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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

apokalyp´s subst. ~en ~er  

uppenbarelse om fördolda ting genom gudaingivelse särsk. om världens slut o.d. 

HIST.: sedan 1806; av grek. apokalypsis 'avslöjande' (även namnet på Uppenbarelseboken), till apo 'bort' 

och kalyptein 'dölja'1 

 

Genom alla epoker, genrer och litterära format återkommer döden som tema. Den dyker upp 

här och var i våra berättelser, i såväl de gamla klassiska som de nya och moderna, och tar sig 

olika uttryck. Inom litteraturen kan döden fylla många funktioner. Dess mystiska och 

odefinierbara natur är ett tomrum som aldrig verkar ta fast form, och som kan sägas ligga till 

grund för många litterära texter.2 Men varför återvänder vi alltid till detta tema? Den 

framstående existensfilosofen Karl Jaspers har i sitt arbete berört frågan om det han kallar 

”existensens gränssituationer” (Grenzsituation).3 En av dessa gränssituationer är döden. I 

dessa gränssituationer menar han att människor genom sin intuition kan uppfatta vad som är 

tillvarons egentliga betydelse.  

 En gränssituation kan i dess extrema form jämföras med det som kallas för apokalyps: 

”Apokalyps betyder avslöjande eller uppenbarelse av hemligheter. Ofta handlar det om att 

avslöja hemligheter om historiens slut eller världens undergång.”4 Ordets etymologiska 

härstamning kommer från grekiskans apo (”bort”), och kalyptein (”det som döljer” eller 

”slöja”). Detta betyder att när apokalypsen kommer, ska den täckande slöjan dras av och hela 

världens mening ska avslöjas. Jag syftar dock inte här på ordet apokalyps som betydande hela 

världens undergång, utan endast den ”privata apokalyps” som en persons död innebär. Det  

avslöjande som den privata apokalypsen för med sig menar jag är detsamma som Jaspers 

filosofiska teori utlovar när det gäller gränssituationer: ”Limit situations are moments […] in 

which the human mind confronts the restrictions and pathological narrowness of its existing 

forms, and allows itself to abandon the securities of its limitedness, and so to enter new realm 

                                                           
1 “Apokalyps”, Svenska Akademiens ordböcker, https://svenska.se/tre/?sok=apokalyps&pz=1 (2018-

05-16). 
2 Antje Rávic Strubel, “We tell ourselves stories”, Death in literature, Outi Hakola, Sari Kivistö och 

Margherita Carucci et al. (red.) Newcastle: Cambridge Scholars Publishing 2014 s. 3-4. 
3 Gunnar Eriksson, Västerlandets idéhistoria 1800-1950, Hedemora: Gidlund 1993, s. 346. 
4Nationalencyklopedin, apokalyps. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/apokalyps          

(2018-05-03). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/apokalyps
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of self-consciousness.”5 Detta innebär att i ett dödsögonblick så kan människan nå en ny form 

av absolut kunskap om sin egen existens, enligt Jaspers. En gränssituation är därför precis 

som apokalypsen ett avslöjande. 

 Att människan bär på en nyfikenhet kring sin egen existens och önskar förstå sig på 

den genom att avslöja dess sanna natur tycks naturligt. Men en människa som söker svaret på 

en sådan fråga har endast tillgång till ett begränsat antal existentiella gränssituationer under 

sitt liv. Därför är läsandet av litteratur som behandlar dessa förhållanden ett användbart sätt att 

undersöka dessa ögonblick, då man genom läsning kan ta del av andra människors och 

karaktärers gränssituationer.  

 Jag ska undersöka hur två moderna romaner, Niels Lyhne skriven av J.P. Jacobsen och 

Stoner skriven av John Williams, behandlar den gränssituation som döden utgör i deras 

livshistorier. Genom denna undersökning ska jag se hur den moderna litteraturen förhåller sig 

till döden som tema, och vilka avslöjanden som döden för med sig i dessa romaner utifrån 

dess roll som karaktärernas gränssituationer och den privata apokalypsen som är deras 

dödsögonblick.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera döden som den förekommer i två moderna romaner: 

Niels Lyhne och Stoner. Båda dessa romaner är baserade på huvudkaraktärernas liv, och vi får 

följa dem från födelse till död. De är så kallade ”ficticious biographies” (ett begrepp som jag 

kommer att förklara mer ingående i avsnitt 1.4.2).6 Jag ska se hur och var döden som tema 

förekommer i dessa berättelser, och om det finns några återkommande mönster mellan hur 

döden framställs i romanerna. Jag vill alltså inte bara analysera huvudkaraktärernas egna 

dödsögonblick, utan jag kommer att undersöka hur och om döden dyker upp under hela 

romanens gång: början, mitten och slutet. Jag menar att denna forskning kan bidra till det 

relativt outforskade (i förhållande till kvantitet av litteratur kring temat) ämnet som döden i 

litteratur är. Frågeställningarna är därför som följer:  

