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1. Inledning
Lost on Lolland sprang ut ur ett försök att gestalta en person som läsaren inte riktigt kan lita

på. Är hon vid sina sinnens fulla bruk? Är hon på väg in i en psykos eller har det inträffat

något som gjort att hon måste fly. Vandringen är förlagd till en främmande geografisk plats

för att förstärka främlingskänslan. Hon vet inte var hon är, och följer vägen till fots för att

komma undan från något. Har hon kanske begått ett brott? För att skapa detta tillstånd av

osäkerhet har jag arbetat med att suggerera fram en underliggande spänning i historien.

2. Frågeställning och syfte
All text behöver till viss del spänning för att fungera, författaren måste fånga läsarens

nyfikenhet. Men hur gör man? Och varför upplever man vissa texter som mer spännande än

andra? Med vilka medel kan man få läsaren att känna utsatthet och otrygghet. En känsla av att

inte förstå vad som sker. Hur bygger man upp en nerv och känsla av nyfikenhet och förväntan

trots att texten bjuder till visst motstånd. Vad kännetecknar den klassiska spänningsromanen

och hur förhåller sig Lost on Lolland till denna?

3. Metod
Jag har använt Epikanalys1 som stöd då jag gjort en analys av olika element i Lost on Lolland.

I samband med textanalysen beskriver jag hur texten har förändrats och utvecklats med hjälp

av kommentarer från kursdeltagare och handledare på kursen Kreativt skrivande i Växjö. Jag

tittar även närmare på hur min text korresponderar med spänningslitteraturen och hur texten

sammanfaller med andra litterära strömningar.

                                                  
1 Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson, Epikanalys, Lund 1999
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4. Analys av Lost on Lolland
  Vid analys av texten har jag använt Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlssons metod som

de framlägger som ”uppslag med många ingångsvägar”2 för att göra en bred tolkning av Lost

on Lolland. I samband med denna tolkning beskriver jag skrivprocessen och hur texten fått sin

slutgiltiga utformning. Utifrån denna genomgång söker jag hitta olika spänningsgivande

beståndsdelar.

4.1. Intrig

”Intrigen (plot) är en sekvens av händelser i en berättelse. I populärfiktion liksom i den

klassiska novellen följer intrigen ofta ett bestämt mönster som en efterbild av dramats.”3

I den klassiska strukturen finns en inledning där läsaren blir orienterad till tid och plats samt

introduceras till karaktärerna. Det finns en konflikt som stegras för att uppnå klimax i

peripetin (höjdpunkten). Efter detta sker en nedåtgående fas som resultat av konflikten samt

en ihopknytning av lösa delar. Jag kan utan problem infoga berättelsen i denna klassiska

struktur. I inledningen av boken får vi träffa huvudpersonen Kira som springer över en dansk

åker. Vad som skett avslöjas inte utan vi får följa kvinnans vandring eller flykt över Lolland.

Vi får även träffa Kira i tillbakablickar till barndomen och i en nära dåtid då hon söker

igenom Mingus lägenhet. I en annan scen får vi reda på att Kira skall skjutsa sin man Mingus

till Kastrup flygplats, han skall resa till USA och sin före detta fru. Texterna vävs samman

och skeenden börjar kugga in i varandra. Konflikten runt hans resa stegras mellan Kira och

Mingus för att nå klimax i bilen i Danmark där det inte längre finns en återvändo för dem

bägge. Efter detta följer en nedtrappningsfas där vi möter Kira ensam på biblioteket i

Köpenhamn.

4.2. Story

Vi möter Kira som springer över Lolland rädd för något eller någon, parallellt med detta får vi

möta Kira i olika scener i barndomen och som vuxen. Först längre fram i historien får vi en

allt tydligare bild av hur de olika berättelserna hör samman. Titeln Lost on Lolland ger en

fingervisning om att hon är en person som gått vilse eller är förlorad. Fysiskt men också

mentalt. Kiras man Mingus skall åka till USA och hon är ifrån sig av svartsjuka och

misstänksamhet. Men samtidig vill hon att han ska åka, hon orkar inte längre med hans

omfattande missbruk. Hon söker igenom Mingus hem för att hitta bevis för att han bedrar

                                                  
2 Holmberg, Olsson, sid 104
3 Ibid., sid 29
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henne. Hon har även lovat att köra Mingus till Kastrup för att vara säker på att han kommer

iväg eller kanske för att hämnas de oförrätter hon blivit utsatt för. Berättelsen slutar med ett

bråk, ett brak och ett svart hål. Som läsare förstår vi att boken slutar där den började, med

Kira som flyr ur det svarta hålet. Vad som skett med Mingus vet vi inte men vi kan misstänka

att det inte gått så bra.

   En kurskamrat kommenterade texten i början av 2008: ”Är boken rolig eller hemsk? Jag

känner att jag är osäker. (…) Har hon råkat så pass illa ut, att en ljus berättelse är omöjlig?

Hoppas hon pryglar honom, eller nåt. Hon kanske dräper honom (…)”.4

Genom denna kommentar föddes idén att historien kan läsas som en kriminalhistoria. Jag

insåg att man förutom att fundera på huvudpersonens mentala tillstånd också kan fundera på

om hon har blivit utsatt för ett brott eller kanske själv begått brott.

4.3. Teman

4.3.1. Det dolda “brottet”

Det finns något som inträffat, något fördolt som vi som läsare inte riktigt kommer åt men ser

verkningarna av. Liksom planeterna som cirkulerar kring det svarta hålet så märker vi bara

effekterna av det inträffade genom att de synliga kropparna rör sig i bestämda banor

centrerade kring det svarta hålet.

