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INLEDNING 

Hur en första genomläsning av en roman brukar gå till känner vi alla. Man intar sida efter 

sida, i allt hastigare tempo allteftersom spänningen stiger och man blir förtrogen med den 

värld som träder en till mötes och det språk den framställs med. Men det finns också böcker 

som man efter en första läsning lägger ifrån sig med en känsla av otillfredsställelse. De 

innehåller så mycket mer än man har hunnit tillgodogöra sig och förnimmelsen av en 

ogenomtränglighet har stegrats i takt med att romanen blir allt mer komplicerad, 

experimentell eller speciell, och kraven på läsaren har därmed blivit allt större.

För att få en djupare förståelse av en text som kan kännas svårgenomtränglig löper ofta 

ett studium av hur verket är konstruerat. Som läsare/mottagare är det viktigt att man tar sig 

stunder av begrundan. Vad är det författaren är ute efter, vad går det hela ut på? Ligger den 

individuella helheten främst i den episka processen och vad den agerar ut, eller i den episka 

världen eller i bådadera? Vad kan man finna för nyckelställen för att få hjälp med att 

bestämma den? Vilka verktyg är mest framträdande, och vad åstadkommer de?1

Författaren Göran Tunströms roman Juloratoriet är ett verk där man som läsare tvingas 

till att ta sig tid till begrundan. Med återkommande teman och motiv bygger Tunström upp en 

konstnärlig helhet i sin roman vilket starkt bidrar till romanens komplexa struktur. Verket är 

en mycket mångfacetterad roman där det vimlar av händelser som utspelar sig i olika tid och 

skikt. Där finns trådar som måste flätas samman och därför aktualiseras de handlingar som 

skall slutföras. Det bildas således en cirkelkomposition där tidens avtryck kan reflekteras

genom hela romanen.

Att Tunström använder sig just av tiden och vinklingen av denna som ett narrativt verktyg 

är ett genomgående drag i Juloratoriet. Genom att ta sig tid till att lyssna kan Victor Udde, en 

av romanens personer, få sin historia skapad. ”Jag har ingen historia. Jag tvingas att skapa den 

av fragment, av bilder av häftiga minnen, men jag behöver också helhet.”, säger Victor Udde.2

Med hjälp av att ta del av de olika gestalternas pågående sinnesintryck och upplevelser i 

romanen lyckas Victor med att få sitt liv organiserat. Känslan av att få känna till och ta del av 

”sin” historia, det vill säga sin släkttid, är ett centralt och mänskligt drag hos de flesta 

människor och hjälper ofta till att skapa sammanhang i tillvaron. Det är inte förrän Victor får 

sina sinnesintryck och upplevelser inordnade i en både inre och yttre struktur som hans värld 

blir överskådlig och hanterbar. Det är först då det kaotiska blir till ordning och det 

fragmentariska blir till helhet för honom.
                                                
1 Erland Lagerroth, Romanen i din hand Att läsa, studera och förstå berättarkonst, Ystad 1976, s.239ff.
2 Göran Tunström, Juloratoriet, Stockholm [1983] 2000, s.309.
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Syfte 

Just tid och vinklingen av denna är ett verktyg som kan medverka till att ge en berättelse 

struktur, sammanhang och mening. Jag vill därför med denna undersökning bidra till 

ytterligare tolkning av Göran Tunströms roman, Juloratoriet genom att åskådliggöra en del av 

den mångfald av tidsperspektiv som förekommer i romanen. Jag vill således visa några 

aspekter av hur tid kan förstås och på så vis bidra till att konkretisera de mönster och 

förbindelser vilka i sig skapar en innebörd för romanen. 

Jag har valt att göra ett studium av ett av det sena 1900-talets mest fascinerande svenska 

romanverk, Juloratoriet. Ett bokverk där det vimlar av händelser som utspelar sig i flera olika 

nivåer och tidsperspektiv. Jag har företrädesvis valt att åskådliggöra en del av den känsla som 

författaren Göran Tunström använder sig av då han får oss som läsare att känna att vi inte 

bevittnar ett för längesedan avslutat händelseförlopp, utan ett som successivt håller på att växa 

fram. 

Metod och disposition

Litteraturvetenskapen är en tolkningsvetenskap där ett verk blir en upplevd realitet först när 

det tolkas i ett mänskligt medvetande. Den som ”tolkar” tänks gå in mellan texten och läsaren 

för att klargöra vad texten kan betyda. Begreppet tolkning står dels för en mental aktivitet, det 

vill säga en förståelseprocess hos den som tolkar, dels för ett konkret resultat som utformas 

och framläggs i tal eller skrift. Tolkningen ger således en ny text om den text som är given.3

Anders Palm skriver i sin artikel ”Att tolka texten” att det inte finns någon given tolkning 

utan det litterära verket har istället överlämnats till sina läsare med möjligheter att bli tolkade 

på olika sätt. Den främsta uppgiften vid en tolkning är att pröva möjliga betydelseperspektiv, 

inte att fastslå textens mening. Varje tolkning ska istället betraktas som ett förslag till en 

möjlig betydelse.4 Ett sådant exempel i Göran Tunströms roman Juloratoriet är att den är 

flerskiktad, det vill säga det är flera personers perspektiv som skildrar var sin del i en 

familjehistoria. Romanen kan tolkas som att det förekommer flera olika huvudkaraktärer då 

var och en i romanen skildrar ”sin del” av historien. Men då det är Victor Udde som både 

inleder och avslutar romanen samt uttrycker att han inte har någon helhet i sitt liv utan han 

tvingas att skapa den av fragment, tolkar jag det som att han är den främsta huvudpersonen i 

                                                
3 Anders Palm, ”Att tolka texten”, i Litteraturvetenskap- en inledning, red. Staffan Bergsten, Lund 1998, s.156-
57.
4 Ibid., s.160.
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romanen. Det är de andra personerna i romanen som utgör de fragment vilka Victor nu 

försöker binda samman till en helhet. Just att få berätta har sedan länge varit en central del 

inom den terapeutiska verksamheten till exempel inom psykologin där man lyfter fram 

berättandets och berättelsens roll. Att få en helhetsbild och att detta är ett centralt motiv i 

människans tillvaro påpekar också Aaslestad som lyfter fram hur viktigt det är för människan 

att kunna se en linje i sitt liv och att detta skulle vara en mänsklig förmåga.5 Jag har därför 

tolkat Victors huvuduppgift som att det är han som ska återskapa den förlorade historien inför 

oss läsare.

Att just få pröva möjliga betydelseperspektiv såsom jag gjort enligt ovan är privilegier 

som vi läsare har. Hur går vi då tillväga? Jag har valt att närma mig materialet med hjälp av 

en berättarteknisk metod ur ett hermeneutiskt perspektiv. Jag har genom omläsning på 

omläsning i kombination med ett kontinuerligt textanalytiskt arbete, ett metodiskt 

kombinationstänkande och en hermeneutisk fantasi interpreterat nya sammanhang och nya 

samband. Allt för att jag ska se hur Göran Tunström disponerar tid och vinklingen av denna

och på så sätt kunna frigöra ny mening till en vidare förståelse av romanen Juloratoriet.

Det finns olika sätt att tänka om tid. Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson belyser i 

sin bok Epikanalys – En introduktion olika aspekter av begreppet tid och menar att varje 

litterär text existerar på minst tre olika tidsplan. En aspekt av tid kan ses som den tid som var 

författarens när han fullbordade sitt projekt, en annan synvinkel är den tid som boken tar som 

läsningsobjekt, det vill säga man läser rad efter rad, sida efter sida. En tredje infallsvinkel av 

tid är den berättade tiden, som kan beskrivas som den tid som förflyter mellan den första och

den sista händelsen i romanens kronologi. Mot denna aktivitet svarar det berättande skeendet i 

sina grunddrag, vilket oftast sker i form av att en händelse hakar på en annan händelse.6

Staffan Björck var en av de första svenska litteraturvetarna som intresserade sig för den 

berättade tiden genom att analysera olika berättarmetoder. Björck lyfter i sin bok, Romanens 

formvärld, fram olika berättartekniska kategorier med anknytning till tid såsom exempelvis 

biologisk, historisk, fysikalisk och psykologisk tid, vilka verkar till att urskilja romanens tid 

och vinklingen av denna.7 Med hjälp av greppen biologisk, historisk samt fysikalisk tid kan vi 

belysa den ”yttre” tiden, medan den psykologiska tiden visar på en ”inre” känsla av tiden. 

Petter Aaslestad har skrivit Narratologi En innfØring i anvendt fortelleteori, vilken delvis 

kan ses som en sammanfattning av tidigare forskares utveckling av narrativa metoder. 

                                                
5 Petter Aaslestad, Narratologi – En innfØring i anvendt fortelleteori, Oslo [1999] 2001, s.123.
6 Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson, Epikanalys – En introduktion, Lund 1999.
7 Staffan Björck, Romanens formvärld, Stockholm [1953] 1963.
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Huvudfokus ligger på den berättande tiden i den moderna narratologins grundläggande ämnen 

så som exempelvis kronologi, hastighet, frekvens, fokalisering och berättarens placering. 

Aaslestad beskriver att i varje berättelse kan tre olika synvinklar av tid särskiljas: historien, 

berättande/fortellande och narration. 

