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Abstract 
Captured in the room of Göran Tunström’s spoken language, fenced behind his barrier 

of manic words. This essay is about the limit of language and world’s necessity to be 

spoken to be experience, about telling as a manufacturer of meaning and a subject’s 

motion between fiction and reality. Based on the novel Skimmer from 1996, my purpose 

is to identify “a linguistic room” in Tunström’s narration and show how this room is 

given an existential character by its temporal and spatial dimensions. The linguistic 

room is an abstraction of the virtual experience of a story and how this virtual room 

seeks to transform into reality, the same way as language tries to capture its reference by 

being its referent. Using Jacques Derrida’s and Roland Barthes’ structuralist ideas about 

language as a complex referential medium, Mikhail Bakhtin’s chronotope and Gaston 

Bachelard’s phenomenological and psychoanalytic theory about the poetics of room, I 

examine the linguistic room as habitation for the protagonists in Tunström’s novel and 

how richness of language could turn into experience of insufficiency. Language giving 

the subject nutrition to prosper and outgrow its existence depends on its ability of 

making it bigger by recreating, specifying and defining experience of life. Not only 

living it but also verbalizing it makes the existence vaster but at the same time 

insufficient since the insight will come about world’s inability to be captured but only 

referred to by linguistic instruments. Thus this essay studies the relation between 

language and existence and how narration concretizes this relation into a linguistic 

room. 

 

Nyckelord 
”Ett språkligt rum”, signifikant och signifikat, gestaltande och gestaltad kronotop, 

rummets vertikal och tidens horisontal, synkron, diakron 
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1 Inledning 

Att läsa Göran Tunström är för mig att tillträda rum. Hans romaner påminner om 

språkets metamorfoser, om ett berättande som lyckas frambesvärja tredimensionella 

läsföreställningar ur ett pappers släta struktur. Av dessa rum alstrar han en byggnad 

kring sitt författarskap som tillsammans utgör hans episka universum. Trots detta är min 

upplevelse att man alltjämt saknar ett rum för Tunströms existensspråkliga tema, ett 

som jag med denna uppsats har för avsikt att identifiera. Jag kallar det ett språkligt rum. 

Förhållandet mellan språk och existens hänger ihop med människans behov av 

att verbalisera sina erfarenheter. Vi söker ständigt närma oss vår verklighet genom att 

namnge, formge och förklara den. Denna språkliga förvaltning tematiseras både ofta 

och komplext i Tunströms romaner. Å ena sidan fungerar språket som ett verktyg med 

vilket hans romankaraktärer förnimmer och förhåller sig till verkligheten. Å andra sidan 

ger det upphov till känslan av verbal otillräcklighet. Orsaken till detta kan sägas bero på 

att våra kommunikativa medel enbart kan hänvisa till den verklighet vi lever i, aldrig 

fånga eller fixera den totalt. Denna begränsning upplever Tunströms romankaraktärer 

från insidan av ”ett språkligt rum”, det vill säga, inuti ett berättande där de med hjälp av 

språket försöker inhysa sina liv i ett berättarrum. Att verbalisera sina erfarenheter är, 

liksom språkets referenter, ett försök att gripa tag om verkligheten och existensen. 

”Rummet” kommer från ett berättandets rumsliga dimensioner, en konstruerad, virtuell 

upplevelse av fiktion. ”Det språkliga rummet” är således mitt försök att abstrahera 

relationen mellan språk och existens och i samma stund förrumsliga den.  

 

1.1 Syfte, metod och disposition 

Syftet med denna uppsats är således att identifiera relationen mellan språk och existens 

genom att ta utgångspunkt i relationen mellan berättande och rum i Göran Tunströms 

roman Skimmer
1
 från 1996. Sett inifrån romanens ”språkliga rum” vill jag undersöka 

hur protagonisterna med hjälp av sitt berättande försöker återskapa sina identiteter och 

alstra en form för sin verklighetsuppfattning. På det viset fungerar språket som en 

brygga på vilken romankaraktärerna vandrar mellan sin inre sfär och yttre verklighet. 

Samma idé om rörelsefrihet beskriver Michail Bakhtin i sin strukturalistiska 

”kronotop”, om ett berättande i rum, men där istället romanförfattaren förflyttar sig 

mellan gestaltande (verklig) och gestaltad (fiktiv) verklighet. Jag vill ge denna rörelse 

                                                 
1
 Göran Tunström, Skimmer, Stockholm, 1996 
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en tredje anhalt. Emellan verklighet och fiktion föreligger ett rum där själva 

skapelseakten och berättandet inträffar, ”ett språkligt rum” genom vilket Tunströms 

romankaraktärer försöker slå bro mellan sig själva och omvärlden.  

Som metod kommer jag att använda mig av en komparation mellan tematik och 

teori. Romanen skall alltså läsas och förstås genom teorier som bäst beskriver dess 

existensspråkliga tema, inte för att göra anspråk på någon allmängiltig sanning i 

relationen mellan språk och existens. Ändå menar jag att uppsatsen säger något viktigt 

om människan och vår användning av berättande och språk, detta eftersom den tar 

utgångspunkt i litteraturen som likaledes den kan hjälpa oss att förstå verkligheten och 

oss själva. Teorierna jag har valt är Jacques Derrida och Roland Barthes 

poststrukturalism, Mikhail Bakhtins kronotop samt Gaston Bachelards poetik.  

Nedan följer en genomgång av tidigare forskning som gjorts på området ”språk 

och existens” i Tunströms författarskap och därefter ett teorikapitel i vilket mitt val av 

teoretiska utgångspunkter presenteras. Analysen består i sin tur av tre delar där först 

nödvändigheten av romankaraktärernas berättarrum redovisas, därefter det språkliga 

rummets tidsliga dimensioner för att i tredje delen fördjupa analysen om dess 

existentiella karaktär. Uppsatsen avslutas med en kort sammanfattning och en mindre 

diskussion om betydelsen av att ha identifierat ett språkligt rum i Tunströms roman samt 

vad detta rum kan säga om vårt eget förhållningssätt till språk och existens.  

 

1.2 Forskningsöversikt 
Tre texter om Tunström har haft särskild stor betydelse för denna uppsats. Det förlorade 

Paradiset av Skans Kersti Nilsson som behandlar ett episkt universum i Tunströms fyra 

Sunneromaner, Rikard Schönströms artikel ”Att vara i sig själv och i världen” om det 

existensfilosofiska temat och Anrop och ansvar i vilken Anders Tyrberg diskuterar 

Tunströms identitetsskapande berättarjag. Ytterligare några texter tillkommer i 

genomgången nedan vars syfte är att grunda uppsatsens relevans och frågeställning. 

I Skans Kersti Nilssons avhandling Det förlorade Paradiset från 2003 är syftet 

att studera det episka universum som Göran Tunström skapar i Sunneromanerna med 

hjälp av topoi
2
 vilka målas upp i berättelsevärlden. Med topoi syftar Nilsson på det 

topografiska landskapet i och utanför Sunne men vilket hon också menar pekar in mot 

ett mänskligt, inre rum. Detta föranleder Nilssons användning av ett makro– och 

                                                 
2
 Begreppet är en substantivering av topos som är grekiskans ord för ”plats” och används idag som 

beteckning för ”läran om platser”. Nilsson beskriver topoi som ”rumsliga placeringar […] med sådan 

betydelsemättad förätning att det finns fog att beakta dem som fundamentala för Sunneromanerna.” 

(Nilsson, sid. 11) 
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mikroperspektiv genom vilket hon fokuserar sin läsning av romanerna. Nilsson 

använder en ”topoanalys”, definierad av filosofen Gaston Bachelard, där ”huset” 

används som symbol för själen. Nilsson menar att Sunne utgör detta hus och 

människorna/själen dess huserande. Mellan stad och individ, mellan makro och mikro, 

pågår således en korrespondens som Nilsson undersöker.
.3

 Glidningarna mellan den 

yttre och inre sfären är viktig också vad gäller analysen av ett språkligt rum som 

inhalerar och andas ut den yttre verkligheten i en ny, subjektiv skepnad.  

Nilsson gör också en fenomenologisk-tematisk analys av språkets ”specifika 

möjlighet att strukturera den skapande världen”.
4
 Med utgångspunkt i den psykologiska 

Genèveskolan undersöker hon hur världen tematiseras i texten och hur denna interagerar 

med den värld som figurerar inuti författarens medvetande. Hennes analys tar härmed 

en fenomenologisk–biografisk riktning som ägnar sig åt hur författarens, alltså 

Tunströms, ”självvärldsrelation” realiseras genom läsakten. ”Berättandet blir en 

skapelseakt, en personifikation av landskapet, en prosopopoeia”
5
, skriver Nilsson och 

använder George Poulets fenomenologiska teori för att visa på Sunneromanerna som ett 

enhetligt, episkt universum.  

Språket och dess förmåga att skapa nytt skall även komma att diskuteras i den 

här uppsatsen, om än med en annan utgångspunkt än det fenomenologisk–tematiska 

perspektiv som Nilsson använder i sin avhandling.  

I artikeln ”Att vara i sig själv och i världen” (1979) plockar Rikard Schönström 

upp det existensfilosofiska temat i Tunströms författarskap. Schönström tycker sig ana 

en dualistisk världsuppfattning i Tunströms episka universum där subjektet upplever sig 

vara åtskild från den tingliga världen. För att överbrygga detta avstånd blir kunskapen, 

som enligt Schönström är en bild i vårt medvetande som vi applicerar på verkligheten, 

ett redskap för människan att varsebli sin omgivning. Bilderna (som också kan 

förekomma i termer av ord eller språk) ger människans världsuppfattning ytterligare en 

dimension, ett tredje rum, i vilket subjektet riskerar att fastna mellan sig själv och 

verkligheten.
6
 Schönström använder sig av Martin Bubers existensfilosofi för att 

beskriva känslan av instängdhet som människan upplever i ett språk som är nödvändigt 

att behärska för att göra sig tillgänglig och kommunicerbar. Med utgångspunkt i 

                                                 
3
 Skans Kersti Nilsson, Det förlorade Paradiset. En studie i Göran Tunströms Sunneromaner, Göteborg, 

2003, sid. 27 
4
 Ibid., sid. 27 

5
 Ibid., sid. 28 

6
 Rikard Schönström, ”Att vara i sig själv och i världen – Kring ett tema i Göran Tunströms diktning” ur 

Tidskrift utgiven av författarförlaget, Uppsala, 1979, sid. 22 
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Guddöttrarna (1975) menar Schönström att den relationella existensen görs gällande 

och att relationen mellan subjekt och objekt, alltså språket/bilderna som utgör den 

kunskap med vilken vi förklarar verkligheten, är oförmögen att ge tillvaron mening. 