Bland annat så kommenterar bröderna Sonny och Jonny, arketyper för det fattiga och

outbildat Lolland, hur något lyst upp himlen och hur de sedan hört en smäll. Denna smäll kan

ge associationer till svarta hål, men även fungerar som ledtråd till det som Kira flyr från. Vi

vet inte vad det är. Kanske en bil som brinner? Men varför? Här har jag lånat ett grepp från

detektivromanen, jag har lagt ut en clue: ”ett sakförhållande, en händelse , en gest, som

provocerar en fråga och samtidigt gömmer ett svar.”5

   Tanken är att läsaren skall fundera på vad som sker och drivas att läsa vidare så hon/han

hittar ett mönster. Tommy Olofsson kommenterade att han gillade att han först på sidan 54 får

första antydan om ett brott. Där kommer information som han tidigare saknat:6

”Hörte du braget?”7

                                                  
4 Henrik Schönbeck, textkommentarer, Linnéuniversitetet, 2008-02-17
5 Richard Alewyn, Detektivromanens anatomi, Dag Hedman (red), Brott, kärlek, äventyr, texter om
populärlitteratur, Lund 1995, s.170f.
6 Tommy Olofsson, kommentarer på workshop Linnéuniversitetet, 2010-04-21
7 Marika Schütz, Lost on Lolland, 2010, sid 54
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Denna information är dessutom på ett annat språk för att utmana läsaren till skärpthet. texten

innehåller en del danska ord som kan förstås av en svensk läsare utan att ge avkall på det

danska uttryckssättet. ”Braget” är släkt med det svenska ’braket” men i skriftspråk kan det

vara svårt att härleda ordet.

4.3.2. Missbruk

Ett grundtema i boken är missbruk och medberoende. Detta tema ska inte vara fokuserat från

början utan smyga fram efterhand. Som läsare får man fler och fler pusselbitar som visar hur

Kira bär på ett gammalt medberoendemönster.

   Vasilis Papageorgiou kommenterar en av dessa scener: ”När texten inte nöjer sig med

triviala diskussioner, om whisky t.ex, blir den intressantare, som när den berättar om ”Lasse-

Lena”. Men även här kan texten bli utförligare i sina detaljer och intentioner. Nu verkar det

som du har bråttom att berätta för att gå vidare snarare än njuta av din berättelse, din

’skapelse’.”8 Jag insåg att jag måste tydliggöra temat utan att för den skull vara för övertydlig.

Det finns ett syfte med att personerna pratar om whisky men om syftet är för otydligt så kan

samtalen uppfattas som triviala. Till viss del har jag förstärkt missbrukspåret och lagt till mer

allvar så att tråden medberoende och vad missbruk blir tydligare. Liksom i filmen The Shining

är alkoholen ett viktigt tema men jag vill inte att detta skall vara explicit uttalat av en berättare

utan istället gestaltat genom några få nyckelscener9. Magnus Eriksson kommenterar detta efter

att jag jobbat ytterligare med hur alkoholen representeras i texten: ”Jag tror att du gör rätt i att

låta missbruket vara mer antytt än uttalat. För gestalterna är det ett faktum, en levd realitet och

inte ett fokuserat problem. Låt det vara det i läsarens varseblivning av texten också. I de

traditioner du anknyter till är också bruket tematiserat, missbruket något underförstått eller

(oftare) undanträngt. Genom din gestaltning av det hela kan du också få in en kritisk

dekonstruktion av t ex beattraditionens drogromantik, eller kanske snarare drogmetafysik.”10

4.3.2. Man – kvinna

Den personliga relationen mellan man och kvinna är destruktiv och präglas av misstro,

svartsjuka, lögner men också passion och längtan.

   I Lost on Lolland finns det blinkningar till bilden av kvinnan som på gränsen till

sammanbrott men ju längre in i historien läsaren kommer desto mindre galen verkar Kira. Det

har varit viktigt för mig att skapa en hjältinna med fel och brister men också med styrkor.
                                                  
8 Vasilis Papageorgiou, textkommentarer, Linnéuniversitetet, 2009-06-10
9 THE SHINING, Stanley Kubriac, 1980
10 Magnus Eriksson, kommentarer workshop Linnéuniversitetet, 2009-12-15
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   ”Om kvinnan i vår kultur definitionsmässigt förknippas med vansinnet, består hennes

problem i hur hon skall frigöra sig från denna (kulturella) pådyvling utan att överta förnuftets

kritiska och terapeutiska positioner. (…)”11. Shosana Felman menar att kvinnor idag måste

frigöra sig och återskapa språket från den manliga diskursen. Kira är en kvinna som söker sin

egen plats. Hon går från de danska bröderna för att hon måste göra det. Hon kan inte stanna i

männens hus, liksom hos Niels gör hon ett val, hon väljer sin egen väg.

4.4. Karaktärer

Protagonisten (huvudpersonen) Kira är en ung kvinna i 25 till 30 årsåldern. Vi får möta henne

dels som vuxen men även som barn.

   På Lolland får vi Kiras inre upplevelse, hon är på flykt och är uppjagad. Vi vet inte vad hon

flyr ifrån, och varför. Miljön på Lolland är monoton och utsatt, hon kan inte gömma sig utan

måste fortsätta framåt. Hon passerar flera fallfärdiga hus som speglar hennes känsloliv.

När jag kommer närmare ser jag att uthuset täcks av en otymplig och

ihålig presenning som hänger över det trasiga taket och de murkna

brädlapparna. Sprickorna i fönsterglaset är tejpade med eltejp. En

kvarlämnad färgburk skvallrar om att någon har påbörjat en

ommålning men snabbt gett upp den fåfänga kampen mot naturen. När

det gått så här långt finns det inget kvar att göra. Huset kommer att

rasa när som helst.12

Längre fram i texten möter vi storstadsbon Kira i en barscen. I dialogen med väninnan Mette

framkommer en rapphet och ironi. Men distanseringen bryts också av försök till genuin

kontakt och ärlighet.