Historien definierar Aaslestad som det berättande innehållet, det vill säga fabulan, vilket 

avser den kronologiska ordningen i berättelsen. En berättelse har alltid en början som så 

småningom leder fram till ett slut.

Berättelsen anger däremot den narrativa texten, det vill säga hur händelseförloppet 

presenteras på boksidorna. Berättaren bestämmer således själv i vilken ordning han väljer att 

skildra de olika händelserna vilka tillsammans skapar historien.

Narrationen definierar Aaslestad som den skapade berättarakten med avseende på vem 

som berättar, hur det berättas och för vem. Själva berättarakten behöver inte följa någon 

kronologisk ordning utan kan i sig avvika från tidsordningen.8

I min undersökning av Tunströms roman, där jag har för avsikt att åskådliggöra tiden och 

vinklingen av denna, har jag valt att studera Tunströms narrativa metod gällande hur han dels 

riktar blicken utåt mot världen runt boken, dels riktar denna inåt mot texten själv. Detta dels 

för att visa några av de perspektiv av hur tid kan förstås, dels för att bidra till att förstå och 

åskådliggöra de mönster och förbindelser vilka i sig skapar betydelse för romanen.

Jag kommer med hjälp, av berättartekniska verktyg av både äldre och yngre datum, närma 

mig texten genom att fokusera på:

 Biologisk tid

 Historisk tid

 Fysikalisk och psykologisk tid

 Ordning 

 Rytm

Jag har valt att börja min undersökning med att tydliggöra hur Tunström åskådliggör de 

tidsdimensioner som riktar blicken utåt världen runt boken med hjälp av Björcks 

berättartekniska grepp. Dessa är som jag tidigare nämnt av äldre datum, men jag anser ändå

att de fyller en väl funktion i min undersökning då dessa åskådliggör hur den biologiska –

                                                
8 Aaslestad, s.27.
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fysikaliska och den historiska tiden lyser igenom i romanen. Jag kommer också med hjälp av 

begrepp utifrån från Björck analysera hur författaren blottar den psykologiska tiden utifrån 

historien.

Avslutningsvis kommer jag att använda mig av berättartekniska verktyg som jag hämtat 

från Holmberg och Ohlsson samt Aaslestad för att belysa hur Tunström med hjälp av greppen 

ordning och rytm kan få oss läsare att tränga igenom det yttre tidsskiktet till det som ligger 

innanför. Med hjälp av dessa kan vi som läsare se hur författaren riktar blicken inåt mot texten 

själv. Jag kommer också att granska om relationen mellan berättarens text och historiens tid 

överensstämmer.

Sammanfattningsvis kommer jag att utgå från Björcks yttre tidsdimensioner för att närma 

mig de inre. Jag kommer på så vis med hjälp av denna undersökning förhoppningsvis bidra 

till en vidare tolkning av Göran Tunströms roman, Juloratoriet.

Forskningsöversikt 

Författaren Göran Tunström och hans litterära verk har inspirerat många forskare till studier 

av hans produktion. Forskning som rör hans roman Juloratoriet är till antalet begränsad och 

ur mitt perspektiv, hur författaren Göran Tunström skildrar tid finns det ännu färre

publikationer. Ingen av dessa har dock helt koncentrerat sig enbart på olika aspekter av tid.

Två analyser om Tunströms författarskap som i sammanhanget bör lyftas fram samt till 

vilka mitt arbete kan kopplas samman och bidra till en vidare tolkning av Juloratoriet är Anita 

Vargas doktorsavhandling Såsom i en spegel samt Anders Tyrbergs verk Anrop och ansvar. 9

Anita Vargas doktorsavhandling är främst en berättartekniskt inriktad undersökning av

Tunströms roman Juloratoriet, där förhållandet mellan rytm och tematik stått i centrum. 

Vargas syfte har varit att visa på hur Juloratoriet är konstruerad som skönlitterär text. Med sin 

forskning åskådliggör hon hur berättelsen är gjord och blottlägger hur Tunström vävt samman 

en rad återkommande teman och motiv till en konstnärlig helhet i romanen. Vargas 

avhandling visar på att det är genom kombination av två olika berättartekniska grepp, vilka 

används parallellt med varandra, som romanens originella och komplexa struktur

framträder.10

                                                
9 Anita Varga, Såsom i en spegel En studie i Göran Tunströms roman Juloratoriet, Skellefteå 2002, samt Anders 
Tyrberg, Anrop och ansvar Berättarkonst och teknik, Stockholm 2002.
10 Varga, s.232-233.
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Anita Varga pekar i sin avhandling på att det förekommer två olika referenssystem, det 

vill säga att det finns två system att skaffa sig upplysning på i romanen. I det ena flätas 

referenserna in som ett underliggande mönster, vilka ofta läggs över varandra så att samma 

förlopp genererar flera olika tolkningar. Referenserna förtydligas exempelvis genom motiv, 

metafor- och symbolspråk vilka i sig bidrar till att romanen på så sätt blir ”flerskiktad”. Detta 

berättartekniska grepp verkar horisontalt, då olika skikt av berättelser avtecknar sig parallellt 

med varandra.

Det andra referenssystemet verkar vertikalt och återfinns infogat i romanens interna 

system. Detta består av historiska dokument så som exempelvis brev, dagboksanteckningar, 

telegram, vykort och dylikt. Genom att låta situationer och händelseförlopp återkomma

regelbundet i olika dokument med hjälp av romankaraktären Victor, vars uppgift är att både 

berätta samt skriva sin historia, bildas det invecklade system av förbindelser som ”håller 

ihop” romanen. Genom att låta vissa handlingar och situationer regelbundet återkomma kan 

man också påstå att det yttre linjära förloppet luckras upp och romanens motiv istället lyfts 

fram. När detta sker intar Juloratoriet ”mer karaktären av en rumslig konstruktion vilken

såväl berättaren som läsaren – i själva läsakten - stiger in i”, enligt Vargas.11

Sammanfattningsvis kan man beskriva att Anita Vargas doktorsavhandling av Juloratoriet

visar på dubbla nivåer, dels hur romanens fiktive berättare Victor uppträder som en agerande 

gestalt i det historiska förloppet där fokus vilar på berättandet. Dels en nivå där skildringen 

kan anta karaktären av en rumslig konstruktion där såväl berättaren som läsaren stiger in med 

hjälp av de historiska resterna, det vill säga dokumenten som ska återskapa Victors 

familjehistoria.

Anders Tyrberg utgav 2002 Anrop och ansvar där han bland annat tar upp Göran 

Tunströms berättarkonst, etik och moralfilosofi. ”Författarens text kan inte enbart ses som en 

gestaltning av en verklighet som läsaren har att ta del av och ansluta sig till. [---] Snarare 

måste den ses som ett svar på ett uppfodrande tilltal. [---] som fullmyndig är läsaren 

medskapare av texten och därmed ansvarig för den.”, skriver Tyrberg.12 Tyrberg visar främst 

på i sitt verk hur begreppet identitet hör ihop med begreppen berättelse, kommunikation och 

etik samt hur skönlitteraturen inte bara kan uppfattas som ett tidsfördriv utan också som en 

handling med moraliska innebörder.

I centrum för Tyrbergs analyser står det som han kallar för ”narrativ etik”, ett begrepp 

som han förklarar med ordparet gåva och förpliktelse. Han menar att både författarens skrift 

                                                
11 Ibid., s.233-234.
12 Tyrberg, s.15.
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och läsarens läsning ska ses som ett kontrakt och som kontextbundna handlingar. Tyrberg

stöder även narratologen Peter Brooks teori om att berättandet inte bara få vara ett

återskapande av något som redan är givet utan framförallt måste vara en målorienterad, 

framåtriktad förflyttning där berättaren skapar eller söker sin historia genom berättandet.13

Med min tolkning av hur olika aspekter av tid spelar en viktig roll för att ge struktur, 

sammanhang och mening i Tunströms roman Juloratoriet, kan jag bidra till att utveckla och 

konkretisera både Vargas resonemang om de horisontala och parallella berättartekniska 

begreppen samt Tyrbergs resonemang angående att berättaren skapar eller söker sin historia 

via berättandet och visa på hur den återskapande berättelsen kan ses som en framåtriktad och 

målorienterad förflyttning.

Presentation och en kort resumé av Juloratoriet

Romanen Juloratoriet, är en skildring från 1930-tal till 1980-tal av tre generationer 

värmlänningar från Sunne. Berättelsen tar sin början när Victor Udde, den fiktiva berättaren, 

återvänder till Sunne efter 30 år för att uppföra Bachs jublande Juloratorium. Därifrån vidgar 

romanen sig till att omfatta tre släktled av familjen. 

Familjen, det vill säga pappa Aron, mamma Solveig och barnen Sidner och Eva-Lisa, bor 

på landet i Värmland. När Solveig omkommer i en cykelolycka på väg till kyrkokörens 

repetitioner av Bachs Juloratorium en sensommardag under 1930-talet, känner familjen att de 

inte orkar bo kvar bland alla minnen och flyttar därför in till Sunne.

I Sunne träffar Sidner en jämnårig kamrat, Splendid, vars far är en gammal kanonkung. 

Sidner och Splendid blir snabbt vänner. Tillsammans upplever de mycket, bland annat träffar 

de Selma Lagerlöf och en äldre kvinna, Fanny, som har en tygaffär. Aron får jobb som 

vaktmästare på ett hotell, men börjar så småningom se i syne då han upplever att Solveig 

kommer till honom och pratar. 