                                                           
5 “Karl Jaspers”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

https://plato.stanford.edu/entries/jaspers/#EarlPsycWrit (2018-05-16). 
6 Herbert Grabes, Ficticous Biographies: Vladimir Nabokov’s English Novels, (Studies in American 

Literature, 25), Haag: Mouton & Co. 1977, s. IX  

https://plato.stanford.edu/entries/jaspers/#EarlPsycWrit
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• Var dyker döden upp i romanerna och vad kan utläsas för meningar utifrån dess 

förekomst? 

• Bidrar döden med några viktiga avslöjanden i dess roll som gränssituation?  

• Hurdan är dödens karaktär i dessa romaner? Alltså, är den till exempel våldsam, 

storslagen, dramatisk eller dämpad? 

1.3 Material  

De två romaner som analyseras har valts för att de båda är ”fiktiva biografier” som följer 

karaktärernas hela liv ända från vaggan till graven. Detta bidrar till min analysingång då det 

ger tillgång till alla de viktiga ögonblicken i karaktärernas liv (de tidigare nämnda 

existentiella gränssituationerna) och vi får även det avslut som behövs då båda böckerna slutar 

med huvudkaraktärernas död. Mot bakgrund av detta menar jag att mitt val att studera fiktiva 

biografier ökar relevansen av min analys eftersom dessa verk utgör en helhet (som i detta fall 

är karaktärernas liv) utifrån intention. Genom att analysera fiktiva romaner så utgår vi från 

idén om att vi kan utläsa mening utifrån hur saker och ting presenteras och representeras i 

böckerna. Det ger oss därför ett mycket bra underlag för att undersöka de existentiella 

gränssituationer som karaktärerna möter i sina liv, och därav vilka gränssituationer som blir 

deras ”exakta öden” (detta begrepp förklaras närmare i avsnitt 1.4.2). Därför utgör just fiktiva 

biografier ett bra material för denna sorts analys då de belyser författarintentionen mer än till 

exempel biofiktion där författarna måste förhålla sig till en verklighetsbaserad historia. 

Ytterligare en bidragande faktor till valet av dessa romaner är att deras narrativa struktur är 

ytterst snarlik, och den narrativa strukturen är något som jag ser som relevant då jag kommer 

dela in min analys i tre olika delar beroende på var i narrativet vi befinner oss, i början, mitten 

eller slutet.  

 Efter att ha gått igenom de likheter som bidrog till valet av material, ska jag också 

klarlägga de olikheter som avgjorde beslutet. En viktig detalj som bidrog till valet av just 

dessa två fiktiva biografier är karaktärernas olika dödsorsaker. Deras båda dödsfall menar jag 

är av två olika typer och skiljer sig åt, då Lyhne dör relativt ung efter att ha deltagit i strid och 

Stoner dör av ålder och sjukdom. Detta menar jag har en symbolisk innebörd och betydelse 

för hur deras livshistorier utvecklas i romanerna. Flera andra faktorer böckerna emellan står i 

motsats till varandra. En är skandinavisk prosa och en är amerikansk, den ena är mer 

naturalistisk och den andra mer realistisk. Niels Lyhne har ibland också tilldelats epitetet 

bildningsroman, medan Stoner brukar placeras i facket akademisk roman. För att avgränsa 
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analysen kommer jag inte att kunna ta hänsyn till alla dessa skillnader romanerna emellan, 

utan det är främst skillnaderna i dödsorsak och även en mindre diskurs kring tidigmodernitet 

och senmodernitet som kommer att få utrymme i min forskning. Eftersom den ena är en 

tidigmodern roman (Niels Lyhne) och den andra är senmodern (Stoner) så har detta medfört 

viktiga olikheter i romanerna som jag ser som relevanta i förhållande till hur de behandlar 

döden. Detta kommer jag därför att behandla i min analys.  

 Niels Lyhne skriven av J.P. Jacobsen är en av de böcker som brukar representera det 

moderna genombrottet inom den skandinaviska litteraturen. Boken utkom på danska år 1880, 

och översattes till svenska första gången år 1919. Det är en fiktiv biografi som behandlar en 

ung mans hela livshistoria. Vi får följa hur allting tar sin början då Lyhnes föräldrar möts, 

gifter sig och får sin son Niels Lyhne. Därefter skildras Lyhnes uppväxt, hans olika 

kärleksaffärer och till sist hur han som frivillig går med i kriget där han möter sin död. 

