatta vad det betyder. Det viktiga är inte de faktiska förhållandena fatta

utan deras relevans. Om man inte inser detta kan man komma lika 

fel som myndigheterna som har försökt lägga ihop barnmorskans 

tvekan om vilket barn som var Josefinas och vilket som var Alfilds 

med undersökningarna av barnens öronvindlingar och så kommit 

fram till vad man tror är den faktiska sanningen – att barnen blivit 

förväxlade när de var nyfödda och nu skall bytas tillbaka. Men 

berättarjaget är inte intresserad av om det verkligen var sanningen 
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man kommit fram till, även om han i förbigående konstaterar att 

fadern på likkortet är betydligt mer lik honom själv än Johannes 

(47), utan hans frågor är: Var detta nödvändigt? Och: Är jag en 

människa? (66f) Om be rättelsen om barnbytet är sann eller falsk 

(om Johannes aldrig har funnits, som jaget säger, bör den vara falsk) 

så är den i alla fall ett högst adekvat sätt att uttrycka och bearbeta 

en erfarenhet av att vara övergiven, sviken och nedvärderad och 

av att ha förlorat sin plats i tillvaron, sin rätt till livsrum. Där-

för är den i allra högsta grad relevant för alltför många människor 

också idag. När vi läser en text som Kapten Nemos bibliotek bör vi 

inte i första hand ställa den syntagmatiska (och temporala) frågan 

vad som egentligen hänt och i vilken ordning (som Bredsdorff) 

utan istället den paradigma tiska: Hur förhåller sig dessa händelser 

till varandra och vilken relevans kan berättelsen om dem få som 

livstolk ningsmönster?

Det kan också visa sig att det tvärsäkra förstående som det ivri-

ga ’sanningssökandet’ leder till, bara är ett ytligt sätt att betrakta 

händelser, företeelser och männi skor. I byn där berättarjaget växer 

upp sätter man etiketter på folk och så är man färdig med dem. Då 

säger man att Alfild är tattare, sinnessjuk och eljest och att hon ser 

konstig ut. Men om man tittade närmare efter, som berättarjaget 

och Sven Hedman, Alfilds man, till sist gör, då kommer man un-

derfund med att hon ser helt naturlig ut på sitt sätt och att hon 

också är en slags människa som är värd att ta på allvar, värd kärlek 

och omsorg och värd att bli kallad mamma. När jaget och Sven 

Hedman kommer underfund med detta har de en av de lyckligaste 

somrarna i sitt liv. De har börjat komma djupare än denna ytliga 

förståelse av fakta. De har börjat fatta. Men de glömmer igen det de 

lärt sig och låter utan motstånd myndigheterna komma med sina 

etiketter och föra bort Alfild och spärra in henne på sinnessjuk hus 

där hon illtrivs. De drar sig undan ansvaret och sviker på så sätt 

den som behö ver dem. Berättelsen om Alfild är mycket vack ert och 
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kärleksfullt tecknad, en höjd punkt i boken. I den berättelsen finns 

mycket av romanens hopp samlat. 

Mytens håla och berättelsernas grotta: ro ut och vara fri
Syftet med kartritandet och berättandet i Kapten Nemos bibliotek är, Kapten Nemos bibliotek är, Kapten Nemos bibliotek

som Thomas Bredsdorff säger, ”att förvandla det som ger smär-

ta till det som ger mening” (Bredsdorff 252). Berättarjaget, som 

genom hela boken filosoferar över allt han är med om på ett myck-

et lillgammalt sätt och som ser det mesta som tecken och symbo-

ler, funderar ofta i två rörelsebanor: Upp → ner, respektive ner 

→ upp. Potatis t. ex. kan gå två olika öden till mötes. Antingen 

plockas den först upp ur jorden för att sedan läggas inkapslad i käl-

larmörkret för att förhindras att gro och den kan då så småningom 

ätas. Detta är döden i livet. Men den kan också gro, läggas i jorden 

och dö en smärtsam död för att så ”återuppstå i detta jordelivet” 

– en återkommande refräng i Enquists roman. Detta är förstås en 

slags försvenskning av Jesu liknelse om vetekornets lag (Johannes 

12: 24). 