Aron, blir så småningom galen av sorg och ger sig iväg till andra sidan jorden, Nya 

Zeeland, för att träffa Tessa Schneideman, som han intalar sig är en inkarnation av Solveig. 

Under båtresan till Nya Zeeland förstår Aron att det enda sättet att åter få träffa Solveig igen 

är i Dödsdalen. Han tar således därefter sitt liv. Varpå Tessa, som har hängt upp hela sitt liv 

på Arons ankomst, blir sjuk när Aron inte dyker upp som han lovat att göra. 

                                                
13 Ibid., s.34.
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När Sidner slutat skolan börjar han arbeta i en färgaffär. Han blir förförd av Fanny som 

sedan förskjuter honom. Sidner får av Selma Lagerlöf veta att han och Fanny har en son, 

Victor, tillsammans. Sviken kollapsar Sidner och hamnar på mentalsjukhus. Då Sidner inte 

tillåts träffa sin son särskilt ofta beslutar han att skriva en dagbok, ”Om Smekningar”, till 

honom.

Så småningom tillfrisknar Sidner och efter att ha läst brevväxlingen mellan sin far och 

Tessa, beslutar han sig för att avsluta det hans far påbörjat, det vill säga han måste leta upp 

Tessa på andra sidan jordklotet för att ställa allt till rätta.

Juloratoriet är en mycket mångskiftande roman där det vimlar av händelser som både 

utspelar sig och sedan återkommer på flera olika plan. Tunström skapar ett intryck av att flera 

språkliga nivåer skulle vara närvarande samtidigt på ett mycket sinnrikt sätt då Victor Udde 

vid första tolkningen ger intryck av att endast inleda och avsluta romanen, medan de 

händelser som utspelar sig ”inne” i verket, det vill säga de fragment som Victor vill lägga till 

rätta skulle berättas av karaktärerna själva. Genom att använda sig av historiska dokument 

såsom brev och dagböcker skrivna av olika familjemedlemmar och låta deras tankar blotta sig 

luras läsaren att tro att det är de som berättar och Victor att följaktligen har ”dragit sig 

tillbaka” och skulle på så sätt hamna utanför handlingen. Vid en andra omläsning uppenbarar 

det sig att det är Victor själv som berättar utifrån de historiska dokumenten. Han har ingen 

aktiv del i den ”inre” handlingen då denna utspelar sig mestadels innan han var född, utan 

hans placering utanför är mer för att försöka lägga till rätta de fragment som han förfogar över 

och genom dessa dokument över svunnen tid kan Victor röra sig fritt i tid och rum. Detta 

perspektiv kallas för extern fokalisering.

Det motsatta sker när Tunström använder sig av intern fokalisering, vilket sker när Victor 

överlåter berättandet till någon annan. Med hjälp av detta perspektiv får vi följa de handlande 

karaktärernas ögon och tankar. Varje kapitel och underkapitel i romanen är underlagd någon 

av förgrundsfigurerna som är med i länken till Victor Uddes familjehistoria. Som läsare får vi 

ta del av deras sätt att se och reagera.

Författaren använder sig således både av extern och intern fokalisering i sin berättarteknik

vilket bidrar till att både författaren själv samt historiens huvudperson, det vill säga Victor, 

således blir både närvarande och frånvarande i den fiktiva världen där de ”tillsammans” har 

enväldig kunskap om allehanda förhållanden.

Sidner, är kanske den person som är den mest centrala av alla gestalter eftersom han 

kronologiskt genomlever alla händelser i romanen, men det har ändå lagts en stark betoning 

på Victor och hans roll som berättare. Vilket åskådliggörs på ett kryptiskt sätt i romanens 
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första kapitel när Victor Udde står framför jubelkören som han ska dirigera i Bachs 

Juloratorium och säger:

Jag heter Victor Udde och ni kan gratulera er som fått mig som dirigent. För vem 
skulle annars tro på ett sånt här vansinnigt företag, som att leda jubelkörer i 
denna tid. Det här är ju en tradition, som…men det angick dem ju inte, det var 
min historia…har några år på nacken.14

Det är Victors historia som ska skapas av de fragment av de häftiga minnen som har några år 

på nacken och som ”återupplevs” i romanen. Det är också han som är den huvudsaklige

berättaren i eget perspektiv och i egenskap av den ”allvetande berättaren”. Det är Victor som 

har alla de lösa bitarna och det är hans historia som ska berättas samtidigt som han ska leda 

oss läsare/jubelkör. I egenskap av dirigent är det han bestämmer och håller takten vilket märks 

i romanen då det är han som kommenterar handlingen samtidigt som han betraktar och 

berättar den. 

ANALYS

Biologisk tid 

Till biologisk tid kan man räkna årstidernas växling men också människolivets gång och 

släktets.15 I Juloratoriet erfar vi starkt närvaron av den biologiska tiden då vi får följa Victor 

Uddes släkthistoria från det att hans far var tio år gammal fram till det att Victor som vuxen 

fullbordar det hans farmor, Solveig, påbörjade 50 år tidigare. Solveigs död är så drastisk och 

skoningslös att den präglar både hennes man, Aron och deras son, Sidners (Victors pappa) 

vidare öden. ”D̉et finns̉” antecknar Sidner i sitt häfte ”Om Smekningar”, ”̉ögonblick som 

aldrig upphör’”.16 Men det är inte bara Aron och Sidners tillvaro som påverkas av Solveigs 

död, utan även Victors liv och öde, fastän Solveig dör långt före hans fysiska existens. Victor 

är inriktad på att återskapa tidigare förbindelser och förlorade sammanhang för att kunna 

efterbilda en ursprunglig ordning av den tid som gått, ända ner till historiens ursprung, där 

hans resa hade begynt. Genom att Victor skildrar denna återblick blir den biologiska 

tidsaspekten för hans far också synliggjord. 

                                                
14 Tunström, s.12-14.
15 Björck, s.186.
16 Tunström, s.18.
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Jag var redan född och hade inte märkt det. Livet hade pågått inte bara de femton 
år som var mina egna då, utan tjugo trettio år ända bort till Solveigs död i en 
vägkrök, en annan sommar, i ett annat rum. Där föddes jag. Där hade min resa 
begynt.17

I citatet ovan kan vi utläsa den biologiska tiden hos Victor till att han är femton år gammal. 

Det första intrycket ger att Victor hänvisar till att han har blivit född i ett annat rum tjugo 

trettio år tidigare. Victors tro att han egentligen föddes i Solveigs dödsögonblick i en vägkrök 

kan anta karaktären av en rumslig konstruktion och på så sätt får tiden för Victors biologiska 

utsträckning en underordnad betydelse, medan det är vägkröken i sig som är det viktiga. Men 

genom att istället lyfta fram händelsen i vägkröken där Solveig dör genom en olyckshändelse

är det istället tiden som blir viktig. Det är vid denna tidpunkt som Victor menar att han 

påbörjar sin biologiska resa. En kombination av slumpvisa händelser framöver i berättelsen 

kommer att forma Victors livsöde och skapa lösa trådar i hans historia. Dessa behöver därför 

struktureras och flätas samman för att kunna göra hans värld och liv mer åskådligt och 

hanterbart. 

”Vilka ögonblick är det som formar våra liv, vilka ansikten belyses av vårt medvetandes 

första bleka strålar och ger oss en inriktning?”, skriver Victor när vi får möta honom i 

romanens första kapitel.18 Det är när Victor möter orkestern och kören som han funderar över 

vilka ögonblick det är som lämnar avtryck och vilka personer det är som ger våra liv en 

inriktning. Victors liv består av lösa fragment/trådar. Det är först genom att minnas, fläta 

samman trådarna av sin egen historia och skildra väven av minnestrådar för sig själv och oss 

läsare som Victor kan bli klar över sitt liv. En rekonstruktion som ska leda till en 

fullständighet och där vi som läsare uppmanas medverka:

Lyssna nu! [---] Jag höll ut bandspelaren mot kören, vaggade med i takten, 
började dirigera,[…] såg på kören medan jag trampade i halsdukens röda slingor
[…] Typisk affekt, temat kommer… lägg märke till rangordningen mellan 
instrumenten, pukor, trumpeter, jubel! Jubel mina vänner, pam, pam, pam. Nu är 
det vår tur, ett två…19

Tunström uppmanar oss läsare till att lyssna genom sin fiktive romangestalt, Victor. Vi 

inbjuds till att vara aktiva lyssnare till Victors berättelse om hans liv. Det är Victor som är 

dirigent och håller i taktpinnen. Han uppmanar kören/oss läsare till att lyssna medan han 

                                                
17 Ibid., s.328.
18 Ibid., s.12.
19 Ibid., s.14.
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trampar runt i halsdukens röda slingor, vilket kan tolkas som att han reder ut de fragment 

/trådar som ligger till grund för hans liv. Victor ber också oss att vara observanta på systemet 

mellan instrumenten, det vill säga de berättarverktyg som han använder sig av då han ska 

berätta sin historia. Det är glädje och Victor räknar in oss och skildringen kan börja. 

”Jag har ingen historia. Jag tvingas skapa den av fragment, av bilder av häftiga minnen, 

men jag behöver också helhet”, skriver Victor.20 Victor Udde skriver sålunda sin egen 

historia men det är först i romanens sista kapitel som Victor knyter samman sin historia och 

bokens komplexa helhet uppenbarar sig för läsaren. Genom att varva skildringens egentliga 

nutid med en förfluten tid ger romanens händelser intryck av att de utspelas samtidigt, i en 

gemensam tid som består av olika nivåer. 