   Mingus, Kiras före detta pojkvän är grovt tecknad. Vi får reda på att han är några år äldre än

Kira, han har bott i USA och har missbruksproblem. I dialogerna mellan honom och vännen

Roffe framkommer en nihilistisk och drogförhärligande inställning där de hellre fortsätter att

festa till graven än ta sig samman och bli drogfria.

   ”Lena med, det är ett evigt gnatande att vi ska gå till Valet. Den där

jävla halleluljarörelsen för torrbollar.”

                                                  
11 Shosana Felman, Kvinnor och vansinne: det kritiska felslutet, Claes Entzenberg & Cecilia Hansson (red),
Modern litteraturteori, sid 286.
12 Marika Schütz, Lost on Lolland, sid 2
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   ”Kira tjatar också om rehab. I don´t wanna go to rehab, I said no no

no!“

   Mingus sjunger refrängen med inlevelse medan han tar fram en

flaska gin ur skafferiet.

   “Det är bra Mingus, vi måste visa lite motståndskraft. Vi kan ju inte

bli värsta toffelhjältarna. Dessutom så tycker jag Lena överdriver. Jag

har ju varit nykter nästan hela veckan.”

   ”Ja, lite kul måste man ju få ha. Annars kan man ju lika gärna ta på

träfracken med en gång. Säg stopp!”13

Mingus namn ger associationer till jazzvärlden, han är en personifikation av Kerouacs strävan

att låta allt flyta. Mingus är alltid på väg, associativ och uppskruvad som jazzens beats, själva

inspirationen till namnet beatförfattare. Mingus använder en hel del engelska uttryck, dels för

att han bott i USA men även för att han har memorerat repliker i sin misslyckade strävan att

bli skådespelare. Mingus är i mångt och mycket skådespelare även utanför scenen, han talar

som en hollywoodrulle och agerar charmig pajas för att maskera sitt missbruk.

När vi klev in i baren blev han märkbart upplyft, sträckte på ryggen

och fick en extra fjädring i stegen.

   ”Nämen, hej Larsa. Det är kul att se dig. The best damn bartender

från Abisko till Smygehuk.”14

De enda tillfällen hans mask rasar och han visar sitt missnöje med livet är när han och Kira är

ensamma. Då kan han bli både elak och våldsam.

”Kom, så ska vi titta i ditt låsta skåp. Om du har dina snuskböcker där

så ska jag slå sönder hela jävla lägenheten.”

Mingus är från en bättre familj men umgås numera genom sitt missbruk med småskojare som

Roffe. Roffes namn är tänkt att ge associationer till undre världen och missbruksvärlden. En

fräck filur som gärna roffar åt sig för egen vinning. Roffe beskrivs som stor som en tunna,

hans klumpighet förstör ofta för Mingus.

                                                  
13 Schütz, Lost on Lolland, 2010 sid 47
14 Ibid., 2010 sid 32
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   Kira som liten flicka lever i ensam värld av magisk realism där träd och kvastar får eget liv.

”Lyft kvast, lyft! Flyg mig över de mörka vattnen tillbaka till

Dalsland. Flyg kvast flyg”

   Bara jag blev ett med kvasten skulle jag få den att lyfta, allt hängde

på min tankekraft. Jag blundade och upprepade ramsan för mig själv.

Såg hur jag lyfte och flög högt över stan. Ibland tog jag sats och

försökte hoppa upp i luften för att ge kvasten extra lyftkraft. Det

slutade alltid med att jag ramlade ned de fem trappstegen och slog mig

på gruset. Men denna gång lyckades jag få kvasten att lyfta en bit då

blev jag plötsligt medveten om att jag hängde i luften och tittade ned.15

På hotellet finns Kiras mamma samt en han. Vi få inte reda på om detta är Kiras pappa eller

kanske moderns pojkvän. Han är reducerad till en han, med missbruksproblem. Hotellet

förstärker känslan av overklighet och inte passa in. Kira vill bort från hotellet, men som barn

är hon utelämnad till de vuxna.

4.5. Symboler och allegorier

Det finns många olika symboler i texten. Bland annat så återkommer grodor vid flera tillfällen

som symbol för något skrämmande och obegripligt, en symbol för den oönskade mannen.

Kira försöker ta reda på vad grodorna betyder. Hon påbörjar ett sökande efter förståelse.

   Svarta hål korresponderar på många sätt med vad jag ville åstadkomma i slutet av

berättelsen. En händelse så extrem så att den trotsar logiken. När en människa exploderar av

känslor så befinner den sig utanför ordens och logikens gränser. Känslor har sin egen natur

som trotsar logiken. Trots att det logiskt sett är förståeligt att skeendet eskalerar så finns det

en brytpunkt i alla människor där något annat än förnuftet tar över. Då hamnar vi i ett

ursprungstillstånd liknande Big bang eller ett enormt svart hål där vi sugs in. Fysik i sin

renaste form är endast matematiska formler och för att förstå dessa formler så skapar

forskarna liknelser som vi människor kan relatera till. Det är intressant att använda dessa

liknelser för att skapa nya liknelser för andra tillstånd.

   Gullila liljan står som en symbol för ondskan, gult anses ofta vara galenskapens färg. När

Strindberg blev galen målade han rummet gult, det lila står för transcenderandet.

                                                  
15 Ibid., 2010, sid 24
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4.6. Genre

Det är svårt att genrebestämma texten.

   Från början var texten mer prosapoetisk med förtätade stämningsfyllda bilder, men under

projektets gång har textens karaktär förändrats. Vasilis Papageorgiou kommenterade att

scenerna är för korta, de ska utvecklas och fördjupas. Få sitt eget liv.16 Under kursens gång

växte de olika skeenden fram, och jag började skriva mer och mer episkt för att få större

möjligheter att skriva dialog och skapa större vardaglighet i texten.

