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Abstrakt 
This study explores the interplay between theme and form in the writings of Willy 

Kyrklund. It investigates the relationship between the concept of “människans villkor” 

(the human condition), the rules of literature and the use of mathematics. Using a 

combined methodology of close reading, according to the principles of new criticism 

and hermeneutics, with narratology, this study analyses several texts covering a wide 

span of Kyrklund’s oeuvre. Special attention is devoted to short prose and the narrative 

strategies and aesthetics of short stories. Furthermore this study looks at the strategies 

Kyrklund employs in order to dispel the illusions of literature and direct the reader’s 

attention to the textuality of the text. It concludes that the interest in “människans 

villkor” and the constructions of literature is widely interconnected and a part of a 

broader interest in structures and rules. Using the short story format, Kyrklund 

emphasizes the structures and conditions which shape literature and human existence. 

This is also achieved through certain narrative strategies heavily characterized by 

distance. The reader is thereby invited to follow the events from a higher perspective, 

where the conditions, “människans villkor”, become more evident. The scepticism 

towards language and literature is also reflected in the praise and use of mathematics, 

which elevates the human mind beyond the unreliability of language and the general 

calamity of earthly existence. The laws of mathematics are unreachable, and 

mathematical language is thus used in order to portray a longing for purity and the 

absolute, which the human being cannot attain. 

 

Nyckelord 
”Opus Tegula”, ”Bara du”, ”människans villkor”, novell, litteraturens villkor, distans, 

metalitteratur, matematik, illusionslöshet        
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1 Inledning 
 

I ett tal till Atheninstitutet skissar Willy Kyrklund en kort biografi, berättad delvis i 

tredje person, i vilken han besvarar frågan vad som gör en människa till författare. Den 

talande förklarar: 
Det finns författare som har blivit författare, eftersom de har velat bli just författare. Och det finns 
författare som blivit det ändå. De har blivit det genom någon benägenhet för främlingskap, någon 
spricka i själen, någon oro, som saboterat deras normala anpassningsrörelser och hänvisat dem till 
en utanförposition – utanförställningen hos den som begrundar livets villkor, därför att han inte är 
så bra på att leva det. Att Kyrklund hör till den senaste skisserade gruppen vill jag här icke 
fördölja.1 
 

Kyrklund nämner ofta intresset för ”livets villkor” eller ”spelets regler”, vilka är 

alternativa uttryck för ett och samma intresse, nämligen för ”människans villkor”. Enligt 

citatet föregås detta intresse av någon spricka i själen som ryckt människan ut ur livets 

sedvanliga gång. Denna utanförposition kantras av främlingskap och distans, vilket 

möjligen är ett villkor för att villkoren själva ska komma upp till förfrågan, eller som 

Kyrklund uttryckt på annat håll: ”Spelets regler kan man till äventyrs börja studera, när 

man förlorar i själva spelet.”2 Intrycket är att Kyrklund blev författare av ren 

nödvändighet, inte dragen till yrket av någon ansenlig kärlek till litteraturen. Tvärtom 

präglas författarskapet av en hel del misstro mot konstformen och språket. Därför är det 

inte förvånande att hans texter är anspråkslösa till omfånget och kännetecknas av 

språklig återhållsamhet. Nils Åke Sjöstedt gör en träffande iakttagelse angående 

Kyrklunds pessimism, som är ”delvis kamouflerad genom den lekfulla kvickheten och 

den underfundiga ironin”.3 Den pessimistiska synen på skönlitteratur och den mänskliga 

tillvaron transformeras konstnärligt till en lek med konventioner, genrer och stilar.  

Dessa stilistiska svängar kan medföra att det övergripande författarskapet framstår 

aningen inkonsekvent, men återkommande tematik och motiv förenar de formellt 

heterogena texterna. Ända sedan debuten med novellsamlingen Ångvälten (1948) har 

man kunnat urskilja intresset för ”människans villkor”, misstron mot språket och 

medvetenheten om litteraturens konventioner. Återkommande inslag är misslyckade 

karaktärer, besegrade av deras villkor och den på detta följande längtan ut ur den 

                                                
1 Willy Kyrklund, ”Tal till grekvänner”, Berättelser, Dramatik, Anföranden, Artiklar, Stockholm 1996, s. 
567. 
2 Willy Kyrklund, ”Den negativa termen”, Berättelser, Dramatik, Anföranden, Artiklar, Stockholm 1996, 
s. 586.  
3 Nils Åke Sjöstedt, ”Willy Kyrklunds Katten”, Novellanalyser, red. V. Edström & P-A Henricsson, 
Stockholm 1970, s. 180.  
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mänskliga tillvarons banalitet och elände. Sist men inte minst finns en oerhörd 

högaktning av matematiken, vilket kommer till uttryck i allting från tabeller, talserier, 

kalkyler, formler, från flyktiga referenser till utförliga utläggningar. Matematiken spelar 

en mycket viktig roll, den får hos Kyrklund en säregen existentiell betydelse av 

nästintill gudomlig karaktär, den är ensamt människans frälsning från eländet och 

slumpen.    

Kyrklunds författarskap är genomgående illusionslöst och han drar sig inte för att 

avslöja trolleritricket. Han har själv hävdat att han var verksam med att konstruera 

”tankemodeller”, som siktar mot det allmängiltiga, bortom gripande intriger och 

verklighetstrogna människoöden. Det går faktiskt inte att läsa Kyrklund utan att 

konfronteras med litteraturens villkor, utan att bli medveten om sin roll som läsare, att 

det vi har framför oss är en konstruktion bestående av tecken och symboler. 

Karaktärerna är aldrig mer än litterära konstruktioner, karikatyrliknande ”streckgubbar”, 

som uppfyller en funktion i modeller av tillvaron, utformade att blottlägga människans 

och/eller litteraturens villkor.  

 

 

1.1 Syfte och avgränsning 
 

Uppsatsens syfte är att i ett urval noveller av Willy Kyrklund undersöka förhållandet 

mellan två teman, människans och litteraturens villkor, och samspelet mellan tematik 

och form.  

 

• Med vilka formella grepp åskådliggörs människans respektive litteraturens 

villkor och hur manifesteras dessa teman innehållsmässigt i texterna?  

• Hur bidrar novellformatet till att lyfta fram villkoren? 

• Finns det ett samband mellan existentiell tematik och texternas metalitterära 

aspekter? 

 

Dessa är uppsatsens huvudsakliga frågeställningar, men eftersom det finns en 

spännande koppling mellan i första hand ”människans villkor”, men även litteraturens 

villkor, och matematiken, vill jag ägna ett kort kapitel åt att undersöka hur dessa tre 

områden hör samman. Fokus kommer att ligga på bruket av matematiska formler och 

talserier och hur de fungerar i en skönlitterär kontext. 
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Människans respektive litteraturens villkor är två breda teman som jag kommer 

avgränsa och förklara längre ned. Denna uppsats har som utgångspunkt Mästaren Ma 

(1952). En kärntext i Kyrklunds författarskap. I denna egenartade roman utvecklas 

förutom begreppet ”människans villkor” också polemiken mot skönlitteraturen och 

dyrkan av matematiken. Många, om inte alla, av Kyrklunds texter realiserar på ett eller 

annat sätt tematiken i Mästaren Ma. Utrymmet tillåter inte att behandla hela 

författarskapet ingående och en ordentlig avgränsning är därför nödvändig.  

Bland Kyrklunds samlande verk finns särskilda texter som står ut mer än andra 

med hänsyn till uppsatsens syfte. För att närmare utforska litteraturens villkor har jag 

valt det kortkorta prosastycket ”Bara du” i samlingen 8 variationer (1982). I denna 

metalitterära novell blottläggs textens narrativa strukturer och syntetiska dimension. 

Narrativet ”hakar upp sig” och samma situation spelas upp på nytt med små variationer 

i stoffet som förändrar berättelsens förutsättningar. Novellen är i synnerhet intressant 

angående karakterisering och hur en litterär karaktär skapas.     

För att utforska ”människans villkor” har jag valt att fokusera på ett tidigt 

praktexempel, novellen ”Opus Tegula” i Ångvälten. Denna knappt tretton sidor långa 

berättelse inrymmer flera av ovannämnda kyrklundska drag. Vad som gör denna novell 

speciellt intressant är att den omfattar en längre period av ett människoliv inom ett 

relativt litet utrymme. Den är därför väl lämpad för att undersöka hur intresset för 

”människans villkor” förhåller sig till det korta formatet. Novellen är även relevant 

angående litteraturens villkor eftersom den tematiskt och formellt riktar 

uppmärksamheten mot litteraturens konventioner. Sekundärt behandlas även avsnitt II i 

Den rätta känslan (1974) som delar flera tematiska och formella drag med ”Opus 

Tegula” och därför motiverar en jämförelse mellan de båda texterna.   

Beträffande matematiken är Mästaren Ma det viktigaste verket och jag kommer 

därför att utgå ifrån denna text för att utforska matematiken i avsnitt VII i Den rätta 

känslan (1974) och Om godheten (1988). I båda dessa verk sker ett poetiskt möte 

mellan litteratur och matematik, och belyser skillnaden mellan det verbala och 

matematiska språket, samtidigt som texterna på en tematisk nivå binder samman 

matematiken och ”människans villkor”.  
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1.2 Teoretisk bakgrund och metod 
 

För att kunna besvara frågeställningarna måste min analysmetod ta vara på textens 

många egenskaper. En omfångsrik undersökning av detta slag kräver ett närgånget 

förhållande till texterna själva, bestående av en rörelse mellan innehåll och form med ett 

öga på samspelet däremellan. Det förutsätter en typ av närläsning som omfattar både 

textens tematiska och formella dimensioner, samtidigt som den tar hänsyn till texten 

som text, dess textlighet.  

Jag kommer huvudsakligen att närma mig texterna genom hermeneutiskt grundad 

närläsning som eftersträvar att etablera en sammanhängande helhetsförståelse. Avsikten 

är i första hand att närgånget analysera enskilda texter, men jag vill också öppna upp för 

ett komparativt moment mellan Kyrklunds prosatexter, varigenom författarskapets 

tematiska sammanhållning kan utforskas. Till detta hör att flera av mina resonemang i 

stor utsträckning kommer att utgå ifrån Mästaren Ma. Från denna text hämtas 

förståelsen av begreppet ”människans villkor”, som jag sedan kommer att tillämpa på 

tidigare och senare texter i författarskapet, och visa på hur intresset för ”människans 

villkor” tematiskt kommer till uttryck i texterna.     

Genomgående kommer jag även relatera till icke-fiktiva texter av Kyrklund, i 

form av artiklar och anföranden, som används i syfte att erbjuda perspektiv och 

bakgrund. Min avsikt är inte att föra fram författaren som en auktoritet med det 

slutgiltiga ordet. Jag följer likt Peter Szondi många andra moderna teoretiker Mallarmés 

uttalande att dikter inte består av tankar men av ord. Vilket innebär att ordet inte 

betraktas som en behållare, vars enda rätta mening är den som korresponderar med 

författarens intention.4 Jag ansluter mig här också till Paul Ricœur som menar att det 

enbart är textens intention som är relevant. Förståelse ”seeks to grasp the world-

propositions opened up by the reference of the text. To understand a text is to follow its 

movement from sense to reference: from what it says, to what it talks about”.5 Ricœur 

skiljer på texten och textens värld. Denna uppdelning för oss in på två olika sätt att 

närma sig en text, man kan antingen koncentrera sig på världen som texten öppnar upp 

eller behandla texten som en världslös entitet, genom att fokusera på texten som text. 

Denna senare hållningen är förknippad med olika strukturella analysmetoder som 

upphäver textens referentiella egenskaper. Textens ”exteriör”, dess värld, åsidosätts för 
                                                
4 Peter Szondi, ”On Textual Understanding”, On Textual Understanding and other Essays, Minneapolis 
1986, s. 20. 
5 Paul Ricœur, ”Explanation and Understanding”, Interpretation Theory, Fort Worth 1976, s. 87f. 
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textens ”interiör”, dess interna relationer såsom ett slutet system av tecken.6 Detta 

åtknyter till texten som text och begreppet textlighet, som jag kommer använda mig av i 

mina analyser. Med detta begrepp är det just texten som språklig konstruktion som 

åsyftas. Man kan alltså säga att den litterära texten har en inneboende dubbelhet, den är 

ett system av tecken samtidigt som dessa tecken frammanar en värld. Och denna 

egenskap av texten är relevant att uppmärksamma eftersom en metalitterär 

undersökning behöver flexibiliteten att röra sig mellan den värld som texten öppnar upp 

och texten själv.  

Hermeneutisk helhetsförståelse svarar mest för den tematiska delen av mina 

analyser. Uppsatsens syfte kräver också ett hänsynstagande till formella aspekter och 

samspelet mellan form och tematik. För detta ändamål närmar jag mig nykritiska 

principer, speciellt angående synen på form och innehåll som meningsskapande enhet. 

Även om jag inte förhåller mig lika strikt till det fungerar Cleanth Brooks motto ”Form 

är mening”7 som motto för min undersökning. Det är svårt att dra en skarp gräns mellan 

form och innehåll. Hur en text är utformad, hur en berättelse framställs, påverkar 

förståelsen av den. I mina analyser tar jag alltså till vara på nykritikens enhetstänkande 

och behandlar formella och tematiska aspekter sida vid sida med avsikt att lyfta fram 

samspelet och det nära sambandet däremellan. Sett till texternas form ägnas mest 

utrymme åt just hur en berättelse framställs, det vill säga sådana formella aspekter som 

faller inom ramarna för narratologin.  

Jag har avgränsat den narratologiska delen av min undersökning till 

karakterisering, distans, tid och hastighet, berättarens hållning och position. För detta 

ändamål kommer jag att ta hjälp av Gérard Genettes vedertagna begreppsapparat, så 

som den presenteras i Narrative Discourse (1980). De relevanta begreppen kommer jag 

specificera närmare i följande avsnitt. Förutom Genette kommer jag i mindre 

utsträckning förhålla mig till Seymour Chatman och hans tankar kring tid och händelser 

i Story and discourse (1978). Slutligen måste jag betona karakterisering som en viktig 

narratologisk aspekt i mina analyser. Karakterisering innefattar hur karaktärer 

presenteras, vad som kännetecknar dem o.s.v., men jag kommer därtill i formalistisk 

och strukturalistisk anda, uppmärksamma karaktärer som narrativa funktioner och 

språklig konstruktioner. För att utforska en litterär karaktärs språkliga dimension, 

                                                
6 Ricœur, s. 81. 
7 Cleanth Brooks, ”Den formalistiska kritikern”, Modern Litteraturteori: Från rysk formalism till 
dekonstruktion del 1, red. C. Entzenberg & C. Hansson, övers. C. Entzenberg, Lund 1993, s. 150. 
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använder jag i illustrativt syfte, Roland Barthes strukturalistiska karaktärsmodell som 

han lägger fram i S/Z (1990). 

Det narratologiska fältet har utvecklats ur strukturalismen och kan betraktas som 

en strukturell analysmetod. Hur hänger narratologi ihop med hermeneutik? Förhållandet 

kan på nytt illustreras med hjälp av Ricœurs tankar. Den tidigare nämnda uppdelning 

mellan att studera texten som text och textens värld korresponderar med att förklara 

respektive att förstå en text, med strukturell analys repspektive tolkning. Det ena 

utesluter emellertid inte det andra. Ricœur menar att förklaring förutsätter förståelse och 

att de båda polerna förhåller sig till varandra dialektiskt. Förklaring och förståelse utgör 

två etapper på den ”hermeneutiska bågen”, där strukturell analys, eller förklaring, 

istället för att vara ett ändamål i sig, leder oss från en ytlig tolkning till en djupare.8 Mitt 

narratologiska möte med texterna kan betraktas som en dialektik mellan förklaring och 

förståelse. Narratologiska aspekter behandlas alltid med hänsyn till vad som berättas, 

hur berättartekniken tjänar till att föra fram tematiken och hur den påverkar förståelsen 

av berättelsen.    

 

1.3 Begreppen och tematiken 
 

1.3.1 Narratologiska begrepp 
 

I Narrative Discourse (Discours du récit) presenterar Genette en oerhört omfattande 

begreppsapparat som till stor utsträckning är vedertagen och standard inom 

litteraturvetenskapen. Jag har valt att avgränsa min undersökning till vissa 

narratologiska aspekter och kommer enbart presentera de begrepp som är relevanta för 

uppsatsen. Genettes terminologi utgår ifrån fem huvudrubriker, i den engelska 

översättningen: order, duration, frequency, mood och voice. På svenska kan de tre första 

rubrikerna subsumeras under rubriken ”tempus” och de två sista rubrikerna översättas 

till ”modus” respektive ”röst”.9 Tempus behandlar relationen mellan berättelsens tid 

(story time) och narrativets tid (narrative time) och de olika berättartekniska grepp som 

reglerar berättandets hastighet. Under denna rubrik är min undersökning särskilt 

avgränsad till summering, ellips, scen och det iterativa berättandet (upprepade händelser 

berättade vid ett tillfälle). Summeringar och ellipser ökar hastigheten eftersom händelser 

                                                
8 Ricœur, s. 87. 
9 Lars-Åke Skalin, ”Narratologi – studiet av berättandets principer”, Litteraturvetenskap - en inledning, 
red. Staffan Bergsten, Lund 2002, s. 181. 
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kortas ned eller utelämnas helt, medan scenisk framställning medför att narrativets tid i 

högre grad korresponderar med berättelsens, som exempelvis vid dialog.10 Genette 

skiljer som sagt på berättelsens tid och narrativets tid, vilket är en viktig distinktion, 

men för att göra denna distinktion föredrar jag Seymour Chatmans mer hanterbara 

begrepp berättelsetid (story-time) och diskurstid (discourse-time)11, och kommer istället 

att använda mig av dessa.  

Under den andra rubriken, modus, behandlas det för denna uppsats centrala 

begreppet ”distans”. Lars-Åke Skalin förklarar: ”Under ’distans’ diskuteras den hos 

tidigare berättartekniska analytiker så viktiga distinktionen mellan ’showing’ och 

’telling’, som av Genette kopplas samman med begreppen ’mimesis’ och ’diegesis’ hos 

Platon och Aristoteles.”12 Distansbegreppet är en rumslig metafor använd för att 

illustrera avståndet till händelseförloppet som berättas. Distansen kan vara större eller 

mindre beroende på narrativets detaljrikedom. ”Showing” minskar distansen, medan 

”telling” ökar den.13 Till begreppet distans räknar jag både berättarens och läsarens 

avstånd till det som berättas. ”Telling” medför en högre grad av diegesis, jämfört med 

”showing”, och ger ett intryck av större distans mellan läsaren och händelserna. Jag 

kommer också genomgående tala om distans i ett annat avseende som inte hör till 

narratologin. Jag använder begreppet distans för att i likhet med Bertolt Brecht tala om 

distanseringseffekter som håller publiken eller i det här fallet läsaren på ett analytiskt 

avstånd. 

Avsnittet om röst behandlar berättarens position i förhållande till det berättade. 

Här introducerar Genette de välbekanta begreppsparen homo- och heterodiegetisk, samt 

extra- och intradiegetisk. Det första paret uppger om berättaren själv deltar i berättelsen 

eller inte. Det andra paret behandlar berättarnivån, ”[b]erättaren skapar med sitt 

berättande en produkt, berättelsen, vars innehåll är en berättad värld, diegesen”.14 En 

extradiegestisk berättare befinner sig helt enkelt utanför diegesen, medan en 

intradiegetisk berättare är en berättare inuti diegesen.  

 

1.3.2 Mästaren Ma och ”människans villkor” 
 

                                                
10 Gérard Genette, Narrative discourse, övers. Jane E. Lewin, Ithaca 1980, s. 94f. 
11 Seymour Chatman, Story and discourse, Ithaca 1978, s. 62. 
12 Skalin, s. 182. 
13 Genette, s. 162.  
14 Skalin, s. 183. 
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Mästaren Ma är en till omfånget anspråkslös roman, men samlade i denna text är de 

mest centrala begreppen, tankarna och teman inom Kyrklunds författarskap. Romanen 

är allmänt känd som en pastisch på kinesisk litteratur och är rik på allusioner till 

klassiska kinesiska verk.15 I centrum står mästaren Ma och hans tankeord. Övriga 

karaktärer är Yao och Li som tillhandahåller minnen av mästaren och kommentarer på 

hans filosofi.  