Istället ger den förutsättning för att ”Jag–Du–relationer”, mellan två subjekt, skall 

etableras och föda en annan sorts kunskap som är överlägsen den rationella.
7
  

Den rationella kunskapen stimulerar heller inte subjektets behov av att återskapa 

världen vilket oupphörligen sker vid varje ny ”Jag–Du–relation”, enligt Schönström. I 

Tunströms berättande spelar däremot myten en avgörande roll i subjektets skapelseakt.  

Tunströms romaner kan följaktligen läsas som ett slags moderna myter eller skapelseberättelser 

där den berättartekniska komplikationen och det förtätade symbolspråket är ett verkningsmedel 

som syftar till att sätta läsaren i ett direkt och ”ursprungligt” förhållande till verkligheten.
8
   

Schönström menar därigenom att den estetiska aspekten i Tunströms författarskap är 

kopplad till det existenstema om vilket han skriver. På det viset kan man också urskilja 

en metadimension i hans berättande som föranleder skapelseaktens relevans, såväl inuti 

romanvärlden som i den verklighet han själv ingår. Detta föranleder även vad 

Schönström läser in som en återspegling av den stora helheten i den lilla delen, ett slags 

makro– mikroperspektiv vilket, tidigare visat, även Nilsson använt sig av. ”Kärnan av 

vårt inre är ingenting annat än en uppenbarelse av världen sådan den är. I djupet av oss 

själva möter vi världen, i delen finns helheten.”
9
 Schönström menar alltså att 

skapelseakten är ömsesidig. På samma gång som de yttre omständigheterna pekar in 

mot ett inre, mänskligt rum är vi också med och skapar den värld vi lever i genom att 

berätta, förklara och ställa oss i relation till den. 

Också Anders Tyrberg intresserar sig för det skapande berättarjaget i 

avhandlingen Anrop och ansvar från 2002. Med utgångspunkt i Tunströms författarskap 

diskuterar han det ”tillintetgjorda jaget” och berättandets förmåga att återskapa det igen. 

”Identiteten i Tunströms romaner är narrativt bestämd eftersom den skapas genom 

berättandets process”
10

, skriver Tyrberg och tar exemplet med de återkommande 

religiösa inslagen i Tunströms författarskap vilka han menar för berättarjagen in i ”ett 

sakralt rum” varifrån de återskapar sina jag i likhet med den kristna 

skapelseberättelsen.
11

 Till kosmos från kaos går även det raserade subjektet som enligt 

Tyrberg försöker återupprätta sin identitet genom att berätta det igen. 

                                                 
7
 Schönström, sid. 23 

8
 Ibid., sid. 23 

9
 Ibid., sid. 24 

10
 Anders Tyrberg, Anrop och ansvar. Berättarkonst och etik hos Lars Ahlin, Göran Tunström, Birgitta 

Trotzig och Torgny Lindgren, Stockholm, 2002, sid. 54 
11

 Tyrberg, sid. 165 
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Tyrberg använder sig av den lutherska kallelselärans begrepp ”imitatio” och 

”vocatio” för att beskriva denna narrativa skapelseprocess. Han menar att berättarjaget 

imiterar den sakrala verkligheten och återskapar på så sätt sitt vocatio, ett tidsligt och 

rumsligt begrepp som ”når oss i vår kroppslighet, »just där vi står«.”
12

 De religiösa 

anspelningarna ger också upphov till vad Tyrberg kallar ”den skapande döden” vilken 

han antyder är kommen av den kristna skapelseberättelsens dödsmotiv. Med 

utgångspunkt i romanen Juloratoriet (1983) menar han till exempel att Solveigs död 

raserar sonen Sidners värld men också utlöser ett projekt att återuppbygga den igen.  

Tyrberg menar att Tunström skapar en ”du–berättelse” i Juloratoriet genom 

vilken berättarjaget kan tilltala en annan karaktär som därigenom får ”sin egen historia 

rekonstruerad och därigenom sin egen narrativa identitet upprättad.”
13

 Tilltalet sker 

genom så kallade ”kommunikationssituationer” som för Sidner handlar om att 

nedteckna sin berättelse i dagboksform vilken han sedan dedicerar till son. I samma 

andetag hävdar därmed Tyrberg att jagskapandet är relationellt betingat, det vill säga, att 

”vägen till det egna jaget går alltid via den andre”.
14

 ”Det sakrala rummet” är rummet 

för vilket detta möte mellan romanens olika berättarröster sker. Tyrberg ger alltså 

Tunströms berättande en rumslig dimension vilken han beskriver med hjälp av Mikhail 

Bakhtins kronotop: ”[…] en drift att »täta varje millimeter« i den byggnad, det 

oratorium som utgör berättelsens och därmed också berättaridentitetens estetiska och 

moraliska rum.”
15

. Ytterligare ett rum skall i den här uppsatsen låsas upp med hjälp av 

Bakhtins kronotop – ett rum med existensspråkligt tema. 

Den som framför allt har kommit att ägna sig åt de religiösa inslagen i 

Tunströms författarskap är Bo Larsson i Närvarande Frånvaro från 1987 i vilken han 

jämför den kristna tematiken med hur ett antal svenska författare förhåller sig till tro och 

religion. Liksom Tyrberg finner Larsson ett sakralt rum i Tunströms berättande till 

vilket ”den religiöst orienterade människan” flyr. Till skillnad från honom menar 

Larsson att det sakrala rummet isolerar och stänger inne jagberättaren i ett teologiskt 

språk som gör denne oförmögen att etablera några relationer på mänskligt plan. 

Samtidigt anser han i likhet med Tyrberg att berättarjagets identitet är relationellt 

betingad och att mening skapas ”i mötena mellan ett jag och ett du”.
16

 Livet utgör 

därmed en tudelad plats där man å ena sidan får kontakt med gud men inte utan att 

                                                 
12

 Tyrberg, sid. 31 
13

 Ibid., sid. 172 
14

 Ibid., sid. 172 
15

 Ibid., sid. 176 
16

 Bo Larsson, Närvarande frånvaro, Stockholm, 1987, sid. 337 
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förlora den med omvärlden. Larsson kallar det gränslandet mellan ett sakralt och ett 

profant rum ”[…] och det är på tröskeln mellan dem som Tunströms gestalter står.”
17

 

För ”den religiöst orienterade människan” är detta vad som enligt Larsson föder känslan 

av övergivenhet men vilken kan överbryggas med hjälp av poesin. Larsson hävdar att 

den profana verkligheten utgör det kaos som enligt skapelseberättelsen är menat att 

förvandlas till ett sakralt kosmos vilket torde vara himlen. I det spelar poesin rollen som 

vägvisare och med hjälp av denna kan människan orientera människan i världen.  

Stina Hammar lyfter Tunströms språkliga tematik, om dess möjligheter och 

begräsningar i Duets torg från 1999. Med utgångspunkt i en av hans dikter diskuterar 

hon språkets förmåga/oförmåga att abstrahera den sinnliga världen och menar att 

Tunström fångar upp ett viktigt språkligt dilemma som behandlar relationen mellan 

föremål och dess spegelbild.
18

 ”Föremålet”, ett ord bestående av nio bokstäver 

symboliserar enligt Hammar den förklarande, abstraherande dimensionen av vår värld 

som i sin tur har för avsikt att symbolisera den rådande verkligheten. Hon talar om 

skillnaden mellan betecknande och betecknat men utan att ge sig in i någon vidare 

strukturalistisk diskussion. Istället tar hon upp ”liknelsen” vilken hon menar är ett 

återkommande inslag i Tunströms romaner. Den abstraherade verkligheten tematiseras 

”som” någonting annat, inte bara genom, utan också ”som” den sinnliga upplevelsen.
19

  

I förbigående skall ytterligare några texter nämnas som haft betydelse för det 

språkliga temat i Tunströms författarskap. Av många Tunströmforskare har Tunströms 

förhållande till språk och det egna skrivandet diskuterats, däribland Irmeli Nimeli som 

kopplar samman temat ”språk” och ”död” i en artikel från 1984.
20

 Nimeli menar att han 

med språket vill ”omintetgöra” och ”segra” över döden genom att bibehålla relationen 

med sin bortgångne far och därigenom finna sitt eget jag.
21

 Magnus Bergh hävdar något 

liknande i artikeln ”En bro till Göran Tunström” (1989) där han menar att språket mäter 

avståndet mellan liv och död och att Tunström försöker överbrygga detta genom att i 

litteraturen återskapa sin för tidigt döde far.
22

 Också Arne Johnsson skriver om 

Tunströms förhållande till döden och menar att han i romanen Skimmer låter dikt och 

musik fungera som bön, med andra ord en länk, över till ”andra sidan”.
23

  

                                                 
17

 Larsson, sid. 366 
18

 Stina Hammar, Duets torg. Göran Tunström och tankekällorna, Stockholm, 1999, sid. 12 och 33 
19

 Hammar, sid. 33 
20

 Niemi Irmeli, ”Göran Tunström, språket och döden”, ur Nya Argus, Helsingfors, 1984 
21

 Irmeli, sid. 134 
22

 Magnus Bergh, ”En bro till Göran Tunström” ur Bonniers Litterära Magasin BLM, Stockholm, 1989, 

sid. 100, 104 
23

 Arne Johnsson, ”Hur länge lyser vi?” ur Bonniers Litterära Magasin BLM, Stockholm, 1996 
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1.3 Teoretiska utgångspunkter 

”Vad är strukturalism?” Med den frågan inleder Roland Barthes artikeln 

”Strukturalistisk aktivitet” från 1964 och söker omdefiniera det strukturalistiska 

begreppet. Barthes menar att strukturalismens kännetecken är någonting annat än det 

intellektuella metaspråk man ofta talar om vad gäller språket och dess förmåga att 

reflektera över sig själv. Nej, hellre vill han samla begreppet kring ”den strukturala 

människan” och dennes förmåga att synliggöra strukturer genom att vara kreativ och 

återskapa verkligheten med hjälp av fantasin.
24

 Rekonstruktionen är den 

strukturalistiska aktivitetens självändamål som enligt Barthes inte bara genererar det 

rekonstruerade föremålets ”faksimile”, det vill säga en koncentrerad avbild av dess 

funktioner och strukturer. Resultatet är också av antropologiskt värde och ger kunskap 

om människan och dennes intellekt, historia och frihet. Den strukturalistiska aktivitetens 

huvudsakliga uppgift är att göra världen begriplig för människan genom att imitera, 

dekonstruera och rekonstruera den igen: ”[…] det är inte det kopierade föremålets art 

som definierar en konst […] utan vad människan lägger därtill vid rekonstruktionen”.
25

 

Svaret på den fråga som Barthes ställer sig inledningsvis blir således att strukturalism 

inte handlar om ett verk som kan tänkas upprätthålla struktural karaktär. Snarare handlar 

det om den strukturella verksamhet som människan ägnar sig åt, exempelvis genom att 

berätta. Två åtgärder menar Barthes är nödvändiga för att utöva en sådan strukturalistisk 

aktivitet. Genom ”spjälkning” och ”sammanfogning” synliggörs ett föremåls strukturer 

eftersom dess mindre komponenter kategoriseras, kastas om och blir begripliga igen om 

än så i en annan skepnad. Därmed är rekonstruktionen aldrig slumpmässig eftersom 

berättaren måste förhålla sig till vissa regler för att göra sig göra sig förstådd. Resultatet 

utgör ett föremåls faksimile eftersom det påminner om vad det en gång avsåg att 

beteckna. 