”Berättaren är alltså inte bara den som återskapar, uppväcker och förlöser det förgångna, 

inte bara den som utför en tillbakablickande rörelse, utan också den som likt en 

ställföreträdande fullbordar det som inte blev förverkligat på historiens plan”, skriver 

Tyrberg.21 Victors uppgift blir följaktligen, med Tyrbergs teori, inte bara att berätta utan han 

är också den som ska förverkliga att familjen Udde får en sammanhängande familjehistoria. 

Vi läsare inbjuds dels till att vara delaktiga i Victors utveckling från födsel till hans 

återkomst till Sunne, dels i släktens då vi får följa exempelvis hans fars och farfar Arons

utveckling från Solveigs död till sin egen död. 

När Victor berättar höjer han upp historien och de olika trådarna och knyter samman 

dessa till sin egen nutid. Han lyckas då med att fullborda väven, det vill säga sin 

familjehistoria. Genom att han både är berättelsens början och ändpunkt lyckas han med att 

placera händelserna/trådarna i sin historia/väv och går på så vis från ett kaos till ordning. Och 

på så sätt fullbordar Victor det som inte blev förverkligat på historiens plan. Victor, ett namn 

som för övrigt betyder segrare, har lyckats med att foga ihop sin ofullbordade historia till en 

helhet.

Historisk tid 

Det historiska tidsperspektivet kan, enligt Björck, beskrivas som att man försöker skildra den 

tid ”i vilken människan uppenbarar sig som samhällsvarelse.”22 På vilket sätt kan man då 

skildra den historiska tiden, och vad spelar den för roll i verket? Den historiska tidens närvaro 

                                                
20 Ibid., s.309.
21 Tyrberg, s.153.
22 Björck, s.186.
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i verket kan vara mer eller mindre stor och de olika historiska elementen kan variera. Den är 

också kollektiv, det vill säga alla som är delaktiga kan uppleva den. 

I Juloratoriet har denna tidsform en underordnad karaktär vid sidan av de livsprocesser 

som ligger nedbäddade i tiden då Juloratoriet omfattar en privat släkttid. Men den historiska 

tidskänslan låter sig ändå skönjas med hjälp av romanens tillbakablickar. Tidselement som

läsaren möter vid första genomläsningen är personer som är aktuella vid denna tidsperiod så 

som exempelvis författarinnan Selma Lagerlöf och författaren och upptäcktsresanden Sven 

Hedin. Men det förekommer också andra tidselement som gör att verkets historia 

sammanfaller med olika skeden i svensk historia.

Den historiska tiden åskådliggörs tydligt framförallt genom Sidners dagbok, ”Om 

Smekningar”, då denna gör anspråk på att vara en biografisk dokumentation av hans tankar 

och upplevelser. 23 När vi som läsare tillåts att ta del av Sidners anteckningar lär vi känna hans 

inre person och av omvärlden ser vi inte mer än han kan eller vill registrera. Det som lyfter in 

läsaren i den historiska tiden är först och främst att dagboken är daterad från ”11 maj, 1939” 

till ”27 maj, 1940”.24 Vi som läsare får här en exakt angivelse av den historiska tiden då

datum, månad samt år är noggrant preciserat.

Språket i dagboken är dessutom präglat av dåvarande grammatiken och knyter därför an 

till samtiden på ett verkningsfullt sätt samtidigt som det befäster intrycket av att det faktiskt är 

Sidner och inte författaren som har skrivit den.

Dagboken skildrar en mörk period i Sidners liv då han ”sovit mycket under lång tid och 

fått chocker som avklippt många minnen”, vilket antyder att han fått elchocker för att komma 

ur sin depression.25 Att bota deprimerade människor med ovanstående metod var inte ovanligt 

i Sverige under denna tidpunkt. Sidner skriver vidare den ”15 april, 1940 […] Jag vet vad det 

betyder ‘när mörkret sluter sig över en’ som det nu har slutit sig över Europa”, vilket både 

åskådliggör Sidners innersta känslor men också knyter an till världen utanför då Tyskland, 

under andra världskriget, invaderar både Danmark och Norge i början av april månad.26

Fler skildringar där Tunström låter den historiska tiden lysa igenom är exempelvis när 

Sleipner lyssnar på rundradion, ”han stod på knä framför soffan med hörlurarna på och 

lyssnade in i djävulsapparaten”, vilket skildrar synen på en ny och säkerligen för vissa ”farlig” 

teknologi.27 Och när Aron med sin familj ska flytta in till Sunne och de lastar hästvagnen med 

                                                
23 Tunström, s.221.
24 Ibid., s.223.
25 Ibid., s.249.
26 Ibid., s.255.
27 Ibid., s.29.
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sina ägodelar. Grammofonskivorna ska snart glida av flyttlasset och ”marken ska täckas av 

backelitsplittror”.28 Genom att dels beskriva materialet som grammofonskivorna är tillverkade 

av, dels att det är med häst och vagn som familjen flyttar så lyfter Tunström oss läsare på ett 

verkningsfullt sätt in i den historiska tiden. 

Fysikalisk och psykologisk tid

Björck menar att tid också kan delas in i en fysikalisk respektive psykologisk tidsperiod. Den 

tid som vi benämner som den fysikaliska tiden är den tid där vi ”med klockan och kalenderns 

hjälp” kan utforma en linje där mänskligt liv och aktiviteter prickas in, men ”utan att det ger 

annat än kvantitativa hållpunkter”.29 Den psykologiska känslan för tiden, värderar däremot 

tiden efter innehåll och reagerar framförallt på förändringar. Den talar likaså om ett långt

respektive kort skede i en subjektiv mening och är på så sätt skild från den fysikaliska.30

I Juloratoriet förekommer det precisa mätpunkter av den fysikaliska tiden exempelvis där 

författaren talar om hur gamla de fiktiva berättarna är ”Och Sidner är tolv år”, ”Att vara nitton 

år” samt ”Jag var nu femton år”.31 Genom att Tunström blottar en del kvantitativa hållpunkter 

mer definitivt åskådliggörs den fysikaliska tiden med mer exakthet. 

Vargas teori att rörelsen av den fysikaliska tiden kan verka både horisontalt och vertikalt 

med varandra, visas i början av Juloratoriet när Victor beskriver att han ”var inne i min egen 

tids förvirrade labyrint [---] samtidigt som jag tog mina vuxensteg var jag, med en annan del 

av mig, tre år. [---] Så många år som gått och ändå: samma ögonblick, samma liv.”.32 Victor 

är således både vuxen och barn på en och samma gång. Många år har gått samtidigt som han 

upplever händelserna som han gjorde i ögonblicket. Dessa citat stöder Vargas resonemang om 

att det är olika förbindelser som håller ihop romanen. Dessa kan verka både vågrätt och 

lodrätt. Tunströms roman kan liknas vid en ofullbordad väv. En väv där trådarna inte har 

funnit sin plats och på så sätt fortfarande är osammanhängande. Det uppstår därför ett kaos i 

den fysikaliska tiden och det är då Victor känner sig förvirrad och behöver fläta samman sina 

inbördes fragmentariska trådar för att kunna bli hel igen.

Den psykologiska upplevelsen av tiden är däremot som jag tidigare nämnt skild från den 

fysikaliska på så sätt att den talar om lång respektive kort tid i en subjektiv mening samt 

                                                
28 Ibid., s.28 och s.257.
29 Björck, s.186.
30 Ibid., s.186-87.
31 Tunström, s.28, s.223 resp. s.324.
32 Ibid., s.8.
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värderar tiden efter dess innehåll. Den psykologiska tiden i Juloratoriet åskådliggörs bland 

annat när Victor i romanens början ringer hem till sin son. ”Det är en nödvändighet för mig”, 

säger Victor och menar då att det är nödvändigt för honom att foga samman alla de lösa 

fragment som finns i hans familjehistoria.33 Victors primära behov av att foga samman sina 

lösa trådar är inte främst att fästa dem vid rätt datum utan det handlar mer om ett psykologiskt 

perspektiv, det vill säga att bli en av tonerna och då bli en länk i familjen Uddes historia. Han 

vill begripa vad det handlar om. Det är angeläget för Victor att känna till sin familjehistoria 

och finna sin egen roll i den för att kunna föra den vidare till sin egen son som sitter hemma 

och väntar på sin far.