Dessa två rörelsebanor får i boken symboli sera två motsatta 

livsprojekt. Det ena går ut på att skydda sig, gömma sig, kapsla in 

sig, söka trygghet i drömmar, i upprepning, men också i berättelser 

eller i kartor över det invanda – döden i livet. Det andra projektet 

är det svåra och plågsamma men nödvändiga om man verkli gen 

vill leva: att inte skygga för att dyka ner i det mörka och svåra, 

hämta upp de mest smärtsamma barndomsupplevelserna med 

hjälp av liknelser och berättelser (eller kartor) för att bearbeta dem, 

ta itu med dem, söka försonas med dem och utvinna mening och 

livsinsikt genom dem.28 Därefter kan man ro ut i livet och vara fri, 

fri att handla annorlunda nästa gång, fri att ta ansvar och visa soli-

daritet — inte ‘nu, snart’ eller ‘då aldrig’ — utan ’nu, omedelbart’. 

Detta benämner romanen att ”återupp stå i detta jordelivet”. Vi ser 

alltså här att det också finns två sätt att använda berät telser: ett 
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destruktivt och ett konstruktivt.

Hu vudpersonen i Enquists roman måste finna en plats med 

en grotta, där han sedan kan stiga ner i berättelserna, bearbeta sina 

smärt-samma erfarenheter med hjälp av dessa och så bli fri att ”ro 

ut” och leva ett liv bland män niskorna igen. Platsen är Franklinön 

utanför Ny lands kust (som också kan vara Ryssholmen i Hjogg-

böleträsket), där grottan med ubåten och biblioteket finns.29

Denna berättelsens grotta har en hel del gemensamt med ’mytens 

håla’ från Lord Nevermore. Det visar sig alltså att kartritandet och 

kartanvändandet i båda romanerna syftar till att finna mytens håla 

eller berättelsernas grotta.30 Denna grotta blir så utgångspunkten 

(den arkimediska?), för Ellie Rose och för jaget i Enquists roman, 

för ett liv med goda relationer till med människorna. Dessa båda 

romaner illustrerar alltså vårt behov av att använda berättelser som 

paradigm – böjningsmönster eller modeller för våra liv. Berättelser, 

myter och liknelser kan bli de kartor vi behöver för att förstå vår 

verklighet, vår plats i den och vår position i relation till ’gud’, våra 

medmänniskor och allt levande. På så sätt kan vi, hjälpta av berät-

telsens karta, spränga våra gränser och befrias till ett meningsfullt 

liv med meningsfulla relationer – ett liv i ansvar och solidaritet: 

”Jag rodde ut, och var fri. Det var ju dit ut jag måste tillbaka, fast 

fri.” (Enquist 249) 

Noter
1 Motto till Elisabeth Rynells roman Till Mervas (2002).
2 Så här säger Kermode vidare om litterär form: ”[…] a duration 

(rather than space) organizing the moments in terms of the end, 

giving meaning to the interval between tick and tock because we tock because we tock

humanly do not want it to be an indeterminate interval between 

the tick of birth and the tick of birth and the tick tock of death.” (57f)tock of death.” (57f)tock
3 ”Narrative is one of the ways in which we speak, one of the large 
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categories in which we think. Plot is its thread of design and its ac-

tive shaping force, the product of our refusal to allow temporality 

to be meaningless, our stubborn insistence on making meaning 

in the world and in our lives.” Många tycks idag mena att vårt 

ständiga berättande bara är ett sätt att besvärja ett tomrum, besvär-

ja meningslöshe ten och dölja för oss själva att livet inte är narrativt 

(Frank Kermode, Peter Brooks, Seymour Chatman, Louis O. Mink, 

Hayden White, för att bara nämna några exempel). Frank Kermode 

t. ex. menar att om vi tror att det ligger någonting i våra narra-

tiva konstruktioner, förfaller vi till myt (och myt är uppenbarligen 

något väldigt fult för Ker mode. Se t. ex. Kermode 41, 64). Frågan 

är dock om de verkligen har rätt. Monika Fludernik visar hur de 

narrativa strukturerna följer oss ända från den tidigaste barndo-

men, berättande är en naturlig del av det var dagliga, mänskliga 

livet. David Carr visar på ett övertygande sätt att det mänskliga 

livet faktiskt på många sätt har narrativ struktur (160ff) och Paul 

Ricoeur talar om livets och den mänskliga erfarenhetens prenarra-

tiva kvali teter eller virtuella narrativitet (Ricoeur 1991, 27ff).
4 Berättelsens plats och ett spatialt orienterat perspektiv är också 