Med strukturalistisk aktivitet menar Barthes att människan ger tingen mening. 

Ingenting ter sig av en slump och genom att synliggöra ett föremåls funktioner, det vill 

säga dekonstruera och rekonstruera, inte bara begriper vi dem utan också är med och 

skapar dem. Den strukturala människan är således den ”betydelsefabricerande” 

människan vilket enligt Barthes gör henom till en segrare över godtyckligheten. 

                                                 
24
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Faksimilet hänvisar till sitt föremål och på det viset sker all kommunikation, även den 

betydelsebärande karaktär som litteraturen erhåller.
26

  

I artikeln ”Struktur, tecken och spel i humanvetenskapernas diskurs” (1967) 

redogör Jacques Derrida för strukturbegreppets historia genom att ta utgångspunkt och 

vidareutveckla Claude Lévi-Strauss språkfilosofiska resonemang om strukturens 

decentrering och spel. Derrida menar att man inom strukturalismen länge strävat efter 

att finna strukturernas struktur – dennes kärna, dennes centrum – som betraktats kunna 

ange och förklara strukturens ursprung och totalitet.
 
Detta historiskt upprepade misstag, 

att söka hitta strukturens otvetydiga nav, menar Derrida har gett upphov till raka 

motsatsen. Istället har en diskursiv mångfald brett ut sig och decentrerat uppfattningen 

om strukturens inneboende strukturalitet. Just därför möjliggörs vad Lévi-Strauss kallar 

för ”spelet” mellan språkliga substitutioner som går ut på att supplera avsaknaden av ett 

centrum och språklig totalitet.
27

 Språket och dess överskott på ”signifikanter”
28

 finns 

inte till för att språket är oändligt. Tvärtom existerar de på grund av att språket lider 

brist på centrum och ett ursprung. ”Signifikantens överflöd, dess supplementära 

karaktär är alltså resultatet av en ändlighet, det vill säga resultatet av en brist som måste 

supplementeras”.
29

  

Samma spel menar Derrida också är fyllt av historiska spänningar mellan en 

samtida närvaro och ett frånvarande förflutet eftersom det i betecknande stund innebär 

att vara underkastad och tillkännage sin egen historicitet. ”Spelet är alltid närvarons och 

frånvarons spel” skriver Derrida och menar att strukturen alltid definieras utifrån sin 

plats i historien och att närvaron av ett nu alltid innebär en förlust av det förflutna.
30

 

Strukturbegreppets decentrering har spelat en avgörande roll för samtliga 

diskurser på det humanvetenskapliga området, enligt Derrida. Avsaknaden av en 

”ursprunglig struktur” har exempelvis gett utrymme för nya doktriner att växa fram 

eftersom den västerländska diskursen ifrågasatts som referenskultur. Likaså vilar i 

decentreringen ett slags inneboende självkritik som gör diskursen medveten om sina 

strukturers egna villkor. Derrida citerar sin föregångare Lévi-Strauss: 

”[Strukturalismen] som instrument [är att] bevara någonting vars sanningsvärde han 

                                                 
26
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[strukturalisten] kritiserar.”
31

 Exempel på detta menar Derrida att teckenbegreppet och 

”signifikanten” utgör eftersom den bestäms av oppositionen mellan språk och 

verklighet, det vill säga, i skillnaden mellan vad språket i sig själv utgör och vad det 

avser att beteckna. ”Signifikanten” söker ständigt överbrygga detta avstånd men 

existerar samtidigt beroende av oppositionen däremellan. Samma logik menar Derrida 

att samtliga humanvetenskapliga diskurser präglas av. Nya begrepp, synsätt och 

resonemang kommer av en vilja att utplåna skillnaderna som såväl är förutsättning som 

föremål för vad diskursen söker upphäva.
32

  

Utifrån Derridas resonemang kommer språket decentreras på ett liknande sätt i 

romanen, detta för att belysa hur berättandet används för att supplera bristen på entydiga 

betydelser i språk och verklighet. 

I Det dialogiska ordet har ett urval texter av Michail Bakhtin samlats där bland 

annat kronotopen föreslås och används som instrument i en genreanalys. Med 

utgångspunkt i ett antal epoksbundna romaner söker Bakhtin bestämma genren genom 

att betrakta kronotopens tidsliga och rumsliga dimensioner. Bakhtin menar att tid och 

rum förutsätter varandra för att fånga kronotopens samtidighet. I den antika romanen 

utgör de exempelvis en konkretion av romanens slumpmässiga ordning i vilken intrigen 

utspelar sig. Rummet är synkront, isolerat och lösgjort från den eventuella lagbundenhet 

som ger berättelsen en handling. Vad som så småningom ger dem logik är enligt 

Bakhtin följden av funktioner som också bestämmer romanens genre. I det menar 

Bakhtin att kronotopens rådande villkor samspelar med det läsande subjektets egen 

historicitet.
33

 ”Historisk inversion” menar han är subjektets försök att organisera 

verkligheten genom att förflytta sig längs rummets vertikala axel, snarare än den 

diakront horisontella som föredrar en rörelse i tid. I vertikal inversion uppstår en 

utomtidslighet och en samtidighet i det redan existerande som är viktigare än allt 

förgånget eller framtida. Emellertid hävdar Bakhtin ändå att kronotopen hänvisar till 

båda dessa tidsaspekter och försöker fånga ett slags utopi: ”I allt väsentligt söker de 

förverkliga det som anses eftersträvansvärt och sant, ge det existens, infoga det i tiden 

och som en verkligt existerande och samtidigt sant befintlig verklighet”.
34

 Bakhtin talar 

också om ”subjektiva spel med tiden” som är vanligt förekommande i medeltida 

riddarromaner där romankaraktärerna förvränger kronotopens tid– och rumslighet 
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genom att till exempel låta drömmar och visioner få formbildande funktion. Dantes Den 

gudomliga komedin är ett ytterst bildligt exempel på detta med sin påtagligt 

intensifierade vertikal mellan himmel, skärseld och helveteskretsar. Samtidigheten i 

eposet är extrem men enligt Bakhtin utgör karaktärerna den påtryckning som driver 

berättelsen i en horisontal riktning. Mellan kronotopens vertikala och horisontala linje 

finns en inneboende antagonism.
35

   

Bakhtins tolkning av Dantes vertikala berättande kommer användas som 

jämförande exempel i uppsatsens analys. Syftet är emellertid inte att bestämma någon 

genre för romanen. Istället utgör det språkliga rummet en Tunströmsk kronotop i syfte 

att åskådliggöra hans romankaraktärers rörelse längs berättandets vertikal för att på 

samma gång, liksom i linje med Bakhtins teori, undvika en rörelse i tid. 

Avslutningsvis jämför Bakhtin litteraturens kronotoper med vår egen världs 

reella sådana. Han menar att det läsande subjektet ingår i en ”textskapande värld” (den 

gestaltande kronotopen) som söker fånga världens kronotoper i en texts fiktiva 

verklighet (den gestaltade kronotopen). I det talar Bakhtin om litteraturens ”skapande 

kronotoper” vilka också skall tillämpas i den här uppsatsens analys. ”Den skapande 

kronotopen”, det vill säga litterär och språklig gestaltning, kan ses som en metod för att 

återskapa världen genom att berätta den.
36

 Tunström skall dock inte utgöra föremål för 

en sådan analys. Istället antas berättarjagen ligga bakom denna skapande kronotop.  

Till sist skall även filosofen Gaston Bachelards teori jämföras mot romanens 

existensspråkliga tema. I rummets poetik (1957) tar Bachelard utgångspunkt i en 

fenomenologisk–psykoanalytisk syn på litteratur och menar att litteraturen ger plats åt 

det utbyte av poetiska bilder som sker när ett läsande subjekt möter text.
37

 Med 

utgångspunkt i detta alstrar Bachelard ett analysinstrument för ”husets poetik” i vilken 

han menar att huset står synonymt med den boning som också själen utgör. I huset 

inryms de drömmar och minnen som subjektet omvandlar till bilder. Rummet blir i sin 

tur en tredimensionell upplevelse av bilden som därmed får en virtuellt inkapslande 

funktion vilken används som bostad för subjektets existens. ”Huset är verkligen i första 

hand ett ting med stark geometri” skriver Bachelard men menar att det förkroppsligas så 

snart det tillerkänns sin själsliga natur.
38

 Husets poetik är således också subjektets 
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medvetandes poetik vilket kommer att vara utgångspunkten för min användning av 

Bachelards teori i analysen. 

 

2 Analys 
Romankaraktärerna i Skimmer utgörs av den åldrande reportern Halldór och sonen Pétur 

vilka båda lever i sin döda maka och moder Láras frånvaro på Skáldastígur 12 i 

Reykjavik, Island. Handlingen följer en okronologisk och topografiskt irreguljär 

ordning som löper genom Péturs ännu icke avslutade liv – från födsel, barndom och 

tidig vuxen ålder till dagarna då han återvänt till Island strax efter faderns död. Historien 

framberättas genom inträdet i dessa ojämnt topografiska och kronologiska rum från 

vilka Pétur och Halldór ger sina liv en språklig skepnad. Romanens åtta kapitel är alla 

exempel på sådana rum och fungerar som en rumslig abstraktion av Pétur och Halldórs 

berättande. Vissa utgör själva anhalten mittemellan verklighet och berättelse – ett 

språkligt rum – varifrån berättandet inträffar. Andra utspelar sig i den fiktiva 

gestaltningen, i rummet där berättelserna har blivit handling. Gemensamt för dem båda 

är att berättandet kräver just rum. I avsnittet nedan är syftet att låta detta presenteras.  