Det huvudsakliga temat i Mas filosofi koncentreras till en ofta citerad passage: 

”Jag intresserar mig icke för människorna. Jag intresserar mig för människans 

villkor.”16 Mästarens filosofi presenteras i raka och rena termer som kretsar kring 

”människans villkor” och det omänskliga. De två begreppen är nära sammankopplade 

med varandra, så till den grad att de måste förstås tillsammans: ”Människans villkor är 

det som är utanför människan, det som formar henne och avgränsar henne. Det som är 

utanför människan är det omänskliga. Det omänskliga omsluter människan såsom havet 

omsluter fisken, såsom öknen omsluter en tappad hårkam.” (s. 18)  

Enligt styckets logik framstår ”människans villkor” och ”det omänskliga” vara 

utbytbara begrepp. Men ”människans villkor” bör snarare förstås som innesluten i det 

omänskliga, och inte likvärdig. Definitionen är oerhört vidlyftig och inkluderar allting 

som på ett eller annat sätt formar en människa. När Ma senare i texten tala aningen mer 

konkret blir det inte så mycket tydligare. Han avgränsar begreppet till att betyda ”den 

tvångsmässiga och slumpartade naturen”. Det är samtidigt denna natur som är ansvarig 

för att människor formas till ”missdådare, idioter och avskrädesätare, eller i bättre fall 

till generaler, tyngdlyftare och förvaltningstjänstemän”. (s. 60) 

Ord som ”natur” och ”omänsklig” är kanske något uppseendeväckande eftersom 

Ma samtidigt talar om mänskliga roller inom en civilisation. Men den omänskliga 

naturen förefaller syfta på det som vi vardagligt betraktar som natur.  
Att bada med ett sår på kroppen är strängeligen förbjudet, emedan man då är prisgiven åt det 
vattenomänskliga. Om någon såras av ett djur i skogen, blir han hemfallen åt det 
djungelomänskliga. Om någon sover utomhus med öppen mun eller gäspar nattetid utan att hålla 
handen för munnen, blir han hemfallen åt det nattomänskliga. (s. 26)  
 

Vad är förvaltningstjänstemän hemfallna åt? Utifrån Mas övergripande resonemang går 

det att härleda en outsagd, och något paradoxal, form av civilisationsomänsklighet som 

formar och avgränsar just människorna. Betoningen på politik och samhälle framhäver 

                                                
15 Per Erik Ljung, ”Pastisch och polemik i Mästaren Ma”, Skeptikerns dilemma, red. Vasilis 
Papageorgiou, Stockholm 1997, ss. 69–87. 
16 Willy Kyrklund, Mästaren Ma, Stockholm 1952, s. 18. (härefter inom parentes) 
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också människans beroende av institutioner och andra människor, som i större 

utsträckning än naturen formar och begränsar henne.   

Tidigt i texten exemplifieras i stora drag några av de villkor som formar en 

människa: 
Vilken möda gör sig icke Himlen med att framställa en livserfaren man! Med att låta honom födas 
av förmögna föräldrar, med att beskydda honom för olyckshändelser och sjukdomar, med att giva 
honom en gedigen utbildning. Allt detta på det att han må utrustas med den andliga och kroppsliga 
rörelsefrihet, som skall tillåta honom att under ett långt liv förvärva en stor livserfarenhet. En 
vanlig människa har icke denna möjlighet. En vanlig människa är bunden av fattigdom, sjukdom 
och fördomar. Hennes krets är trång, hennes andliga och kroppsliga rörelsefrihet är begränsad, 
hennes tankar ständigt desamma. (s. 13)  
 

Det överväldigande flertalet kyrklundska karaktärer hör till den senare kategorin. Också 

karakteristiskt för Mas människosyn, kanske även Kyrklunds, avfärdas sådana 

förmånliga villkor som gör människan god och insiktsfull, emedan dessa anses vara 

fiktion och därmed ointressanta. (s. 60)   

Gunnar Arrias anmärker att människan är ett ”öppet system som hela tiden står i 

kausala förbindelser med omgivningen”.17 Och människokroppen liknas vid en trasig 

rock full av hål: ”Det omänskliga far in och ut genom revorna; jord och vind blåser 

tvärs igenom oss. Vår hjälplöshet är höggradig.” (s. 24) Frågan som också bör ställas är 

vad människan har för ställning i relationen till hennes villkor. I citatet talas det om 

människans hjälplöshet och Mas filosofi kännetecknas lika mycket som Kyrklunds 

författarskap av vanmakt: ”De flesta människor märka icke vad som omger dem och 

formar dem. De märka icke vågorna som bära dem. De tro att deras händer tillhöra dem 

själva och att deras handlingar tillhöra dem själva. Men deras händer gå sina egna 

vägar.” (s. 20)  

Citatet vittnar om vanmakt och ofrihet, men även om okunskap och inskränkthet. 

Mästaren föraktar mängden på grund av deras ointresse för det allmängiltiga och deras 

fångenskap i ett snävt mänskligt perspektiv. Ma proklamerar emfatiskt vad det innebär 

att intressera sig för människorna kontra ”människans villkor”:  
Att intressera sig för människorna, det är att intressera sig för det speciella och futila. Att intressera 
sig för människans villkor, det är att intressera sig för det allmänna och viktiga. Att intressera sig 
för människorna, det är att intressera sig för det jämmerliga. Att intressera sig för människans 
villkor, det är att intressera sig för det tragiska. (s. 63)  
 

Textens utformning avspeglar båda dessa intressen. Ma kan ses representera intresset 

för ”människans villkor”, medan hans kommentatorer representerar intresset för 

människan. Li och Yao informerar oss om Mas liv och person, det specifika och futila, 

medan Ma intar en mer allmängiltig position med sina tänkespråk. Mästarens strävan 
                                                
17 Gunnar Arrias, Jaget, friheten och tystnaden hos Willy Kyrklund, avh. Göteborg 1981, s. 20.  
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efter det allmänna och viktiga befläckas emellertid av att han, såsom människa, själv 

ingår i det futila och speciella. Ma är således splittrad mellan två perspektiv, det 

mänskliga och det högre, vilket också gäller för hela texten. Paul Norlén använder 

begreppet ”split perspective” för att beskriva detta tudelade intresse för människan 

respektive villkoren.18 Han visar även att en sådan splittring regelbundet kommer till 

uttryck tematiskt såväl som formellt i Kyrklunds författarskap.  

Om texten i olika bemärkelser pendlar mellan dessa båda perspektiv, hamnar 

läsaren i samma kluvna situation och uppmanas därmed att ta hänsyn till både det 

speciella och allmänna, till människan och hennes villkor. Denna intressanta aspekt av 

Kyrklunds texter kommer jag återvända till längre fram i novellanalyserna.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ”människans villkor” är ett oerhört 

vitt begrepp, omfattande allting från sociala omständigheter till biologiska betingelser. 

Begreppet är ju inte myntat av Kyrklund, utan förekommer i det allmänna språkbruket, 

där det har en ännu bredare betydelse. Och man kan argumentera för att all litteratur på 

ett eller annat sätt behandlar ”människans villkor”. Men utmärkande för Mas förståelse 

av det är betoningen på eländet, tragiken, vanmakten och ofriheten. I Kyrklunds 

berättelser påträffas därför i första hand sådana villkor som leder till olycka och 

missöden för karaktärerna. Den enskilda människan är fullkomligt utelämnad och 

formas av faktorer som faller utanför hennes makt. Slutligen utmärks Mas filosofi också 

av en ofrånkomlig fångenskap inom mänskligheten och problemet att som människa 

betrakta sig ur ”den omänskliga naturens synpunkt”, för hur ”skall man kunna göra det 

då man ändå är en människa? Detta liknar att spela schack med sig själv”. (s. 61) 

   

 

1.3.3 Litteraturens villkor 
 

Litteratur omfattar i stora drag skrivprocessen, texten och läsakten. För läsaren är det 

texten som är relevant, emedan skrivprocessen är otillgänglig. Den litterära texten kan 

genom symboler och litterära grepp organisera läsarens tankar och dirigera medvetandet 

i olika riktningar. Det är samspelet mellan dessa tre led som jag valt att beteckna som 

litteraturens villkor. Och med avsikt att betona sammanhanget med ”människans 

villkor” behåller jag samma satsuppbyggnad. Texten är naturligtvis det mest centrala, 

men jag vill använda mig av ett begrepp som innefattar alla leden, eftersom detta är 

                                                
18 Paul Norlén,”Textens villkor: a study of Willy Kyrkluns’s prose fiction, Stockholm 1998, s. 77.  
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nödvändigt för att helt tillägna sig de texter som uppsatsen behandlar. Jag inkluderar 

även skrivprocessen därför att den tematiseras och manifesteras i texterna. Med läsakten 

avser jag enbart de grepp som i texterna verkar illusionsbrytande och riktar läsarens 

medvetande mot textens konventioner och strukturer.   

Norlén använder begreppet ”textens villkor” i titeln på sin avhandling. Det jag 

menar med litteraturens villkor är mer omfattande. ”Textens villkor” är i min förståelse 

mer inriktad på textuella aspekter som genre, transtextualitet och grepp som parodi och 

ironi. Det bör också påpekas att Norlén inte använder detta begrepp på något sätt i 

avhandlingens brödtext, utan enbart figurerar i titeln. 

Litteraturens villkor är med andra ord texternas metalitterära aspekter, det som 

tematiskt eller formellt åskådliggör litteraturens förutsättningar, konventioner och 

strukturer.      

 

1.4 Tidigare forskning 
 

Kyrklunds författarskap är relativt omskrivet och har alstrat flera intressanta 

forskningstexter. Vissa enskilda verk har fått mer uppmärksamhet än andra och viss 

tematik och egenskaper har varit mer attraktiva. Det tidigare författarskapet, sent 40- till 

tidigt 50-tal, är kvantitativt mer representerat inom forskningen. Intresset för Kyrklunds 

tidiga prosa är till stor hjälp för denna uppsats. Gunnar Arrias Jaget, friheten och 

tystnaden hos Willy Kyrklund (1981) behandlar främst de tidiga romanerna och Polyfem 

förvandlad (1964) ur ett existentiellt filosofiskt perspektiv vid sidan av språklig och 

estetisk problematik. Undersökningen är huvudsakligen tematisk och placerar texterna i 

filosofisk kontext och utforskar intertextuella kopplingar till andra författare. Arrias 

behandlar även polemiken mot illusionsromanen, vilket är av särskilt intresse för denna 

uppsats. 

Paul Norléns avhandling ”Textens villkor”: a study of Willy Kyrkluns’s prose 

fiction (1998) fokuserar på genre, ironi, transtextualitet och lek i ett brett urval texter 

som spänner över hela författarskapet fram till bokens tryckår. Betoningen ligger dock 

på noveller och kortprosa från novellsamlingarna Ångvälten och 8 variationer. Norlén 

diskuterar ironi i förhållande till ”människans villkor”. Under denna rubrik ingår ”Opus 

Tegula” och Norlén menar att novellen präglas av det han benämner som ett ”split 

perspective”. Han går inte in på andra formella eller narratologiska aspekter. Mästaren 

Ma närmas med en liknande infallsvinkel, vilket innefattar ”människans villkor”, 
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matematikens betydelse och kritiken mot skönlitteraturen. Novellen ”Bara du” 

behandlas i förbifarten under rubriken ”Play and repetition” i sista kapitlet. I detta 

samma kapitel ägnas ett utrymme åt ”Mathematical games” med inriktning på 

matematiken i ”Katten”, Den rätta känslan och Om godheten. Däremot görs mer 

allmänna observationer angående Kyrklunds lekfullhet och om novellen som genre, där 

novellens förhållande till romanen och den större genreproblematiken uppmärksammas.  

Olle Widhe behandlar etik och form i Främlingskap: Etik och form i Willy 

Kyrklunds tidiga prosa (2005). Avhandlingen är avgränsad till tidig prosa, det vill säga 

Ångvälten och romanerna Tvåsam (1949), Solange, Mästaren Ma och den ett 

decennium yngre Polyfem förvandlad. Med ett intresse för moralfilosofiska problem 

och form undersöks ”etikens form”, med speciellt fokus på Kyrklunds montageteknik 

och texternas allegoriska dimensioner. Novellerna i Ångvälten närmas från en etisk 

ingångsvinkel. Likt flera av analyserna undersöks ”Opus Tegula” i relation till en 

biblisk ”pretext” som i detta fall innebär boken om Job. Widhe betonar människans 

revolt och menar att novellen gestaltar ”konstnärens revolt mot exiltillvarons villkor”.19 

Även Widhe ägnar ett betydande utrymme åt att diskutera kritiken mot romanen och 

diskuterar angående Tvåsam författarens och läsarens moraliska ansvar.   

Den senaste akademiska avhandlingen är Om kyrklundheten: Värde, kunskap och 

skrivande i Willy Kyrklunds Om godheten (2008) skriven av Johan Sahlin. Det som 

presenteras är en uttömmande och uppslagsrik djupdykning ner i tre problemområden i 

Om godheten. Sahlin har en tydlig idéinriktning med ett ständigt öga på 

kunskapsteoretiska och värdefilosofiska problem, men berör även stilistiska och 

formella egenskaper. Han för fram flera motiv närvarande i detta verk, ljusmotivet och 

människan som kryp. Han behandlar även skaparmotivet och metafiktiva aspekter. Mitt 

intresse för Om godheten är helt avgränsat till bruket av matematik och dess möte med 

litteraturen. Sahlin belyser i ett avsnitt närgånget matematikens funktion och betydelse 

med hjälp av intertextuella kopplingar till relevanta och explicit nämnda 

kunskapsteoretiska texter.  

Angående matematiken har Claes Wahlin författat en insiktsfull artikel med titeln 

”Högre matematik”, publicerad i Tidskriften 90tal, som främst utforskar matematikens 

strukturella inflytande på texterna i 8 variationer. Han berör även i korthet matematiken 

i avsnitt VII i Den rätta känslan och erbjuder intressant bakgrundinformation utan att 

analysera denna text närmare.   
                                                
19 Olle Widhe, Främlingskap: Etik och form i Willy Kyrklunds tidiga prosa, avh. Lund 2005, s. 76. 
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Vasilis Papageorgiou har samlat ett antal forskningsartiklar i antologin 

Skeptikerns Dilemma: texter om Willy Kyrklunds författarskap (1997). Flera av 

Kyrklunds texter, från kortprosa till dramatik, finns här representerade. Däribland 

Gunnar Arrias text ”mitt tal är (1) annat tal” i vilken han visar på en diabolisk attityd 

hos Kyrklund och spänningen mellan inlevelse och illvilja. Central för min uppsats är 

Arne Florins studie ”Om reduktion och stilisering i Willy Kyrklunds kortprosa”. Florin 

fokuserar på två noveller ”Opus Tegula” och den inledande novellen i 8 variationer 

”Scherzo”. Hans syfte sammanfaller till stor del med mitt eget. Liksom i denna uppsats 

är intresset riktat mot relationen mellan form och tematik. Florin granskar det korta 

formatets betydelse, dess olika tekniker för reduktion och koncentration. Han viger i 

synnerhet sin analys åt berättaren och stilblandningarna gällande ”Opus Tegula”. På 

dessa punkter gör Florin flera träffande och välformulerade observationer. Men jag 

tycker denna novell förtjänar en närmare läsning och det finns mer att utvinna.  

Kyrklunds intresse för ”människans villkor” är explicit och väl uppmärksammat 

inom forskningen. Jag känner emellertid inte till någon studie som tillämpar begreppet 

på de utvalda texterna och uttryckligen specificerar hur villkoren manifesteras. Sällsynt 

är även formalistiskt inriktade studier som undersöker hur detta intresse för 

”människans villkor” avspeglas formellt samt hur detta intresse anknyter till 

metalitterära aspekter. Jag har i detta avseende hämtat inspiration från Arne Florin som 

efterlyser en närmare undersökning angående hur det korta formatet sammanhänger 

med andra estetiska egenskaper och med tematiken.20 Också sambandet mellan intresset 

för ”människans villkor” och illusionsbrytande inslag, i de texter jag valt ut, tycker jag 

behöver utforskas närmare än vad som tidigare gjorts. Detsamma gäller för 

matematiken. Wahlin och Sahlin behandlar olika aspekter av matematisk närvaro hos 

Kyrklund utan att gå in på relationen till ”människans villkor”. Det finns även mer att ta 

upp angående mötet mellan matematik och det verbala språket i Om godheten som ger 

inblick i litteraturens villkor. 

 

 

2 Litteraturens villkor 
2.1 Det korta formatet, illusionslöshet och distans 
 

                                                
20 Arne Florin, ”Om stilisering och reduktion i Willy Kyrklunds kortprosa”, Skeptikerns dilemma, red. 
Vasilis Papageorgiou, Stockholm 1997, s. 102. 



  
 

14 

Mästaren Ma avfärdar skönlitteraturen eftersom den är mer intresserad av människor än 

människans villkor. (s. 63) Kritiken är huvudsakligen riktad mot långa 

tegelstensromaner upptagna med det speciella och futila. Skönlitteraturen representeras 

av en anonym figur endast omtalad som ”skönläsaren”. Skönläsaren fyller sina 

berättelser med ”konstifika figurer” och långa passager beskrivande triviala ting som 

redan är allmän kännedom. ”Detta kallas för ett rikt persongalleri, det gör stor lycka 

bland åhörarna, man himlar med ögonen och säger: hur väl träffat! och hur avslöjande!” 

(s. 62f) Med detta påstående i åtanke är det inte märkligt att Kyrklund nästan 

uteslutande arbetade i det korta formatet. Utflykterna i romanens form präglas av en 

ovilja att vara konventionella romaner, de är snarare montage av sammansatta kortare 

avsnitt. Detta konstaterar även Arne Florin som understryker frånvaron av ”ett längre 

homogent berättande”.21 Exakt var gränsen går mellan lång novell och kort roman är 

naturligtvis öppet för diskussion. Detta ska inte diskuteras här, däremot finns det skäl att 

ägna ett utrymme åt novellen som genre och betrakta Kyrklunds författarskap i denna 

kontext.  

 

2.1.1 Novellgenren 
 

Att definiera begreppet novell är inte oproblematiskt. Det första som åberopas är just 

det mindre omfånget, jämfört med en typisk roman. Vad som i denna mening 

kategoriseras som novell har förändrats genom historien i förhållande till det rådande 

litterära klimatet.22 Enligt Edgar Allan Poe bör en novell kunna läsas i en enda 

sittning.23 Slår man upp ordet novell, eller engelskans short story, i ett litteraturlexikon 

kan man ofta läsa någonting i stil med:  
We can say that, by and large, the short story writer introduces a very limited number of persons, 
cannot afford the space for the leisurely analysis and sustained development of character, and 
cannot undertake to develop as dense and detailed a social milleu as does the novelist.24  
 

På grund av begränsningarna som det mindre utrymmet medför förekommer det en 

uppfattning om att novellen koncentreras till en enstaka situation, en konflikt eller en 

miljö.25 Staffan Bergsten och Lars Elleström använder ett något hårt ordval i 

behandlingen av samma problematik: ”novellens mindre omfång gör den obrukbar för 

ändamål som kräver en lång rad moment utsträckta i tid och rum, dvs. för 
                                                
21 Arne Florin, ”Om stilisering och reduktion i Willy Kyrklunds kortprosa”, s. 102. 
22 Beata Agrell, ”Novellgenren, traditionerna och experimenten”, Ord & Bild, 2012:3, s 8. 
23 Ibid. 
24 M. H. Abrams, A Glossary of Literary Terms, Orlando 1999, s. 286. 
25 Agrell, s. 9. 



  
 

15 

utvecklingsförlopp och komplicerade intriger, vilka utmärker flera typer av romaner.”26 

Förvisso är det sant att novellen inte har möjligheten att behandla ett längre tidsspann 

med samma detaljrikedom, men en snabb blick på Kyrklunds novellistik bekräftar att 

det korta formatet kan inrymma ett lika långt händelseförlopp som romanen. Det mindre 

omfånget, eller i Chatmans termer, en kort diskurstid, innebär inte en kort berättelsetid. 

Kanske kan några av Kyrklunds noveller placeras under det mindre vanliga begreppet 

”mini-roman” som Carin Röjdalen använder. ”Formen kräver, enligt denna uppfattning, 

koncentration: på några sidor skall novellen hinna med allt det som romanen behöver 

många fler sidor för att gestalta”.27 

 

2.1.2 Det korta formatet och språket 
 

I novellen ”De döda drömmarnas ö” i Ångvälten kan man läsa en kort dialog som 

vänder blicken mot novellgenrens ställning på marknaden. På frågan varför det är svårt 

att få sina verk tryckta i Sverige ges svaret: ”Därför att den svenska publiken inte läser 

noveller som är samlade i en bok. I Sverige läser man endast veckotidningsnoveller och 

tegelstensromaner.”28 Kyrklund debuterade i slutet på 40-talet, ett decennium som likväl 

innebar ett dramatiskt uppsving för novellen. ”Den sammanföll,” enligt Agrell, ”med 

den modernistiska lyrikens genombrott [...] formexperimentet hade blivit konvention 

och tradition. De lyriska experimenten gynnade novellen och novellistiska 

framställningssätt”.29  

I framkanten av den modernistiska novellens framgång var Lars Ahlin och 

karakteristiskt för Ahlin och 40-talets novellistik var bruket av olika anti-illusionistiska 

tekniker, ”den naturalistiska ytan bryts upp och texten fragmentariseras”, som Röjdalen 

uttrycker det.30 Kyrklund tycks väl hemmastadd i denna illusionsbrytande tradition. 