helt centrala såväl i Till Mervas som i Rynells föregående roman 

Hohaj (Mervas är en fiktiv ort och Hohaj en fiktiv region, båda 

belägna i norra Sve rige). 
5 År 2000 kom det ut en essäsamling, vilken bland annat upp-

märksammar överbetoningen av det temporala perspektivet i teori 

och forskning kring narrativa texter, Frederik Tygstrups På sporet 

av virkeligheden. Tygstrup menar att man i litteraturteorin, alltse-

dan Aristoteles, har lagt alltför stor vikt på litteraturens tid och 

intresserat sig för litet för dess rum. Han påpekar också att det 

syntagmatiska, tids- och förloppsknutna i litteraturen endast gäller 

själva organisationsprincipen i språket; det språkliga mediet har för-mediet har för-mediet

loppskaraktär, till skillnad från bildmediet (Tygstrup 165. Det är 

ju detta som G. E. Lessing är inne på i sin berömda Laokoon från 
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1766, med begreppen ’nacheinander in der Zeit’ och ’nebenein-

ander im Raume’). Bjarne Markussen diskuterar, i en artikel i Edda, 

romanens rum och kritiserar Ricoeurs föreställning om en narrativ 

identitet, knuten till en utveckling över tid. Detta perspektiv måste, 

enligt Markussen kompletteras med ett spatialt. Han ansluter sig 

till Frederik Tygstrups förslag att istället tala om ’kronotopisk ident-

itet’, alltså en identitetsutveckling som inte endast knyts till succes-

sionen från förgånget till framtid utan också till situationen och 

de omgivningar individen befinner sig i (Markussen 74. Se även 

Tygstrup, ”Kronotopisk identitet”, 2000).”, 2000).”
6 Lévi-Strauss liknar myter vid musik; en symfoni t. ex. måste ju 

avlyssnas i tiden, från början till slut, precis som en roman, men 

skall ändå fattas som en totalitet, med teman som skall läggas sam-

man och ses i relation till varandra, om man skall få ut någon 

njutning av lyssnandet (Ibid.).
7 Se för detta t. ex. Frank. 
8 Frank söker själv förstå och bemöta Kermodes våldsamma reak-

tion i Frank 96 ff.
9 Att bilden är betydelsefull bestyrks av att Enquist året efter 

utgivandet av Kapten Nemos bibliotek kom ut med en essäsamling Kapten Nemos bibliotek kom ut med en essäsamling Kapten Nemos bibliotek

benämnd Kartritarna.
10 Kermode diskuterar i sin bok sekelskiften som paradigm för 

människans ängslan och hopp: De hjälper oss att finna slut och 

begynnelser. Som exempel nämner han 1800-talets fin de siècle 

”där alla element i det apokalyptiska paradigmet tydligt samex-

isterar” (Kermode 11). Se för detta även Elisabeth Wennös artikel 

i denna volym.
11 Detta för tankarna inte bara till Enquists Kartritarna, där förfat-

taren berättar om hur han gick till väga exakt på det sätt som Bron 

hänsyftar på, utan också till det kartritande barnet i Kapten Nemos 

bibliotek.
12 Här kan man knappast undgå att associera till den självförgu-
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dade Kurtz i Joseph Conrads Heart of Darkness, särskilt som Con-

rads författarskap är en viktig referenspunkt till Pleijels roman. Se 

för en diskussion av detta även Anders Tyrbergs artikel i denna 

volym.
13 Det är ju detta mänskliga behov som Brooks berör – liksom 

Ricoeur och Kermode.
14 Gerard Loughlin menar i Telling God’s Story (1996), att också 

postmodernismens påståenden att vi bara konstruerar våra tillfälli-

ga och provisoriska små berättelser i ett tomrum, att världen i själva 

verket är ’unfollowable’, är en stor berättelse – nihilismens stora 

berättelse. Men man kan istället välja en mer välfungerande stor 

berättelse som säger att världen visst är läs bar och gripbar. Man kan 

välja att berätta en historia som går att följa. Samtidigt menar den 

narrativa teologi som Loughlin representerar att världen går att föl-

ja ef tersom berättelsen går att följa och inte vice versa. ”The world 

is followable beca use the story is, and not the other way around.” 