 

2.1 Om rummets nödvändighet 
2.1.1 Det språkliga rummet – en skapande kronotop 

Första kapitlet inleds med en scen hämtad från de isländska fjäll till vilka Pétur flytt för 

att hämta kraft och skrivarro efter Halldórs död. ”Jag svepte med kikaren runt 

horisonten för att få bekräftat att jag var ensam, och att ingenting av samtid skulle 

komma och störa mina tankar.”
39

 Islands karga landskap är det första, språkliga rum 

från vilket romanen låter sig framberättas. Det är också vad man med Bakhtins 

terminologi skulle kalla för Péturs textskapande verklighet, en ”skapande kronotop”. 

Pétur har återvänt till Island för att låta skrivandet rekonstruera det liv som tillsammans 

med honom själv gått förlorat genom faderns död. Han har beslutat sig för att gå ”[…] 

inomhus till de vita pappren, till tron och tvivlet, till kosmos och kaos, för att försöka 

organisera det liv som en gång varit och som i rekonstruktionen åter blir”.
40

 Från detta 

”inomhus” bland papper, tro och tvivel framberättas romanens återstående delar, ett 

inomhus som visar på nödvändighet av både ”rum” och ”språk” då ”inomhus” ger 

indikationer om en fysisk plats dit Pétur flyr och ”de vita pappren” existerar som en 

symbol för språkets ännu oskrivna möjligheter. Rummet Pétur söker är således en plats 

som ger honom möjlighet att ”rekonstruera”. Till slut hittar han det på Island. Med sina 
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vidsträckta vidder och höga skyar ger de honom en rumslig utgångspunkt från vilken 

han så småningom kan börja rekonstruera och även alstra formen för romanens 

pågående intrig: ”[…] för att försöka organisera […] en berättelse, en mer eller mindre 

ljuv underhållning om de löjligheter som tillsammans bär kärlekens namn.”
41

  

Rekonstruktionen Pétur talar om sker således inuti romanens språkliga rum. I 

detta accentueras betydelsen av papprets ”vithet” då Pétur ska gå ”inomhus” och börja 

”organisera”. Pappret behöver alltså vara oskrivet för att något nytt skall träda fram. 

”[…] jag försöker betrakta stenarna, lavablocken och de svepande horisontlinjerna så att 

säga postumt. Jag prövar att göra mig till Ingen, till Intet – men det går dåligt eftersom 

jag, du, vi alla släpar på en Berättelse.”
42

 Hans vistelse i ett naturskönt men än mer 

kargt, kalt och stenigt Island förrumsligar behovet av papprets blankhet eller ”intet” som 

är nödvändigt för att låta skrivandet skapa nytt. Genom att det språkliga rummet 

beskrivs som ”ensamt”, ”ensligt”, ”fjäderlöst” och ”tomt”, ”befriat från 

samtidsblomning”
43

 blir det i sig en viktig förutsättning för att rummet skall kunna 

fungera som ett oskrivet tomt blankt ark på vilket Pétur återger sitt liv. Men det är också 

en fråga om rummets begränsade volymer. Det språkliga rummet kräver en ursprunglig 

tomhet för att kunna ge plats åt det som Pétur genom sitt berättande vill få sagt. ”Därför 

heden” och därför också ”stenarna och lavablocken” som båda utgör symboler för detta 

vita pappers intighet.  

De isländska fjällen är alltså den rumsliga utgångspunkten för Péturs språkliga 

rum. På Island förlägger han sin berättarposition som kräver faktisk realitet i 

romanvärlden varifrån han kan börja berätta historien om sitt liv. Han befinner sig 

således emellan vad Bakhtin kallar för den ”gestaltande” och ”gestaltade” 

kronotopen”
44

, det vill säga, mittemellan romanens verklighet och hans berättade 

fiktion. Pétur rör sig i denna tredje, mellanliggande anhalt, i ett språkligt rum, där själva 

skapelseakten för hans berättande inträffar och så småningom genererar romanens 

handling. Det språkliga rummet är hans skapande kronotop men också någonting annat 

än en gestaltande värld. I likhet med Bakhtin anser även psykoanalytikern Bachelard att 

allt berättande har en rumslig dimension. För honom är denna dock inte bara 

textskapande utan även en plats från vilken subjektet har möjlighet att återskapa sin 

egen identitet.
45

 Med den uppfattningen är Péturs berättande ett försök att ansamla 
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minnen och ge sitt liv ett rum varifrån han kan börja ”rekonstruera”, det vill säga, 

revidera sin historia och medskapa sin identitet: 

För jag hade inbillat mig, att här – mellan himmel och jord, mellan hav och fjäll – skulle det gå 

lätt att skriva […] jag trodde, att mitt förflutnas figurer, gester och åtbördor skulle utvecklas 

bättre i detta landskap, så befriat från samtidsblomning. Man kommer på sådana ord, när man 

vandrar bland lavablocken. Ingen störande samtidsblomning. Ett berättelsernas befriande rum.
46

  

Mellan hav och fjäll rämnar platsen för ”ett berättelsernas befriande rum” där Pétur 

finner lugn och en plats på vilken han kan låta minnena växa och ge form åt den 

berättelse som utgör hans och faderns liv. ”Platsen” menar Bachelard att subjektet 

återfinner i husets klusterlika boning: ”Huset förser oss på en och samma gång med ett 

splitter av bilder och med en sammanhållen gestalt av bilder. […] Ett slags 

bildattraktion koncentrerar bilderna runt huset.”
47

 Bachelard kallar det ett hus, för Pétur 

utgör det snarare ett ”berättelsernas befriande rum” som tar plats bland Islands höga 

fjäll. Där ansamlar han fragmentariska bilder av sitt liv som tillsammans bildar 

abstraktionen av hans identitet på samma gång som romanens pågående intrig. Att ge 

rum åt sitt berättande är således att ge sig själv möjlighet att börja rekonstruera. Även 

utifrån Bakhtins skapande kronotop ges berättarjaget möjlighet att utöva makt genom 

sitt berättande. Han anser att man i den skapande kronotopen kan vara oberoende och 

illojal mot den gestaltade tiden: ”Författaren–skaparen rör sig fritt i sin tid, han kan 

inleda berättelser från slutet, från mitten eller från vilket moment som helst i det 

gestaltade händelserna.”
48

 Det språkliga rummets ”befriande” dimensioner kan sägas 

vara oberoende även den gestaltande kronotopens villkor. På det viset uppstår en annan 

sorts rörelsefrihet där rummet istället får fungera som en passage mellan både den 

gestaltande och gestaltade världen.  

För att kunna röra sig mellan dessa världar krävs att rummen erhåller faktiska 

konturer, det vill säga, rum som även inuti romanen gestaltas som rum med vitt skilda 

tids– och rumsaspekter. Utan dessa ”väggar”, vilka utgörs av gränsådragningen mellan 

varje kronotop, skulle rummen flyta samman och inget särskilt rum för den skapande 

kronotopen existera eller vara skönjbart. På grund av romanens rumsliga konturer 

uppstår ett flerskiktat berättande som möjliggör romanens olika narrativa nivåer. Dessa 

nivåer kan också ses som kronotoper eller rum, inhysta i ett Tunströmskt romanbaserat 

hus som kräver befintligheten av en faktisk, rumslig utgångspunkt för sina 

romankaraktärers berättande.  
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Ytterligare exempel på romanens språkliga rum är var romanens andra kapitel 

utspelar sig, på ”Skáldastígur 12”, där Pétur och Halldór byggt sitt hem. ”Hemmet” 

utgör av naturliga skäl en självklar utgångspunkt för Pétur och Halldór men fungerar 

också som en fond till deras gemensamma liv. Bachelard menar att ”huset där vi 

föddes” är en återkommande struktur för hur subjektet också organiserar sina 

berättelsers hemvist.
49

 På samma sätt är ”Skáldastígur 12” en naturlig hemvist där deras 

”berättande kan äga rum” (märk ordens dubbla betydelse). Godnattsagor, berättelser och 

minnen framberättas här och ger både en faktisk och fiktiv dimension åt Halldórs 

berättande som enligt honom själv inträffar då ”det är blått i alla rum”.
50

 Detta innebär 

att de språkliga rummen – Halldór kallar dem ”Kvädarrum” – kräver befintligheten av 

ett redan existerande rum för att nya skall kunna träda fram ur en berättelses virtuella 

upplevelserum. Ännu ett Kvädarrum återfinner Halldór på sin arbetsplats. I 

”Radiohuset” omvandlas Kvädarrummen till ”Studiorum” från vilka han läser in och 

berättar sina reportage. ”Här kunde man kväda bort en stund. Här som i många hus, men 

detta var det bästa.”
51

 Kvädarrummen existerar där det finns berättelser att berätta, det 

vill säga i romanens gestaltande verklighet. Det språkliga rummet befinner sig således i 

den gestaltande kronotopen men utgör i sig ett eget rum som Pétur och Halldór inträder 

när det ”är blått i alla rum”. Där börjar de berätta. 

Ytterligare ett språkligt rum finner Halldór då han ligger trött och åldrig på sin 

dödsbädd: ”Med darrig hand skriver jag från den garderob mellan en infarkt och döden, 

där jag lär tvingas tillbringa resten av mina dagar. Det är trångt här, det ser ganska 

mörkt ut, även om den inte fick mig den här gången, döden, inte helt och hållet; till ett 

halvliv är jag dömd, förmodar jag.”
52

 Om det karga, isländska landskapet är rummet för 

Péturs berättande utgör ”dödens väntrum” Halldórs språkliga rum. Hela sjätte kapitlet 

viskas fram genom glipan på denna gläntande garderobsdörr från vilken Halldór söker 

utkristallisera historien om sitt liv. Men för honom är rummet inte bara nödvändigt för 

att ackumulera bleknade minnen i husets konstruktion. Det är också fråga om att söka 

skydd för den verklighet som huset omges av – tiden, föränderligheten. På samma sätt 

som Pétur söker sig bort från ”samtidsblomningen” och ”rörelsen” är rummet ett sätt för 

Halldór att stänga ute livet och därmed också den annalkande döden. Bachelard hävdar 

att berättandet bygger murar och inger ”hugsvalelse i illusioner om beskydd.”
53

 Känslan 
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av en klaustrofobisk instängdhet kommer sig just av nödvändigheten av att stänga ute 

verkligheten. I den meningen utgör deras språkliga rum varandras motsatser. De 

vidsträckta vidderna, horisonten och himlen kännetecknar på många sätt rymden och 

rymligheten i Péturs språkliga rum medan Halldór tvingas isolera sig i ett försök att 

reducera verklighetens inflytande på sitt berättande. Samtidsblomningen är liksom för 

honom som för Pétur en livsfarlig distraktion. Utrymmet som ”de vita pappren” 

representerar får två helt olika uttryck – å ena sidan genom ett obesudlat landskap som 

enbart består av rymd och natur, å andra sidan genom en instängd, unken garderob som 

inte låter någonting annat ta plats än de berättelser som däruti skall framberättas. 