Widhe fortsätter på samma linje och beskriver Kyrklunds framställningssätt som ”ett 

försök att etablera en dialog som inte baseras på illusionsromanens monologiska 

framställningsform, utan på en aktivt ansvarstagande läsarhållning”.31 Att vara 

illusionsbrytande kräver att det finns något att bryta mot. Det är därför inte ovanligt att i 

                                                
26 Staffan Bergsten & Lars Elleström, ”Novell och kortprosa”, Litteraturhistoriens grundbegrepp, Lund 
2004, s. 158, min kursivering. 
27 Carin Röjdalen, ”Novellgenren”, ”Men jag ville hjälpa”: Studier i Lars Ahlins 1940-talsnovellistik, 
avh. Göteborg 1997, s. 67. 
28 Willy Kyrklund, ”De döda drömmarnas ö”, Ångvälten, Stockholm 1948, s. 86. 
29 Agrell, s. 13. 
30 Röjdalen, s. 75. 
31 Widhe, s. 33. 
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Kyrklunds texter påträffa realistiska eller mimetiska passager, som etablerar en värld för 

karaktärerna att bebo och agera inom. Och som vi ska se finns det en tendens att leda 

läsaren in i en realistisk situation bara för att rasera den. Dels för att skifta betydelseplan 

och dels för att avslöja illusionen och framföra texten som text. Det finns en hel del 

sanning i den upplevelse Ulf Olsson beskriver, hur vi som läsare av Kyrklunds texter 

kan skakas av ”upptäckten att vi dragits in i berättelsens spel bara för att lämnas där, 

utan regler att följa”.32 

En bidragande faktor till valet av det korta formatet torde vara Kyrklunds 

skeptiska hållning gentemot språket. Arne Florin rapporterar att Kyrklund i intervjuer 

ofta återkom till svårigheten att skriva, vilket är kopplat till en pessimistisk och skeptisk 

språksyn. ”Texten krymper i takt med att misstron ökar”, skriver Florin, vilket förefaller 

vara en logisk konsekvens.33 Kyrklund berättar i ett anförande en kort anekdot om Per 

Wästberg som tydligen räknat ut att han, Kyrklund, under hela sitt författarliv i medel 

skrivit 2 ord per månad.34 I ett annat anförande följer Kyrklund Saussure och framlägger 

språket som inneslutet i sig självt: ”Orden i ett språk definierar varandra. Ur detta följer 

att språket är ett slutet system. Vi kan hålla på här och diskutera i evighet utan hänsyn 

till någon yttre verklighet under förutsättning att vi talar samma språk.”35 Hur kan man 

då tala om ”realism”? Vad finns det för poäng med att späda på med utförliga miljö- 

och karaktärsbeskrivningar? 

Man bör också inräkna Kyrklund medvetenhet om språkets kapacitet, vad språket 

kan yttra sig om och vad som bör lämnas osagt. I mötet med språkets gräns tycks det 

finnas ett starkt motstånd att pressa det längre. Kyrklund föredrar på flera ställen 

återhållsamhet eller tystnad. Magnus Florin gör en allmän iakttagelse: ”Stumheten blir 

hos Kyrklund ett yttersta tecken på människans belägenhet. I dramat Gudar och 

människor är gudarna talföra och människorna tystlåtna. Livet är i grunden 

outsägligt.”36 Han citerar därefter en mening ur Polyfem förvandlad som föregås av en 

längre uppmaning som jag citerar i sin helhet. Stycket förklarar vikten att hålla sig till 

sannfärdigheten angående de yttre omständigheterna: 

                                                
32 Ulf Olsson, ”Den rätta texten?”, Skeptikerns dilemma, red. Vasilis Papageorgiou, Stockholm 1997, s. 
55.  
33 Arne Florin, ”Om stilisering och reduktion i Willy Kyrklunds kortprosa”, s. 103. 
34 Kyrklund, ”Den negativa termen”, s. 587.  
35 Willy Kyrklund, ”Att förstå konst”, Berättelser, Dramatik, Artiklar, Anföranden, Stockholm 1996, s. 
574. 
36 Magnus Florin, ”Tystnaden och talet: Om Willy Kyrklunds Elpënor”, Skeptikerns dilemma, red. Vasilis 
Papageorgiou, Stockholm 1997, s. 119f. 
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Det är nämligen, tycker jag, frånstötande i dylika fall med en beskrivning, som syftar till någonting 
annat än till att framställa vad som är i saken sant i det aktuella fallet, så långt som denna sanning 
är känd. Själva lidandet kan ju icke beskrivas.37  

 
Försöken att pressa språket utöver dess kapacitet leder lätt till sönderfall av syntax. ”För 

min del,” förklarar Kyrklund, ”har jag som författare snarast misströstat om vad som 

kan uppnås genom att krossa det konventionella språket. Andra har varit mer 

optimistiska.”38  

 

2.1.3 Illusionslöshet och distans 
 

Finns det en form av realism i Kyrklunds texter måste den ändå sägas vara sparsmakad. 

Utförliga miljöbeskrivningar, dialoger och andra tekniker som används för att skapa 

närhet och dra in läsaren i en annan verklighet lyser med sin frånvaro. Arne Florin för 

fram en aspekt av det korta formatet som jag delar, nämligen att det kan betraktas som 

ett exempel på stilisering, ”den framtvingar en koncentration som tenderar att avlägsna 

texten från mimesis”.39 Men i Kyrklund fall beror nog dragning till kortprosa på ett 

föregående ointresse för mimesis och verklighetsillusioner. De mimetiska inslagen är 

avskalade och begränsade till det nödvändigaste. I vissa fall får det räcka med 

antydningar, ett eller ett fåtal ord, för att etablera en viss miljö eller introducera 

karaktärer.  

Ett huvudord i novellkonsten är reduktion. Det gäller att reducera i flera 

avseenden, men i slutändan handlar det om att hålla nere mängden ord. Polemiken mot 

tegelstensromanen i Mästaren Ma är en fortsättning på kritiken som tidigare yttrats i 

Tvåsam, där den i större utsträckning är anti-illusionistisk och riktar sig mot författare 

som vill bedra läsaren. Det sägs att den som skriver romaner väljer att saken redan är 

avgjord, men sanningen är annorlunda.  
Men för den som skriver en bok är ingenting ett fait accompli. Om han likväl låtsas det, så är han 
oärlig. Om han låtsas att alla dessa saker redan är avgjorda, innebär detta att han vill lura (möjligen 
sig själv men i varje fall) andra.40  
 

Att skriva en bok består av ständiga övervägningar, vissa mer triviala än andra, som 

färgen på en trappuppgång. Detta blir obestridligt påtagligt i Tvåsam. Dessa latenta val 

som sysselsätter en författare kommer upp till ytan av texten: 

                                                
37 Willy Kyrklund, Polyfem förvandlad, Stockholm 1964, s. 11. 
38 Willy Kyrklund, ”Det estetiska uttryckets betydelse”, Berättelser, Dramatik, Artiklar, Anföranden, 
Stockholm 1996, s. 583. 
39 Arne Florin, ”Om stilisering och reduktion i Willy Kyrklunds kortprosa”, s. 102. 
40 Willy Kyrklund, Tvåsam, Stockholm 1949, s. 34. (härefter inom parentes) 
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Övervaktmästaren gick genom en port (mellan två huslängor) och över en asfalterad (stenlagd) 
gård; ett blåmålat (brunmålat, vitkalkat) trapphus vindade sig uppåt, tre (två, fyra, fem) trappor: 
Mathilda (Matilda) Syrén. Han ringde (bultade) på dörren; det fanns (fanns icke) ringklocka. 
Antalet kombinationer är 2·2·3·4·2·2·2 = 384, alla lika (lik)-giltiga, det här börjar bra. (s. 27) 
 

Stycket blottlägger det som egentligen är självklart i ett fiktivt narrativ, att allting 

likaväl kunde utspelat sig annorlunda, att berättelsen kunde utsmyckats i andra termer. 

Fru Syrén går från att vara en ”mager gumma med fågelansikte” till en ”utomordentligt 

älskvärd dam i sina mest fascinerande år” och inredningen är ”betydligt burgnare än i 

föregående version”. (s. 27ff) 

Variationerna förnekar all form av verklighetsillusion. I det att berättaren eller 

författaren försöker besluta sig om färgen på fru Syréns trappuppgång blir texten som 

konstruktion mer och mer ofrånkomlig. Samtidigt framkallar variationerna flyktiga 

bilder av en värld i förändring, ett prov på hur ”bilderna vandrar igenom oss”, som det 

heter i Polyfem förvandlad och 8 variationer. Den slutgiltiga domen i Tvåsam är 

otvetydig, när författaren 
har låtsats ihop en fyrahundra sidor, så får han pengar för det, dess mer pengar ju mer han låtsas. 
Meningen med all denna låtsaslek är att suggerera läsaren till att han inte läser en bok utan... ja vad 
då? Att rada en massa fingerade fakta efter varann och ta på sig minen att det inte kunde vara 
annorlunda, detta är ett depraverat illusionstrick ingenting annat. (s. 36) 
 

Polemiken i Tvåsam är, som Widhe noterar, etiskt motiverad, snarare än estetiskt.41 

Men dessa passager ur Tvåsam tillsammans med Kyrklunds författarskap i sin helhet 

visar svårigheten att skilja det etiska från det estetiska. Även om det är etiskt motiverat 

har det samtidigt påtagliga estetiska konsekvenser. Med en sådan kritisk hållning till 

utdragna romaner och det Gunnar Arrias kallar illusionsestetik42 väljs fördelaktigast att 

arbeta inom det korta formatet, med en experimentell och lekfull inställning. Arrias 

utgår angående angreppen på illusionsestetiken från ett existentiellt perspektiv. I detta 

avseende siktar han i första hand in sig på Mästaren Ma som han menar flätar samman 

existentiella frågor med estetiska.43 Ett begrepp som Arrias genomgående använder sig 

av i sin avhandling är självstympning, hämtat från en passage i Solange. I detta 

sammanhang innebär intresset för ”människans villkor”, dvs. att betrakta sig ur den 

omänskliga naturens synpunkt, en form av självstympning.44 Begreppet självstympning 

har tydligt negativa konnotationer, vilket Arrias är medveten om och försäkrar i 

inledningen att det inte behöver förstås negativt.45 Men självstympningen är i fallet Ma, 

                                                
41 Widhe, s. 91. 
42 Arrias, Jaget, friheten och tystnaden hos Willy Kyrklund, s. 83. 
43 Ibid., s. 85. 
44 Ibid. 
45 Ibid., s. 11. 
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enligt Arrias, existentiell och estetisk. Han skriver: ”den existentiella självstympningen 

hos Kyrklund är analog med den estetiska, som tar sig uttryck som avhumanisering, den 

rena diktens ideal etc.”46 Jag sätter begreppet självstympning av alla dess slag åt sidan, 

för att istället ta till vara på avhumanisering och tillföra distans.  

Konst tillåter att ett ting eller en händelse kan betraktas på avstånd skilt från det. 

Betraktaren befinner sig utanför och ett konstverk kan under dessa förhållanden 

tydligare synliggöra vissa aspekter av tillvaron. Mas uttryckta vilja att betrakta sig själv 

och ”människans villkor” ur den omänskliga naturens synpunkt är inte i sig en estetisk 

strävan. Men att betrakta tillvaron genom ett konstverk eller direkt är inte helt olika, det 

gäller i båda fallen man intar ett teoretiskt förhållningssätt. Teori, från grekiskan 

theoria, att skåda. Närmare bestämt ett betraktande på avstånd, från en ”högre” 

utsiktspunkt, varifrån den stora bilden och tillvarons strukturer åskådliggörs. Det gäller 

att ta ett steg tillbaka och inte, så att säga, leva med. Det är just denna brist hos 

människorna som Ma föraktar, deras upptagenhet med att leva, vilket går ihop med 

deras beundran för skönlitteraturens magi. För den skönlitterära läsaren innebär distans 

att inte uppslukas av textens värld, men att bevara en analytisk hållning, vilket med 

hjälp av olika anti-illusionistiska grepp kan uppmuntras av författaren.   

Det viktigaste namnet i detta avseende är troligtvis Bertolt Brecht som tog hjälp 

av olika distanseringstekniker för att uppnå en Verfremdungs- eller distanseringseffekt 

som förhindrar identifikation och att publiken förlorar sig i pjäsen. Brecht invände 

likaså han mot vissa aspekter av realism, som han menade måste genomskådas för att 

synliggöra ”[l]agarna, som behärskar livsprocessens förlopp”.47  

Brechts estetik var marxistiskt motiverad och hade andra syften i åtanke än 

Kyrklund. Och till skillnad från Brecht formulerade Kyrklund aldrig något utförligt 

konstnärligt program. Men emellertid går det att urskilja en bestämd konstnärlig attityd i 

Kyrklunds texter och kommentarer. I ett anförande betitlat ”Streckgubben” ger han sin 

egen syn på vad ett intresse för ”människans villkor” har för estetiska följder.  
Den oundvikliga konsekvensen blir att människoskildringen förtunnas, den litterära figur som 
presenteras blir allt magrare, den individuella köttigheten försvinner, denna köttighet vars olika 
placering gör oss till särskilda individer så att jag är jag och ingen annan. Vad som återstår efter 
denna reduktion är en streckgubbe, som skall illustrera någon tanke som författaren av någon 
anledning har funnit tänkvärd.48 
 

                                                
46 Arrias, Jaget, friheten och tystnaden hos Willy Kyrklund, s. 85. 
47 Gunnar Brandell, Drama i tre avsnitt, Stockholm 2004, s. 71.  
48 Willy Kyrklund, ”Streckgubben”, Berättelser, Dramatik, Artiklar, Anföranden, Stockholm 1996, s. 
628. 



  
 

20 

Begreppet ”streckgubbe” visar på distans i form av reducerad karakterisering, men man 

kan också tänka på det som en form av avhumanisering, som förhindrar alltför djup 

inlevelse med karaktärerna. Begreppet avhumanisering förutsätter ju dock människor. 

Men vilka människor? I det att Kyrklund är noga med att påminna läsaren om att det är 

en text denne läser uppdagas även de förmodade människorna som språkliga 

konstruktioner och funktioner av texten. På vissa ställen är det mer uppenbart, som i 

”Bara du”. I andra fall som i ”Opus Tegula” och avsnitt II i Den rätta känslan uttrycks 

det indirekt genom berättartekniska drag. Avhumanisering innebär i min mening det 

som förhindrar läsaren att identifiera karaktärerna med verkliga människor. Men det 

behöver inte vara riktigt så omstörtande. Det kan också innebära att lägga mindre vikt 

på karaktärers känslor och tankeliv, alla tekniker som gör det tydligt att människorna 

inte är av första intresse. Villkorens estetik kännetecknas av distans, distans genom 

olika anti-illusionistiska distanseringstekniker, vilket hjälper till att åskådliggöra 

litteraturens villkor, och distans till karaktärerna, miljön och händelseförloppet, vilket 

framhäver ”människans villkor”.  

 

2.1.4 ”Tankemodeller” och narrativ funktionalitet 
 

Idén om ”streckgubben” som presenterades ovan är, om än oerhört intressant, lika 

skissartad och mager som det den beskriver. Den är i stora drag korrekt och en bra 

liknelse för många av Kyrklunds litterära människor/karaktärer, men det är nödvändigt 

att fylla ut den. Med begreppet problematiserar Kyrklund litteraturens villkor och sitt 

eget författande. Samma självmedvetna skärpa kännetecknar även förställningen om 

”tankemodeller”. De båda begreppen överlappar delvis varandra, men det senare 

sträcker sig utöver karaktären och inkluderar berättelsen som helhet. ”Jag har som 

författare ofta fått frågan vad det är som jag egentligen sysslar med. Ibland har jag 

svarat: jag tillverkar tankemodeller.”49 

Kyrklunds sätt att tänka i termer av ”streckgubbar” och ”tankemodeller” indikerar 

ett stort mått av funktionalitet. Karaktärerna är inte ändamålet, men fyller en narrativ 

funktion, ämnade att ”illustrera någon tanke som författaren av någon anledning har 

funnit tänkvärd”. En sådan funktionell uppfattning av karaktär bär på starka 

formalistiska drag. Formalisterna, förklarar Seymour Chatman, ”too argue that character 

                                                
49 Willy Kyrklund, ”Tankemodeller”, Berättelser, Dramatik, Artiklar, Anföranden, Stockholm 1996, s. 
590. 
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are products of plots, that their status i ’functional,’ that they are, in short, participants 

or actants rather than personnages, that it is erroneous to consider them as real 

beings”.50  

Karaktären är sekundär till handlingen och enligt Kyrklund är båda dessa enheter 

sekundära till den tanke som författaren vill driva fram. Man kan alltså förvänta sig att 

Kyrklunds berättelser innehåller karaktärer som kännetecknas av deras narrativa 

funktionalitet och är karakteriserade i den utsträckning som är nödvändig för ett bestämt 

ändamål. Så förefaller det också vara, speciellt i kortprosan. Karaktärerna, även 

berättarna, kan betraktas som funktioner i analytiska modeller avsedda att blottlägga 

människans och/eller litteraturens villkor. Men detta låter samtidigt väldigt statiskt och 

många av Kyrklunds texter är tvärtom mycket rörliga och transformerande. De 

påminner om ett spel, som likväl utmärks av ett högre intresse för spelets regler och 

strukturer. För att undersöka detta närmare återfinns ett flertal illustrerande exempel i 8 

variationer, inklusive ”Bara du” som är mitt huvudobjekt.  

 

2.2 ”Bara du” och konsten att forma en litterär karaktär/människa 
 

Johan Dahlbäck inleder sin artikel med betoning på ordet ”variationer” i samlingens 

titel. Ordet förebådar om lek och brist på allvar, det ger intrycket av ”distanserad kyla” 

och ”demonisk neutralitet”.51 Boken inleds därtill karakteristiskt med ett fragment av 

Herakleitos som omedelbart bekräftar dessa intryck. Det säger att ”tiden är ett barn som 

leker spelar bräde”, och texterna utmärks av en lekfull rörlighet som närmar sig både 

musiken och matematiken.52 I samlingens åtta noveller är det tiden som har huvudrollen 

och i flera av dem bevittnas leken med tidens flöde. I ”Återtaget drag” framställs en 

variation på berättelsen om Wilhelm Tell som förvandlar denne Wilhelm från en hyllad 

hjälte till en anspråkslös skomakare. Tiden spolas tillbaka och förutsättningarna ändras, 

”som om historien var ett parti schack, författaren en spelare som gör sig skyldig till en 

otillbörlig manöver”.53 Flera av samlingens noveller kan läsas som metalitterära 

kommentarer i samma anda. Berättelserna uppdagas som fiktiva och händelseförloppets 

utveckling ligger helt i berättarens eller författarens händer.  

                                                
50 Chatman, s. 111. 
51 John Dahlbäck, ”Blind oändlighet: Variationerna som tema i 8 variationer”, Skeptikerns Dilemma, red. 
Vasilis Papageorgiou, Stockholm 1997, s. 105. 
52 Ibid., s. 109. 
53 Ibid. 
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Ingenstans blir det emellertid lika expressivt som i den både till omfånget och 

handlingen mycket koncentrerade ”Bara du”. Med denna text får leken en annan 

betydelse som härmed riktar in sig på texten själv. Spelet är ett spel med litteraturens 

mekanismer. Ordet variation kan ju även innebära att konstnären söker framställa ett 

och samma motiv, en enstaka händelse, i varierande form. Denna mycket korta 

berättelse, skildrande ett ytterst litet parti av ett människoliv, fastnar i en cirkelrörelse. 

Partiet spelas om.  

Omspelet resulterar i små, men betydande förändringar. I grunden finns här en 

konkret berättelse om ett par, en man och en kvinna, som har bestämt träff i kvinnans 

lägenhet. Han är namnlös och saknar egenskaper, det är knappt ens att han liknar en 

”streckgubbe”. Han är ett pronomen, ett ”han” på väg till ett ”hon”, eller mimetiskt 

uttryckt en man på väg till sin käraste. Det börjar som vilken berättelse som helst: 
Han tog 48:n. Det hade blivit ofta numera. Varje dag snarare sagt. Glädjen är densamma och 
förväntan. [...] Han hade gjort några uppköp, mat och dricka, ingenting överdådigt, det behövdes 
inte. Det var honom hon ville ha och han henne.54  
 

Berättelsen ger vid ett tidigt stadie sken av att vara en kärlekshistoria som kanske 

kommer att säga något inspirerande om mänskliga relationer och skildra erfarenheter i 

vilka läsaren må känna igen sig. Mannen kliver in i en hiss i ett gammalt hus. På tredje 

våningen bor hans älskade Anna. Till skillnad från den anonyma huvudkaraktären, 

ägnas ungefär en fjärdedel av texten åt att beskriva Anna, vilket i sammanhanget får 

betraktas som utförligt. 