   Textlängden är något för kort för en typisk roman men berättelsen är klart längre än en

vanlig novell.

   Historien kan läsas som en bildningsroman, hjältinnans utveckling till vuxen mogenhet. Den

kan också klassificeras efter jag-berättaren, och kallas då för jag-roman.

   Den kan också läsas som en spänningsroman eller en psykologisk roman. Vi kommer att

titta lite närmare på olika möjligheter till genreindelning i samband med undersökningen av

spänningselement i texten.

4.7. Intertextualitet

På workshopen kommenterade Magnus Eriksson allusionerna i min text, svårigheter och

styrkor. Till exempel får man passa sig för att försöka glänsa med lånta fjädrar, allusionen

måste ha ett syfte i texten, den ska spegla skeendet17. Populärkulturen är ofta en gemensam

referens för våra upplevelser. Jag finner det mycket underhållande med blinkningar och

parodi på andra författare. Det finns en myriad av olika kopplingar mellan min text och andras

verk, horisontal intertextualitet i form av andra texter, och vertikal i form av film och musik.18

Exempel på några av dessa kopplingar ges i olika delar av analysen.

4.8. Berättarteknik och stil

Inledning börjar in media res. Handlingen rullas upp med hjälp av bakåtblickar och

föraningar. Tre parallellhandlingar vävs in i varandra.

   När Kira är med i historien är det hon som är fokaliserad19, det är utifrån henne historien

berättas. Jag har valt att låta historien vara internt fokaliserad, vad Kira ser, hör, tänker och

känner återges utan någon allvetares kommentarer. Det passade bra med min ursprungliga idé

att gestalta en person som läsaren inte riktigt kan lita på. Det skall vara ett subjektivt

                                                  
16 Vasilis Papageorgiou, skriftlig kommentar, Linnéuniversitetet, 2008-10-20
17 Magnus Eriksson, workshop Linnéuniversitetet, 2009-03-10
18 ”Intertextuality”, Wikipedia, http://www.en.wikipedia.org/wiki/Intextuality (2010-04-17)
19 Holmberg, Olsson, sid 88
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berättande där läsarna skall gärna undra om personen är vid sina sinnens fulla bruk. Är hon på

väg in i en psykos eller har det inträffat något som gjort att hon måste fly? Förhoppningsvis

har detta bidragit till en gåtfullhet och spänning i texten.

   Det finns minst tre olika tidsplan. Kopplat till vandringen finns återblickar till personens

uppväxt på ett hotell. I dessa scener kopplas barnets fantasier och lekar till något mörkare som

sakta rullas upp. Invävt är även scener som jag valt att kalla nutid eller möten. Det är

huvudpersonen Kiras relation till Mingus.

   Det finns experiment med olika stilar, bland annat i en text i texten skriven av Mingus.

Textstorlek är mindre och även sättet att markera dialogen för att särskilja texten tydligare.

Det finns även  kraftig dialektstavning och ett flödande mer hårdkokt språk. Min kurskamrat

Camilla Linde kommenterade denna text så här: ”Det kan vara svårt att läsa ”text i texten”

men jag tycker att du har lyckats väldigt bra med att förändra berättarspråket när du skriver

om Mingus berättelse. Framför allt första stycket ryker av hårdkokt deckare. Jag är helt

fascinerad över berättarspråket! Rått och hårt och får mig att vilja ha mer – och jag som inte

ens gillar deckare särskilt mycket!”20

   Jag har fått flera kommentarer om bokens blandning av humor och otäckare stämning. De

flesta har gillat den humoristiska stilen och funnit att det blir en balans eller bra uppvägning

av de tyngre styckena. Stilen i dialogen är ofta rapp och ironisk, personerna har fyndiga svar

och mörk humor medan scener med textens jag är allvarligare.

   Jag har laborerat med att ta in element av facktext för att undersöka hur detta

korresponderar med övrig text. Från början bestod dessa stycken av beskrivning av olika

fåglars beteende och läten, dock fann jag att de svarta hålen hade större associationsutrymmen

samt att jag kunde länka fenomenet med slutscenen.

   I texten förekommer både engelska och danska. Jag har tidigare funderat på hur jag skall

göra med dessa sjok, översätta eller låta dem stå kvar på orginalspråk. Jag bestämde mig för

att användandet av flera språk passar bra till den övriga texten som spretar åt olika håll.

Förhoppningsvis ger det intryck av att lånade skärvor, bitar som tillförts. Dessutom är detta en

bra nutidsmarkör, det är så många talar i dag. Genom större rörlighet, massmedia och nya

kommunikationsformer blandas språken i högre grad än tidigare. Det gäller framförallt

engelskan, men jag närmar mig gärna även de nordiska grannländerna. Våra likheter och

olikheter fascinerar mig. Magnus Eriksson uppmuntrade till att använda de nordiska språken i

original då det finns en lång tradition av att läsa nordiska texter på originalspråk.

                                                  
20 Camilla Linde textkommentarer, Linnéuniversitetet, 2010-01-11
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4.9. Dialog och miljö

Från början var replikerna hårt drivna, personerna var oerhört rappa och blasé, kanske för

blasé. Min kurskamrat Maria Medin kommenterar replikerna i februari 2009 ” Då det gäller

språket är texten fint uppbyggd. En liten invändning kan jag ha mot vissa replikavsnitt då jag

tycker att personerna känns alltför ”coola” för att vara äkta; de har ett enormt rappt och fräckt

språk, finner alltid fyndiga repliker och briljerar med vassa uttryck, såväl svenska som

engelska. Men, att jag tycker det känns som om det blir för mycket måste absolut inte vara

sanningen, kanske finns det miljöer där människor talar just så... även om inte jag deltar i

sådana miljöer...”