Det är först efter romanens första kapitel som de lösa trådarna i Victors historia 

presenteras en efter en. Men det är inte förrän i slutet som det uppenbarar sig för läsaren att 

det är Victor som är presentatör av de lösa fragmenten. ”Bara ett kapitel till, innan jag stänger 

om denna barndomsvärld, om nu barndomen är den tid när de färger man senare kommer att 

använda, samlas på ens palett. [---] Att ta avsked är att sammanfatta, att sammanfatta är ett 

slags avsked.”, skriver Victor.34 Det är här det uppenbarar sig för läsaren att det är Victor som 

har dirigerat oss, det är han som har hållit i taktpinnen. ”Vår historia hinner ifatt oss och mig 

hann den ifatt denna dag i skogen, när jag till min stora förvåning upptäckte att jag redan var 

född, men inte varit med och gjort något åt det, inte lyssnat, inte blivit en av tonerna. Jag var 

redan född och hade inte märkt det.”, skriver Victor vidare.35

Genom att Göran Tunström rör sig med flera synvinklar då han låter Victor presentera de 

andra romankaraktärernas material till Victor Uddes familjehistoria, uppstår känslan att den 

fysikaliska tiden är av underordnad betydelse. Det är istället berättelsen i sig som är det 

viktigaste vilket belyses i bokverkets början när vi får möta Victor Uddes berättarjag som säger 

till kören:

Hela familjen Bach jobbade tillsammans [---], men kom ihåg, det fanns en massa 
formler som hjälpte dem på den tiden: det fanns en emblematik. [---] För detta är 
människans privilegium: att dra sig undan tiden och orten. Mycket studier, mina 
damer och herrar, mycket meditation, en aning teologi i denna panna, sa jag och 
pekade på tinningen och kören log.36

Ovan nämnda citat kan ha ett dubbelt budskap då det dels kan tolkas som att författaren har ett 

dubbelt syfte med sitt verk, dels att författaren driver läsaren till eget tänkande och handlande 

                                                
33 Ibid., s.7.
34 Ibid., s.324.
35 Ibid., s.328.
36 Ibid., s.12-13.
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i en viss riktning. Det kan också vara en uppmaning till oss läsare att vi ska stanna upp och 

reflektera över meningen med livet. 

Tyrberg skriver att berättandet inte bara får vara ett återskapande av något redan givet, 

utan ska vara en målinriktad, framåtriktad rörelse.37 Denna förflyttning i romanen frambringas 

genom att man som läsare försätts i nutid, och förflyttas på så sätt till det så kallade skapande 

ögonblicket. En tidpunkt som vi läsare möter redan på romanens första sida när Victor 

beskriver vad han ser i Österbergs Ur och Optiks skyltfönster:

ett virrvarr av klockor. […] omöjliga att avläsa. Jag räknade till tjugosju olika 
tidmätare och de var alla igång. Och ingen av dem visade samma tid. […] 
oförtrutet tickade de på, var och en i sin tid, obekymrade om varandra. Ingen var 
falsk och ingen var sann, det fanns inget före och inget efter. Alla var vända inåt 
mot sin egen mekanik. […] Det var likadant utanför fönstret. I det täta snöfallet 
gled halkande människor mot varandra och ingen var riktigt samtidig.38

Den mätbara fysikaliska tiden, det vill säga klockorna i uraffären, är som ett virrvarr och visar 

olika tid. På motsvarande sätt beskriver Tunström förhållandet med de människor som 

vandrar på Sunnes gator då de saknar förbindelse med varandra. Även Victor själv befinner 

sig i sin ”egen tids förvirrade labyrint”, medan han vandrar på Sunnes gator fram till kyrkan 

där repetitionen av Juloratoriet ska äga rum. Det finns både ett yttre virrvarr runtomkring och 

ett inre i honom. Det är kaos till både det yttre och inre, och det finns ingen helhet då alla är 

inåtvända. Återigen visar Tunström på att det inte finns någon helhet, utan endast lösryckta 

trådar i Victor Uddes liv. Trådarna verkar horisontalt i olika skikt, vilket bidrar till att 

romanen upplevs som att det förekommer parallella skildringar. Samtidigt finns det trådar 

som verkar vertikalt och ger känslan av att det finns gemensamma nämnare i de olika planen. 

Alla klockorna i uraffären beskrivs exempelvis som tidmätare som alla är igång, men ingen 

visar samma tid. Utanför fönstret beskrivs människorna på ett liknande sätt där alla halkar 

omkring och ingen av dem är samtidig. 

Tunström har i ovanstående citat beskrivit den fysikaliska tiden som ointressant och har

istället lyft fram den subjektiva tiden som den intressanta. Han flyttar således över fokus från 

den inledande fysikaliska tiden där Victor står utanför butiken till en tid vilken sammanfaller 

med det enskilda levnadsödet. En tidsdimension vilken är färgad av personens tillstånd och där 

tiden således istället värderas och mäts efter dess innehåll. Sammanfattningsvis är det de inre 

                                                
37 Tyrberg, s.15.
38 Tunström, s.7.
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tillstånden hos personerna i Juloratoriet som är mer viktiga och lyfts fram, än den fysikaliska 

tiden i sig. 

Ordning

Begreppet kronologi betyder indelning av tiden, en form av tideräkning. Begreppet används 

särskilt i fråga om historiska händelser som har avseende på den tidsföljd i vilken händelser 

följt på varandra.39 En kronologisk ordning följer tidsföljden och är antingen 

överensstämmande med denna eller inte. Alla händelser i verkligheten har en kronologisk 

ordning, det vill säga en tidsföljd utifrån när de inträffade. I en berättelse däremot kan

berättaren av ett eller annat skäl välja att ändra tidsföljden på det inträffade i berättelsen då 

denna enbart består av pappersfigurer och är just bara en fiktiv berättelse. Relationen mellan 

historiens tid och textens tid kan därför vara synkron, överensstämmande, eller anakron, det 

vill säga den stämmer ej överens.

Till det yttre beskriver Juloratoriet tre generationer och ger på så sätt intrycket av att ha 

ett kronologiskt förlopp, från 1930-talet fram till -80-talet. Bortsett från att inledningen har 

romanen i huvudsak till sin utformning en kronologisk följd, det vill säga är synkron, är 

tidsuppfattningen förhållandevis komplex och präglas av att olika tidsskikt glider in i varandra 

och relationen mellan historien och berättelsen blir då anakron. 

Tunström börjar exempelvis kapitel 1 år 1983 som är romanens egentliga nu med att den 

välrenommerade dirigenten Victor Udde vandrar omkring i snön i Sunne, sin gamla hemstad, 

där han ska leda kyrkokören i Bachs Juloratorium.40

Kapitel 2 inleds däremot med händelser som kronologiskt sett redan avslutats, då vi som 

läsare förflyttas tillbaka till händelsernas början. Victors farmor, Solveig Nordensson, trampas 

ihjäl av en flock kor. I det sista kapitlet förflyttar berättaren oss åter tillbaka till år 1983.

Även i romanens inre delar förekommer anakronier och vi får som läsare följa med både 

bakåt och framåt i berättelsen som exempelvis när familjen håller på att lämna gården för att 

flytta in till köpingen, Sunne:

                                                
39 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/index.html (2005-11-06).
40 Katarina Nordenfalk, ”Författaren Guds förlängda arm?”, i tidskriften Ordets makt, 1984:4, s.26. Tunström 
uppger i intervjun att detta avsnitt ursprungligen var romanens avslutande kapitel. Han valde att omdisponera sitt 
verk för ”sen ville jag göra en cirkelrörelse med boken så att man inte skulle begripa något i början, utan vara 
tvungen att läsa om boken.”
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Det regnade tungt när de kom ut på gården. [---] Aron stod på trappan. [---] Det 
hade varit så mycket med Solveig, som var annorlunda. [---] – Och all musiken 
inifrån er! Det blir tyst härikring nu. Det är värst vad det regnar, ni ska inte vänta 
tills… [---] Aron tänkte på alla hemkomster från köpingen längs vägen. […] Det 
var alltid som att komma hem. [---] Nu var han ute i tystnaden igen. Här hade han 
kommit med cykeln. [---] Ett och annat löv föll ännu till marken. [---] På 
måndagen skulle han börja i en ny skola. [---] Han kikade avundsamt ner på Eva-
Liisa, som somnat i sin fåtölj. [---] Och Sidner som är tolv år och inom kort skall 
grammofonen och lådan med skivor glida av lasset..41

I citatet ovan, vilket hänvisar till ett flyktigt ögonblick då familjen just ska kliva upp på 

flyttlasset, åskådliggörs det hur Tunström låter oss läsare få ta del av det Aron registrerar av 

sin omvärld, det vill säga den närvarande stunden. Samtidigt får vi följa Arons 

fragmentariska tankar både framåt och bakåt i tiden. Regnet som faller över familjen beskrivs 

som tungt vilket sammanfaller med Arons tunga och dystra tankar där han står på trappan. 

Hans tankar är lösryckta och vi som läsare förflyttas snabbt fram och tillbaka i kronologin 

vilket stärker känslan av den stora förtvivlan och sorg han bär på. Det är inte blott brustna 

hjärtan utan också skivorna med bland annat Bachs Juloratorium som går sönder. 

Tunström presenterar skeendet i sin roman som en ofullbordad väv där han introducerar 

trådarna/fragmenten en efter en till synes utan någon inbördes ordning. Genom att författaren 

lyfter fram de olika förgrundsgestalternas olika berättelser och låter oss läsare ta del av deras

egna tankar genom de historiska dokumenten såsom brev och dagböcker kommer vi 

personerna nära. Det är här lätt att låta sig luras att tro att det är förgrundsgestalterna själva 

som berättar men Tunström har inte överlåtit berättarperspektivet till någon annan då det 

istället är Victor som ”läser högt” från de olika dokumenten för oss. Att låta Victor delge oss 

vad som står i skrifterna istället för att författaren skulle ha gjort det själv, skapas en känsla av 

intimitet och närhet till skeendet. Vi som läsare inbjuds på så sätt till att närvara vid det som 

sker. Tiden i Victors ”yttre historia” stannar upp och vi som läsare förflyttas således till en 

annan tidpunkt och får ta del av de inre trådarna som presenteras, en efter en i Victors 

familjehistoria. 