Karakteriseringen utförs likväl med dubbla avsikter, dels för att visa det speciella 

med Anna, ”att hon var just den som hon var” (s. 30), och dels för att åskådliggöra en 

litterär karaktärs syntetiska natur, som en sammansättning av ord. Detta blir först 

påtagligt i det att narrativet efter halva texten börjar om. Samma situation spelas upp på 

nytt med skillnaden att karaktären Anna ersätts med Hanna, sammansatt av en variation 

på den föregåendes egenskaper. Om Anna sägs att ”hon var liten och späd, att hon hade 

ett jämnt och behagligt lynne med fallenhet för drömskhet och matematik, en måhända 

mindre vanlig kombination”. (s. 30) I jämförelse säger berättaren att Hanna ”var liten 

och späd, att hon hade ett livligt lynne men en viss skygghet bland människor, att hon 

hade begåvning för musik och matematik, en måhända vanlig kombination”. (s. 32) 

Berättaren fortsätter i båda fallen med att beskriva deras utseende i någorlunda detalj. 

Anna: ”hon hade ett ganska vackert regelbundet ansikte och mellanbrunt hår, som hon 

knöt upp i två tofsar med barnsliga rosetter.” (s. 31) Hanna: ”hon hade ett vackert 
                                                
54 Willy Kyrklund, ”Bara du”, 8 variationer, Stockholm 1982, s. 29. (härefter inom parentes)  
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ansikte, som tyvärr vanställdes av ett eldsmärke på högra tinningen och kinden, att hon 

hade långt svart hår, som hon bär utslaget som ett dok av natt.” (s. 33) Båda trivs med 

att arbeta som datorprogrammerare, men den ena gillar ”Chagall och solnedgångar” (s. 

30) och den andra ”Stravinskij och Cassiopeia”. (s. 32)  

Beskrivningarna är strukturellt sett identiska, de föranleds och följs av stycken 

med strukturellt likvärdiga funktioner och enbart smärre förändringar i 

meningsuppbyggnad och ordval. Stycket som direkt följer på de deskriptiva och 

karakteriserande passagerna tillkännager textens intention, nämligen att framföra en 

metalitterär kommentar. Förutom utbytet av Anna med Hanna förblir stycket oförändrat: 

”Ingen av dessa egenskaper var väl synnerligen märklig i och för sig, men tillsammans 

var de [Anna/Hanna], just hon, och därigenom blev de betydelsefulla. Det särskildas 

betydelse för känslan inser en författare, när han beskriver allehanda påhittade 

omständigheter och detaljer för att göra framställningen levande och gripande.” (s. 31, 

33) På nytt är det alltså skönlitteraturens upptagenhet vid det särskilda och speciella 

som är måltavlan. 

Dahlbäck beskriver ”Bara du” som en framställning av ”kärlekens realitetseffekt”, 

med begreppet ”realitetseffekt” hämtad från Roland Barthes betecknande ”de delar av 

den realistiska beskrivningen som endast syftar till att förstärka intrycket av 

verklighet”.55 Beskrivningarna kan med andra ord sägas öka graden av mimesis, ett 

prov på showing, i motsats till telling. Men det finns skäl att som Wayne Booth 

ifrågasatt huruvida showing överhuvud taget är möjligt, en kritik som senare upprepas 

av Genette: ”the very idea of showing, like that of imitation or narrative representation 

[...], is completely illusory: in contrast to dramatic representation, no narrative can 

’show’ or ’imitate’ the story it tells.”56 Så länge språk inte imiterar språk så finns det, 

enligt Genette, egentligen ingen mimesis att tala om, endast varierande grader av 

diegesis. Ett litterärt narrativ kan som bäst presentera en detaljerad berättelse som 

framstår ”levande”.57 Fram till denna punkt i texten fyller beskrivningen av Anna just 

denna funktion, den fokuserar medvetandet på karaktärens ”levande” mimetiska 

dimension. Genom att spela om partiet görs läsaren medveten om denna inneboende 

illusoriska mekanism hos litteraturen. Texten frammanar en värld befolkad av 

människor, samtidigt som den underminerar sig själv, påvisar illusionen och avslöjar sin 

textlighet.  
                                                
55 Dahlbäck, s. 114f. 
56 Gérard Genette, Narrative Discourse, övers. Jane E. Lewin, Ithaca 1980, s. 163f. 
57 Ibid., s. 164. 
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Efter metakommentaren går det inte längre att med gott samvete läsa texten på 

något annat sätt. Den efterföljande passagen som är ämnad att föreställa en dialog, 

framställd i indirekt anföring, blir till en parodi, en ironisk schablon: ”Säg att du älskar 

mig! – jag älskar dig, just dig och ingen annan, och du är allt som har någon betydelse 

för mig i världen.” (s. 31) Härmed börjar narrativet om, från och med hisspassagen, och 

den resterande delen av texten läses med misstanke och skepsis. 

Karaktärsbeskrivningarna ingår i en större skildring av mannens mycket speciella 

ömhet, ömheten för Anna/Hanna. Dessa passager föranleds av ett självmedvetet stycke 

som antyder karaktärernas begreppsmässiga tillvaro: ”Dess [förutsättningar/villkor 

varförutan icke/sine qua non], dess enda sammanhang i begreppsvärlden konstituerades 

av [Annas/Hannas] person: att hon var just den som hon var.” (s. 30, 32) Ömheten och 

därtill hela den skildrade situationen sker på litteraturens villkor inom ett språkligt 

sammanhang. Miljön, människorna och kärleken emellan dem består fundamentalt av 

en samling ord som bildar en text. Det vore däremot reducerande att inte ta hänsyn till 

läsarens medvetande, där ytterligare ett sammanhang uppstår, som visserligen är 

beroende av men mycket annorlunda från texten. Karaktärerna blir mer än blotta ord, 

eftersom ett narrativ i sig inte är en färdigställt, men enbart frammanar en värld som 

läsaren oundvikligen fyller med egna slutsatser.58 Men eftersom texten i detta fall så 

ofrånkomligt uppenbarar dess syntetiska och begreppsmässiga natur kan det vara 

lämpligt att undersöka denna konkreta sida av texten närmare. 

Det ovan citerade stycket nämner uttryckligen det begreppsmässiga 

sammanhanget och ställer i centrum en karaktär med en specifik uppsättning egenskaper 

som gör henne till den hon är. Uttryckt i dessa termer förs tankarna till en 

strukturalistisk syn på karaktär som gärna framhåller den syntetiska dimensionen. I S/Z 

presenterar Barthes en typisk strukturalistisk förklaring. Förenklat uttryckt konstrueras 

en litterär karaktär av en samling konnotativa begrepp (seme) anknutna till ett 

egennamn: ”Character is an adjective, an attribute, a predicate (for example: unnatural, 

shadowy, star, composite, excessive, impious, etc.) [...] the person is no more than a 

collection of semes.”59 Det fungerar bra att ersätta ordet ”egenskaper” i berättarens 

kommentar med ”semes” och en likvärdig föreställning framkommer. Karaktärer kan ju 

däremot ha flera semes gemensamma med varandra, men som ingår i en större helhet 

                                                
58 Chatman, s. 120. 
59 Roland Barthes, S/Z, övers. Richard Miller, Oxford 1990, s. 190f. 
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som sammantaget ger upphov till en bestämd individ. En karaktär ”is the sum, the point 

of convergence” av olika semes upphängda på ett egennamn.60  

Sannolikt är det tillräckligt att lägga märke till att namnet ändras från Anna till 

Hanna för att dra slutsatsen att det gäller två separata personer. Dessutom möjliggör 

egennamnet ”the person to exist outside the semes, whose sum nonetheless constitutes it 

entirely. As soon as a Name exists (even a pronoun) to flow toward and fasten onto, the 

semes become predicates, inductors of truth, and the Name becomes a subject”.61 

Barthes förefaller här tala om den realistiska eller mimetiska dimensionen som syntesen 

frammanar. Och flertalet skulle nog hävda att den syntetiska dimensionen, i och med 

läsakten, skjuts undan för den mimetiska, där identifikation kan inträffa.  

Mannen förblir å andra sidan anonym, hans enda kännetecken är ömheten för 

Anna/Hanna. Med realistisk detaljrikedom, i vad som kan betraktas som en parodi på 

dessa långdragna deskriptiva passager som Ma och Kyrklund unisont avfärdar, får vi 

veta desto mer om hissens egenskaper: ”Hisstrumma med järnsmide, hisskorg med 

boasering jämte smärre graffiti, spegel, något anlupen, och sittbänk, yttergrind och 

innergrind.” (s. 29) Passagen upprepas totalt tre gånger i oförändrat skick och 

förekommer alltså mer än någon annan. Att den tredje repetitionen dessutom får avsluta 

novellen leder följaktligen till att dessa oviktiga detaljer betonas ytterligare. Och 

placerad i något annat sammanhang än detta vore passagen tämligen marginell och 

lättglömd, här fyller den dock en viktig narrativ funktion som markör för narrativets 

omspel. 

Slutet indikerar att allting börjar om på nytt och därför kommer att framstå som en 

oändlig ”speldosemelodi”.62 Liknelsen har väl sina brister eftersom texten, i det här 

fallet, inte är en identiskt upprepad ”melodi” utan består av variationer. Berättelsen 

förändras ju och det impliceras att varje omspel innebär liknande förändringar, vilket i 

praktiken genererar flera, något olikartade, berättelser. Det som kvarstår är den 

grundläggande narrativa strukturen. Narrativet upprepas, inte berättelsen. Det är också 

intressant att se till vad som förblir oförändrat mellan variationerna, nämligen det gamla 

huset. Kan det vara så att det utslitna huset i själva verket står för en utsliten 

romantikgenre inom litteraturen? Likt en tom grundstruktur som en författare må fylla 

med diverse detaljer för att skapa olika variationer på ett gammalt tema.  

                                                
60 Barthes, s. 191. 
61 Ibid. 
62 Arne Florin, ”Om stilisering och reduktion i Willy Kyrklunds kortprosa”, s. 102. 
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Arne Florin ser i den cirkulära kompositionen anledning att tänka på matematiken 

och betrakta berättelsen som matematiska funktioner bestående av olika 

variabelvärden.63 Detta är precis vad Claes Wahlin gör i sin artikel ”Högre matematik” i 

tidskriften 90tal, där han inledningsvis konstaterar hur berättelserna i 8 variationer 

tycks uppbyggda efter matematiska modeller. Wahlin skriver: ”Man kan helt enkelt 

frilägga matematiska funktioner, eller datafunktioner i de flesta av berättelserna.”64 I sin 

analys av ”Bara du” tar Wahlin hjälp av programmeringsspråk för att åskådliggöra 

berättelsens struktur. Den liknas vid en registerfil i vilken olika variabler kan inmatas 

och som förändrar registrets utseende. Uttryckt i programspråket cobol kan 

karakteriseringen, enligt Wahlin, uppställas på följande sätt: 
01 Personbeskrivning 

02 Namn 
02 Storlek 
02 Lynne 
02 Fallenheter 

03 Fallenhet A 
03 Fallenhet B 
03 Fallenhet C 

02 Begåvningar 
03 Begåvning A 
03 Begåvning B 
03 Begåvning C 

02 Yrke 
02 Intressen 

03 Intresse A 
03 Intresse B 
03 Intresse C 
etc.65 
 

Uttryckt i termer av ett datorprogram påminner författarkonsten mer om en mekanisk 

procedur. Enligt Wahlin är berättelsen ”fullt möjlig att programmera, och det dessutom 

ganska enkelt. Som en ironi riktad mot fiktionsberättandet är denna fyra sidor korta 

variation förödande”.66 Detta kan ju väldigt enkelt framstå som en strukturalistisk dröm 

och på den vägen reducerande, men obestridligen är just detta textens ändamål, att 

blottlägga strukturen, spelets regler och därigenom upphäva den mimetiska 

dimensionen. ”Bara du” är en strukturalistisk lek som dirigerar läsarens medvetande 

från det specifika, människorna, till litteraturens strukturer eller villkor, det allmänna. 

Fortsättningsvis observerar Arne Florin i en opublicerad licentiatavhandling hur den 

”mekaniska” tekniken dessutom kan ses som en högre makts lek med människorna och 

                                                
63 Arne Florin, ”Om stilisering och reduktion i Willy Kyrklunds kortprosa”, s. 102. 
64 Claes Wahlin, ”Högre matematik”, Tidskriften 90tal, årg. 1, 1990:1, s. 19. 
65 Ibid., s. 21. 
66 Ibid. 
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på ett litterärt plan som en ”underminering av berättarfriheten – berättaren är själv styrd 

av överpersonliga strukturer”.67  

Möjligen kan man utläsa en mer mänsklig kommentar på kärlekens natur som 

enligt texten framstår rent av godtycklig och slumpartad. Med tanke på slumpens 

betydelse i 8 variationer och Kyrklunds hela författarskap, och fallenheten att se den 

mänskliga tillvaro som ett spel är det inte orimligt att också kärleken skulle vara 

underkastad slumpen, eller i vidare termer, de mänskliga villkoren. Så förhåller det sig 

faktiskt, enligt Ma, som avromantiserar kärleken:  
Man kommer alltid dragande med kärleken såsom vore den någonting enastående. [...] 
Man beter sig såsom kärleken vore undantagen de mänskliga villkoren. Man 
låtsas att den är evig, ren och gränslös. Detta liknar att äta en måltid av stenar och låtsas att det är  
smakligt. (s. 87f) 
 

I Kyrklunds texter möts ofta existentiell och metalitterär problematik på en gemensam 

grund. Texternas dubbelhet uttrycker å ena sidan en mänsklig hållning och å andra sidan 

pekar på litteraturens strukturer och konstruktioner. Kyrklund ifrågasätter ofta varför det 

är som det är och inte annorlunda. Man kan peka på flera textpassager i författarskapet, 

bland annat i avsnitt IV i Den rätta känslan. Berättaren, som har ordet och därmed 

makten att bestämma händelseförloppet, berättar om huvudkaraktären herr Janssons liv 

och en kvinna han mötte: ”Hon var fransyska förstås och hette, låt oss säga, Catherine. 

Någonting skall man ju heta. Kanske hon omkom vid en tragisk olyckshändelse. Kanske 

hon aldrig älskade er [...]”68 Det finns mycket här som väcker misstankar och kastar 

tvivel över berättelsens sanningshalt. ”I stoftet” framhåller på ett liknande sätt 

berättarens makt. Från sin höjd betraktar berättaren en ”flod” som rinner nedför gatan, 

likt en högre makt känner han till flodens öde, han vet vad som är det rätta valet, han 

kan hjälpa den på traven, styra den i rätt riktning, ”dock är min upphöjdhet alltför 

upphöjd för detta. Jag ser på”.69 Den ”blinda” floden är uppenbart en metafor för 

människan och berättaren intar Guds allvetande position. Spänningen i spelet, inklusive 

den fria viljan, skulle gå förlorad om den högre makten ingriper i den enskilda 

människans liv.70 Antydningsvis stimulerar även ”I stoftet” läsaren att beakta det 

absurda i att en fiktiv karaktär skulle besitta en fri vilja och vara i kontroll över sitt eget 

öde.  

                                                
67 Arne Florin, Om Willy Kyrklunds genrer och genreblandningar, lic.avh. Stockholm 1992, s. 100. 
68 Willy Kyrklund, Den rätta känslan, Stockholm 1974, s. 29. 
69 Kyrklund, ”I stoftet”, 8 variationer, Stockholm 1981, s. 63.   
70 Ibid., s. 64. 
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Betrakta också denna passage ur novellen ”En privilegierads äventyr” som följer 

”Bara du”. Berättaren och huvudkaraktären säger:  
Om jag är någon annan, om jag kunde vara någon annan, om jag lika gärna kunde vara någon 
annan, då kunde jag lika gärna vara död och någon annan må vara någon annan.  

Men om jag lever måste jag ofrånkomligen vara någon, vem som helst, och kunde lika gärna 
vara någon annan.71  

 
Vi uppmärksammas med dessa passager på det faktum att det alltsomoftast inom 

skönlitteraturen gäller ett fiktivt människoöde och att saker och ting lika gärna kunde 

utspela sig annorlunda. Människor/karaktärer och livet/narrativet måste ha konstruerats 

och formgivits av en högre makt, författaren. De många valen som bygger upp ett 

litterärt narrativ (uttryckligen i Tvåsam) kunde ju gått i en helt annan riktning och 

förändrat alltihop. Det finns flera spännande exempel där karaktärerna, i likhet med 

”Bara du”, är mycket svårfångade, där identiteten ständigt skiftar och transformeras, 

som i Tvåsam, Polyfem förvandlad och övriga noveller i 8 variationer. I dessa verk 

sammanlänkas identitetsproblematiken och jagets obeständighet med ett metalitterärt 

syfte att framhäva språkets natur och litteraturens illusioner.  

Med ”människans villkor” vill Ma göra oss uppmärksamma på hur tillvaron 

formar en människa. Det Kyrklund åskådliggör i ”Bara du” är hur en författare formar 

en karaktär. Litterärt kan man analogt med ”människans villkor” tala om ”karaktärens 

villkor”, eller den litterära ”människans” villkor. Kyrklund tycks vara lika intresserad av 

hur en människa formas i livet som hur en människa formas litterärt.  
Ingenting är ju enklare för en författare än att beskriva Ivan Afanasievitj som kort och tjock och 
jovialisk, därtill skallig, medan Ivan Ilitj är mager och gnällsjuk med svart flottigt hår. Varför kan 
inte Ivan Afanasievitj få ett blont flottigt hår och Ivan Ilitj vara skallig? En kolossalt opraktisk 
författare som Kyrklund gör sig ett problem av detta. Varför ska man ha si eller så? Resultatet blev 
streckgubben.72 
 

Uppenbarligen är det Kyrklunds åsikt att dessa godtyckliga beskrivningar eller 

dekorationer, till föga förlust, är helt försumbara. Vad som motiverar ”streckgubbe”-

estetiken är ju intresset för de mänskliga villkoren, vilket förskjuter karakteriseringen av 

karaktärer från det yttre till det inre. De centrala karaktärerna i Kyrklunds berättelser 

karakteriseras främst av deras vilja och påföljande handlingar. Två expressiva exempel 

på denna karakteriseringsteknik är de noveller som jag nu ska undersöka närmare.  

 

 

 

                                                
71 Willy Kyrklund, ”En priviligierads äventyr”, 8 variationer, Stockholm 1981, s. 56. 
72 Kyrklund, ”Streckgubben”, s. 623. 
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3 Människans villkor 
 

Inledningsvis vill jag föra fram en invändning av Roland Lysell, som ifrågasätter en 

vanlig fördom om Kyrklund, ”nämligen att hans texter skulle uttrycka ett slags 

medkänsla med människan. Det är inte alls fråga om det. Hos Kyrklund finner vi snarast 

en medkänsla med mänsklighetens villkor, sprungen ur noggranna analytiska 

betraktelser.”73 Snarare är det väl fråga om ett intresse för villkoren som kyligt utarbetas 

i form av modeller, vari människorna är sekundära och behandlas som pjäser i ett spel. 

Men det är riktigt medkänslan med människan är frånvarande eller mycket tunn. Där det 

i texterna möjligen finns tecken på medkänsla bör den förstås som en narrativ funktion, 

med avsikt att understryka och blottlägga villkoren. Enligt Ma gäller det att ”syfta 

högt”, människorna, det futila, är därför nedprioriterade: ”Det är icke att man icke skulle 

skriva om människorna. Det är syftet det gäller. Att intressera sig för människans 

villkor, det är att syfta högt. Min ärade kollega skönläsaren syftar icke särskilt högt.” (s. 

64) 

Här kommer jag behandla formella aspekter och grepp som gör just detta, syftar 

högt. Huvudfokus ligger på novellen ”Opus Tegula” och kapitlet avslutas med en 

jämförande del som för fram likheter med avsnitt II i Den rätta känslan.  

 

3.1 ”Opus Tegula” 
 

Novellens huvudkaraktär är Magnus Erasmus Videström, en ung man med 

konstnärsdrömmar. Mot moderns vilja börjar han på målarskola, men misslyckas. Han 

är färgblind och kan inte teckna. Han tar därför anställning på banken, där han kedjad 

till skrivbordsstolen kommer underfund med sin ofrihet och sitt nederlag. Plötsligt en 

dag ärver Magnus ett hus och börjar hejdlöst mura igen alla rummen tills det att hela 

huset är fyllt av tegel. Berättelsen slutar med en epilog i vilken Magnus ställs inför en 

åklagare och förklarar att han med sitt murbruk uppfunnit en ny konstform. Vi har sett 

hur Ma definierar ”människans villkor” som det som råder utanför människan och 

formar henne. Och det står klart att dessa faktorer faller utanför den enskilda 

människans makt. Ett genomgående inslag i ”Opus Tegula” är kollisionen mellan 

okontrollerbara omständigheter och individens vilja.  