Om Loughlin har rätt så handlar pro blemet egentligen inte om att 

välja mellan en stor eller många små berättelser utan att välja en 

god, välfungerande, stor berättelse, master story. De som insisterar 

på att vi måste låta oss nöja med små, tillfälliga berättelser eftersom 

världen är kao tisk och egentligen oberättbar berättar själva en dålig 

master story (the master story of nihilism), en som får sina tillbed-

jare att bli deprimerade och kraftlösa. (Loughlin 79-81)
15 Kanske att feministteologen Sallie MacFague har rätt i att den 

gudsbild vi idag behöver är gud som mor, kärlekspartner och vän 

och inte gud som kung och patriark. Det förefaller, i Lord Never-

more liksom i Pleijels tidigare roman Fungi, som om myten ligger 

närmare det kvinnliga än det manliga.
16 Också Sverker Ek menar, i sin grundliga analys av Lord Never-

more, att behovet av den stora berättelsen är ett huvudtema i ro-

manen.
17 Thomas Mann tillhörde ju dem av modernismens förgrunds-
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gestalter som var mycket kritiska mot detta och som försökte ta 

tillbaka myten från mörkermakterna. I vår egen tid och vår egen 

litteratur tillhör ju Sven Delblanc och Kerstin Ekman dem som 

kraftfullt varnat för följderna av förlusten av myten.
18 Det splittrade berättandet illustrerar berättarjagets, på grund av 

traumatiska barndomsupplevelser, splittrade jag- och verklighets-

uppfattning. Om ett splittrat berättande som ett resultat av trauma, 

se även Maria Holmgren Troys artikel i denna volym.
19 Många av dessa berättelser är ju hämtade mer eller mindre di-

rekt ur Enquists tidigare författarskap. Se för detta även Ekselius 

282 ff.
20 Det märkliga är då att i den läsning av Kapten Nemos bibliotek

som avslutar Bredsdorffs bok får han pusslet att gå ihop. Trots sina 

insikter i den imagistiska berättartekniken kan han tydligen inte 

motstå en syntagmatisk ’for the plot-läsning’. På sin jakt efter den 

’egentliga’ historien under berättelsens montageteknik, påstår han 

att personerna i romanen i själva verket inte är fler än tre och att 

sonen, berät tarjaget, följaktligen är far till fostersysterns väntade 

barn (Bredsdorff 240, 243f, 248f). Givetvis kan man läsa romanen 

så –  det vill säga under förutsätt ning att man ändrar åld rarna på 

barnen, för inte låter det särskilt troligt att man blir far vid tio års 

ålder! ”Efteråt fick man ju läsa det som man ville”, säger romanen 

(162) och godkänner på så sätt alla möjliga läsarter. Om pussel- och 

fragmentestetiken i Enquists verk betraktat som en helhet, se även 

Ekselius.
21 När Frank hävdar att modern litteratur rör sig i riktning mot 

spatial form stöder han sig bland annat på Ezra Pounds uttalande 

om vad en imagistisk bild är: ”An ’Image’ is that which presents an 

intellectual and emotional complex in an instant of time.” (Frank 

11) Effekten som denna typ av litteratur, enligt Pound, skall ha på 

läsaren liknar bra mycket den som Kermode benämner ”time-re-

deeming”. Frank visar sedan hur Pound och Eliot arbetar med sitt 
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litterära språk för att tvinga läsaren att uppfatta diktens element 