Från och med det att skenande kor springer ut framför den cyklande modern på väg till 

kyrkan för en körrepetition av Bach Juloratoriet förändrades livsramen för alla inblandade, 

och det uppstår ett kaos som avspeglar sig i olika aspekter av tid. Ett kaos där varje tråd är 

unik och har sin historia, men det är helheten, det vill säga trådarna/fragmenten som

tillsammans är av betydelse och skapar en fullständig väv. En väv som vi som läsare aktivt får 

vara med om att ge liv.

                                                
41 Tunström, s.25-28.
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Att analysera tid och hur denna kan förstås har många sidor. Jag har tidigare redogjort för 

ett kronologiskt förlopp, men det kan också förekomma bakåt- respektive framåtblickar i en 

roman. Petter Aaslestad beskriver att förhållandet mellan berättelsen och historien sker i två 

olika tidslinjer. Också Varga diskuterar dessa i sin avhandling, liksom författarna Holmberg 

och Ohlsson i sin bok, Epikanalys.42 Det finns, enligt dessa författare, inom litterära verk en 

slags dubbel tidsmässig logik. Det ena händelseförloppet som sker är skildringens historia, 

det vill säga det linjära kronologiska förloppet av historien. Det andra skeendet är berättarens 

historia, det vill säga den ordning berättaren väljer att skildra historien.

Dessa olika tidsplan åskådliggörs exempelvis i Juloratoriet på så vis att det i den 

berättande texten förekommer förflyttningar i tiden som exempelvis: ”Redan i oktober det året 

gav Aron upp”, vilket är uttryck för en händelse som har hänt tidigare i historien, vilket 

berättas vid en senare tidpunkt i berättelsen.43

I citatet ”Sidner påstår många år senare”, visar på det som berättaren talar om nu kommer 

att inträffa framöver i historien, vid en tidpunkt då berättaren ännu inte nått denna tidpunkt i 

historien.44  Här förekommer således en dubbel tidsmässig logik med hjälp av framåt-

respektive bakåtblickar i tiden. 

I Juloratoriet förekommer ytterligare en tidsform där berättaren avbryter sin framställning 

för att komma med egna kommentarer och observationer av olika slag som exempelvis: 

Och Sidner är tolv år och inom kort skall grammofonen och lådan med skivor 
glida av lasset, när hästen ryggar för en bil, marken skall täckas av 
backelitsplittror. Men först ett citat ur Om Smekningar: ”Varaktigt är ingenting 
utom den förklingade tonen, som vardagarnas rad ständigt söker men aldrig helt 
lyckas utplåna.” Nu faller skivorna till marken.45

I ovanstående citat ser vi hur berättaren gör en pausering i den historia han berättar.

Berättaren talar om för oss att Sidner är 12 år, men inom kort skall en olycka ske. Här blottar 

sig berättaren och blir på så sätt synlig för oss läsare. Han vet att en olycka kommer att ske, 

men innan han kommer fram till att den äger rum skjuter han in ett citat ur en dagbok som 

ännu inte är skriven. Här sker en motsatt tidsföljd där berättaren tar befälet över sina 

fragment, det vill säga sina historiska dokument, och på så sätt förskjuter fokus från det 

historien till berättarprocessen i sig. På så sätt blir historien flerskiktad med hjälp av olika 

tidsdimensioner och genererar till flera olika tolkningar. Genom att författaren visar upp 

                                                
42 Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson, Epikanalys En introduktion, Lund 1999. 
43 Tunström, s.23.
44 Ibid., s.36.
45 Ibid., s.28.
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texten som konstruktion och inte som en verklighetsimiterande berättelse kan man påstå att 

fler tolkningsmöjligheter öppnar sig.

Då Victors inlägg inte är en del av det egentliga historiska händelseförloppet, utan mer 

som en infälld kommentar till det kommande kan man som läsare ställa sig frågan varför 

berättaren just valt att citera precis det här stycket från Sidners dagbok, och varför lyfta in det 

i just det här ögonblicket. Min tolkning av det som sker är att berättaren vill tala om att 

ingenting varar för alltid. Det är endast upplevelsestunden som finns kvar. Ett ögonblick som 

vi försöker att återuppliva samtidigt som vi ibland anstränger oss för att utplåna, då den kan 

väcka smärtsamma känslor till liv inom oss. 

Citat liknande det ovan, med Sidner och grammofonskivorna, kallar Aaslestad för 

samlingsbegreppet anakronier, vilket innebär att man i en litterär eller konstnärlig 

framställning placerar personer, ting eller händelser i en tid där de inte hör hemma.46

Aaslestad betonar att anakronier inte har något att göra med extravaganser utan egentligen är 

normalt i en episk berättelse, där det ofta uppstår en hel syntax av aspekter av tid, det vill 

säga det sker ideligen fram- och tillbakablickar på berättelsens tidsaxel. Dessa förflyttningar

är viktiga och genom att analysera dessa, kan spår av tematiska sammanhang som annars inte 

hade blivit uppdagade sättas i relation till varandra.47 Ett exempel på ett sådant tematiskt spår 

i en av de tidiga scenerna är när Sidner letar efter skivan med Juloratoriet och skivorna glider 

av flyttlasset och går sönder. Sidner stoppar de trasiga bitarna innanför sin jacka. När Sidner 

långt senare tappar bunten av trasiga grammofonskivor i bagerskans Beryl Pingels knä och 

hon föreslår att de kan försöka laga dem så skakar han på huvudet och svarar att: ”De ska 

vara trasiga.”48 Och det är inte förrän i slutet på berättelsen som de olika bitarna har fogats 

samman och ordningen återställts då den nu femtonåriga Victor äntligen träffar sin far, 

Sidner. Tillsammans tar far och son en promenad i skogen och plötsligt får de ur en 

resegrammofon höra Bachs Juloratorium spelas. Grammofonskivan och därmed Sidners och 

Victors historia har blivit hel, allt har ställts till rätta och ljuvlig musik fyller deras själar.

Tyrberg skriver att ordet berätta dels betyder att ställa till rätta, dels att sätta något i 

relation till något annat. Författaren kan följaktligen på så sätt genom textens tilltal ”tvinga, 

befria, förvandla, förföra eller besmitta läsaren och göra denne delaktig och i vissa fall 

medskyldig till berättarhandlingen.”49 Genom att den fiktiva verkligheten kan beskrivas som 

en sammansättning och en teoretisk konstruktion, vilken i sig inte äger någon självständig 

                                                
46 Aaslestad, s.34.
47 Ibid., s.35f.
48 Tunström, s.37.
49 Tyrberg, s.46.
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existens, skulle man därför kunna påstå att den är ett resultat av läsarens rekonstruktion. På 

så sätt är läsaren aktiv i berättarhandlingen. Tunström gör oss läsare engagerade, vilket 

åskådliggörs exempelvis på så sätt att episoderna med grammofonskivan presenteras 

osammanhängande i romanen. För att se ett samband mellan orsak, verkan och resultat 

kräver författaren att man som läsare är aktiv, det vill säga genom att frambringa känslan av 

att vara involverad i det som sker. På så sätt bevittnar läsaren inte ett händelseförlopp utan är 

i stället delaktig i det som sker.

Situationer där grammofonskivan på ett eller annat sätt är inblandad återkommer 

regelbundet i romanen och kan på sätt tolkas både som en horisontal och en vertikal 

förflyttning utifrån Vargas teori. Utifrån dessa förflyttningar kan episoderna dels tolkas som 

ett underliggande mönster, det vill säga en horisontell rörelse som håller ihop och leder 

romanen framåt. Dels kan de tolkas som vertikala förflyttningar då situationen med 

grammofonskivan regelbundet återkommer i flera olika situationer och det är i stället motivet 

som lyfts fram och på så sätt luckras det linjära förloppet av tiden upp.

Genom att låta de olika dokumenten få ”huvudrollen” i olika kapitel kan Tunström flytta 

uppmärksamheten till olika sidor av motivet. Kapitelgränsen är kanske det ställe där det är 

mest uppenbart att Tunström utnyttjar ett synvinkel- och tidsperspektivsskifte. Denna 

berättartekniska metod kan kännas irriterande för ”förstagångsläsaren” då tiden i historien för 

läsaren inte alltid känns tydlig. Men vid en omläsning av romanen upptäcker man hur sinnrikt 

författaren med stor konstnärlig säkerhet döljer Victors synvinkel genom att han tar över

berättandet av de olika karaktärernas dokument. Ett annat exempel är när Victor Udde lyfter 

taktpinnen och räknar in kyrkokören. Vi hör de första takterna ur Juloratoriet strömma ut från 

boksidorna och plötsligt är vi förflyttade i tid och rum. Det är trettiotal och vi befinner oss på 

grusplanen utanför Solveigs och Arons bondgård. Medan Bachs musikverk Juloratoriet 

strömmar från grammofonen ut genom fönstret kommer Solveig att handlöst störta in bland 

korna och familjen Aronssons värld slås i spillror, och ett kaos att uppstå.

Göran Tunströms roman Juloratoriet är ett lysande exempel på hur man som läsare 

tvingas till att aktivt ta del av de olika skikt och därmed tidsförhållanden som förekommer. 