                                                
73 Roland Lysell, ”Gudarnas barn: En essä om Willy Kyrklunds Gudar och människor”, Skeptikerns 
dilemma, s. 149. 
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Berättelsens övergripande struktur utgörs av fem konturskarpa avsnitt, var och ett 

löst sammanhållna med varandra. Detta tillsammans med stilblandningarna och 

berättelsens kluvenhet gör att strukturen närmar sig montaget. Och det finns goda skäl 

att som Widhe betrakta montagetekniken i ”Opus Tegula” som föregångare till den 

romanestetik som Kyrklund senare utvecklade.74 Novellen kan enkelt delas upp i 

följande korta episoder (1) inledningen/exposition (2) målarskolan (3) banken (4) 

murbruket (5) epilogen. De tre första avsnitten utspelar sig på ett mimetisk och konkret 

plan, medan de två resterande avsnitten påtagligt skiftar betydelseplan och övergår i 

abstraktion. 

Mycket på grund av de överraskande och tvära kasten i framställningen är ”Opus 

Tegula” den novell som står ut mest i Ångvälten. Formen och berättartekniken stämmer 

emellertid väl överens med berättelsens händelseförlopp. Framställningen arbetar på 

olika plan med repetition, vilket avspeglar protagonistens repetitiva beteendemönster. 

Och i anknytning till detta är tiden av stor betydelse, i berättelsen såväl som i ett 

narratologiskt avseende. Berättelsetiden sträcker sig över en längre period av 

huvudkaraktärens liv, från födseln och framåt, och är oproportionerligt längre än 

diskurstiden. Mycket ska avhandlas på ett fåtal sidor, vilket resulterar i att berättandet 

kännetecknas av en mycket hög hastighet och en märkbart reducerad detaljnivå.  

Till formen är ”Opus Tegula” inkonsekvent, men som vi ska se tjänar textens många 

skepnader till att betona viktiga delar av berättelsen. Framställningen avslöjar därtill att 

det är villkoren som är prioriterade, vilket i det här fallet är människans och litteraturens 

villkor, tillsammans med en mer allmän diskussion om konstens förutsättningar. 

 

3.1.1 Inledningen/exposition  
 

Berättelsen inleds med en nyexaminerad Magnus Erasmus Videström iförd 

studentmössa. Det allra första stycket består emellertid av en analeps som summerar 

hans liv från födseln till examen.  
O du Magnus Erasmus Videström, o du Magnus Erasmus, avlad i lönskaläge av en sömmerska och 
en symaskinsagent, framfödd under tårar och skrik, döpt, konfirmerad och vaccinerad, inskriven 
vid läroverk och godkänd i studentexamen –– vid din vagga symmade symaskinen, symmade 
symmade, din moders symaskin försåld av din fader.  

O du Magnus Erasmus, din näsa är prickig och grå, dina stora händer svettas och studentmössan 
sitter så konstigt på ditt vattenkammade hår. Vad skall du väl bli här i världen?75  

 

                                                
74 Widhe, s. 76. 
75 Willy Kyrklund, ”Opus Tegula”, Ångvälten, Stockholm 1948, s. 139. (härefter inom parentes)  
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Koncentrationen är tämligen hög, berättelsen går från födseln till studentexamen inom 

loppet av ett fåtal meningar. Narrativet är även onekligen detaljlöst, samtidigt som de få 

detaljer som faktiskt nämns bildar en tät textpassage där varje ord bidrar till att 

introducera protagonisten och villkoren. Utöver modern presenteras vi också för ett 

rådande samhällssystem, förmodligen modellerat efter ett samtida svenskt fyrtiotal. Han 

föds och blir genast upptagen i statliga och religiösa institutioner. Han är döpt och 

konfirmerad, vilket talar för en kristlig uppfostran.  

Tidigt blir det tydligt att denne Magnus Erasmus är en människa på kant med 

tillvaron. Berättarens bekymrade ton och studentmössan som sitter ”så konstigt” 

uppenbarar en spricka mellan protagonisten och samhället representerat av den 

konventionella utstyrseln. Widhe ser studentmössan som en symbol för ”den unga 

människans hoppfullhet” och den dåliga passformen som ”den kommande stukningen 

av detta samma hopp”.76 Därtill får vi en mycket selektiv blick på hans fysiska 

egenskaper som ytterligare förstärker bilden av en missanpassad individ. Berättelsen 

utmärks av determinism och som Arne Florin påpekar står det redan i inledningen klart 

att det gäller ett olycksöde.77  

Modern är en liten karaktär, men fyller en viktig funktion. Ett par stycken längre 

ner tycker hon att sonen självfallet ska söka anställning som banktjänsteman, och i 

samma stycke liknas moderns ihärdiga ”symmande” med sonens uppfostran: ”Som jag 

har sytt och sytt för att du ska bli någonting. Nätterna igenom har jag sytt”. (s. 139) 

Syendet är ju rik på konnotationer som förstärker dess metaforiska samhörighet med 

uppfostran. Paul Norlén drar också associationer till ”a norn-like weaving of fate, sewn 

in this case rather than woven on a loom”.78 Man bör även lägga märke till hur den nära 

anknytningen till det maskinella praktiskt taget mekaniserar och avhumaniserar 

moderns kärleksfulla och slitsamma uppfostran. Leken med språket, allitterationen, 

rytmen och repetitionen av ordet ”symmande”, gör knappast det mekaniska inslaget 

mindre påtagligt.79 Till stor del karakteristiskt för moderns funktion saknar hon 

dessutom namn. Hon har sytt och sytt och ingenting annat än sytt.  

I den efterföljande dialogen med Magnus presenteras två motstridiga röster. 

Anföringssatserna ”Modern hon sa: ––” följt av ”Magnus sa: ––” uppställer distinkt de 

båda kontrasterande åsikterna mot varandra. Dialogen inleds med att modern svarar på 

                                                
76 Widhe, s. 73. 
77 Arne Florin, ”Om stilisering och reduktion i Willy Kyrklunds kortprosa”, s. 90. 
78 Norlén, s. 83. 
79 Ibid. 
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berättarens retoriska fråga, ”Vad skall du väl bli här i världen?” Modern vill att Magnus 

ska ta anställning på banken, men Magnus trotsar hennes vilja och proklamerar 

emfatiskt: ”Jag vill inte bli kontorist. Jag vill bli konstnär.” (s. 139) Moderns 

karikatyrartade reaktion, i det att hon genast brister ut i gråt, förstärker givetvis 

motsättningen, som vidareutvecklas i några hårt åtstramade meningsfragment: ”Modern 

grät. Magnus försökte förklara. Moderns grät hulkande” och hon beklagar sig över att 

han ”alltid har varit så dålig i teckning i skolan”. (s. 139f)  

Magnus börjar trots allt på målarskola och samtidigt som han producerar det ena 

misslyckade verket efter det andra återupprepas moderns begäran: ”Du har examen. 

Nätterna igenom har jag sytt”. (s. 140) Konfrontationen mellan modern och Magnus är 

novellens första handgripliga konflikt mellan den enskilda människan och hennes 

villkor. Modern representerar en motstridande borgerlig och samhällelig vilja som 

försöker styra Magnus mot ett tryggt och riskfritt liv som kontorsarbetare. Det är också 

tydligt att hans studentexamen är ämnad att hjälpa honom i samma syfte.  

Bristen på utförlig karakterisering är inte förvånande, det är som vi har sett snarast 

symptomatiskt för Kyrklunds estetik. Den inledande presentationen är högst opersonlig: 

född, döpt, vaccinerad, inskriven vid läroverk och studentexamen. Det kan ju gälla vem 

som helst. Denne Magnus Erasmus utmärks först och främst av hans vilja, som också 

den är långt ifrån unik. Handlingen grundar sig, som Widhe skriver, ”i den klichéartade 

motsättningen mellan protagonistens inre vilja att bli konstnär och borgerlighetens krav 

på anpassning till de yttre omständigheterna”.80 Novellen arbetar mycket produktivt 

med dessa raka kontrastrika men effektiva motsättningar. Mest av allt karakteriseras 

Magnus av påståendet ”Jag vill inte bli kontorist. Jag vill bli konstnär”. Och han är i 

själva verket inte mycket mer än en personifierad vilja, vars sammandrabbningar med 

omgivningen resulterar i psykologiskt följdriktiga men dramatiska, närmast 

karikatyrliknande, reaktioner.  

Motsatsförhållandet mellan det instängda kontorslivet och det fria konstnärslivet 

är utan tvivel klichéartat, men alla sådana egenskaper producerar tillsammans ett 

konkret igenkännbart exempel. Arne Florin uppmärksammar att Kyrklunds texter 

karakteriseras av en spänning mellan konkretion och abstraktion, och skriver att en viss 

konkretisering krävs ”[f]ör att den existentiella problematiseringen ska få liv och 

genomslagskraft”.81 Stora delar av novellen präglas dock av en parodisk dimension som 

                                                
80 Widhe, s. 73. 
81 Arne Florin, ”Om stilisering och reduktion i Willy Kyrklunds kortprosa”, s. 87. 
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i betydande mån motverkar denna konkretisering och berättelsens potentiella mimetiska 

kvalitéer.  

Den inledande travestin på den kristna trosbekännelsen, tillsammans med 

”diskrepansen mellan den högstämda retoriken och det prosaiska stoffet” sätter genast 

tonen på hela berättelsen.82 Ironin och parodin i inledningsstycket kastar dessutom 

tvivel över berättarens engagemang i protagonistens liv, som istället framstår tillgjort 

och falskt. Och senare i novellen är detta skenbara engagemang som försvunnet, då 

moderns död avverkas ytterst likgiltigt och korthugget: ”Och så dog hon.” (s. 144) 

Berättaren går genast vidare utan att uppehålla sig vid denna petitess. Inledningen är rik 

på indikationer som varslar om ett ointresse för realistisk framställning och ett 

avståndstagande från litterära konventioner. Detta vid sidan av förenklingar i flera 

avseenden tyder på ”högre” prioriteringar. 

 

3.1.2 Målarskolan 
 

Efter konfrontationen med modern hoppar berättelsens direkt till målarskolan med en 

enkel övergång: ”Och så började han på målarskolan.” (s. 140) Ordet ”målarskola” får 

räcka för att ange skådeplatsen, inga närmare miljöbeskrivningar förekommer. Istället 

läggs fokus på Magnus konstnärliga otillräcklighet och på kollisionen med hans 

klasskamrater. Förutom för en ”rödhårig flicka med små händer och fötter” är 

kamraterna inte vidare specificerade utan förblir en individlös och likformig gruppering. 

Till ljudet av klasskamraternas skratt misslyckas Magnus med allt han försöker måla. 

Misslyckandet är lika mycket konstnärligt som det är socialt. Liksom i det föregående 

avsnittet drivs berättelsen framåt av en konflikt mellan två tydligt utstakade motparter.  

Berättaren lägger stor vikt vid de motiv som Magnus försöker måla: ”Han målade 

en död råtta, han målade en gammal stol, han målade en interiör från en torkvind, han 

målade en idiot”. Men han börjar med att måla ett antal citroner som alla misslyckas: 

”Han förnam citronen: dess friskhet, dess doft, dess syra, dess rundhet i handen, dess 

glatta hud, och dess gulhet, dess gula gulhet. Och han såg på sina händers verk: en 

kväljande fläck på en kladdig duk.” (s. 140) ”Han målade...” upprepas flertal gånger och 

svaret ”Kamraterna skrattade. Haha.” går som en refräng genom texten. Magnus 

utsatthet framkommer utan att berättaren djupare klarlägger hans känslotillstånd. 

Möjligen får vi en inblick när Magnus målar en saga om en liten flicka och ett 

                                                
82 Arne Florin, ”Om stilisering och reduktion i Willy Kyrklunds kortprosa”, s. 90. 
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bergstroll. Kamraternas skratt tycks överföras till duken och inkorporeras i trollet: 

”Haha. Han målade trollet med vassa tänder och skrattande gap. Haha.” Medan Magnus 

placeras i den lilla flickans situation, ”så liten och så rädd”. (s. 141)  

Om avsnittets första hälft främst behandlar protagonistens misslyckande utforskar 

den andra hälften orsaken, hans färgblindhet. Övergången markeras med en tvär och 

hastig förflyttning framåt i tiden: ”Det blev vinter och det blev vår igen.” (s. 141) En 

dag har den rödhåriga flickan med sig ett antal blåsippor. Hon hävdar att blåsipporna är 

röda vartefter Magnus påpekar att de är blå. ”Flickan skrattade. Men när det blev kväll 

och det elektriska ljuset tändes, då såg han att det var röda”. (s. 141) Besvären att skilja 

mellan färger och att överföra dem till målarduken leder Magnus till ögonläkaren. Där 

avslöjas det att han är färgblind, läkaren förklarar: 
Men ni till exempel ser ju rött utmärkt väl, fastän ni ser blått ändå bättre. I en blandning av rött och 
blått ser ni alltså i första hand det blåa och därnäst det röda. [...] Men finns det för litet rött så ser ni 
bara det blå och kallar det hela för blått. Man kan också tänka sig att det finns så mycket rött att en 
normalsynt person skulle kalla färgen för röd. (s. 142) 
 

Under exakt samma förhållanden som Magnus uppfattar blåsipporna som blå, anser 

flickan att de är röda. Läkarens redogörelse relativiserar perceptionen och framhåller en 

situation i vilken ingen av dem förnimmer blommornas båda färgaccenter. Tänker man 

för en stund med Nietzsche att människan saknar den ”riktiga perceptionens måttstock” 

och världen därmed är en fullkomligt subjektiv bild, kan man ifrågasätta huruvida det 

finns en färguppfattning som är den sanna.83 Jag ska inte gå in närmare på denna 

problematik, men det medför betydande mänskliga och konstnärliga konsekvenser, om 

förnimmelserna inte framställer världen så som den är i objektiv mening. Den ”riktiga 

perceptionens måttstock” förutsätter ju att subjektet förmår kliva ut ur sin subjektivitet, 

eller uttryckt mer omfattande, att människan förmår kliva ut ur sin mänsklighet. 

Svårigheten ingår dock i den större kommunikationsproblematiken, om klyftan mellan 

det inre och yttre, som är ett genomgående inslag i novellen.84 De många kollisionerna 

mellan Magnus och människorna i hans omgivning är också en del av denna klyfta. 

Läkaren säger: ”Ni behöver verkligen inte se så bekymrad ut. Körkortet är inte i fara. 

Haha. Inte alls. Haha.” (s. 142) Magnus färgblindhet har ju betydligt allvarligare 

konsekvenser än att bli av med körkortet, men läkaren skrattar, lyckligt omedveten om 

Magnus drömmar.  

                                                
83 Friedrich Nietzsche, ”Om sanning och lögn i utommoralisk mening”, Samlade skrifter. Bd 2, 
Otidsenliga betraktelser I-IV ; Efterlämnade skrifter 1872-1875, övers. Margaretha Holmqvist, Eslöv 
2005, s. 510.  
84 Arrias, Jaget, friheten och tystnaden hos Willy Kyrklund, s. 83. 
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Med kamraternas slutgiltiga skrattangrepp kulminerar protagonistens utsatthet. 

Kamraternas narrativa funktion synliggörs speciellt i följande stycke:  
–– Jag är färgblind. 
–– Haha! haha! 
–– Jag har alltid varit det. 
–– Haha! haha! 
–– Färgblind. 
–– Haha! haha! haha! (s. 143) 
 

Kamraterna framhäver och förstärker misslyckandet. Deras omdöme är alltjämt 

oförändrat, men motsättningen mellan dem och Magnus ökar i det att Magnus övergår 

till att känna empati för sina verk: ”Han älskade sina barn, sina stackars vanskapta 

färgblinda missfoster, som alla skrattade åt.” (s. 142) Till följd därav framstår 

kamraternas skratt desto grymmare, men sammanstötningen går även till överdrift. Det 

är starka känslor och stora rörelser: ”Han ställde sig framför tavlorna som för att skydda 

dem bakom sin rygg. [...] Han rev ut dukarna ur deras ramar och rullade ihop dem till ett 

bylte under armen. Så gick han.” Lika tillspetsade känslor och beteenden uppvisar han 

även tidigare då han misslyckas med citronen, det är ”kväljande”, den är en ”sprucken 

böld”. Han vänder sig samtidigt till Gud i en patetisk invokation: ”O Gud Jehovah 

allsmäktig –– […] varför flyter var och smuts från mina penslar?” Därefter tar 

berättaren ordet: ”Vreden steg inom honom. Han spottade på duken och gick.” (s. 140) 

Också kamraternas samstämmiga skratt förstärks genom de många upprepningarna och 

”får en utpräglat expressiv funktion”.85 Avsnittet är som utformat för att väcka 

medkänsla. På en och samma gång förstoras och förenklas händelserna i effektfulla 

termer för att framhäva protagonistens olyckliga situation och göra villkoren så 

påtagliga som möjligt.  
 
3.1.3 Banken 
 

Det andra och tredje avsnittet är separerade med ett typografiskt mellanrum och en 

ellips. En längre obestämd tid passerar: ”Det blev höst och det blev höstar”. (s. 143) 

Med ett tvärt kast flyttas berättelsen från målarskolan till banken där Magnus sitter och 

adderar på räknemaskinen. Den hastiga förflyttningen hjälper till att åter betona 

misslyckandet och kontrasten mellan konstnärsambitionen och hans nya situation på 

banken. Räknemaskinen matar ut en ”vit ändlös remsa med summor och addender” som 

påminner honom om ”en rökslinga ur ett offerkäril, en vit ändlös rökslinga med hans 

böner på”. (s. 143)  
                                                
85 Arne Florin, ”Om stilisering och reduktion i Willy Kyrklunds kortprosa”, s. 91. 
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Den vita pappersremsan flyter samman med den vita rökslingan, varpå hans 

summor och böner sammanflätas:  
O gode gud i de kallblåa himlarna, sexton och sjuttiofem, hav misskund med mig Magnus 
Erasmus Videström, tvåhundrafyra och aderton, ty min fattiga själ är inte mycket värd, en och 
femtio, ur djupen anropar jag dig, sjutusenåttahundrasjutton och tio, gör ett slut på mina döda 
dagar och min meningslösa möda, niohundranittionnio och nollfem, ty du är makten och äran och 
härligheten, summa niotusentrittioåtta kronor och femtio öre. O gode gud i de kallblåa himlarna, 
fyratusentrehundrafemtio och noll, varför gitte du trampa på mig, ettusentvåhundra och noll, varför 
gitte du...  
(s. 143f) 
 

Detta stycke är intressant i flera avseenden, därför är det förvånansvärt hur lite 

uppmärksamhet det fått i tidigare forskning. Stycket är rikt på konstraster, det banala 

och handgripliga ställs mot det andliga och ogripbara. Bönens patos och andaktsfulla 

ord ställs mot summornas byråkratiska och monotona sifferföljd.  

Flera år av denna ”meningslösa möda” koncentreras i ett exemplifierande stycke. 

Påfallande är desperationen, upplevelsen av vanmakt och den åkallade gudens 

likgiltighet. Liksom hos Baudelaire och Mallarmé för de ”kallblåa himlarna” tankarna 

till tomhet och Guds frånvaro. Att Magnus dessutom anropar ”ur djupen” ökar intrycket 

av bottenlös förtvivlan. Också maktlösheten är uppenbar, men det ska det dröja till 

senare innan Magnus fullt ut inser sin ofrihet. Under tiden kan han inte frigöra sig från 

den förkrossande monotonin. När den ”ändlösa” remsan tar slut, sätter han in en ny rulle 

och det antyds att verksamheten fortsätter.  

Motivet är mycket spännande, men inte unikt i Kyrklunds författarskap. Ett par år 

senare gör räknemaskinen en minnesvärd återkomst i Solange, som likaså gör bruk av 

ett mycket expressivt bildspråk. I Solanges ögon framstår Hugo som sammanväxt med 

maskineriet: ”hans hjärta har redan stannat, men vänstra handens pulsådror är direkt 

anslutna till additionsmaskinen, som är ett konstgjort hjärta och driver blodet runt i hans 

kropp, metodiskt, med fem slag i minuten.”86 Båda texterna skildrar mycket effektfullt 

ett kontorsliv som mekaniskt tuggar i sig människan. 

Magnus försöker försona sig med sitt nya öde och tänker på löneförhöjningar och 

på medaljen med ”inskription: pro diligentia”. Och om trettio år då han blivit tilldelad 

medalj får han också skaka hand med chefen, den ”höge”, som sitter undangömd bakom 

förrum och dörrar. Magnus negativa föreställning om bankchefen kan räknas till 

novellens klichéartade inslag. Chefen ses som ”en fet person”, antydande girighet, som 

”strypte små barn, strypte dem med kuddar”. (s. 144)  

                                                
86 Willy Kyrklund, Solange, Stockholm 1951, s. 40. 
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Magnus ofrihet uppdagas särskilt när det är dags att skriva upp sig på 

semesterlistorna. Denna årliga ritual inleds iterativt: ”Varje månad mars kom där upp en 

flicka från personalavdelningen.” (s. 145) Inledningsvis tycks han inte ha några 

särskilda preferenser angående val av semestervecka, det kvittar. Däremot, när flickan 

från personalavdelningen meddelar att det finns en ledig vecka i början av augusti, 

brister det för Magnus och hans förtrytelse exponeras explicit av berättaren: ”Vilken rätt 

hade denna flicksnärta att ruta upp för honom hans liv? Vilken rätt hade hon att 

bestämma när han skulle arbeta och när han skulle vila sig? Hur kunde hon utan vidare 

förutsätta att han skulle vara kvar här i augusti?” (s. 146) Att hans liv ”rutas upp” 

framhävs dessutom av hans tidigare tankar: löneförhöjningar, medalj och pension 

uppradas såsom fastspikade hållpunkter i livet. Och man får inte heller glömma att 

berättelsens övergripande struktur gör sig skyldig till samma personliga övergrepp.  