 

2.1.2 Berättelserummet – en gestaltad kronotop 

I femte kapitlet har berättelsen förflyttat sig till en helt annan del av världen. Nu består 

romanens rum av parisiska gator och torg, vindsvåningar och saluhallar som alla doftar 

frasiga croissanter och purfärsk fisk. ”Paris, en plats där jag kände mig förälskad, men 

inte fann någon att vara det i. […] Rue de Rivoli, Boulevard Sain-Germain, Boul’Mich, 

Rue Bonaparte, jag vandrade dem alla, jag var där, och ändå inte. Ja, var är vi?”
54

 Detta 

är exempel på en av romanens gestaltade kronotoper. ”Berättelserummet” är platsen till 

vilken det språkliga rummet låter Pétur fly genom att berätta, inte rummet i sig för var 

berättandet sker. I den gestaltade kronotopen är berättelsen redan gestaltad. Exempel på 

detta är också ”MANNEN PÅ VIDDERNA”, en berättelse som Halldór lyckas 

frambesvärja från nästet i sin språkliga garderob. I denna konkretiseras 

berättelserummet ytterligare genom att anta formen av en kortromans skepnad. 

”MANNEN PÅ VIDDERNA” utgör nämligen en berättelse som inuti Tunströms roman 

utgör ett eget slags roman. Det här öppnar för romanens metafiktiva dimensioner, ett 

slags ”metarumslighet” som gör att Halldórs språkliga garderob kan öppna dörren till 

ytterligare ett rum. Ett rum i ett rum som rymmer ytterligare ett rum kan liknas vid en 

barborskadockas konstruktion som slutligen utgör inte bara en utan flertalet dockor – 

trots att detta inte är möjligt att skönja vid en första anblick. På samma sätt fungerar 

metarumsligheten i Tunströms roman. Det språkliga rummet är passagen in i nästa rum 

som rymmer en berättelse. Också med hjälp av Bachelards huspoetik kan denna 

metarumslighet förstås: Huset är en vertikalt koncentrerad konstruktion bestående av 

våningar och rum som leder både uppifrån och ned och utifrån och in.
55

 I den 

labyrintlika boning som Péturs liv utgör kan således nya rum öppnas genom att tränga 
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allt djupare in i huset. En ny dörr leder alltid fram till en annan. På samma vis fungerar 

berättandet i romanen. Halldórs garderob, kvädarrummen och ”MANNEN på 

VIDDERNA” är alla exempel på de rum som inryms i ”berättelsernas befriande rum”, i 

det språkliga rum som utgör romanens första och ursprungliga berättarposition. Ur den 

skapande kronotopen föds den gestaltade som i sin tur hämtat intryck från den 

gestaltande. Det språkliga rummet utgör således anhalten däremellan. 

 

2.1.3 Rummet för existens 

”Rummet för existens” kan sägas vara svaret på det språkliga rummets existentiella 

dimensioner. Utifrån Bachelards huspoetik skall detta rum betraktas som utgångspunkt 

för Pétur och Halldórs identiteter samt hur de använder sig av sitt berättande för att ge 

mening åt sina liv. Som exempel kan Halldórs språkliga rum sägas utgöra en fristad till 

vilken han flyr för att inte bara undvika döden utan också återuppbygga ett raserat och 

bokstavligen talat utdöende jag som är i behov av nykonstruktion. Tyrberg menar att 

Tunströms berättarjag skapar identitet genom att låta reinkarnera bibelns 

skapelseberättelse.
56

 Med Barthes definition av ”faksimile” kan deras nyskapade 

identiteter sägas vara resultatet av den strukturala människans betydelsefabricering som 

kommer av strukturalistisk aktivitet.
57

 På samma sätt återskapar Pétur och Halldór sina 

jag. Genom att återge varandra – Halldór i sina brev då han berättar historien bakom 

Péturs tillblivelse och Pétur själv genom att i hela romanen försöka rekonstruera sitt liv 

– frambringas nya versioner av deras identiteter som söker mening och aktualitet. 

Barthes menar att själva skapandet är viktigare än betydelserna i sig – det är i skapandet 

som människan erhåller känslan av mening.
58

 Därför är det vare sig olyckligt eller 

slumpmässigt att Pétur och Halldór använder sitt berättande för att rasera och 

rekonstruera sina liv.  

Som anhalt mellan den gestaltande och gestaltade kronotopen fungerar det 

språkliga rummet som en brygga och möjliggör dessa båda världars dialektik. I detta 

erhåller det språkliga rummet ett särskilt attribut som kan beskrivas mer utförligt med 

hjälp av Barthes terminologi. Det språkliga rummet genererar berättelser, det skapar 

”faksimile” som både den gestaltande och gestaltade världen kan förhålla sig till. 

Barthes menar att dessa utgör kopior på den verklighet berättaren befinner sig i. ”Den 

strukturala människan griper tag om ett stycke verklighet, plockar isär det och sätter 

                                                 
56

 Tyrberg, sid. 165 
57

 Barthes, sid. 71 
58

 Barthes, sid. 74 



 

  19 

 

ihop det igen”.
59

 På det viset är romanens gestaltade kronotoper en avbild av romanens 

fiktiva verklighet (dess gestaltande kronotop) hopsatt om så på ett annat sätt än hur den 

organiserades från början. Därmed kan man tillskriva det språkliga rummet ”struktural 

karaktär” i vilket en strukturell verksamhet får bära kraft. Faksimilet avser likna 

verkligheten den efterbildar genom att stycka upp föremålet och återlämna det ett skick 

som både liknar och är annorlunda jämfört med vad den en gång var. På det viset 

frambringas en ”identifikation mellan skapandet och det skapade” skriver Barthes.
60

 När 

Pétur och Halldór går in i sina språkliga rum gör de det med intentionen att rekonstruera 

– både sin historia och sin identitet.
 
Samtliga minnen som berättas i romanen är 

nämligen historier som upprepas genom Pétur och Halldórs berättande. I samma stund 

blir de något nytt, en berättelse, en rekonstruktion som hänvisar till deras gemensamma 

verklighet. Rekonstruktionen är att omorganisera det en gång redan organiserade, att ge 

verkligheten form som enligt Barthes samtidigt är att göra den meningsfull och 

begriplig. Inte helt otänkbart är detta också orsaken till varför Pétur och Halldór väljer 

att kliva in i sina språkliga rum: Pétur för att han efter faderns död vill förstå och göra 

det som en gång varit meningsfullt, Halldór som inför sin stundande död känner sig 

nödgad att berätta om livet för att det inte skall ha varit till intet. Båda har behov att 

skapa mening av någonting som inte tycks dem vara självklart inuti den gestaltande 

kronotopen – existensen. 

Likaså finner Pétur rum för sin existens då han i romanens slutkapitel är på 

besök i alla de rum till vilka hans berättelser tidigare flytt i romanen. Dels befinner han 

sig i det ursprungliga rummet för sitt skrivande – Islands karga landskap, lavablock och 

fjäll. ”Idag är Fretlas skuldror blottade och snön gnistrar – ovanför årstider och 

klockslag – vit. […] Jag hade avslutat mitt arbete, samlat ihop pappren, städat mitt 

skrivbord och vaknade till, mitt i en sorts samtid”.
61

 Dels i hemmet, på Skáldastígur 12 

där han befinner sig för att ta avsked från sin far: ”Han satt i långkalsonger och en vit 

undertröja den dag jag öppnade dörren på Skáldastígur.”
62

 I huset upptäcker Pétur att de 

blå ”Kvädarrummen” är kvar men att rollerna förbytts mellan honom och hans far: ”Det 

var en känsla som kom sakta, men den kom genom rummets alla hörn, det förflutnas 

berättare kröp fram och slog sig ner i alla positioner jag själv inrättat mig i under 

barndomens och tonårens kvällar och nätter.”
63

 Huset som en gemensam boning för 
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subjektets själsliga liv får stöd av både Bachelards poetik och tidigare 

Tunströmsforskning. Nilsson menar att Sunne utgör den geografiska platsen för var 

Tunströms karaktärer finner sitt inre rum
64

. Tyrberg hävdar att de istället söker hitta sin 

identitet genom att passera ett sakralt.
65

 Schönström och Larsson vill hellre göra 

kommunikationen till en anhalt mellan subjektets inre och yttre verklighet.
66

 Detta mer 

psykologiskt betraktade rum kan sägas vara den övergripande strukturen även i 

Skimmers uppbyggnad. Romanen liknar konstruktionen av ett hus där Pétur är på 

rundtur och besöker sina minnen, bilder och berättelsers rum. En visit i barndomen. En i 

Paris. Och så rummet för hans fars borttynande existens, garderoben där Halldór stängt 

in sig med sitt liv. Alla dessa är rum som Pétur får besöka och på det viset blir hans 

vandringsfärd en rundtur i sin egen existens hus. Av samma skäl som Pétur och 

Halldórs berättande kräver rum kan likaledes deras existenser sägas vara i behov av en 

bostad. ”Att betrakta detta huvud. Att tvingas. Att få. En gång innehöll det segel, 

fiolstråkar, Fretla och dess violetta kuddar av backtimjan, pepparrot och smält smör, 

älskarinnors ögons färg, ängsullens lyktor i natten. Många rum fanns där, ljusa och 

mörka, magasin och katedraler.”
67

 Betraktelsen är Péturs då han ser in i sin fars hålögda 

blick. I kontrast till papprets vithet är Halldórs inre nedklottrat av ett livs händelserika 

innehåll. I honom inryms ett helt rike, en värld full av materia, känslor och musik som 

utgör den plats på vilken hans utdöende existens en gång börjat växa. På det viset menar 

också Bachelard att existensen kräver, liksom berättandet, en rumslig dimension kring 

vilken man kan samla sina erfarenheter och möta verkligheten med enhetlig gestalt. 