Och det är först när dessa uppenbarar sig som läsaren kan förstå och lyckas blottlägga den väv 

som författaren vävt samman. Ett sådant nyckelställe är i slutet på romanen där Victor säger 

”jag är inte längre bara femton år, jag är femton år plus hans trettiofyra, min historia vidgar 

sig bakåt och framåt. [---] plötsligt hade jag en far och med min far en hel historia.”50 Efter en 

                                                
50 Tunström, s.326.
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rad av olika händelser från generation till generation är det inte förrän i slutet som de lösa 

trådarna har vävts samman och det uppenbarar sig för den uppmärksamma läsaren att det

tidsmässigt sker en överensstämmelse mellan berättelsen och historien. Det är Victor som hela 

tiden har ”rest i sina tankar” där han står framför kören i Sunne kyrka. Det är vid denna 

tidpunkt som Tunström får oss som läsare att känna att vi inte bevittnar ett för längesedan 

avslutat händelseförlopp, utan vi har fått ta del av ett som successivt har växt fram med hjälp 

av dokument och Victors inre fragmentariska tankar.

Rytm 

Genom att studera tidsåtgången för hur länge något varar, det vill säga varaktighet, får vi som 

läsare svaret på vilken hastighet/tempo berättelsen har. Enligt Holmberg och Ohlsson, är 

hastigheten i berättande texter sällan konstant. Ibland kan exempelvis många sidor ägnas åt en 

händelse som utspelar sig under några få minuter, och vid andra tillfällen förtiger istället 

texten en längre tidsrymd.51

Oftast är historiens tid längre än berättelsens tid. De skildrade händelserna kan ju pågå i 

flera år, medan man i berättelsen kan sammanfatta dem med en mening exempelvis ”Under de 

år Sidner arbetar hos”, vilket beskriver flera år händelser med tre ord, ”under de år”.52 På 

samma sätt framställs tiden i citatet ”Och åren hade gått och snart var han femti”, vilket visar 

att det sålunda går fortare att berätta historien än uppleva den.53

Berättelsens tid kan också vara längre än historiens tid exempelvis när Aron står vid 

spisen och kokar kläder och helt plötsligt har han förflyttat sig i tid och rum och för en dialog 

med Solveig, sin döda hustru. När Sidner plötsligt dyker upp i köksdörren rycks Aron tillbaka 

till nuet men ger ett förvirrat intryck på Sidner då ”han är på andra sidan fortfarande”.54

Många gånger tar det vi tänker eller drömmer längre tid för oss att berätta än den tid det tog 

att tänka tanken. Med beskrivningar, avvikelser och kommentarer eller genom att berätta om 

flera händelser samtidigt kan berättelsens tid tänjas till flera gånger historiens tid och tar då 

således fler sidor i anspråk i romanen.

                                                
51 Holmberg och Ohlsson, s.96.
52 Tunström, s.132.
53 Ibid., s.132.
54 Ibid., s.126.
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Förhållandet och relationen mellan berättelsens tid och historiens tid kan beskrivas som 

berättelsens hastighet, det vill säga tempo, och återges på ett tydligt sätt med hjälp av de fyra 

tidsaspekterna: scen, paus, referat och ellips.55

När det gäller paus, kan man beskriva denna aspekt som att berättelsens tid är oändlig, det 

vill säga tid förflyter i texten, samtidigt som skedet står stilla i historien. Som när Tunström 

exempelvis beskriver vad Sidner ser när han tittar ner i papperskorgen när han besöker pastor 

Stephen Eliot: 

Gamla tidningar, kuvert, några äppelskrottar, ett tomt cigarettpaket. Två flugor på 
äppelskrottarna. Det stod ett fat med äpplen på bordet också, bordskivan var 
blank och ren, han befann sig på andra sidan av jorden och såg att också här stod 
ett bord på sina ben utan att falla ut i rymden.56

Med exemplet ovan kan vi tydligt se att tid åtgår för själva beskrivandet och läsandet, men 

ingenting händer i historien. Därför kan man säga att historiens hastighet blir lika med noll,

medan berättandets tid kan tillskrivas en oändlighet.57

Aaslestad beskriver att motsatsen till paus är begreppet ellips. Vilket kan beskrivas som 

att en händelse eller tidsperiod i historien inte alls omtalas i texten, exempelvis när någon klär 

av sig, borstar tänderna och gör toalettbesök innan någon går och lägger sig eller något 

centralt har hänt exempelvis en våldsskildring som det inte berättas om. Berättaren utesluter 

här en period av historien vilket gör att historiens hastighet blir oändligt hög, medan textens 

tid är lika med noll.58

När det gäller greppet scen, kan man beskriva rytmen där som att berättelsens tid är 

densamma som historiens tid.59 Tunström använder sig ofta av denna tidsaspekt och får då 

verkan att vi som läsare känner oss närvarande i det som utspelar sig. Vi placeras i något som 

pågår, här och nu. Ett av många sådana tillfällen i romanen är till exempel när Sidner för

första gången träffar Splendid. Sidner står och deklarerar Dante högt i fabrikör Jolins trädgård 

när en ömklig och på samma gång rasande röst avbryter honom:

- Hadd du skrevet själv?
- Nej han hette…Dante.
- Det lät bra i alla fall.
- Tyckte du? Jag trodde ingen skulle upptäcka mig härute.

                                                
55 Aaslestad, s.56.
56 Tunström, s.276.
57 Aaslestad, s.56.
58 Ibid., s.56.
59 Ibid., s.56.
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- Hadd int kunn gjort´et bätter själv…60

Med exemplet ovan erfar vi att när Sidner direkt yttrar en replik tar detta yttrande ungefär lika 

lång tid i texten som i historien. Berättelsens tid blir då densamma som i historien. Genom att 

Tunström använder sig av greppet scen och läsaren lockas till att tro att denne bevittnar något 

som sker och kan då på så sätt känna sig aktiv i historien. 

Traditionellt anses berättelsens tid vara kortare än historiens tid.61 Vilket konkretiseras när 

Tunström beskriver Arons sorg med: ”och medan han springer förvandlas juni till juli. Det 

blir augusti och september”.62 Genom författarens beskrivning av hur både Aron och 

månaderna passera förbi i ett högt tempo får vi som läsare ett mått på hur stor hans sorg är 

efter hans älskade Solveigs död. Historiens tid sträcker sig i exemplet över fyra månader, juni-

september, medan texten är mycket kort och tar blott några sekunder för läsaren att ögna 

igenom, därför förblir berättelsens tid mycket mindre än den tid historien förmedlar.

Aaslestad tar i sin bok även upp en femte möjlighet i tidsdimensionerna som ligger mellan 

paus och scen, det vill säga där berättelsens tid blir större än historiens tid, utan att historiens 

tid helt stannar upp. Vilket händer när exempelvis Tunström låter Victors berättarfunktion och 

tidsperspektiv träda fram och han berättar om bagerskans Pingels betydelse för Sidner: 

Sidner påstår många år senare att utan bagerskan Pingel skulle Om Smekningar 
aldrig blivit påbörjad, vilket kan vara en överdrift, liksom mycket annat hos 
Sidner var en överdrift i ordets egentliga bemärkelse. Men just vid den här tiden
kom hon att betyda mycket, vilket i och för sig alla människor i det följande 
skulle göra, eftersom han befann sig i en ny värld.63

Här träder den fiktiva berättaren, Victor, in och återberättar för läsaren vad hans far, Sidner, 

berättat för honom vid ett senare tillfälle. Berättaren kommer med egna utvikningar och 

karakteriserar sin far som en yngling som lätt går till överdrift och det uppstår en paus. Denna 

paus bryts av i nästa mening och vi som läsare placeras i en pågående framåtriktad förflyttning.

Citatet ovan kan på så vis åskådliggöra Aaslestads ”femte möjlighet”, det vill säga att något

berättas så detaljerat att berättelsens tid blir större än historiens tid, samtidigt som historiens tid 

fortsätter med en framåtriktning.

Med hjälp av de konkreta exempel jag lyft ut ur Juloratoriet ser vi att Tunström använder 

sig av samtliga de aspekter av tid jag undersökt i denna uppsats som en narrativ metod. 

Författaren möjliggör på så sätt både att berättelsens tid att gå från noll till oändlig i 
                                                
60 Tunström, s.53.
61 Aaslestad, s.56.
62 Tunström, s.23.
63 Ibid., s.36.
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förhållande till historiens tid och vice versa. Genom att Tunström till viss del också använder 

sig av växlande tempusskick sker det en aktivitet i texten som gör att läsaren ibland kan känna 

att den bevittnar något som sker.

Sammanfattning av analys

Jag har i min analysdel undersökt hur Göran Tunströms roman, Juloratoriet, på ett sinnrikt 

sätt genomsyras av olika aspekter av tid. Genom att blotta dessa har jag kunnat påvisa och 

konkretisera de mönster och förbindelser vilka i sig skapar en vidare innebörd av romanen. 