Problemet att relatera till andra människor fortsätter, en banal sak som en 

semesterlista leder till en ny konflikt med omgivningen. När han vänder tankarna mot 

kollegorna känner hans sig kränkt: ”att andra ska taga detta som någonting självfallet, 

att andra skall finna det helt naturligt och i sin ordning att jag sitter på denna samma 

svängande svängstol i dag, i morgon och alla dagar, det kan jag inte lida!” (s. 146). 

Ingen av människorna Magnus möter har tillgång till hans själsliv och förstår således 

inte den personliga innebörden. Själv har han ju naturligtvis en intim omsorg för sitt 

eget liv som de andra saknar: ”hur det nu är, så är det en stor och högtidlig sak att ha 

misslyckats med sitt liv. Sitt enda liv.” (s. 146) Härmed inser han också sin ofrihet och 

att nederlaget är ett faktum. Denna insikt framställs helt i berättarens ord: ”Han kunde 

gå var som helst. När som helst, han var en fri man. Men så förstod han att detta var fel. 

Han var icke en fri man. Han var en kedjad man.” (s. 146)  

Bankavsnittet avslutas med att Magnus plötsligt blir uppkallad till ett 

advokatkontor. Magnus ärver, efter det att ingen klandrat testamentet, slumpmässigt ett 

hus av sin okända fader. (s. 147) Testamentet citeras intakt i dess formella stil och 

advokatens redogörelse imiterar det juridiska språkbruket. ”Texten för här alltså in 

ytterligare röster,” konstaterar Florin, ”perspektiviserar och dynamiserar snarare än 

homogeniserar”.87 Magnus ges abrupt chansen att säga upp sig från banken, men det 

monotona och mekaniska arbetet är därmed inte över, utan byter skepnad och 

intensifieras i hans nya konstform.  

 
                                                
87 Arne Florin, ”Om stilisering och reduktion i Willy Kyrklunds kortprosa”, s. 91. 
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3.1.4 Murbruk – en ny konstform 
 

Medels en ellips passerar ett helt år och Magnus flyttar till sitt nya hus, bestående av två 

våningar, nio rum, och uppfört i ”lådstil, utan estetiska biavsikter”. (s. 147) Murbruket 

börjar som ett renoveringsprojekt, men eskalerar småningom till en besatthet. Några 

punktligt uppställda anaforer betonar verksamhetens eskalering och cirkulära rörelse: 
Han beställde två hästlass [...] 
Han bar in allt tegel [...] 
Han blandade murbruk [...] 
Han beställde mer tegel [...] (s. 148) 
 

Vid denna punkt i berättelsen sker ett brott mot berättandets konventionella regler. 

Berättaren byter tempus och talar direkt till Magnus i presens. 
Vad gör du Magnus Erasmus? vad tar du dig till! 
–– Jag murar. (s. 148)  
 

I och med tempusväxlingen uppstår en narratologisk paradox. Berättaren lämnar sin 

extradiegetiska utanförposition för att bli en deltagare i berättelsen, vilket enligt 

berättandets logik borde vara omöjligt om förloppet redan är avgjort. I Genettes termer 

inträffar här en metaleps, vilket producerar ”an effect of strangeness that is either 

comical [...] or fantastic”.88 Möjligen är det här fallet både komiskt och fantastiskt, 

berättaren stiger ner till diegesen, påminnande om en högre makt som ingriper i 

människornas värld. Det är samtidigt en lek med berättarkonstens konventioner som 

avslöjar både berättelsen som ett uppdiktat förlopp och berättaren som en funktion av 

texten. Vidare föranleder dessa två rader textens totala omvandling, den kvicka prosan 

transformeras till lyrik:  
Liksom när man hejdar en flod i dess lopp 
och bygger en barriär från strand till strand 
och vattnet stiger 
och oupphörligen stiger 
och pressar (små rännilar silar) 
och trycker (små rännilar gnager) 
och stiger 
tills 
äntligen brister hejdlös formlös –– 
så  
stiger  
och oupphörligen stiger 
och böldpressar 
och böldspränger 
tills 
äntligen tankens tunna spindelnät har brustit 
utan att man har märkt –– (s. 148) 

 

                                                
88 Genette, s. 235. 
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Floden hejdas, Magnus hejdas och berättelsen hejdas. I många avseenden sker härmed 

ett uppbrott. Versraden som lyder ”äntligen brister hejdlös formlös”, avspeglar stycket 

självt, som språkligt och typografiskt utmärker sig från den omkringliggande prosan. 

Texten brister och syntax faller isär. I detta menar Widhe att det går att urskilja ett 

perspektivskifte, lyrikstycket funktion är främst att ”avskilja och etablera ett överordnat 

– om än inte entydigt – perspektiv från vilket den övriga prosaberättelsen kan tolkas”.89 

Är det berättaren som diktar dessa ord, är det Magnus? Dikten står ut så mycket 

från den övriga texten att orden tycks komma från ett ännu högre perspektiv. Och precis 

som Widhe skriver går det att tolka den övriga berättelsen, både utifrån formen och 

innehållet. Infogad i ett större narrativ är det naturligt att läsa dikten i förhållande till 

det, men tagen i och för sig gör den höga graden av abstraktion att den fungerar på ett 

allmängiltigt plan. Stilbrottet och perspektivskiftet är så dramatiskt att vi nästan flyttas 

ut ur berättelsen helt och hållet. Endast kontexten och associationer kopplar dikten till 

övriga berättelsen. I synnerhet med hänsyn till vad som händer härnäst, Magnus 

maniska murande, är dikten rimligtvis en skildring av Magnus inre tumult och hans 

situation överlag. Det stigande trycket mynnar ut i de två sista raderna som suggererar 

ett förlorat förstånd.  

I alla händelser byter berättelsen skepnad och lämnar den konkreta tillvaron 

bakom sig. Florin uppmärksammar att Magnus emellertid är fast i sitt förflutna.90 Detta 

återspeglas också stilistiskt genom bruket av upprepningar. Målar-avsnittets anaforiska 

vändningar återkommer, det upprepade ”Han målade” övergår här till ”Han murade”. 

Och han murar dessutom samma motiv, med enstaka förändringar: ”Han murade 

citroner, han murade en död råtta, han murade en sopp, han murade en dåre.” (s. 149) 

Bruket av upprepningar fortsätter novellens fixering vid monotoni och mekanik. 

Magnus murande är lika hejdlöst som symaskinsnålens framfart genom tyget. Och tiden 

passerar också den lika hastigt i det att han faller ned i upprepande beteendemönster: 

”Hösten kom och vintern gick, den ena dagen var lika grå som den andra. Varje morgon 

tog han sig en rask morgonpromenad och varje afton en kort kvällspromenad. –– Jag är 

nog en ohjälplig vanemänniska, tänkte han”. (s. 149)  

Utöver Magnus psykologiska besatthet, inskränks dessutom hans fysiska tillvaro 

då han säljer den omkringliggande marken. Det oupphörliga murandet utmynnar i att 

Magnus bokstavligen upprättar en barriär med sina egna händer. Den hårda, bestående 

                                                
89 Widhe, s 77. 
90 Arne Florin, ”Om stilisering och reduktion i Willy Kyrklunds kortprosa”, s. 89. 
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och ogenomträngliga tegelmuren fyller till slut hela hans tillvaro och hela hans 

medvetande. Han sätter således stopp för sig själv och lyckas inte utvecklas bortom sitt 

förflutna. 

 

3.1.5 Konstens begränsningar och epilogen 
 

Magnus lägger ned sitt personliga misslyckande och nederlag i sin nya ”konstform”. 

Hans tidigare erfarenheter utsöndras i hans svettdroppar: ”Många års kedjad lidelse dröp 

från hans ansikte.” (s. 149) Detta erbjuder, tillsammans med lyrikstycket, en sparsam 

inblick i hans inre liv. Utan att djupare psykologisera antyds det åtminstone att 

nederlaget han upplevt på målarskolan och alla år han därefter tvingas tillbringa på 

banken, med andra ord hans tragiska villkor, har ackumulerats och ”trycker”, 

”spränger”, ”pressar” tills det brister. Det resulterande vansinnet är det som pådriver 

Magnus nya konstform.  

Mitt i allt murande ingriper berättaren på nytt med en apostrofering och liksom i 

novellens inledning engagerar sig ironiskt i Magnus situation. Språket är prosaiskt men 

utformningen har påtaglig poetisk karaktär: 
O Magnus Erasmus för vems skull är det som du  

mödar dig?  
För vems skull bär du tegelstenar på din rygg? 
Vem skall mäta dig efter ditt mått 
och vem skall räkna svettdropparna på ditt ansikte? 
Vems ångest kan du lindra? 
Icke din egen. 
O du Magnus Erasmus 
över din osedda kamp reser du ett monument av tegel 
ett segermonument att skrattas åt 
ett segermonument 
ett segermonument värdigt ditt nederlag. 
(s. 150f) 
 

Norlén liknar rösten med den grekiska kören och uppmärksammar att rösten indikerar, i 

stil med det föregående lyrikstycket, en högre makt och ett högre perspektiv.91 Norlén 

säger inte vem rösten tillhör och det är värt att komma ihåg, vilket Florin anmärker, att 

det angående Kyrklund sällan är självklart vem det är som talar. Det går inte att anta att 

det bara finns ”en berättare, en röst”.92 Apostrofen för oss tillbaka till inledningen och 

vittnar om en röst som saknar väsentlig insikt i vad som sker i Magnus inre, som 

försöker nå in i denna ”osedda kamp”.93  

                                                
91 Norlén, s. 83. 
92 Arne Florin, ”Om stilisering och reduktion i Willy Kyrklunds kortprosa”, s. 92. 
93 Ibid. 
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Florin tar under övervägande Kyrklunds positivistiska fallenhet och pekar på 

spänningen mellan det som är intersubjektivt varifierbart och det strikt privata.94 

Passagen uttrycker i denna bemärkelse det oåtkomliga i Magnus kamp och därtill 

konstens problem att uttrycka det: ”Ur detta perspektiv kan de lyriska passagerna 

kanske ses som en både ironisk och besvärjande gestaltning av berättarens mer eller 

mindre omöjliga uppgift, att med språkets intersubjektiva kategorier gestalta 

erfarenheter som [...] är privata och oöversättbara”.95 Följden är en pessimistisk 

konstsyn, som oblygt lyser igenom och präglar textens karaktär. Kyrklund avstår gärna 

från att ingående psykologisera och intar ofta ett yttre positivistiskt förhållningssätt. Det 

som rapporteras är sådant som faller inom språkets ramar, som dialog, yttre 

observerbara skeenden och inre skeenden i form av verbala tankegångar. Känslor berörs 

enbart vidlyftigt i enkla ord som ”vrede”, ”ångest” och ”förtrytelse”.  

Att läsa avsnittet enbart som en kommentar på konstens begränsningar är däremot 

reducerande. Problemet som konsten här bemöter är också ett problem som drabbar 

människan i en djup existentiell mening. Slutsatsen blir att även individen inte förmår 

kommunicera det djupt privata. Florin uppmärksammar även denna ”känsla av 

fångenskap i det egna jaget” och knyter an till Magnus misslyckande på målarskolan.96 

Passagen ovan återinför förlöjligandet av Magnus, ”ett segermonument att skrattas åt”, 

och hans murbruk, hans kamp, möter alltså samma öde som hans målningar, som 

någonting skrattretande. 

En intressant observation av Arrias påminner oss om att berättelsens rörelse från 

konkretion till abstraktion i viss mån upprepas av Magnus övergång från måleri till 

hermetiskt murbruk: ”den reduktiva estetiken formuleras först sedan den 

kommunikativa misslyckats.”97  

Alla verk som Magnus murar namnges och namnen avslöjar hans intentioner: 

”Babels torn”, ”Det mörka”, ”Nike”. Men det är samtidigt uppenbart att alla verken 

egentligen består av rum fyllda med tegel och därmed inte skiljer sig väsentligt från 

varandra och definitivt inte överensstämmer med respektive benämning. ”Det mörka” 

motiverar berättaren enligt följande: ”Fönstren blev igenmurade redan i början och han 

måste utföra större delen av arbetet i skenet av en blindlykta”. (s. 151) Verket är alltså 

namngivet utefter det förhållande i vilket det tillkommit. Dessa förhållanden är, tillika 

                                                
94 Arne Florin, ”Om stilisering och reduktion i Willy Kyrklunds kortprosa”, s. 93. 
95 Ibid. 
96 Ibid. 
97 Arrias, Jaget, friheten och tystnaden hos Willy Kyrklund, s. 83. 
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kampen, oåtkomlig för någon annan än skaparen själv. Hans tegelskulpturer är lika 

intetsägande som en mur för en utomstående betraktare.  

Med detta i åtanke är det även lämpligt att kommentera novellens säregna titel 

”Opus Tegula”. Titeln kan ju ge ett intryck av att texten i sig är ett tegelverk, där varje 

ord är en sten uppradad i textmuren. Såsom ett konstverk måste novellen givetvis 

bemöta samma problematik och eftersom den är ett stycke litteratur avgränsas 

problemet till språket och språkets begränsningar. Intressant i detta sammanhang är 

naturligtvis skulpturen ”Babels torn” som understryker kommunikationsproblemet. 

Florin omnämner det som ”språkförbistringens symbol framför andra”.98 Widhe går 

istället närmare in på den bibliska innebörden och poängterar människans övermod och 

Guds sanktioner. När Magnus murar ”Babels torn” sägs det att ”Guds tak tog emot”. (s. 

150) Därmed förflyttar novellen ”med ett underfundigt grepp, den bibliska berättelsens 

gudomliga ingripande till en begränsning i den fysiska verkligheten”.99 Denna 

världsliga begränsning återknyter även till ”människans villkor” och befäster ytterligare 

hur Magnus inskränkta tillvaro vägrar att inrymma hans konstnärliga vilja. 

Kommunikationsproblemet i novellen är dock av ett annat slag än i den bibliska 

berättelsen. Kärnan i problemet angår svårigheten att med hjälp av något uttryckssätt 

kommunicera det inre och djupt privata. 

För att återgå till Magnus konstnärliga intentioner mötte vi på målarskolan samma 

spänning mellan intention och framställning: ”Han målade en saga. En saga om en liten 

flicka och ett bergtroll som led av sömnlöshet”. Det är rimligt att ifrågasätta hur väl 

denna saga lyckas översättas till en målning. Det är tvivelaktigt att ”trollet med vassa 

tänder och skrattande gap”, förmedlar ”sömnlöshet” på ett övertygande sätt. Kamraterna 

skrattar åt hans saga. Och samma problematik uppkommer senare när Magnus uppges 

mura en ”solnedgång i en lärkträdsskog”. (s. 149)  

När huset är igenmurat kvävs ”elden” och slocknar. (s. 151) I epilogen trängs 

Magnus, det specifika och futila, undan för en mer allmän diskussion om konstens 

begränsningar. Passagen framställs helt i dialogform och är typografiskt avskilt från 

resten av texten. ”Den anklagade” ställs inför ”Åklagaren” och ombeds förklara sitt 

agerande. Den anklagade säger: ”Jag har brunnit av en eld”, varpå Åklagaren svarar: 

”Elden räknas inte”. Den anklagade ber domaren att beakta materialet: ”Det bestående i 

ett konstverk är materialet. Elden slocknar och formen tömmes på sitt innehåll”. (s. 152) 

                                                
98 Arne Florin, ”Om stilisering och reduktion i Willy Kyrklunds kortprosa”, s. 94. 
99 Widhe, s. 76. 
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Konstnärens intention, inspiration och kampen som besjälat skapandet går i konstverket 

förlorat. Det som återstår är en tom form som betraktaren/läsaren fyller med egen 

mening och ”någon skall gå över den tomma scenen och lyssna efter ekon och någon 

skall gå förbi högen av hopad marmor och bestiga berget av bränd lera och förundras”. 

(s. 152) Florin läser passagen som ett förhållningssätt till tidigare kulturer och 

konstyttringar. Konstens konventioner är föränderliga ”och rymmer därför ett rätt stort 

mått resignation beträffande möjligheten att förstå det främmande på dess egna 

villkor”.100 

Passagen uttrycker en temporal historisk dimension, men jag tycker det är mer 

givande att hålla fast vid den omedelbara kommunikationsproblematiken och den större 

frågan om ett konstverk överhuvudtaget innehåller någonting ursprungligt. Kom ihåg 

Mallarmés uttalande att dikter består av ord och inte tankar. Widhe menar att den 

anklagades försvarstal huvudsakligen berör konstverket ur mottagarens perspektiv.101 

Snarare talar den anklagande från skaparens position och betraktar både 

skaparprocessen och receptionen. Den åklagade återvänder ständigt till konstverkets 

tomhet och frånvaron av den eld som drivit skapandet. Och precis innan dialogen 

tillförs ytterligare ett perspektiv på skaparprocessen. När Magnus hämtas av de två 

männen får han frågan om det är färdigt nu, han svarar: ”det är ingenting som kan bli 

färdigt. Men det är slut nu.” (s. 152) Påståendet öppnar upp för att betrakta konstnärligt 

skapande som en oavslutad process. Inget konstverk framställer en sak i sin absoluta 

form, den stöps med tiden i nya skepnader, gestaltas ur nya perspektiv. Detta för oss 

även in på konstnärens relation till traditionen och kravet att som konstnär vara 

nyskapande i uttrycket. Epilogen avrundar ”Opus Tegula” med en diskussion som direkt 

knyter an till den efterföljande novellen ”Strandfolket”, vari svårigheten att vara 

originell behandlas i rakare ordalag: ”Så skall jag icke finna ett ord som icke är sagt, en 

gest som icke är en skugga, en snyftning som icke är ett eko.” (s. 164) 

 

3.1.6 Sammanfattande observationer 
 

Magnus Erasmus misslyckande är långt ifrån unikt inom Kyrklunds persongalleri. Bara 

i Ångvälten påträffas flera karaktärer som delar hans öde. Inte minst Abel Amatus 

Ohmberg, i novellen med samma namn: ”Många äro kallade att bliva genier, men få äro 

                                                
100 Arne Florin, ”Om stilisering och reduktion i Willy Kyrklunds kortprosa”, s. 94. 
101 Widhe, s. 78. 



  
 

44 

utvalda” och ”Han stod icke ut längre. Han var dödstrött. Han hade förlorat sitt spel 

emot livet och han insåg det”. (s. 48, 56) Karaktärernas otur i livets spel beror på att 

villkoren är tragiska och hårda. Händelseförloppet i ”Opus Tegula” är centrerat kring 

dessa tragiska villkor, med en protagonist vars utsatthet tidigt når sin kulmen. Magnus 

är som fången i en orsakskedja som övergår honom själv, som från födseln och framåt 

bestämmer hans livsbana. Medfödda svagheter, färgblind, underkastad ett 

samhällssystem som tvingar in honom i meningslöst arbete, vilka sammantaget 

resulterar i en bristning inombords.   

”Opus Tegula” är obestridligt en schematiserad skildring av ett människoöde och 

ett montage av illustrerande fragment ur ett bestämt liv. Berättelsen är främst intresserad 

av att utforska protagonistens vilja och friktionen med tillvaron. ”Människans villkor” 

är ju det som formar och avgränsar henne, och berättelsen om Magnus är på flera sätt 

fylld med barriärer och begränsningar som påverkar honom. Innefattande samhälleliga, 

familjära, religiösa, sociala och biologiska faktorer är villkoren omfattande.  

I inledningen presenteras förutsättningarna kvickt i ett svep och Magnus är till stor del 

redan en formad och avgränsad människa då han introduceras. Han har en stark vilja att 

bli konstnär, men varifrån denna vilja kommer är ingenting som tillkännages. Tidigt, i 

dialogen med modern, får vi höra att det inte handlar om att kunna teckna: ”det hör inte 

hit! det här är en annan sak! det här är någonting alldeles annat...” (s. 140) Hans vilja att 

bli konstnär kuvas inte helt, den styrs åt ett annat håll, rent av förstärks och eskalerar till 

mani. De två sista avsnitten framhäver hur elden som driver Magnus konstnärliga 

skapande härstammar från hans tragiska villkor.  

Protagonisten är en karaktär med skarpa konturer och utvecklas inte långt bortom 

den initiala introduktionen. Han är likväl rörlig, om än cirkulär, till skillnad från övriga 

karaktärer som är helt statiska och endimensionella. De har tydliga narrativa funktioner, 

de representerar motstridiga positioner vars sammanstötningar med protagonisten leder 

till hans utsatthet och för fram diskrepansen med omgivningen. Både små detaljer som 

studentmössan och förstorade, repetitiva inslag som kamraternas hånskratt bidrar till 

detta. Den enkla karakteriseringen tillsammans med vissa karikatyrartade inslag hjälper 

till att förtydliga och konkretisera händelseförloppet och protagonistens motivation.  