”Huset utesluter tillfälligheter i människans liv, huset överflödar av förslag till 

fortsättning. Utan huset skulle människan vara en splittrad varelse.”
68

 För Pétur och 

Halldór förkroppsligar delvis Island denna bostad. Ön blir en hemvist för deras 

kringirrande existenser och löper som en röd tråd genom deras liv. Proklamerandet av 

Islands självständighet är dagen för Halldórs födelse. Láras död inkarneras i den vulkan, 

Fretla, som får ett utbrott under natten då Pétur föds. Då hans far är på väg att tyna bort 

ser Pétur i honom en raserad värld, ett land som fallit i ruiner: ”Detta huvud; nu bara 

trängsel av organ, av ödelagda, nerrivna ledningar, söndertrasade fönster, uppbrutna 

gatstenar, taggtrådssrullar, falnande eldar. Ruinen av en huvudstad, där jag burits 
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omkring i bärstol av ögats, örats, smakens och luktens och känselns lakejer.”
69

 På det 

viset internaliserar Island, som är den viktigaste utgångspunkten för romanens språkliga 

rum, Halldórs liv och utgör platsen för var han en gång har kunnat börja växa. En som 

nu ligger i ruiner av en mans åldrade anletsdrag.  

 

2.2 Om rummets tidsliga aspekter 

Att betrakta Pétur och Halldórs berättande som ett hus bestående av olika rum kan även 

vara fruktbart vid analysen av rummets tidlösa karaktär. De berättelser som Pétur 

framberättar från sitt språkliga rum på Island kan ses som en resa genom samtliga rum 

hans liv tidigare utgjort. Men resan är inte bara en rumslig rörelse. Den är också en resa 

genom tid och en rörelse längs berättelsens vertikal. Med bilden av det hus som Pétur 

och Halldórs berättande kan tänkas utgöra är rummen således byggda på höjden av en 

vertikal, i våningar, där rörelsen snarare utgör en tidslig inversion än någon kronologisk 

riktig ordning som dras som en rak linje genom deras liv. För att visa på detta skall 

Skimmer jämföras vid sidan av Bakhtins läsning av Dantes Den gudomliga komedin 

vilken han menar utgör en vertikal med tydlig samtidighet i sitt berättande. Likaså är 

analysen av rummets tidsliga aspekter viktig då tiden figurerar som en ständigt 

närvarande fiende i både Pétur och Halldórs liv. 

 

2.2.1 Tidlöshet blir till rörelsefrihet 

Inträdet i ett språkligt rum är på samma gång utträdet ur ett verkligt rums tidsliga och 

rumsliga dimensioner. Halldór stänger inne sig själv i berättandet vilket han hoppas på 

skall undsätta honom från döden, Pétur söker sig ett berättelsernas befriade rum där 

ingen samtidsblomning stör honom. ”Jag har i alla fall inbillat mig att det är tomt härute, 

att ingenting sker, att jag kan befria mig från mina civilisatoriska ovanor”.
70

 Liksom 

tidigare bevisat har den rumsliga dimensionen en avgörande roll att spela för Péturs 

berättande, likaledes nödvändigheten av att den får framträda på ett tomt ark. Citatet 

ovan visar på ytterligare ett villkor som berättandet kräver. Om någonting skall ”ske” 

förutsätts det ”tid” som kan ge upphov till förändring och en diakronisk utveckling. Att 

således ”ingenting sker” i Péturs språkliga rum är bevis på att hans berättande kräver 

motsatsen – en tidlöshet som gör att tillståndens föränderlighet upphör. På samma sätt 

menar Bakhtin att berättandet förutsätter det skapande subjektets oberoende av den 

gestaltade kronotopens tid vilket föder en rörelsefrihet mellan kronotoperna.
71

 Att det 
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språkliga rummet saknar tid är därför avgörande för rummets möjlighet att starta en 

vertikal inversion: ”[…] att bli lösliggjord är att – åtminstone styckevis – att bli av–

livad. Kanske är det så att den som är på väg in i framtiden måste riva med sig en stor 

bit av det sköra Nu som vi, som tvingas bosätta oss i det förflutna, ännu orkar hålla oss 

med.”
72

 Citatet ovan kan sägas syfta på Halldórs inträde i ett språkligt rum som 

samtidigt är ett avsteg bort från det fiktiva nuets verkliga varat. Istället tillträder han det 

språkliga rummets tidlösa verklighet vilket gör det möjligt för honom att röra sig fritt 

mellan framtid och förflutet – att berätta är att byta rum och därmed en rörelse i tiden.  

Att kliva ut ur det egna varat, ”att bli lösliggjord”, och in i ett språkligt rum föder 

således en rörelsefrihet som överbryggar avståndet mellan två tidsliga dimensioner. Att 

stanna kvar i det språkliga rummets ständiga ”nu” och aldrig återvända till den 

”gestaltande kronotopens” tid och rum blir således ett sätt för Halldór att motverka sin 

död genom att hindra detta ”nu” från att passera. ”Ord, som jag måste baxa upp på 

pappret. Varje bokstav, varje kommatecken tyngre än sammanstörtad materia, ja de är 

sammanstörtad materia. Tiden: sammanstörtad.”
73

 Naturligtvis är det omöjligt för 

Halldór att i någon reell bemärkelse stoppa sitt åldrande. Hans berättande ger dock en 

illusion om att nuet fryser blodet i hans ådror eftersom det är pågående och inte passé. 

Berättandet är i linje med Derridas teori synkront och ingen tid vill längre röra honom: 

”Patetiskt rör sig sekundvisarna, men de rör inte mig under dessa dagar på tröskeln till 

en Händelse.”
74

 Händelsen är Halldórs död och tröskeln den språkliga garderob till 

vilken han flytt för att undvika sitt döende jag. Således är tröskeln linjen på vilken 

Halldór balanserar mellan liv och  död. Den är också gränslandet som infinner sig 

mellan berättelse och verklighet, mellan Bakhtins gestaltande och gestaltade kronotop. 

Bakhtin menar att ”tröskelns kronotop” alltid är metaforisk och angränsar till alla 

litteraturens kronotopiska världar.
75

 På samma sätt kan Halldórs språkliga garderob 

tänkas angränsa och utgöra en anhalt mellan livets och dödens kronotop. Det språkliga 

rummet är det tidlösa varat mittemellan. I verkligheten å sin sida väntar döden vilken 

han skjuter framför sig genom att bli kvar i rummet för sitt berättande, på ”tröskeln” till 

denna stundande ”händelse”. 
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2.2.2 Rummets vertikal 

Enligt Bachelard är huset tänkt som en psykologisk vertikal som skär mellan husets 

källare och vind. Mot taket öppnar sig föreställningen om det rationella och i källarens 

väsen döljer sig en mörk irrationalitet.
 76

 I sin konstruktion är huset mycket likt Dantes 

vertikal av kretsar som börjar med ett mörker långt nere i helvetets djup för att sedan 

stiga uppåt, så småningom nå skärseld och paradisets ljus. Istället för bilden av ett hus 

menar Bakhtin att Dante ”bygger upp en fantastisk, plastisk bild av världen, som i 

ständig spänning lever och rör sig upp och ned längs vertikalen”
77

 då Vergilius guidar 

honom genom livet och dödens hierarki. I det kan ingen tid förflyta eftersom tiden 

kräver en horisontal förflyttning längs tideräkningens diakrona axel. Samma vertikala 

resa kan Pétur sägas göra med hjälp av sitt berättandes rumsliga inversion. Med 

utgångspunkt i Bachelards huspsykologi är huset en vertikal påbyggnation av rummen 

vilka tillsammans utgör en hemvist för Péturs livsberättelse. Den rymmer även 

dialektiken däremellan eftersom han genom att berätta påbörjar en tidlös resa längs sitt 

livs vertikala axel. Resan är tidlös eftersom den, i linje med Bakhtins teori, överbryggar 

tidsbrottet mellan historia, framtid och nu samt den gestaltade och gestaltande 

kronotopen.
78

 Istället blir rörelsen en inversion genom rummen – en upplevelse av 

fiktion som virtuella berättelser – då dessa betraktas som samtida enligt Bakhtin, ”som 

någonting redan existerande”.
79

 I Dantes inferno förflyter ingen tid eftersom livet och 

döden anses vara samtidigt existerande längs berättelsens vertikal. På samma sätt 

framberättas minnena i Skimmer där rummen existerar i en utomtidsligt, synkron och 

vertikal samtidighet. Allting utgår från det första, språkliga rum varifrån Pétur har 

beslutat sig för att skriva och rekonstruera sitt och faderns liv. Därifrån kan han börja 

sin vandring längs husets vertikal, genom sina berättelsers befriade rum, utan att någon 

tid förflyter i rummet från vilket han berättar. Först då han avslutat sitt arbete och skrivit 

klar sin berättelse vaknar han upp till ”en samtid”.
80

  

Rummet och berättandet är således synkront och kräver ingen tidslig 

förskjutning. Av samma anledning blir också Halldórs språkliga garderob en frigörelse 

från tiden, ett sätt på vilket han kan ”stoppa sitt åldrande”, eftersom berättandets 

inversion är en rörelse längs rummens vertikal snarare än framåtskridande rörelse i 

tiden. ”[…] fram och åter vankar jag, försöker virvla upp Tid, men allt är dött. Ingenting 
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vill befatta sig med mig. Orden kommer inte, atmosfären tät av frånvaro. Minnena 

kommer inte.”
81

  

 

2.2.3 Rummet, rörelsefriheten och människan 

Man kan också utgå från att det är rörelsefriheten som, genom ett språkligt rum blir 

möjligt, segrar över berättandets godtycklighet. Bakhtin menar att den gestaltande och 

gestaltade kronotopen är ”oupplösligt förbundna med varandra och befinner sig i en 

ständig växelverkan”
82

. Korrespondensen mellan båda dessa världar går genom det 

språkliga rummets tidlösa passage och romankaraktärernas möjlighet att befinna sig 

både utanför och inuti den värld som de är med och skapar. Även Barthes menar att 

faksimilet, det vill säga resultatet av en berättandeprocess, skapar identifikation mellan 

verklighet och fiktion. Någonstans på vägen sker en förvandling som gör 

rekonstruktionen till något mer än bara en slumpmässig avbild av någonting redan 

befintligt. ”Den strukturala människan” menar Barthes är orsaken till detta. Den 

gestaltade kronotopen säger inte bara någonting om den gestaltande verkligheten. När 

faksimilet rekonstrueras adderas något ytterligare vilket Barthes anser vara människan, 

dennes intellekt och fantasivärld.
83

 Det språkliga rummet är således även präglat av en 

mänsklig aspekt som ej bör glömmas bort vid analysen av dess tidslighet och 

rumslighet. Att tid och rum ger Pétur och Halldór förutsättning att börja rekonstruera är 

ett självklart villkor som deras berättande kräver. Men också ”människan” är nödvändig 

för att möjliggöra utbytet mellan dess gestaltande och gestaltade kronotop. Utan dennes 

inträde i romanens språkliga rum vore det som blev berättat meningslöst och 

godtyckligt. Det är människan som gör verkligheten begriplig genom att berätta, inte 

berättandet i sig som begriper något om världen. Således kan det språkliga rummet 

också sägas vara ett mänskligt rum som inte utan sin existentiella karaktär vore 

meningsfullt och betydelsebärande. 