   Efter denna kritik valde jag att tona ned rappheten något till förmån för historien och

trovärdigheten. Personerna blandar fortfarande språk eftersom det markerar personligt

uttryckssätt men jag har tonat ned lite av rappheten och lagt in mer mänsklighet i

replikskiftena. Det verkar ha gett effekt då Tommy Olofsson kommenterade att han tyckte

dialogen fungerade jättebra på workshopen i april 2010.21

   I dialogen har jag plockat in en del filmcitat för att spegla Mingus skådespelardrömmar.

Han är en person som memorerar dialoger och pratar som ur en film. Ibland är dessa citat

direkt tagna från en film och ibland har han försvenskat citaten:

”(…) Jag behöver ett hår av hunden som bet mig.”22

Anspelar på Jack Nicholson dialog/monolog med bartendern i filmen the Shining:

”A hair of the dog that bit me”23

The Shining innehåller liknande teman och miljöer som Lost on Lolland, framförallt hotellet

och barnet som blir utsatt. Kira befinner sig ofta i en främmande eller svårtolkad miljö, det

okända landskapet Lolland. Mingus lägenhet är välkänd men Kira riskerar att bli upptäckt och

ser på bostaden med nya ögon i sitt paranoida sökande. Den främmande storstaden

Köpenhamn där hon inte känner någon och är utlämnad till främlingar.

                                                  
21 Tommy Olofsson, workshop Linnéuniversitetet, 2010-04-21
22 Schütz, Lost on Lolland, 2010, sid 32
23 THE SHINING, Stanley Kubriac, 1980
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5. Litterär tradition
5.1. Inspirationskällor

Jag har inspirerats av Margurite Duras ”filmiska” stil. Hennes ofta korta historier känns som

en uppvisning av realtiden. Med stark närvarokänsla. De är mörka och sensuella. De centreras

ofta kring människans intimaste möten som avslöjar hur ensamma vi i grund och botten är.

Mottsättningen manligt – kvinnligt, den dödsdömda eller omöjliga kärleken är återkommande

teman hos Duras24.

   Jag har fått en hel del både medveten och omedveten inspiration från James Joyce. Han

använder samma tema relation mellan kvinna och man, Finnegans Wake har en

cirkeluppbyggnad där historien börjar där den slutar. Joyce använder Molly Blooms ja, medan

Kira till slut säger nej. Joyce menade att kvinnans ord är ja25.

   I Samuel Becketts texter bryts traditionella element som plot, karaktär och miljöer till vaga,

ofta dubbelexponerade entiteter.26 Hans förtätade och svårgenomträngliga berättarteknik har

inspirerat mig att försöka lägga lager på lager i texten för att skapa en kompakt och

svårträngligare historia som påminner om texturen i ett svart hål.

   Böcker med medberoende som motiv såsom Siri Hustvedts The one I loved skildrar den

destruktivitet och smärta som missbruket innebär. Hennes tidiga noveller utforskar relationen

mellan könen, makt och erotik likt Duras. Märta Tikkanens klassiker Århundradets

kärlekshistoria var impulsgivande genom sina vardagliga och ganska torra men smärtsamt

vackra beskrivningar av hennes liv med Henrik Tikkanen. Hur vardagen fortgår trots att allt

rasar. Om och om igen. The Outcast av Sadie Jones uppvisar suggestiva och välskrivna

beskrivelser inifrån en desperat och törstig människa.

   Beatförfattarna är en rik källa för den experimentella och nyskapande litteraturen. William

Burroughs cut-up teknik och Kerouacs flöde associativa flöden. Carolyn Cassadys Off the

road för sin nakna realism som ger en annan bild av Jack Keroauc och Neal Cassadys resor.

Sveriges beatförfattare Sture Dahlström har ett kraftfullt och flödande språk.

   I dialogerna försöker jag till viss del eftersträva det hårdkoktas mästare Raymond Chandlers

rappa stil.

                                                  
24 Åke Erlandsson, Modern fransk prosa, Stehag 1993, sid 65.
25 ”Joyce noted in a 1921 letter to Frank Budgen that "[t]he last word (human, all too human) is left to
Penelope." The episode both begins and ends with "yes," a word that Joyce described as "the female word"
and that he said indicated "acquiescence and the end of all resistance."[citation needed] This last, clear
"yes" stands in sharp contrast to her unintelligible first spoken line in the fourth chapter of the novel.”
“Molly Bloom´s soliloguy”, Wikipedia, http://www.en.wikipedia.org/wiki/Molly Bloom´s soliloguy,
(2010-04-29)
26 Gerry Dukes, Introduction, Samuel Beckett, First Love and Other Novellas, London, sid 2f
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   August Strindberg utför i Inferno och Ockulta dagboken en fin dans mellan galenskap och

genialitet. Geniets beskrivning av galenskapen eller galenskapens utlopp i geniet.27 Hans inlån

och intresse för alkemi och allehanda astronomiska fenomen är intressanta inslag som

fungerar både som omen och allegorier.

   Paul Austers texter är förtätade och hemlighetsfulla på ett sätt som jag försökt eftersträva då

Kira är hemma hos Mingus och letar efter något. Auster bygger upp en förtätad spänning

utifrån vardagen och dess detaljer som i nutida svensk litteratur har en skicklig efterföljare i

Jerker Virdborg. Virdborg har en förmåga att bygga upp spänning utan att texten behöver

innehålla ett mord eller annat. Han har även avhuggna mycket verklighetstrogna dialoger. Jan

Arnald skriver så här om Jerker Virdborgs bok Mannen på Trinisla: ”Virdborg är den gåtfulle

författaren i den svenska samtidslitteraturen. Hans territorium är gråzonerna kring det

hemtama, det ödesdigra steg ut ur den trygghetssfär vi omger oss med som långsamt och

obevekligt förvandlar gråzonerna till avgrunder.”28

   Förutom litteratur har jag också låtit mig inspireras av film. Från ren klippteknik, hur man

sätter tillsammans liknande element och skapar en rytm och ett flöde i bilderna, till dialog och

stämning.