Flera aspekter av framställningen bidrar sammantaget till ökad distans, det gäller 

berättarhållningen, den höga hastigheten, frånvaron av detaljerad scenisk framställning 

och utförliga deskriptiva passager. Berättarkommentarerna medför, i Arne Florins, ord 

”att en ironisk distans skapas till huvudgestalten; läsaren lockas att inta hans lätt 
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överlägsna perspektiv”.102 Ofta är känslan den att man beskådar det som utspelas från 

ett högre perspektiv varifrån man lättare kan överblicka protagonistens levnadsbana och 

de händelser som dirigerar hans liv. Distansen minskar inte heller i det att berättaren 

lämnar sin heterodiegestiska-extradiegetiska utanförposition för att interagera med 

karaktärerna. Positionsskiftet snarare ökar distansen på grund av att de litterära 

konventionerna sätts i spel och berättelsen uppenbaras som produkten av ett konstruerat 

berättande.  

De ironiska och parodiska inslagen i berättarens inkonsekventa engagemang 

försvårar att ta det på allvar. Oavsett om det är en eller flera berättare sker berättandet 

med en distanserad hållning, karakteriserad av oberördhet och ironi. Intresset är likväl 

delat mellan människan och ”människans villkor” och dessa två perspektiv tycks, som 

Norlén skriver, vara oförenliga.103 Det är svårt att inta båda positionerna samtidigt, 

antingen är man engagerad i människan eller så betraktar man oberört hennes villkor.  

Denna splittring är ofrånkomlig emedan det inte går att berätta en berättelse om 

”människans villkor” utan att inkludera minst en människa. Enligt Ma kan man ju 

mycket väl tala om människorna, så länge man avser att ”syfta högt”. Den ironiska, 

distanserade berättarhållningen i ”Opus Tegula” illustrerar vad det innebär att ”syfta 

högt”. Intresset är delat, men intresset för människan, Magnus, avser i själva verket att 

åskådliggöra och lyfta fram villkoren. Det går även att tala om en märkbar splittring i 

novellens framställning, textens många skepnader och stilbyten verkar anti-illusionistisk 

och riktar uppmärksamheten mot texten själv, som därför framstår mer som ”ett spel 

med konventioner, än som verklighetsavbildning”.104 Mer än att enbart skifta perspektiv 

från det speciella till det allmänna angående ”människans villkor”, som Norlén påpekar, 

flyttar alltså texten även uppmärksamheten från berättelsens stoff till litteraturens 

villkor. 

 

 

3.2 Den rätta känslan avsnitt II 
 

Det andra avsnittet i Den rätta känslan är en kort berättelse om två speciella människor 

vid namn Nuccio Vaincoeur och Suor Celestina. En direkt jämförelse med ”Opus 

Tegula” uppvisar en hel del likheter på både tematisk och berättarteknisk nivå. 
                                                
102 Arne Florin, ”Om stilisering och reduktion i Willy Kyrklunds kortprosa”, s. 92. 
103 Norlén, s. 77. 
104 Arne Florin, ”Om stilisering och reduktion i Willy Kyrklunds kortprosa”, s. 91. 
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Karaktären Nuccio har även flera gemensamma grunddrag som han delar med Magnus 

Erasmus. Vi får även här möta en missanpassad individ, vars åkommor och olyckor i 

större utsträckning kan mäta sig med Job. Och tillika Magnus Erasmus och Abel 

Amatus är fadern frånvarande och han uppfostras således av modern, som tidigt dör i 

berättelsen. Nuccio kännetecknas mindre av en stark vilja, han har inte mycket till vilja 

överhuvudtaget. Han är nästan uteslutande passiv och leds genom livet av människorna 

och samhällsinstitutionerna som han är hemfallen åt. Nuccio sätter sig inte emot världen 

som Magnus, det sker ingen revolt mot tillvaron eller Gud. Men däremot är han tillika 

Magnus fast i repetitivt och meningslöst arbete: ”Det gällde någon detalj i någon 

apparat. Nuccio satt vid bordet, stansade och filade av [...]. Dagarna fortsatte sin gång. 

Nuccio stansade, filade, stansade, filade.”105  

Berättelsen har det gemensamt med ”Opus Tegula” att den sträcker sig över en 

lång tid inom ett mycket kort omfång. Berättarmässigt kan vi alltså känna igen flera 

egenskaper från föregående analys, däribland en hög hastighet, ellipser, iterationer, 

frånvaro av scener och pauser och en hög grad av diegesis.  

Men Nuccio är inte ensam, han delar livet med den självuppoffrande Suor 

Celestina kallad att hjälpa de sjuka och fattiga. Hon tar hand om Nuccio och hjälper 

honom med arbete, men när han drabbas av ögonkatarr och blir blind döms hon för 

försumlighet och anses olämplig för arbete inom vårdyrket. Celestina begår självmord 

och Nuccio sätts på vårdanstalt. 

Till framställningen är texten betydligt mer sammanhängande än ”Opus Tegula”. 

Inte heller är den lika benägen att leka med litterära konventioner eller dra 

uppmärksamheten till texten på ett lika uppenbart sätt. Perspektivet och 

berättarhållningen är mestadels konsekvent. Den språkliga framställningen är 

genomgående klar, enkel och avskalad, vilket kännetecknar Kyrklunds senare prosa.106 

Det glatta kvicka språket står däremot i stark kontrast till det tragiska förlopp som 

framställs. Tonen präglas därför alltigenom av distans och av en brist på inlevelse som 

tyder på likgiltighet, kyla eller rent utav på en diabolisk attityd, som Arrias menar.107 

Berättaren syftar högt och läsaren uppmanas därmed att inta en distanserad hållning, 

varigenom karaktärernas hårda villkor åskådliggörs, samtidigt som deras olycka går 

relativt obemärkt förbi.  

                                                
105 Kyrklund, Den rätta känslan, s. 15f. (härefter inom parentes) 
106 Arne Florin, Om Willy Kyrklunds genre och genreblandningar, s. 101. 
107 Gunnar Arrias, ”mitt tal är (1) annat tal”, Skeptikerns dilemma, red. Vasilis Papageorgiou, Stockholm 
1997, s. 30. 
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I det inledande avsnittet av Den rätta känslan uppges det att bokens disparata 

texter är utformade med en pedagogisk avsikt att exemplifiera de felaktiga känslorna. 

Deras natur ska ”belysas i ett antal framställningar ad vivum”. (s. 11) Detta ad vivum, 

efter levande modell, är inte ett realistiskt motto och angående avsnitt II exemplifieras 

ett högst osannolikt händelseförlopp som till stor del utvecklas av slumpmässiga 

händelser. 

Berättelsen om Nuccio och Celestina inleds med en summering som påminner om 

den inledningspassagen i ”Opus Tegula”. Frånvarande är det parodiska inslaget och det 

ironiska engagemanget: 
Modern var från Piemonte och hette Vaincoeur. Fadern hade ansett din uppgift avslutad sedan han 
skänkt henne syfilisen och barnet. Modern fick arbete i Milano, tog barnet med sig, lindade 
ankaren i Bredas maskinfabrik. 

Nuccio Vaincoeur var ett oskönt sjukligt barn med svampig hy och missformat näsben. 
Ansatserna till skolgång misslyckades. Han var efterbliven och lärde sig aldrig läsa. Så dog 
modern. 

Vid nio års ålder försörjde han sig genom samarbete med en gammal skoputsare. (s. 12f) 
 

Man kan känna igen den narrativa hastigheten, betoningen på den familjära situationen 

och studieresultat. Men stilen är sakligare, nästan punktlig i framställningen, utan 

tillstymmelse till sentimentalitet. Vändningen som sätter punkt för modern är desto mer 

kortfattad, hennes död meddelas i förbifarten, mest av nödvändighet för berättelsens 

fortgång. Härmed presenteras protagonistens villkor och narrativets karaktär, som till 

stor del fortsätter i samma anda. 

Introduktionen av Suor Celestina inramas av två citat ur Jobs bok som tjänar till 

att understryka hennes kristna självuppoffrande natur och Nuccios olyckor. Celestinas 

utmålas i ett så heligt sken som möjligt, för att sedan mot slutet låta hennes goda 

handlingar mynna ut i tragedi. Hon hjälper Nuccio med arbete och kämpar för att att 

räcka till för honom och ”hela världens eländiga och betryckta”. (s. 19) Framställningen 

är, som Arrias observerar, ”uppenbart manipulerad för att locka in läsaren i en 

godhjärtat läsning”.108 Ordet ”helgon” får summera hennes personlighet:  
Hon hade avlagt de enkla löftena och arbetade inom sjuk- och socialvården. Hängiven sitt kall var 
hon ständigt beredd till ytterligare insatser; gamla, sjuka och fattiga var det ju gott om; hennes 
arbetsdag hade inga gränser. Hon är ett riktigt helgon, sa man om henne. (s. 13) 
 

Innan dess har Nuccio drabbats av polio och blivit förlamad i benen. Senare drabbas han 

dessutom av blindhet. Nuccios liv fortsätter likväl som vanligt och anledningen till hans 

följsamma acceptans yttras i en självmedveten berättarkommentar som även iakttar det 

osannolika i berättelsens förlopp:  

                                                
108 Arrias, Jaget, friheten och tystnaden hos Willy Kyrklund, s. 135. 
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Förvisso var det märkligt och sällsamt, att en redan så hårt drabbad människa skulle ytterligare 
drabbas genom en så egendomlig slump. Men Gud gör vad honom lyster. Å andra sidan var ju den 
stackars saten van vid olyckor av alla slag och hans liv hade ju inte mycket värde tidigare heller 
och att han dessutom var svag till förståndet gjorde ju också saken lättare för honom, mycket 
lättare; häri kunde man förvisso se en Guds försyn. (s. 18) 
 

Till viss del betonar stycket Nuccios olycksdrabbade liv och alluderar återigen till Job. 

De två första meningarna är metakommentarer i det avseendet att de kommenterar 

berättelsen. Därtill mot bakgrunden av vad som tidigare sagts i denna uppsats får orden 

”slump” och ”Gud” ytterligare metalitterära betydelsenivåer. Utmärkande för Kyrklunds 

texter är, som vi sett, att ingenting är bestämt i förväg och ingenting är helt och hållet 

slumpartat. I detta avseende förgrenas texten i den dubbelhet vi har sett prov på i övriga 

texter. Därmed kan det vara frestande att läsa ”slump” som val och ”Gud” som 

författaren. Oavsett är meningarna motsägelsefulla, är det en egendomlig slump eller är 

det Guds vilja?  

Nuccios och Celestinas dagliga rutin summeras iterativt i en förkortad variation på 

ett tidigare stycke. Samtidigt förflyttas berättelsen ett antal år framåt: 
Om söndagarna mässan. Promenaden. Vårsol i  
Sempioneparken och hela familjen med Celia. 
Några år gick. 
Så bultade det på dörren. (s. 19) 
 

Nuccio får besök av en statlig representant, höljd i typisk avskalad anonymitet. Han 

presenterar sig, enligt berättaren, som ”signor Någon från Hälsovårdsministeriet. Någon 

önskade tala med någon som hette Giovanni (Nuccio) Vaincoeur”. (s. 20) Anonymiteten 

kan förstås på två sätt, dels reducerar den människan till en samhällsfunktion och 

yrkesroll, dels framhäver det karaktärens narrativa funktion. Djupare karakterisering är 

onödig och karaktären kan för berättelsens skull reduceras till ett obestämt pronomen. 

Tydligt är att Någon endast figurerar som en myndighetsperson som för berättelsen 

framåt genom att oavsiktligt sätta igång den process som leder till Celestinas självmord.  

Nuccios hårda villkor förtydligas ytterligare i dialogen med Någon som 

presenterar flera av hans åkommor i en behändig lista. Det framkommer även att hans 

blindhet inte är dokumenterad. Resultatet av Nuccios medicinska undersökning 

presenteras i form av ett referat, styrkt med citat ur läkarens rapport, vari det 

framkommer att etsmedel varit inblandat. (s. 22) Detta leder till att polisen kopplas in 

och misstankarna riktas mot Celestina som döms för försumlighet, eftersom inget 

grövre brott kunde bevisas. 

Misstankarna mot Celestina är tagna ur luften och läsaren sitter i samma sits som 

prokuratorn som enbart har tillgång till det yttre händelseförloppet. Berättaren är 
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selektivt förtegen om karaktärernas inre tillstånd och motivation. Några direkta 

angivelser om känslor är nästan helt frånvarande, med undantag för ett par tillfällen där 

de reduceras till ett fåtal ord: ”Nuccio var förtvivlad och grät” (s. 17) och ”Nuccio 

kände sig nedstämd”. (s. 21) Celestina utmanar i en monolog både läsarens och 

prokuratorns tankeläsningsförmåga och allvetande förstånd:  
Varifrån får en människa sin kraft? Säg mig det, herr prokurator, ni som är så vis! Och om ni vill 
döma mig efter mina tankar, så läs dem då, ni kan ju det... Men om ni vill döma mig rättvist efter 
mina gärningar, hur skulle ni kunna? Gud har omsnärjt mig med sitt nät och vem kan då rädda 
mig? (s. 23) 
 

Monologen och karaktärernas öde förespråkar att vi bevittnar ett ”oerhört 

myndighetsövergrepp”, som Arrias uttrycker det.109 Myndigheterna lägger Celestinas 

självmord till rätta som ”tillfällig sinnesförvirring”. (s. 23) Och Nuccio som ska åtnjuta 

”samhällets skydd å vårdanstalt” får i praktiken åtnjuta lugnande medel: ”Så snart de 

upphörde att verka ropade han på Celestina.” (s. 23) Arrias noterar korrekt att 

berättelsen är tvetydig, huruvida Celestinas motiv är orena eller inte är således öppet för 

diskussion, men den ”felaktig känsla” som här exemplifieras är likväl hennes 

övermodiga vilja att räcka till för alla, ”en uppgift för Gud”.110 

Liksom i ”Opus Tegula” är tidens gång påtaglig medan rummet tenderar att 

hamna i bakgrunden. Tiden är, som Chatman påpekar, den dimension i vilken händelser 

utspelas, medan den rumsliga dimensionen utgör berättelsens existentiella grund.111 

Tidens tydliga framtoning i båda dessa noveller sammanfaller med en lika påfallande 

betoning på händelser framför existens. Karaktärerna tillåts aldrig riktigt existera. Deras 

vardagliga livsmönster behandlas relativt flyktigt, av en berättare som kvickt vill 

förflytta berättelsen framåt. Tonvikten ligger på sådana händelser som innebär markanta 

förändringar i karaktärernas liv, framtvingade i mötet med deras villkor.  

Händelserna förankras i dessa berättelser till en konkret miljö, ibland endast med 

ett ord, medan det ibland är underförstått med hänsyn till sammanhanget. Chatman delar 

mycket rimligt upp rummet likt tiden i ”story-space” och ”discourse-space”.112 Ord som 

indikerar ett rum, exempelvis ”målarskola” eller ”lägenhet”, är ju något helt annat än 

det orden signifierar och det läsaren föreställer sig. Miljöbeskrivningar kan drastiskt 

reduceras till ett minimum, som Chatman förklarar: ”we can always ’fill in,’ so to 

speak, whatever i needful to authenticate a setting [...] we can mentally provide it with 

                                                
109 Arrias, ”mitt tal är (1) annat tal”, s. 37. 
110 Ibid. 
111 Chatman, s. 96. 
112 Ibid. 



  
 

50 

stock details.”113 Samma mentala kompensation sker även för karaktärer i de fall 

explicita detaljer saknas. Det som på papperet kan betraktas som en ”streckgubbe”, har 

fortfarande potentialen att i läsarens medvetande bli mer levande. Sedan finns det 

somliga karaktärer som ljuder mer som kroppslösa röster eller som en individlös kör, 

exempelvis grannarna och kamraterna på målarskolan. 

Ett mindre hänsynstagande till miljöbeskrivningar resulterar i att 

uppmärksamheten riktas mer mot karaktärerna, som således ställs i förgrunden. 

Karaktärerna är förklarligt nog viktiga emedan det är med människan som hennes 

villkor och effekterna av dessa synliggörs.  

Den distanserade attityd som präglar framställningen kanske har en anknytning till 

Mas ord som fångar dessa berättelser väl: ”Emedan människans villkor är hårda blir 

resultatet så eländigt. Emedan resultatet är så eländigt kan man icke intressera sig för 

det.” (s. 60) 

Nuccio är förvisso ett egendomligt fall, underkastad mycket specifika villkor. 

Men hans liv stämmer likväl bra överens med Mas uppfattning om en vanlig människas 

tillvaro. Celestina och Magnus Erasmus, liksom flertalet av Kyrklunds karaktärer, faller 

inom samma snäva existensramar. De är bundna av fattigdom och sjukdom, deras 

andliga och kroppsliga rörelsefrihet är begränsade, liksom deras tankar. Det förklarar 

också deras repetitiva beteenden och cirkulära rörelser, deras blygsamma utveckling och 

bristande dynamik.  

 

4 Matematik, ”människans villkor” och litteratur 
 

Mästaren Ma säger: ”Människans begåvning för matematik är enorm. Med 

matematikens hjälp har man kunnat finna på och lösa de mest osannolika problem. Man 

kan beräkna månens och stjärnornas banor.” (s. 30) Matematikens pragmatiska 

användbarhet är bara en liten del av vad matematiken är kapabel till. Mas upphöjning av 

matematiken vet inga gränser och allting talar för att Kyrklund personligen delade 

samma höga uppskattning. I samband med mottagandet av Pilotpriset år 1990 hävdade 

Kyrklund matematikens överlägsna ställning gentemot det verbala språket:  
Upphöjt över det jordiska språkets bräcklighet och otydlighet utvecklar det matematiska språket 
sin harmoniska och klara struktur. Här är en autonom värld av skönhet och logik, fjärran från all 
mänsklig bedrövlighet. Vad är vackrare än en matematisk formel. Möjligen en fuga av Bach.114  
 

                                                
113 Chatman, s. 141. 
114 Kyrklund, ”Den negativa termen”, s. 587. 
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Likvärdig beundran påträffas i flera av Kyrklunds skönlitterära texter. I Mästaren Ma är 

matematikens kapacitet ojämförbar med alla andra mänskliga system och verksamheter. 

Matematiken är närmast en väg till frälsning, en himmelsk stege ut ur smutsen, bort från 

det jordiska, från döden, upp i en gränslös rymd. 
Inom alla andra verksamheter erfar människan en känsla av att krypa längsmed marken; hon 
förnimmer plågsamt sin otillräcklighet, sina delvisa kunskaper och sin brist på överblick. Endast 
inom matematiken erfar människan en känsla av att sväva i rymden; hennes ängslan gäller att falla 
ned. (s. 31) 
  

Bildspråket vittnar om en färd bortom jorden och stjärnornas sfär, in i det obestämda. 

Kalkylen förvandlas till spindelväv, uppför vilket människan klättrar: ”Rakt upp i det 

svarta djupet klättrar klättraren. Under honom glimmar en stjärnljus; stegen sviktar i en 

kosmisk vind. O ingenting finnes som är likt denna svindel!” (s. 32) Matematik och 

människa ingår i en förening som lyfter den senare upp till oöverträffbara höjder. 

Men matematiken är, enligt Ma, omänsklig, den besitter samma tvångsmässighet som 

naturen och kan inte ”talas tillrätta”. Kalkylen ”fortskrider obönhörligt efter reglerna; 

om resultatet icke behagar oss kan vi glömma det, men vi kan aldrig ändra på det”. (s. 

31) 

Hur matematik sammanhänger med ”människans villkor” och skönlitteratur är 

långt ifrån uppenbart. Det är därför intressant hur dessa på pappret separata områden på 

ett väldigt spännande sätt förenas i Kyrklunds författarskap. ”Att utnyttja det 

matematiska språket i skönlitterära sammanhang torde de flesta hålla för omöjligt,” 

kommenterade Kyrklund, ”[m]en jag har faktiskt gjort det vid något tillfälle, så det går. 

Någon bred väg är det dock inte.”115 Matematikens inflytande är påtagligt både sett till 

tematik och form. Tematiskt diskuteras matematiken i stil med Mas utläggningar och 

påträffas i alla typer av texter. Matematiken säger inte mycket om ”människans villkor”. 

Dess styrka tycks helt och hållet ligga i dess omänsklighet och hur den tillåter 

människan att uppleva en känsla av frihet från hennes tragiska villkor.  