 

2.3 Om rummets existentiella karaktär 
I förgående analyser har syftet varit att blottlägga konsekvenserna av ett berättandes 

rumsliga och tidsliga dimensioner. Rummet gör det möjligt att ”träda in”, tidlösheten 

ger upphov till ”rörelse” och för subjektet möjlighet att återskapa sin identitet. Detta är 

vad som skall komma att kallas för rummets existentiella karaktär. Vad genererar 

berättandet för existentiella värden? I detta tredje och sista avsnitt är syftet att söka hitta 
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vägen ut ur rummets tidlösa dimensioner och in i en existentiellt betydande verklighet – 

med språket som en brygga däremellan. Bland annat kommer Derridas ”decentrering” 

och Barthes ”strukturalistiska aktivitet” att jämföras mot Pétur och Halldórs berättande. 

Ehuru de många gånger skildrar samma verklighet är deras berättelser ändå olika och 

differentierar inte sällan. Vad detta beror på kan Derridas teori om språkets 

supplementära karaktär beskriva. Att träda in i ett språkligt rum innebär att skapa 

rekonstruktioner, det vill säga ”signifikanter”, som strävar efter att supplera en 

verklighet som lider brist på strukturellt centrum och språklig totalitet. Denna brist 

söker Pétur och Halldór med sina berättelser supplera. Enligt Barthes föder berättandet 

också nya rekonstruktioner som syftar till att göra världen begriplig för människan. 

Föresatsen i följande avsnitt är således att språket fungerar som en begreppsapparat, ett 

synsätt eller en form som av romankaraktärerna kan appliceras för att förstå och 

medskapa sin verklighet. ”Poesin skapar världen, ty det är först genom namngivandet 

som världen blir synlig. Det är genom språket som den börjar röra på sig, bli den 

process som vi är delaktiga i” predikar Pétur om sin fars berättande brev.
84

 Själva 

strävan efter betydelse och att ge världen form är härmed avgörande för deras försök att 

delta i processen. Till skillnad från den relationsbetingade teori som tidigare använts för 

att förklara subjektets identitetsskapande jag i Tunströms romaner
85

 skall själva språkets 

förmåga att beteckna och därmed skapa betydelser utgöra föremål för denna läsning. 

Tidigare har det språkliga rummets förmåga att husera minnen, berättelser och 

subjektets identitet påvisats,
86

 likaså rekonstruktionen som identitetsbestämmande 

faktor då berättelsen återskapar subjektets jag.
87

  Här accentureas istället berättandets 

förmåga att synliggöra världen och vikten av att formge den för att uppleva den. 

Likadant uppmärksammas nödvändigheten av att sammankoppla de världar som språket 

å ena sidan hänvisar till å andra sidan i sig själv utgör – något som lierar en gestaltande 

och gestaltad verklighet. 
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2.3.1 En brygga in i verkligheten – och över livets horisont 

Genom sitt berättande frambetvingar Pétur och Halldór olika sätt att se på världen. 

Péturs berättelse om sina upplevelser i hemmet är exempelvis aldrig den samma som de 

Halldór berättar om. Ändå hänvisar de till samma verklighet. ”Bodde vi ensamma, far 

och jag, på Skáldarstígur nummer tolv? Det är svårt att svara entydigt på den frågan. 

Det beror, skulle jag vilja påstå, helt och hållet vilken verklighetsuppfattning man 

bekänner sig till. Är allt en villa och ett sken?”
88

 Pétur menar alltså att världen kan 

förstås och förklaras på olika sätt utan att den nödvändigtvis blir missvisande och 

underkänd. Samma sak gäller deras framberättade rekonstruktioner som ger olika 

versioner av deras gemensamma historia trots att de springer ur samma verklighet. Ett 

föremål kan enligt Barthes erhålla flertalet faksimile eftersom den kan rekonstrueras på 

många olika sätt efter att den dekonstruerats. Med hjälp av Derridas terminologi kan 

samma fenomen förstås utifrån principen av en decentrerad struktur – ingen struktur 

utgör ensamt centrum för hur verkligheten är befattad. Istället erhåller den olika svar 

men hänvisar ändå till en och samma verklighet.
89

 Språket lider således en brist på 

totalitet som gör att signifikanterna får bidra med sitt överflöd. Detta kan sägas föda de 

olika berättelser som Pétur och Halldór frambesvärjer i romanen. Någon egentlig 

sanning bakom deras liv existerar ej och kan därför berättas på olika sätt utan att 

betraktas som ogiltiga. Dessutom menar både Barthes och Bakhtin att 

”rekonstruktionen” eller ”den skapande kronotopen” överbryggar avståndet mellan 

faksimilet och dess föremål, mellan den gestaltade och den gestaltande kronotopen. På 

samma sätt utgör Pétur och Halldórs berättelser en brygga över avståndet de upplever 

gapa mellan sin subjektiva uppfattning och den objektiva verkligheten. Det språkliga 

rummet förhåller sig till båda dessa världar och utgör lieringen däremellan. En brygga in 

i verkligheten, mellan ”existensen” och det ”utomexisterande”.  

I romanen tematiseras denna tudelning bland annat genom avståndet som gapar 

mellan liv och död. Halldór befinner sig någonstans mittemellan, i ett ”dödens språkliga 

väntrum” där han stannat upp för uppskjuta döden genom att berätta. Pétur finner 

snarare sitt på rätt sida livets horisont där hans förnimmelsebara verklighet och rum för 

existerande andas liv och närvaro. Döden får istället Péturs döda moder Lára 

representera genom sin märkbara frånvaro i Péturs liv. ”[…] hon kastar med håret och 

spelar på sin cello. Inte ett ljud tränger över till mig, inte en blick, hon spelar mig över 
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till döden, en dag har hon lyckats.”
90

 På ett liknande sätt polariseras även tidsbegreppet i 

romanen – framtid och förflutet befinner sig på varsin sida av nuets horisont.
91

 Enligt 

Bakhtin kan denna dikotomi ses i ljuset av en eskatologisk polarisering och betraktar 

tidsspannet som löper mellan nuet och slutet på alltings existerande, det vill säga 

framtiden, som en onödig förlängning på det rådande ögonblicket.
92

 Vad som kommer 

efteråt är onödigt att ägna sig åt eftersom exempelvis en profetia aldrig kan äga rum 

annat än i ett rådande nu. Detta kan sägas vara orsaken till varför också Halldór gömmer 

sig i sin språkliga garderob. Döden, det vill säga Halldórs ofrånkomliga öde, är 

metaforen för den framtid som han förgäves söker undvika genom att berätta. Enbart 

med hjälp av vertikalens samtidiga berättande kan motsättningen mellan liv–död och 

samtid–framtid avdiktomiseras. Inuti Halldórs språkliga garderob upplevs atmosfären 

som ”tät av frånvaro” på grund av berättandets lösryckthet ur tiden. Samtidigt är den 

”tät” och postulerar en påtagligt utdragen närvaro som kommer av att söka orden för sitt 

upplösningstillstånd. På samma sätt menar Derrida att språket i betecknande stund är 

nödvändigt synkront och ej förmår återkoppla till närvaron hos det förflutna.
93

 Halldór 

upplever berättandets synkrona närvaro genom att träda in i en språklig garderob där 

berättandets enda ögonblick existerar. Det språkliga rummet utgör således en 

förlängning av livet och på samma gång en uppskjutning av döden. Som beröringspunkt 

däremellan kan han dessutom verbalisera Péturs längtan efter Lára då hans 

”skärseldsliknande” berättarposition gör det möjligt för Pétur att återupprätta relationen 

till sin mor. Halldór låter Láras ord vandra genom sina läppar och blir i samma stund 

själv tillintetgjord (i såväl kroppslig som verbal bemärkelse) då han börjar tala: ”Och 

något vi kallar Jag existerar inte. Jag äger inte rum. […] Och Lára går vid min sida. 

Hon säger: Skriv nu äntligen till Pétur och berätta det du vet om mig.”
94

  

Halldórs berättande fungerar således som en kommunikativ anhalt mellan Péturs 

liv och Láras död. På samma sätt får han själv kontakt med döden som inuti hans 

språkliga garderob bär gestalten av en blomma: ”[…] den där aklejan, den är en sorts 

lågmäld högtalare, den ger mig meddelanden från den egentliga världen.”
95

 Även Lára 

personifieras genom denna blomma: ”I hennes inre läser jag världen sådan den kanske 

är innanför all bråte, alla möbler […] Vidöppen eller sluten ger hon mig av sin tid, och 
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den är en annan –”
96

 Genom att berätta banar Halldór väg fram till sin död vilket kan 

tänkas ske på samma brygga som han med hjälp sitt berättande slår bro över avståndet 

mellan gestaltande och gestaltad kronotop. I rekonstruktionen vilar således ytterligare 

en dialektisk karaktär då den möjliggör ett utbyte mellan ”existensen” och det 

”bortomexisterande”. I detta uppstår ett slags skapande kronotop som också liknar den 

”skapande död” som Tyrberg menar förekommer i Tunströms romaner.
97

 I Skimmer 

utgör Halldór själv denna skapande död då han genom att tillintetgöra sin existens låter 

någon annans, det vill säga Lára, berättelse träda fram.  