5.2 Spänningslitteratur

Tzvetan Todorov delar in kriminalromanens i tre olika typer: pusseldeckaren, thrillern och

spänningsromanen29. Pusseldeckaren består av två historier, brottshistorien och

undersökningen av brottet. Brottet avslutas innan den andra historien startar, alltså klarar

detektiven upp brottsfallet. För att förklara hur boken blev till berättas oftast

undersökningshistorien av en vän till detektiven, det är denna historia som berättas i boken.

Brottshistorien är inte omedelbart återgiven utan rullas indirekt upp ofta genom en lång kedja

av indicier. Kännetecknande för thrillern är att det är en hårdkokt kriminalroman där det

saknas en historia, det finns ingen hemlighet, man ska gissa sig till. Däremot finns det andra

drivkrafter för att fånga läsarens intresse. Det ena är nyfikenhet, man skall finna orsaken till att

gärningsmannen begått brottet. Den andra drivkraften är spänning, här visas först

begynnelsehändelserna, det som lett fram till brottet och som läsare känner vi spänning inför

vad som ska ske. Beskrivningarna av brottet är råa och direkta, därav uttrycket hårdkokt.

                                                  
27 Olof Lagercrantz, Om konsten att läsa och skriva, Malmö 1985
28 Jan Arnald, ”Jerker Virdborg: Mannen på Trinisla”, DN Bok,
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/jerker-virdborg-mannen-på-trinisla-1.646783 (2010-05-21)
29 Tzvetan Todorov Kriminalromanens typologi, Dag Hedman (red), Brott, kärlek, äventyr, texter om
populärlitteratur, Lund 1995, s.184-188.
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En mellanform mellan dessa båda är spänningsromanen. Liksom pusseldeckaren har den två

parallellhandlingar, en i nutid och en dåtid men i likhet med thrillern är man nyfiken på vad

som skall ske. Hemligheten har en annan funktion, den är numera en utgångspunkt.

   Johan Svedjedal delar in den spänning som beror på temporal struktur i berättelsen i

spänning och nyfikenhet, spänning får då stå för intresse riktat mot framtida skeenden medan

nyfikenheten riktas mot händelser som redan inträffat.30

   Viktor Sjkovski beskriver hur man kan få en omkastning i kronologin genom att en händelse

utelämnas och först beskrivs när följderna kommit i öppen dager. ”Man kan berätta på ett

sådant sätt, att det som har hänt blir oförståeligt, att det uppträder något hemlighetsfullt i

historien, som först senare blir löst.”31

   Noirromanen (och filmens) centralgestalter beskrivs som desillusionerade, cyniska och ofta

känslomässigt sargade. Berättelserna är vanligtvis förlagda i storstaden, gärna i förfallen

nattmiljö. Ofta blir huvudpersonen förledd till att begå ett brott av en utnyttjande och

förslagen kvinna. Noirberättelsen handlar om passion och lust inte kärlek och ömhet.32

   Den psykologiska thrillern skiljer sig från den psykologiska eller symboliska romanen på så

vis att den psykologiska thrillern alltid har sin kärna i den personliga upplevelsen av hot.

Texten har inte som anspråk att vara allmängiltig metafor för utsatthet.33

5.3. Stilistiska strävanden

Lost on Lolland hämtar inspiration från den poststrukturella idén att text är en väv med

mönster från andra texter.34 Själva kärnan är dold, liksom ett svart hål. Berättelsen rör sig runt

en händelse, ett center som aldrig uppdagas. Huvudpersonen söker svar men får bara fler

frågor. Hon hittar ingen kärna i den andre, får ingen insikt i vad som driver honom. Själv är

hon kärnlös på det vis att hon cirkulerar runt Mingus, det är han som uppfyller henne. Jag har

strävat efter att skapa ett driv och en spänning i berättelsen som gör att läsaren vill läsa vidare

trots textens motstånd i form av den fragmentariska formen.

   Jag har lånat mycket av beatförfattarnas teman men försökt göra en kritisk dekonstruktion

(feministisk) av dess grundelement och hjältefigurer.

                                                  
30 Johan Svedjedal, Spänning och nyfikenhet som effekter av prosafiktionenes temporalstruktur, Dag
Hedman (red), sid 65
31 Viktor Sjklovski, Kriminalberättelsen hos Conan Doyle, Dag Hedamn (red), sid 193
32 John-Henri Holmberg, Dunkla drifter och mörka motiv, Lund 2001
33 Holmberg, sid 16
34 Mikael van Reis, Poststrukturalism, Claes Entzenberg & Cecilia Hansson, Modern Litteraturteori del 2,
Lund 1991, sid 327
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   Ett epos karaktäriseras ofta genom ett tema eller att berättelsen är subjektiv - det är någon

som berättar fram den. Världen som dessa personer befinner sig i är en sorts okänd värld och

behöver inte innehålla några huvudkonflikter. Det är snarare ett sökande och det finns en

chans att berättelsen tar slumpaktiga vändningar, precis som det kan ske i verkliga livet.

    Den nya franska romanen35 med sentida företrädare som bland andra Marguerite Duras

inspirerar mig med sina experiment och utforskningar av hur man kan skriva text.

   Jag har medvetet försökt att inte lägga in för mycket psykologiska tolkningar och berättande

i historien. Det är ett arbete som jag vill överlämna till läsaren. Showing not telling. Livet är

inte tillrättalagt eller förståeligt, vi försöker alla skapa förståelse utifrån vår egen historia. Vad

som är rätt och fel är en tolkningsfråga eller en aspekt bland andra.