Formellt kan man med Claes Wahlin tala om en grundläggande matematisk 

inspiration i vissa texters struktur och komposition. Hans artikel ”Högre matematik” 

avrundas med en sammanfattning av matematikens förhållande till det högre 

perspektivet och estetiken: ”Det högre perspektivet lieras med en estetisk perfektion; 

den renhet och klarhet som metaforiseras i de matematiska funktionernas 

berättarmodeller.”116 Det finns utan tvivel en längtan efter renhet som inte minst märks 

                                                
115 Kyrklund, ”Den negativa termen”, s. 587.  
116 Wahlin, s. 23. 
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på det rena språket i Kyrklunds texter. Matematiken är likväl det renaste och det 

närmsta människan kan komma det gudomliga. Det jag ska undersöka närmare är bruket 

av tal, formler och kalkyler, det matematiska språket, i Den rätta känslan och Om 

godheten. 

 

4.1 Den rätta känslan avsnitt VII 
 

Matematiken hos Kyrklund syns ofta stigande mot himlen, sammanflätad med 

människan. Representativ är det sjunde avsnittet i Den rätta känslan. Flera motiv och 

uttryck känns här igen från Mästaren Ma. I detta avsnitt tar människans starka längtan 

efter en högre tillvaro formen av en matematisk kalkyl. Och det krävs nog en van 

ironiker som Kyrklund för att låta denna patetiska längtan gestaltas av en kall 

opersonlig kalkyl. Ironi påträffas därtill i prosan. Längtan är patosmättad men språket 

strängt åtstramat. Kalkylen börjar på talet 0.5 och växer större och större, den närmar 

sig talet 1.0 utan att någonsin uppnå det. Den startar: 
0.5 
0.75 
0.875 
0.937 5 
0.968 75117  
 

Och avbryts med talet: 
0.999 999 999 068 677 425 384 521 484 375 (s. 53) 

 
Claes Wahlin förkunnar att talserien är ”byggd på fabeln om Akillevs och sköldpaddan. 

Från talet 0.5 adderas dess hälft vars summa i sin tur adderas med sin hälft”.118 Kalkylen 

breder ut sig horisontellt men gestaltar en uppåtriktad rörelse. Inskjutet mellan talen är 

ett antal prosastycken som tillhandahåller kontexten. Avsnittet utgår ifrån människans 

längtan ur smutsen: ”Stark o stark är längtan bort ur smutsen. 508 cm i diameter är 

djurets öga, stirrar mot stjärnorna. Räkningen fortgår. Kalkylen utvecklar sina 

premisser.” (s. 51) Denna passage är värt att jämföra med Mas mycket närliggande 

yttrande: ”Ur smutsen i renheten. Ur det mänskliga i det omänskliga. Brännande 

brännande måste den längtan efter renhet vara, som driver människan att så många 

gånger förråda sig själv.” (s. 84) 

Ögat är här ett teleskop som representerar de teknologiska avancemang som 

förlänger och förstärker människans sinnen. Med hjälp av teknologi och matematik 

                                                
117 Kyrklund, Den rätta känslan, s. 51. (härefter inom parentes) 
118 Wahlin., s. 19. 
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sträcker hon sig efter det ouppnåeliga, det omänskliga: ”Närmare, närmare, men 

ständigt hitom. På denna sida om varje hjälpmedel, varje teknik, varje kalkyl, är ständigt 

vi.” (s. 53) Längtan tycks i Mas anda syfta på behovet att betrakta världen ur ”den 

omänskliga naturens synpunkt” vilket ju innebär att ”spela schack med sig själv”. 

Eftersom det eftersträvade är den ouppnåeliga vet människans strävan ingen gräns. 

Varje ansats tar henne närmare, men målet förblir ständigt utom räckhåll. Tiden 

fortskrider och nya teknologier blir tillgängliga medan själva längtan kvarstår. Betraktad 

som både gränslös och tidlös har den mer gemensamt med en matematisk kalkyl än vad 

som först är uppenbart. Med hjälp av mästaren Ma kan detta belysas tydligare: ”Den 

matematiska kalkylen spinner en underbar spindelväv, högt över död och avgrunder, 

vars trådar löper ut och löper samman i en rymd utan gräns.” (s. 32)  

Kyrklund åstadkommer med mycket knappa medel att uttrycka människans 

ofullkomlighet. På ett utrymme mindre än fyra glesa sidor är det mycket som pågår. 

Människan är en kalkyl och samtidigt ett djur. Det biologiska ögat ersätts av teleskopets 

spegelkonstruktion. Avsnittet kan läsas ur ett platonskt perspektiv, som själens 

hemlängtan till en ren idévärld, eller i mer allmänna termer som strävan efter det 

absoluta. I alla fall bör det ligga närmast till hands att betrakta det gestaltade som en 

andlig strävan, men samtidigt talar ett stycke om människans längtan som kreaturens 

längtan. (s. 52) Det finns en tvetydighet. I det att människan placeras i djurriket, såsom 

tillhörande det jordiska och smutsen, kläds hon å andra sidan i teknologiskt förfinande 

och matematisk översinnlighet. Möjligen är det frågan om samma biologiska bundenhet 

som påträffas i några poetiska versrader i Om godheten: ”Långt mer / än du kan tänka är 

du bunden i / den biologiska strukturens fängelse / […] hela din logik har formats just / 

av sagda biologiska struktur.”119 Avsnittet i Den rätta känslan präglas av denna 

spänning, som i slutändan handlar om människans fångenskap i det mänskliga. 

 

4.2 Om godheten 
 

”Varför tjatar du ständigt om ljuset och stjärnorna, du som sannerligen icke är av ljuset 

och stjärnorna? Du är av dy och skall bliva dy, tala då om dy.” (s. 94)  

Om godheten är en heterogen samling texter inom etik och kunskap. Här möter 

man filosofiska diskussioner, berättelser, poesi och matematiska formler. För den med 

intresse för matematiken finns goda skäl att vända sig till kapitel 12 och 13. Den 

                                                
119 Willy Kyrklund, Om godheten, Stockholm 1988, s. 77. (härefter inom parentes) 
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matematiska giltigheten lämnar jag därhän för att koncentrera mig på mötet mellan 

formler och ord, hur det matematiska språket och det verbala kombineras. Johan Sahlin 

är inne lite på samma linje och nämner den matematiska kalkylen som litterär genre.120 

Han går dock in mer i detalj på det matematiska resonemanget och placerar texten i en 

större kunskapsteoretisk kontext. Men jag håller mig till samspelet och skillnaderna 

mellan litteratur och matematik. 

De matematiska formlerna inramas av en fabel om en solstråles färd från solen till 

jorden där den träffar en regndroppe och bryts. Innan ljusets brytning kan inträffa måste 

solstrålen utföra de nödvändiga kalkylerna. Sahlin observerar vilka kunskapsteoretiska 

följder detta får: ”Solstrålen har givits mänskliga drag genom sin förmåga till reflektion. 

Att som solstråle betrakta en naturlag som om den skulle föregå de processer i naturen 

som den i sträng mening egentligen bara är beskrivningar av, kan möjligtvis 

karaktäriseras som felaktigt i ett avseende, men det är ett sätt att tänka som ofta fungerar 

ganska långt.”121 

Den omänskliga naturen förmänskligas, men vad sker med matematiken? Genom 

att på detta sätt sammanfläta formlerna med solen och dess ljus, framkallas en bild som 

vidare förstärker kalkylernas högre hemvist. Matematiken lindas in i ljuset och 

inkluderas i det större ljusmotiv som genomgående närvarar i Om godheten.122 Kapitel 

13 inleds med ett stycke som enligt traditionell metaforik kopplar samman ljuset med 

gudomlighet och klarhet. Ett par stycken längre ned inkluderas uttryckligen 

matematiken i detta himmelska ljus: ”Sök tröst i det eviga beviset att !"
!"
= !"!# = 0 för 

x=y=0, som strålar lika klart när din syn fördunklas, dina lemmar upplösas och ditt 

behov av tröst ej mera är.” (s. 88, min kurs.) I matematiken hittar människan något 

beständigt och ovillkorligt, där hon likväl möter sin oövervinnerliga fångenskap i 

ofullkomligheten. Människan är utestängd från ”den höga himlen” som inget vill ha att 

göra med hennes bekymmer. Budskapet är inte betryggande: ”Längtar du efter ljus och 

klarhet? Du är icke inviterad till dem.” (s. 88) Ändå förefaller människan med hjälp av 

matematiken höjas till skyarna, få inblick i det omänskliga och beständiga medan hon 

åldras och slutligen dör.  

Ljusmotivet utvecklas ytterligare i kapitel 14 som avslutas med ett stycke som för 

tankarna tillbaka till Den rätta känslan: ”Varför sträckte jag mig ständigt efter ljuset och 

                                                
120 Johan Sahlin, Om kyrklundheten, Lund 2008, s. 97. 
121 Ibid., s. 106. 
122 Ibid., s. 151. 
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stjärnorna? Längtade efter kristallens renhet. Varför kunde jag ej acceptera mina 

villkor? Enfald kan man ju alltid skylla på. Hursomhelst – nu är facit där. Rätta svaret är 

0.5.” (s. 95) Människans och ofullkomlighetens tal.  

Nästan hälften av kapitel 12 i Om godheten består av matematiska formler vid 

sidan av språkliga symboler. Norlén beskriver kapitlet som ”a fable interfoliated with a 

mathematical ’realism’”.123 Han använder det intressanta begreppet matematisk realism 

utan att riktigt utveckla det vidare. Det matematiska språket beskriver i ett avseende 

verkligheten med mer precision än det verbala. Orden konstruerar en uppdiktad 

berättelse om en antropomorf solstråle, tillhörande fablernas värld. Den matematiska 

beskrivningen av detta skeende undviker litterära stilfigurer av detta slag och utmärker 

sig i dess ”renhet”. Matematiken berättar ingen berättelse, den gör inte anspråk på att 

frammana en ”värld” eller utveckla karaktärer, med känslor och drömmar och liv. De 

matematiska formlerna saknar ordets referentiella dimension och den litterära 

realismens mimetiska egenskaper. Man kan säga att matematiken beskriver ett skeende i 

verkligheten utan att gestalta det. Och till skillnad från det verbala språket förblir det 

matematiska uttrycket oförändrat. Formeln har sin fasta form och svävar högt bortom 

mänsklig påverkan. Det hör till ljusets natur, förklarar Kyrklund, att ljuset alltid tar den 

snabbaste vägen. (s. 84) Detta är ljusets lag, som lika lagbundet kan uttryckas 

matematiskt.  

Mycket på grund av att det verbala språket saknar matematikens ovillkorliga natur 

betraktas det som opålitligt. Orden kan inte fungera på samma sätt som kalkylen, de 

utvecklar sig inte autonomt efter egna principer. Kyrklund skriver: ”Att tro att orden 

kunde fungera på egen hand, att orden utbrutna ut gråstenen kunde flyga med egna 

vingar, synes mig vara en absurd förhoppning att överskrida erfarenhetens gränser.” (s. 

90) På grund av att det verbala språket har förmågan att framställa en ”värld” kan det, 

som vi tidigare sett, betraktas som illusoriskt. Skönlitteratur gör det möjligt för läsaren 

att till och med känna igen sig i en solstråle. Sahlin föreslår att matematiken är en typ av 

extrem formalisering som övergår erfarenheten, för ”ju längre man driver denna 

formalisering i litteraturen, desto mer abstrakt och verklighetsfrämmande blir den”.124 

Placerad i en litterär kontext blir matematiken onekligen en del av litteraturen, men den 

figurerar lite som en besökare från ett främmande land. Den är ”ren”, gudomlig och 

pålitlig, medan litteraturen och det verbala språket är illusoriskt.  

                                                
123 Norlén, s. 188. 
124 Sahlin, s. 110. 
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5 Sammanfattande slutdiskussion 
 

Jag har utifrån Mästaren Ma utforskat tre utmärkande teman i Willy Kyrklunds 

författarskap. Jag har behandlat dessa teman under tre skilda rubriker, men samtidigt har 

det kommit fram att litteratur, människa och matematik överlappar och korsar varandras 

vägar. Mästaren Ma illustrerar hur allting hänger ihop. Ma skiljer på mänskligt och 

omänskligt. Till det omänskliga räknas ”människans villkor” och matematiken. Till det 

mänskliga människan och skönlitteraturen. Villkoren och matematiken är omänskliga 

därför att de befinner sig utanför människan, samtidigt som deras interaktion med 

människan ter sig väldigt olika. ”Människans villkor” medför elände och vanmakt, och 

formar människan till en bedrövlig varelse, medan matematiken lyfter henne upp till en 

högre rymd, bort ur smutsen och eländet. Mas världssyn kantas av slumpmässighet och i 

denna opålitliga tillvaro reser sig matematiken monumentalt som det enda som är evigt 

och välvilligt. Men människan erfar i mötet, både med matematiken och hennes villkor, 

en känsla av maktlöshet, det omänskliga kan inte ”talas tillrätta” och befinner sig utom 

räckhåll. När Kyrklund sedan gestaltar människans ouppnåeliga längtan efter det 

omänskliga och absoluta är det passande nog i form av en matematisk talserie. 

Matematiken upptas således i villkorens estetik och blir till en litterär stil, som 

kompletterar och samtidigt utmanar det verbala språket. Formlerna och kalkylerna 

strålar med deras precision och klarhet, endast jämförbart med ett gudomligt ljus, 

medan orden är opålitliga och mer eller mindre smider fabler och illusioner. Kyrklund 

uppväger det verbala språkets brister med sin rena stil och illusionsbrytande strategier. 

Med bruket av formler och kalkyler tas denna anti-illusionistiska estetik till dess yttersta 

gräns, där mimesis och inlevelse slutligen förnekas helt, där litteratur upphör att vara 

litteratur.  

Intresset för ”människans villkor” och matematiken avspeglar samma längtan ur 

smutsen, vanmakten och ofriheten, samma strävan efter ett högre perspektiv. En 

passage ur Polyfem förvandlad illustrerar denna poäng: 
där finns i spelets struktur någonting som fascinerade mig – en skenbar frihet, där den ena 
situationen likväl oåterkalleligt växer fram ur den föregående […] – en komplexitet så omfattande 
och oöverblickbar att man kan tala om en slump, samtidigt som man vet att det är frukten av den 
strängaste kausalitet. (s. 59f)  
 

När Kyrklund talar om ”spelets struktur” eller ”spelets regler” talar han om 

”människans villkor”. Människorna i Kyrklunds texter förefaller genomgående vara 
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fängslade i en övermäktig orsakskedja de inte kan bryta sig ur. Hur intresset för 

”människans villkor” och matematiken inger en känsla av frihet förklaras inte närmare. 

Att begrunda ”människans villkor” innebär till viss del, enligt Ma, att avstå från att leva, 

att distansera sig från mänskliga angelägenheter, för att istället intressera sig för det 

omänskliga och kanske uppnår människan därigenom en känsla av samhörighet med det 

högre och mäktiga. Människan är alltid mänsklig och fångad i det mänskliga, därmed är 

denna frihet blott ”skenbar”.   

Uttrycket ”spelets struktur” avslöjar vad allting egentligen handlar om, nämligen 

ett bredare intresse för strukturer. Tar man spelmetaforen ett steg längre kan spelet 

utvidgas till att utöver den mänskliga tillvaron även innefatta den litterära texten. Detta 

bör inte förväxlas med Barthes som föreslagit att läsaren spelar texten så som man 

spelar ett spel. Kyrklunds självmedvetenhet och texternas metalitterära inslag framhåller 

dock texten främst som en produkt av författarens lynne. Texten är ett spel med 

konventioner, strukturer och symboler, organiserat genom skrivprocessen.   

Genom att tänka på Kyrklunds texter som ett spel gör man rättvisa åt deras 

lekfulla och rörliga karaktär. Ordet spel belyser även karaktärernas narrativa funktion, 

hur de i likhet med spelpjäser kastas runt, å ena sidan underkastade författarens val och 

å andra sidan deras villkor i den värld som texten öppnar upp. Karaktärernas öde 

bestäms av författaren, medan människorna de ”representerar” bestäms av tillvarons 

formgivande krafter. Textens dubbelhet gör den till en spelplan både för människans 

såväl som litteraturens villkor. Texten är ett spel med litterära och språkliga 

konventioner och strukturer, medan textens värld framställer ett spel med konventioner 

och strukturer i den mänskliga tillvaron. Uttrycket ”spelets struktur” är således 

användbart för att sammanföra existentiella och metalitterära aspekter, samt människans 

och litteraturens villkor, under en och samma term. Det Kyrklund åstadkommer så 

effektivt i ”Opus Tegula” och ”Bara du” är åskådliggörandet av ”spelets struktur” i båda 

avseenden. I praktiken inbjuds läsaren genom olika metalitterära distanseringstekniker 

att analytiskt samtidigt betrakta ”människan villkor” i textens värld och hur texten 

framställer denna värld enligt litterära konventioner. Hos Kyrklund finner existentiell 

och litterär illusionslöshet en gemensam grund, som råder till medvetenhet om de 

formgivande strukturerna.    

Enligt Ma är likväl matematiken ensamt den verksamhet inom vilken människan 

befrias från hennes tragiska villkor. Övriga verksamheter, inklusive skönlitteraturen, 

håller henne krypande på marken, i smutsen. Men Kyrklund visar samtidigt att 
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litteraturen har förmågan att blottlägga och upplysa om ”människans villkor”, och med 

en klarhet som matematiken saknar. De texter som jag har behandlat tillåter läsaren att 

betrakta tillvaron på ett analytiskt avstånd, åtminstone tillfälligt förmår läsaren att inta 

ett högre perspektiv, varifrån villkoren blir överskådliga. Det korta formatet är för detta 

ändamål en styrka. Genom att eliminera deskriptiva passager, koncentrera åratal till 

enstaka meningar, betona livsförändrande händelser, missöden och expressiva känslor, 

och genom att reducera karaktärer till enkelt identifierbara typer konstrueras en 

schematiserad modell av ett människoliv i vilken villkoren lyfts fram. Narratologiskt är 

det fler tekniker som verkar distanserade och bidrar till minskad närvaro: frånvaro av 

scenisk framställning, hög grad av diegesis, hög hastighet och synliga berättare som 

kommenterar eller ingriper i berättelsen. Någon djupare inlevelse med karaktärerna 

försvåras av berättarnas ironiska attityd och den karga karakteriseringen. Karaktärerna i 

”Opus Tegula” och avsnitt II i Den rätta känslan är reducerade till representanter av en 

bestämd vilja. Mer än att skildra en formeringsprocess illustrerar berättelserna vad som 

sker med människor begränsade av vissa bestämda villkor under vissa bestämda 

omständigheter. Karaktärerna är funktionellt karakteriserade just för detta ändamål. 

”Bara du” är utformad för att avslöja karaktärernas narrativa funktionalitet och deras 

syntetiska dimension, som språkliga konstruktioner. Novellen gör ingen hemlighet av 

att litterära karaktärer är formgivna av en författare som konstruerat ett konventionellt 

narrativ utefter litteraturens villkor.   

Jag har avgränsat min undersökning till ett urval korta texter därför att det tillåter 

mer uttömmande analyser. Med hjälp av närläsningar av detta slag kan man nå djupare 

insikter i enskilda texter, men jag vill inte utifrån dessa analyser dra för generella 

slutsatser om hela författarskapet. Det finns fler texter än de som jag analyserat i vilka 

man kan vidare undersöka samspelet mellan människans och litteraturens villkor. Jag 

nämnde i förbifarten ytterligare några texter som uppvisar ett samband mellan 

metalitterära och existentiella aspekter. Just denna egenskap av Kyrklunds författarskap 

är väldigt intressant, och det berörs ofta i kyrklundsforskningen, men till min vetskap 

har det inte genomförts någon studie som behandlar detta mer omfattande. I korthet 

berörde jag också hur rummet tenderar att skjutas undan, vilket bidrar till att 

karaktärerna och deras villkor framhävs. Hur förhållandet ser ut mellan tid och rum hos 

Kyrklund och hur det återspeglar tematiken, är en intressant frågeställning som man kan 

utforska närmare.    
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Det finns också tillräcligt med material för att ägna en hel uppsats bara åt 

Kyrklund och matematiken. Som nämndes redan i inledningen förekommer matematik i 

flera avseenden. Man kan följa Wahlin och undersöka matematikens inflytande på 

texternas strukturer, eller i stil med Sahlin sätta in matematiken i en större vetenskaplig 

och kunskapsteoretisk kontext.  

Kyrklunds författarskap är speciellt, hans texter är fyllda av humor, tragik, elände, 

kvickhet, ibland på en och samma gång. I en recension av samlingsvolymen Prosa 

(1995) skriver Horace Engdahl: ”Det biter och det kommer sannolikt att bita även på 

läsare som ännu inte är födda. Bettet har ett gift som inte är att skämta med. Man läser 

Willy Kyrklunds fulländade prosa till priset av sin sinnesfrid.”125 Det är ett författarskap 

man aldrig riktigt är helt färdig med, det finns alltid skäl att återvända till Kyrklunds 

flerdimensionella och undanglidande texter.  

 

 

    

  

       
  
 

                                                
125 Horace Engdahl, ”Fulländad prosa genom fyrtio år”, http://www.dn.se/arkiv/kultur/fullandad-prosa-
genom-fyrtio-ar/ (14-06-2016). 
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