 

2.3.2 Språket suppleras men upplevs ändå som otillräckligt 

Skimmer kan sägas vara en kulturellt och språkligt decentrerad värld där oändligt många 

språk och verklighetsuppfattningar förekommer. Detta kan förklaras med hjälp av 

Derridas teori som på samma sätt menar att språket saknar centrum och förmåga att 

beskriva och förklara verkligheten totalt. Därför erhåller den ett otal signifikanter vilket 

också Barthes menar då han hävdar att strukturer är utbytbara substitut, snarare än 

färdiga konstanter: ”Hon [den strukturala människan] är medveten om att 

strukturalismen själv är en form, bland andra av världens former, och kommer att ändras 

med den.”
98

 Med denna utgångspunkt kan även temat ”berättande som 

begreppsapparat” i romanen förstås: ”Och det är vad jag har försökt inpränta i Pétur, att 

vår historia, det är något vi måste skapa. Men också att man måste välja ett 

övergripande synsätt för att begränsa vår värld.”
99

 

Halldór menar i citatet ovan att detta synsätt måste skapas av dem själva. 

Rekonstruktionen, det vill säga deras berättande, är således det synsätt Halldór talar om. 

Även Lára utgör en intressant figur i detta sammanhang. Medan hon fortfarande är i 

livet söker hon sig till böckerna där hon väntar finna svaret på livets vidunderlighet, hos 

de ”faksimile” som Barthes menar gör världen begriplig för den strukturala människan:  

[…] hon hoppade från tuva till tuva, vandrade över bräckliga poem från en filosofs strand till 

en annan, tog ett skutt över djupa raviner, öppnade lönndörrar, tryckte på koder och tog sig 

vidare […] ju mer hon slöt sig utåt, ju färre de ord som var riktade hitåt, desto mer vidgade sig 

hennes inre värld, den blev till slut ohanterligt stor med sina labyrintiska gångar av ord, 

begrepp, tankemissfoster, det måste ha varit ett oavlåtligt hamrande mot hennes tinningslober, 

en pågående huvudvärk.
100

 

I passagen ovan får varje enskild filosofisk strömning en rumslig utgångspunkt i form 

av ”tuvor”, ”stränder”, ”dörrar” och ”raviner”. Samma behov av en rumslig 
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utgångspunkt söker även Pétur och Halldór genom att låta sitt berättande träda in i ett 

språkligt rum. Där kan de sedan med hjälp av ”poesin” skapa och göra världen synlig 

genom att delta i processen.
101

 Lára bestämmer sig dock för att göra tvärtom. Hon 

vänder sig till böckerna för att tillägna sig så många verklighetsuppfattningar som 

möjligt då hon inser att världen kan förstås utifrån mer än bara ett synsätt. Men hennes 

språk– och filosofitillägnelse utmynnar snart i hysteri. En inflation på betydelser och 

mening blir orsaken till varför hon så småningom erupterar i ett okontrollerat seismiskt 

vulkanutbrott och därmed förolyckas: ”Skalv, ras och dån; det var kanske ljuden från 

hennes eget inre hon registrerade, Fretla var bara en ursäkt.”
102

 Lára kan sägas falla 

offer för språkets supplementära karaktär. Orden, begreppen och betydelserna blir 

slutligen för många och slår över i en känsla av språklig och perceptuell godtycklighet 

eftersom referensen erhåller ett obegränsat antal referenter. Avsaknaden av ett språkligt 

centrum, vilket Derrida menar suppleras av ett signifikanternas överflöd, upplever Lára 

som ett bevis på språkets begränsade totalitet. Med hjälp av språket kan hon aldrig 

fånga verkligheten i verbala tecken, en insikt som i sig själv inte går att formulera med 

hjälp av språket som medel. Därför internaliseras språkets otillräcklighet av en 

geologisk eruption som bättre uttrycker Láras överflöd på signifikanter men brist på 

mening och relation till verkligheten. Av samma anledning går hon också sönder 

eftersom misstron till språket växer och inte förmår inrymma hennes existentiella 

bryderi. ”Finns det överhuvudtaget ord för vad vi känner och tänker, är kanske språket 

en gigantisk fälla som vi gång på gång fastnar i, och enbart med offrandet av en lem, ett 

lamm, lyckas slita oss ur?”
103

 Tvärtom menar Barthes och Derrida att våra berättelser 

och ordval segrar över slumpen eftersom språket blir begripligt då det trots allt förmår 

peka mot referensen som hänvisas till i fråga. Men även Halldór upplever denna känsla 

av språklig godtycklighet. I ett av sina brev till Pétur skriver Halldór: ”Jag har en form 

men inget innehåll. […] Så in i döden tröttsamt att inte nå in i ett språk, där ett 

förstående står på lur. Strang kvov belim ta mana frong, iq vever balm oltji. Hagg? 

Hagg ori. Låter mitt språk så för dina öron, Pétur?”
104

  

När Pétur träder ur sitt språkliga rum med en slutkonstruerad berättelse, sänker 

sig en tystnad över rummet. ”Ja, läsare, jag kommer att överge också er, ty det finns en 

tystnad som bett om sin närvaro, och det med sådan styrka att man inte säger nej.”
105

 

                                                 
101

 Tunström, sid. 129 
102

 Ibid., sid. 185 
103

 Ibid., sid. 233 
104

 Ibid., sid. 194 
105

 Ibid., sid. 241 



 

  30 

 

Pétur beslutar att byta ut frånvaron han upplever genom att stänga in sig i ett språkligt 

rum mot tystnaden i nuet och den gestaltande verkligheten närvaro. I det språkliga 

rummet har han för avsikt att beteckna, det vill säga, fånga verkligheten med ett teckens 

dyrgrip. I linje med Barthes och Derrida är det ett omöjligt företag. Péturs berättande 

kan inte förväntas utgöra verkligheten men däremot supplera med berättelsen om den. 

Pétur kan enbart bana väg mellan språkets frånvaro och närvaro genom att inhalera och 

respirera berättelsen på nytt i ett språks verbala skepnad – genom att rekonstruera. I 

romanens slutkapitel har Pétur beslutat att träda ut ur detta rum. Han lämnar det 

språkliga rummets närvarande frånvaro och kliver istället ut i en verklighet som andas 

liv och samtid. Det språkliga rummet, som också utgjort rummet för hans skapande 

kronotop, har genererat berättelser som supplerat avsaknaden av mening i hans liv. När 

han sedan träder ut ur detta rum kan han skönja att flykten dit var flykten bort från 

någonting annat. Från verkligheten? Livet? Eller bryggan däremellan. 

 

3 Sammanfattning och diskussion 
I den här uppsatsen har syftet varit att identifiera och visa på förhållandet mellan språk 

och existens genom att ta utgångspunkt i relationen mellan berättande och rum i Göran 

Tunströms roman Skimmer (1996), detta genom att förstå romanens existensspråkliga 

tematik med hjälp av Bakhtin, Derrida, Barthes och Bachelards teorier.  

I analysens första kapitel visades det språkliga rummet utgöra en faktisk 

utgångspunkt för protagonisternas berättande samt erhålla en förmåga att inhysa deras 

livsberättelse i ett rum. Péturs vistelse bland de isländska fjällen, Halldórs språkliga 

garderob samt Kvädarrummen på Skáldastígur 12 utgjorde alla exempel på språkliga 

rum som figurerade inuti romanen och som frambesvärjde virtuella berättelserum av 

vilka karaktärerna i sin tur byggde historien om sina liv. I analysens andra kapitel visade 

sig samma språkliga rum erhålla en tidlös karaktär eftersom rummets belägenhet 

utgjorde en passage mellan två tidsbestämda verkligheter. Av rummets tidlöshet kom en 

rörelsefrihet genom vilken romankaraktärerna kunde förflytta sig längs sin 

levnadshistorias vertikala axel, det vill säga, besöka sina tidigare upplevelser i livet 

genom rumslig inversion. Analysens tredje kapitel redogjorde för hur dessa två aspekter 

tillsammans angav rummets existentiella karaktär, det vill säga, hur berättandets tidsliga 

och rumsliga dimensioner gav romankaraktärerna möjlighet att överbrygga avståndet 

mellan subjektiv uppfattning och objektiv verklighet. I detta kom det språkliga rummet 

att fungera som en anhalt mellan den gestaltande och gestaltade kronotopen – en brygga 

mellan berättarjagets verklighet och fiktiva berättelse som gav denne möjlighet att 
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återskapa sin identitet. I detta erhöll rummet således en mänsklig karaktär. Utan 

subjektet vore lieringen en omöjlighet.  

Likaså fungerade denna mellanliggande anhalt som ett sätt överbrygga avståndet 

mellan liv och död. Språkets supplementära karaktär gav upphov till en rikare 

verklighetsförståelse och insikten om att världen inte endast kunde beskrivas med hjälp 

av en signifikant. Språket kom att decentreras vilket i sin tur närde känslan av verbal 

godtycklighet. Ändå kunde rekonstruktionen med hjälp av Bakhtin och Barthes 

terminologi förstås som betydelseskapande och meningsfull. Berättandet utgjorde för 

romankaraktärerna ett sätt på vilket de kunde återskapa sina jag och förhålla sig till sin 

verklighet. 

Så vilken är betydelsen av att ha lyckats identifiera ett språkligt rum i Tunströms 

roman? Vad säger detta rum om vår egen världs språkanvändning och relation till vad vi 

kallar verkligheten? Främst kan det språkliga rummet sägas vara identifierbart i fler 

berättelser än i bara Tunströms roman. Att romankaraktärer söker rum för sitt berättande 

förekommer överallt där någon form av metafiktivt berättande existerar. Det hjälper oss 

därför att också förklara berättelsekonstruktionen i romaner vars berättarpositioner 

skiftar och intar nya perspektiv. Men även på ett existentiellt plan kan det språkliga 

rummet sägas manifestera något viktigt om vad som sker då vi i berättande stund 

försöker överbrygga avståndet mellan yttre verklighet och inre rum. Det språkliga 

rummet bör betraktas som mänskligt lika mycket som det anses vara språkligt. Förutan 

ett subjekt som upprätthåller relationen mellan verklighet och språk förlorar berättandet 

sin mening. Kan således språket vara medlet till en kommunicerbar samförståelse som 

ett mål? Har en rumslig utgångspunkt betydelse för när, var och hur berättandet sker?  

Att människan behöver sitt berättande är en sedan långt tillbaka vunnen insikt. 

Kanske har det språkliga rummet lyckats säga något ytterligare om den. Kanske har det 

språkliga rummet även lyckats förrumsliga den. Åtminstone kan så sägas ha skett i 

Göran Tunströms roman. 
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