Berättelsen struktur kan liknas vid en väv av lösa trådar som behöver vävas samman för 

att man ska förstå romanens helhet. Då Victor inte kan ha någon aktiv del i det som hänt, då 

han ännu inte är född, låter Tunström honom ta del av dessa händelser genom att låta oss 

läsare följa med i de olika familjemedlemmarnas inre tankar. Detta sker med hjälp av 

historiska dokument och får oss att tro att det är de som berättar. Men genom att studera 

Victor och följa med honom i det han gör, säger och tänker uppenbarar det sig för läsaren att 

det är i hans fragmentariska tankar där han står framför kören i Sunne kyrka som vi får 

detaljer om familjemedlemmarnas betydelse i familjehistorien. Och i egenskap av dirigent är 

det han som bestämmer vilken ordning och i vilken rytm som historien ska berättas, då det är 

han som kommenterar handlingen samtidigt som han betraktar och berättar den. Genom denna 

narrativa metod kan således Victor röra sig fritt i både tid och rum.

Victors uppgift är att återskapa tidigare förbindelser och förlorade sammanhang för att 

kunna efterbilda en ursprunglig ordning av den tid som gått, ända ner till historiens ursprung, i 

en vägkrök på 1930-talet, där han menar att hans resa hade begynt. Genom att minnas och 

fläta samman de lösa trådarna, det vill säga genom rekonstruktion strukturera upp dem, är det 

som om Victor ska bli klar över sitt liv. 

Victor uppmanar oss läsare till att medverka. Genom att lyssna och lägga märke till 

rangordningen bland körens olika instrument och rangordningen av dessa träder läsaren in i 

handlingen. Då min tolkning är att instrumenten symboliserar olika aspekter av tid och genom

att klassificera dessa kan vi konkretisera de mönster och sammanhang som i sig skapar en 

innebörd för romanen.
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SAMMANFATTNING 

Jag har haft för avsikt i denna litteraturvetenskapliga undersökning att åskådliggöra en del av 

den mångfald av tidsperspektiv som förekommer i Göran Tunströms roman, Juloratoriet. Just 

tiden medverkar till att ge romanen struktur, sammanhang och mening och bidrar på så sätt till 

ytterligare tolkning av Juloratoriet. Jag vill således visa några aspekter av hur tid kan förstås 

och på så vis bidra till att konkretisera de mönster och förbindelser vilka i sig skapar en 

innebörd för romanen. 

För att åskådliggöra Tunströms narrativa metod gällande tid har jag tagit hjälp av 

berättartekniska verktyg som kan åskådliggöra olika sätt att tänka om tid såsom: biologisk-

och historisk tid, fysikalisk och psykologisk tid, ordning samt rytm.

Jag valde att börja min undersökning med hjälp av berättartekniska begrepp av äldre 

datum från Björck, vilka har hjälpt mig åskådliggöra de tidsdimensioner som riktar blicken 

utåt världen. 

Med hjälp av den biologiska tidsaspekten har jag kunnat påvisa hur analysen av den 

fiktiva romankaraktären Victor Udde, genom återberättandet av sin och sin familjs historia 

försöker skapa både en ”yttre” och en ”inre” helhet i sin livs historia. Victor presenterar 

romanens inre skeende som en ofullbordad väv där trådarna hänger löst. Han introducerar 

minnesfragmenten/trådarna en efter en för oss läsare och det är först genom att minnas och 

väva samman dessa trådar som Victor kan bli klar över sin familjehistoria. Under tiden 

romanens inre skeenden belyses står tiden i den yttre historien stilla. Victors uppgift blir 

således inte bara att berätta och lyssna utan han är också den person som ska förverkliga att 

familjen Udde får en sammanhängande historia. Tunström uppmanar oss läsare, via Victor, att 

vara aktiva till att lyssna på Victors liv då hans berättelseprocess har till uppgift att bygga upp 

hans helhet som människa.

Den historiska tiden har däremot till skillnad från den biologiska tiden en mer 

underordnad karaktär i romanen vid sidan av de livsprocesser som ligger nedbäddade i tiden, 

men de låter sig ändå skönjas lite då och då. De tidselement som mest förekommer är 

historiska dokument så som brev, vykort, telegram, dagboksanteckningar m.m. För att knyta 

an dessa till den historiska tid som råder i romanens berättelse är dokumenten dels skrivna 

med den dåvarande grammatiken, dels är många av dem daterade. Men den låter sig också 

skönjas genom Sidners beskrivning av elchocker som behandlingsmetod och Tysklands 

invadering av Danmark och Norge under andra världskriget. Genom att Tunström låter den 
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historiska tiden lysa igenom bidrar detta till att de fiktiva händelserna som utspelar sig känns 

mer realistiska.

Den fysikaliska tiden, vilken jag också har hämtat från Björck, kan verka både horisontalt 

och vertikalt. Den fysikaliska tiden talar om kvantitativa hållpunkter där vi med kalenderns 

eller klockans hjälp kan utforma en linje där vi kan pricka in liv och aktiviteter. Med hjälp av 

en samling historiska dokument och fragmentariska minnen kan Victor rekonstruera sin 

familjehistoria utifrån en fysikalisk tid. Victor uppträder således både på historiens nivå som 

en agerade gestalt när han går omkring på Sunnes gator, men också som romanens fiktive 

berättare när han reflekterar över vilka händelser det är som formar våra liv. Här förekommer 

således en riktning framåt samtidigt som det finns vertikala händelser som påverkar. Då 

händelserna upplevs som lösryckta bidrar dessa till ett inre kaos hos Victor vilket gör att han 

känner sig förvirrad. 

Även om det är påtagligt att det förekommer en fysikalisk tidsdimension är den 

psykologiska tidsaspekten viktigare, det vill säga att det är personens inre tillstånd som är 

viktigare än den yttre tidsaspekten. Den psykologiska tiden är mer dunkel och det är inte 

förrän i slutet som det uppenbarar sig för läsaren att det är Victors reflektioner som vi får följa 

när han presenterar de historiska dokumenten ett efter ett för oss. Det är Victor som har 

rekonstruerat hela sin historia med hjälp av en samling historiska rester och minnesfragment. 

Det är inte främst att fästa de lösryckta händelserna vid rätt datum, utan han vill främst få en 

helhet i sin familjehistoria för att finna sin egen roll i den och för att kunna föra den vidare till 

sin son. Det är således innehållet som lyfts fram och bedöms, det vill säga det är de inre 

tillstånden hos personerna som är mer betydelsefulla, än den fysikaliska tiden i sig.

Då jag analyserat romanen utifrån det yngre greppets ordning har jag använt mig av 

Holmberg och Ohlsson samt Aaslestads begreppsteorier. När det gäller kronologisk ordning 

så följer den tidsföljden och är antingen överensstämmande med denna eller inte, det vill säga 

synkron eller anakron. Till det yttre är Juloratoriet en generationsroman och har på så sätt ett 

kronologiskt förlopp, men berättelsen övergår snabbt till att bli anakron då tidsgestaltningen 

präglas av att olika tidsskikt glider in i varandra. Detta sker i samband med att Victor som 

strukturerar texten ska rekonstruera sin historia genom sina reflektioner och minnesfragment 

från den punkt i det förflutna som han ser som sin begynnelse. Victors tankar upplevs som 

lösryckta och vi som läsare förflyttas snabbt fram och tillbaka i de olika tidsskikten. Tunström 

utnyttjar både synvinkel- och tidsperspektivsskifte i de olika kapitlen, vilket gör att han lätt 

kan flytta uppmärksamheten till olika sidor av Victors historia.
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I romanens rytm, det vill säga hastighet/tempo, använder sig Tunström av 

tidsdimensionerna scen, paus, referat och ellips. Dessa beskriver förhållandet och relationen 

mellan berättelsens och historiens tid och visar olika sätt att tänka om tid. I Tunströms roman 

är berättelsen ibland oändlig medan tiden i historien står stilla. Tidvis finns det tidsperioder 

som inte omnämns alls, vilket i sig gör att historiens hastighet blir hög. Slutligen finns där 

ställen som historiens tid och berättelsens tid sammanfaller. Vilket får oss läsare att känna oss 

närvarande i det som utspelar sig. Aaslestad tar även upp ett femte grepp som han beskriver 

som ett mellanting mellan paus och scen, vilket Tunström begagnar sig av då han låter någon 

av karaktärerna berätta så detaljerat om något att berättelsens tid blir större än historiens, 

samtidigt som historiens tid fortsätter med en framåtriktad förflyttning.

Juloratoriet kan i sin yttre utformning ses som kronologisk, men tidsuppfattningen är 

tämligen komplicerad då det samtidigt förekommer flera olika vinklingar av tid. Dessa bidrar 

till att berättelsen blir flerskiktad och genererar fler tolkningar. Vilket märks då det i romanen 

förekommer lösa minnestrådar som verkar både horisontalt och framåtskridande, det vill säga

berättelsen i sig frambringar en målorienterad och därmed framåtriktad förflyttning. Samtidigt 

som det på samma gång förekommer vertikala förflyttningar det vill säga samma händelser

återkommer i flera olika berättelser. Genom att använda sig av olika aspekter av tid och låta 

dessa samverka kan väven flätas samman till en helhet.

Författaren Göran Tunström använder sig av samtliga av de olika aspekter av tid som jag 

undersökt som en narrativ metod i sin roman Juloratoriet. Tack vare den mångfald av 

tidsperspektiv som förekommer i Göran Tunströms roman, Juloratoriet tvingas läsaren därför 

till att aktivt ta del av de olika skikten, och därmed de olika tidsförhållanden som 

förekommer. Vilket i sin tur leder till känslan av att läsaren inte bevittnar ett för längesedan 

avslutat händelseförlopp, utan ett som successivt håller på att växa fram. 
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