   I filmen Waltz with Bashir gestaltas osäkerhet i vad som sker i krig mycket bra. I strid är

man totalt utlämnad till en situation av våld och kaos. Fienden kan finnas överallt, du vet inte

vem som skjuter och vem du skjuter36. På samma sätt gestaltas Kiras vandring över Lolland,

hon kan inte lita på någon och vet inte vart hon skall ta vägen för att hitta säkerhet. Denna

vandring kan se som en manifestation av Kiras otrygghet som skapats redan i barndomen. Det

är något hon bär med sig, hur långt hon än försöker fly. Liksom det danska landskapet så vill

jag ha en viss monotoni och upprepning som ger igenkännande istället för att betrygga läsaren

med förklaringar.

       Jag har också inspirerats av fysikernas bruk av metaforer och bilder. Vad gäller

extremfysik som svarta hål och andra otänkbara rymdfenomen är fysikerna mycket

fantasifulla vad gäller att hitta tankeinspirerande bilder. Vissa citat är direkt inlånade, annat är

fabricerat.

6. Diskussion
6.1. Likheter och skillnader med spänningslitteraturen

Karaktärerna stämmer väl in i noirromanens porträttgalleri. De är cyniker och känslomässigt

trasiga. Huvudpersonen är till skillnad från i noirromanen en kvinna som blir duperad av en

förslagen man. Relationen mellan Kira och Mingus bygger främst på passion och misstro.

Huvudpersonerna rör sig ofta i bar och nattmiljö. Så här kommenterar kurskollega Henrik

Schönbeck37 en barscen från Köpenhamn: ”Miljöskildringen i baren är mästerligt återgiven.

Det känns som att jag är där (precis som vistelsen på Lolland) när jag läser. Jag luktar, ser,

känner, hör musiken. Jag är verkligen där (---) Kira är en karaktär som har tendenser till drag
                                                  
35 Bernt Olsson och Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen, Stockholm 1994, sid 567
36 WALTZ WITH BASHIR, Ari Folman, 2008
37 Henrik Schönbeck, textkommentarer, Linnéuniversitetet, 2008-11-02
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av en sorglös flanör eller bohem. Eventuellt kunde hon vara mer tydlig i sin person och

yrkesroll (låt oss säga att hon är en detektiv som letar efter något).”

   Hemma hos bröderna har jag lyckats skapa en oro som flera läsare kommenterar, trots att

bröderna är snälla. Allan Edgar Poe påpekade att det onda inte kan existera utan det goda.38

”Din berättelse är himla spännande. Du lyckas bra att obehindrat förflytta dig mellan olika

tider och rum. Språket bara rinner nerför sidorna och det är inga problem att läsa, det finns

inget i språket som jag stannar till och undrar över. (…) de danska bröderna i sitt kök. Jag

anar att faran är nära här.”39

   Om man utgår från Tzvetan Todorovs typologier så passar Lost on Lolland bäst in i

beskrivningen av en spänningsromanen. Den har parallellhandlingar och man är nyfiken på

vad som skall ske. Men hemligheten har en annan funktion än i Pusseldeckarens

slutupplösning, numera är den en utgångspunkt.

   Genom att delar av skeendet utelämnats och olika tidsplan blandas är kronologin bruten och

detta skapar en känsla av ”framåtriktad” eller ”bakåtriktad spänning” som ofta anförs som

typisk för detektivhistorien.40 Kurskamrat Ulrika Ringborn kommenterar: ”Många av

textdelarna är sorgsna och vemodiga men jag anar nu också mycket starkt en sorts oro i

beskrivningarna. Man vet inte riktigt vad som kommer att hända och det ger mig på samma

gång en känsla av spänd förväntan och olycksbådande obehag. Intressant!”41

   Det som jag tycker talar starkast emot att texten tillhör spänningsgenren är att man inte vet

om ett brott verkligen begåtts. Det är en spekulation eller slutsats som läsaren drar men som

det inte finns något belägg för. Vad som skett är ju utanför vår händelsehorisont. Kan det

finnas en kriminalhistoria utan ett brott? Något som också särskiljer Lost on Lolland från en

kriminalroman är strävan att överskrida genregränser och experimentera med fragmentariska

förtätade stycken. Som Tzvetan Todorov utrycker det: ”den som vill ’försköna’

kriminalromanen gör ’litteratur’ och ingen kriminalroman.”42

6.2. Hur uppnåddes olika stilistiska strävande

Texten har växt fram mer eller mindre organiskt. Det har inte funnits en synopsis utan arbetet

har utgått olika scener och idéer. Handledare Magnus Eriksson kommenterar detta: ” När jag

nu läser texten, slås jag av hur väl den hänger ihop, närmast organiskt. Dess olika delar

                                                  
38 Entzenberg, Olsson, 1991
39 Britt-Lis Napadov, textkommentarer, Linnéuniversitetet, 2010-01-11
40 Svedjedal, Hedman (red), 1995
41 Ulrika Ringborn textkommentarer, Linnéuniversitetet, 2009-01-11
42 Todorov, Hedman (red), 1995
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samspelar på ett sätt som, är jag förvissad om, kommer leda till en spänningsfylld och

ödesmättad helhetsverkan.”43

   Jag försökte att skapa en så neutral berättelse som möjligt men i slutändan har jag låtit

läsaren komma närmare Kira. Detta är hennes historia, inte Mingus. Han är mer grovhuggen,

sedd utifrån. Han är inte ett jag i historien och han är inte heller fokaliserad, förutom i texten i

texten. Och när vi får läsa hans text är den skriven i tredje person. Historien är främst berättad

utifrån Kiras synvinkel och hennes uppgörelse med sig själv i slutet av berättelsen handlar om

att just tillåta sig att vara subjektiv. Som medberoende tappar man förmågan att agera utifrån

sig själv och lita på sin egen känsla för vad som är rätt och fel.