som juxtaponerade i rummet snarare än som framrullande i tiden 

(Frank 11-14). I sin redogörelse för den imagistiska prosans historia 

berättar Bredsdorff hur Pound lär ut denna metod till Hemingway, 

hur Hemingway själv medvetet utvecklar sitt skrivande i imagistisk 

riktning, hur den imagistiska prosan influerar den nordiska och, 

via Torsten Jonsson, P O Enquist (Bredsdorff 20-44, 53-64). Om 

Bredsdorff har rätt i att Enquists litterära språk är imagistiskt borde 

det alltså vara rimligt att läsa hans texter paradigmatiskt och spa-

tialt snarare än syntagmatiskt och temporalt. 
22 För ytterligare belysning se Blomqvist.
23 Beata Agrell kommenterar i sin väldiga Romanen som forsknings-

resa – forskningsresan som roman (1993) Thomas Bredsdorffs kritik 

av romanen Hess. Bredsdorff menar att Enquist i Hess frångår jux-

tapositionen till förmån för en super position, vilken eliminerar 

hålen och därmed får energiurladdningen att utebli. Agrell visar 

att imagismens metod i själva verket är både juxtaposition och su-

perposition och att superpositionen eller palimpsesttekniken har 

med Eliots och Punds djupa traditionsmedvetenhet att göra. Agrell 

menar att mobilromanen Hess arbetar med en ”juxtaposition av 

superpositioner” (288-304). Det skulle föra för långt att här vidare 

diskutera Agrells försvar av Hess gent emot Bredsdorff. Jag har ändå 

velat ta upp den eftersom läsningen av Kapten Nemos bibliotek mån-Kapten Nemos bibliotek mån-Kapten Nemos bibliotek

ga gånger kräver såväl juxtaposition av textblocken som superposi-

tion (alltså att man lägger blocken, inte bara bredvid varandra, utan 

också på varandra).
24 De döda kattornas grotta blir till en makaber julkrubba, med 

kattflickan som Mariagestalt och döpojken som Jesusbarnet i krub-

ban – unikaboxen. Eeva-Lisa får ju också i den märkliga ’dikten’ 

fråga sig om det är frälsaren hon föder i detta ”skithusstall”. Hon 

är ju inte bara döpojkens mor utan parallelliseras tydligt med katt-

flickan i grottan, inte minst när hon ”återuppstår” i form av en 
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katt.
25 I Kartritarna formulerar Enquist på följande sätt hur man såg 

på innanför och utanför i hans hemby: ”Stockholm var säkert ut-

landet, och så fanns det innerst inne ett mycket litet område, kan-

ske en cirkel med femton kilometers radie, som inte var utlandet. 

Utanför var det utlandet och där var det som att gå på glattis. Men 

innanför var det bättre.” (Enquist 1992, 11) Han berättar i en an-

nan essä i samma bok hur han själv som barn ägnade sig åt att rita 

kartor över Sverige. Mittpunkt var hembyn Hjoggböle och Stock-

holm ritade han också in, i periferin (Enquist 1992, 296).
26 Vi känner igen gastroscopibilden från Nedstörtad ängel, 29ff. 
27 Detta behov hos berättarjaget hänger samman med starka käns-

lor av förkas telse, att vara ”uthinkad” (som gro dorna i kallkällan), 

att vara en ”efterlämnad” och att vara ”eljest” och också med dif-

fusa känslor av skuld – att vara ”förrädare”.
28 Om nedstigandet – vilket ofta innebär såväl en regression som 

en introversion – som ett centralt motiv i romanen och i Enquists 

övriga författarskap se Ekselius 312 f samt 320 ff. Däremot tycks 

Ekselius helt ha missat att två motsatta rörelsemönster tecknas i 

Kapten Nemos bibliotek.
29 På samma sätt måste Marta i Rynells roman finna en plats med 

en gruva. Här handlar det om den nedlagda gruvan i det norrländ-

ska Mervas. I Mervas finner Marta inte bara sin älskade Kosti, utan 

också den gruva som blir hennes livsberättelses ’stad’.
30 Kartor spelar också, naturligt nog, en stor roll i Rynells roman; 

utan dem skulle Marta inte ha hittat fram till Mervas – berättelsens 

stad och plats – och till den själsliga läkedom som platsen och 

berättelserna resulterar i.
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