   Hur lyckades jag att dekonstruera beatförfattarnas grundelement och hjältefigurer? Istället

för en man är det en kvinna i huvudrollen och istället för en bil så går Kira till fots längs

vägen. Detta inbjuder till en helt annan hastighet. Eftertänksamhetens tempo till skillnad från

jazzens febriga fart. Kira söker inte tröst och utveckling genom drogernas utan försöker

istället finna en väg genom läsandet. Jag skulle behöva borra mig djupare ned i

dekonstruktion för att hitta intressantare vägar.

   Jag tycker att användning av de svarta hålen fungerar relativt bra, tomrummet länkar

samman de olika delarna på ett lekfullt sätt. De svarta hålen tillför en humor till texten som

väger upp de mer tunga bitarna. Men samtidigt behöver dessa textbitar mer redigering, de är

sist tillkomna och har inte alls genomgått samma bearbetning som de andra delarna.

    I texten skriven av Mingus har jag lånat in en del av Dahlströms manér och korsat med

Kerouacs flöden för att skapa en manlig ”urtext” som kontrast till övrig text. I texten i texten

finns kraftig dialektstavning och ett flödande mer hårdkokt språk. Kanske har jag överdrivet

denne manlige författares särdrag lite för mycket.

  Då berättelsen är fragmentarisk och uppbyggd av flera olika huvudspår krävs det att läsaren

blir så nyfiken han/hon den orkar läsa vidare och inte ger upp. På grund av att jag arbetat med

flera parallella spår blev texten oöverskådligt och rörig. För att avhjälpa detta separerade jag

de olika spåren och arbetade igenom dem separat. Texten fick mer driv när den stora

strukturen var klar och jag visst var historien skulle sluta. Min kurskamrat Charlotte Qvandt

kommenterar texten i januari 2010: ”I denna inlämningen känner jag att jag kommer historien

närmare, att jag så sakteliga börjar kunna identifiera vad de olika berättelsestråken egentligen

berättar. Låter kanske luddigt, men när jag läser denna text blir jag mer… tillfreds, även om

även denna manar till vidare läsning eftersom den manar till frågor och ja, jag är vetgirig.”44

                                                  
43 Magnus Eriksson, textkommentarer, Linnéuniversitetet, 2009-10-09
44 Charlotte Qvandt, textkommentarer 11 januari 2010
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6.3. Avslutande diskussion

All text innehåller till viss del spänningsskapande element men viss text upplevs som mer

spännande än annan. Spänningsnivå beror på en mängd olika faktorer såsom struktur, story,

miljöer, berättarteknik som skapar textens psykologi. Man söker att skapa spänning och

nyfikenhet genom att dölja saker i historiens dåtid och framtid. Var går gränsen för

spänningslitteratur och andra genrer? Jag upplever inte Lost on Lolland som en typisk

kriminalroman, kanske främst för att texten bjuder till visst motstånd med sin fragmentariska

uppbyggnad. Men räcker det som avgränsning? När jag analyserar texten och läser mina

kurskamraters kommentarer märker jag att jag om och om igen använt element och metoder

som är typisk för spänningslitteraturen. Förhoppningsvis har jag lyckats skapa en historia som

både är experimentell och spännande att läsa, men det är upp till läsaren att bedöma.

7. Litteraturförteckning
7.1. Tryckta referenser

Erlandsson, Åke Modern fransk prosa, Stehag 1993,

Entzenberg, Claes & Hansson, Cecilia (red), Modern litteraturteori 1991

Beckett, Samuel, First Love and Other Novellas, London, sid 2f

Hedman, Dag (red), Brott, kärlek, äventyr, Lund 1995

Holmberg, John-Henri, Dunkla drifter och mörka motiv, Lund 2001

Holmberg, Claes-Göran och Ohlsson, Anders Epikanalys, Lund 1999

Lagercrantz, Olof, Om konsten att läsa och skriva, Malmö 1985

Olsson, Bernt och Algulin, Ingemar, Litteraturens historia i världen, Stockholm 1994

7.2. Otryckta referenser

Filmer:

THE SHINING, Stanley Kubriac, 1980



19

WALTZ WITH BASHIR, Ari Folman, 2008

Internet:

Jan Arnald, ”Jerker Virdborg: Mannen på Trinisla”, DN Bok,

http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/jerker-virdborg-mannen-på-trinisla-1.646783

(Internet 21 maj 2010)

“Molly Bloom´s soliloguy”, Wikipedia, http://www.en.wikipedia.org/wiki/Molly Bloom´s

soliloguy, (Internet 29 april 2010)

”Intertextuality”, Wikipedia, http://www.en.wikipedia.org/wiki/Intextuality (Internet 17 maj

2010)

Linnéuniversitetet, kreativt skrivande:

Eriksson, Magnus workshop Linnéuniversitetet mars 2009

Napadov, Britt-Lis textkommentarer Linnéuniversitetet 11 januari 2010

Linde, Camilla textkommentarer Linnéuniversitetet 11 januari 2010

Olofsson, Tommy workshop Linnéuniversitetet 21 april 2010

Papageorgiou, Vasilis textkommentar Linnéuniversitetet 20 oktober 2008

Ringborn, Ulrika textkommentarer Linnéuniversitetet 11 januari 2009

Schönbeck, Henrik textkommentarer Linnéuniversitetet 2 november 2008

Schütz, Marika Lost on Lolland, Göteborg, 2010

Qvandt, Charlotte textkommentarer Linnéuniversitetet 11 januari 2010