Tydliga teman i romanen är dess behandlande av huvudkaraktärens ateism och allmänna 

desillusionering över livet.7  

 John Williams roman Stoner publicerades första gången 1965 i USA och översattes till 

svenska först år 2014. Epokmässigt placeras den i det senmoderna facket. Ska man beskriva 

bokens handling kan man göra det mycket enkelt för sig genom att citera Philip Teirs 

sammanfattning i förordet till den svenska upplagan: ”Litteraturälskande bondpojke gifter sig. 

Uthärdar. Dör.”8 Det är en mycket lågmäld historia, med en okonventionellt dämpad 

amerikansk romanhjälte som huvudkaraktär. Som amerikansk roman har den först under de 

senaste åren börjat erhålla en högre position.9  

1.4 Tidigare forskning 

1.4.1 Döden 

Döden som tema i litteratur behandlas i två nyligen utkomna verk. Det första verket är Death 

in Literature som utkom 2014.10 Det andra är Death Representations in Literature: Forms and 

                                                           
7 Brita Tigerschiöld, J.P Jacobsen och hans roman Niels Lyhne, (diss. Stockholm) Göteborg: Gumpert 

1945, s. 194. 
8 John Williams, Stoner, Stockholm: Natur & Kultur 2014, s. 6. 
9 Maureen Clark, “Listen to the Sound of the Quiet American: John Williams’s Stoner”, Orbit: A 

Journal of American Literature, 5, 2017:2. 
10 Death in literature, Outi Hakola, Sari Kivistö och Margherita Carucci (red), Newcastle: Cambridge 

Scholars Publishing 2014. 
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Theories från 2015.11 Dessa två böcker innehåller flera olika analyser där dödens förekomst i 

olika litteraturgenrer undersöks. Några av dessa analyser kan sägas angränsa till min 

forskning, till exempel kapitlena: ”Pictures of death envisioned by literary memoirs”, ”Death, 

temporality and gender in novels based on life stories of Marilyn Monroe and Billy Tipton”, 

eller ”Biofiction as ’thanatography’: Thomas de Quincey’s and Michel Schneider’s narratives 

of death(s)”. De exempel jag nämnt här är när de litteraturgenrer som analyserats är olika 

former av litterära memoarer eller biofiktioner, sådana verk som behandlar sina 

huvudkaraktärers livsförlopp och livsberättelser. Analyserna undersöker hur döden framställs 

i biografisk litteratur, och undersöker olika aspekter som påträffas i samband med dödens 

förekommande i böckerna. Det som skiljer min undersökning från de som nämnts här är att 

jag analyserar fiktiva biografier, till skillnad från litterära memoarer eller ”biofiktion”. 

Litterära memoarer och biofiktion baseras på och utgår från verkliga personers liv och 

använder sig av deras namn och livsberättelser, medan fiktiva biografier däremot är helt och 

hållet fiktiva.  

 En annan aspekt som analyseras i Death in Literature som även knyter an till min 

forskning är hur människor använder sig av berättelser för att försöka förstå sig på sina 

livssituationer. Med detta användande av berättelser syftar jag på den tendens som människan 

har att sammanbinda sina liv med ett narrativ för att få en fast punkt i tillvaron. I kapitlet ”We 

tell ourselves stories” undersöker författaren Antje Rávic Strubel denna fråga genom att 

analysera flera av Joan Didions publicerade texter.12 Detta knyter an till vad som förekommer 

i min analys, där jag kommer att använda mig av Frank Kermodes teori om ”the sense of an 

ending” för att undersöka hur det mänskliga sinnet försöker bringa ordning och reda i våra 

berättelser och våra livssituationer med hjälp av litterär fiktion.13 Strubels analys av Joan 

Didions verk är alltså av en liknande art som min, där både Strubel och jag undersöker vad det 

är för berättelser som människor väljer att berätta för sig själva för att försöka förstå sin 

livssituation. Min forskning kommer dock att skilja sig genom valet av material i form av 

fiktiva biografier och appliceringen av Kermodes teori på analysen gällande hur den moderna 

litteraturen utformar sina berättelser. 

                                                           
11 Death Representations in Literature: Forms and Theories, Adriana Teodorescu et al. (red.) 

Newcastle: Cambridge Scholars Publishing 2015. 
12 Strubel 2014, s. 3. 
13 Frank Kermode, The sense of an ending, Oxford: Oxford University Press 2000, s. 3. 
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1.4.2 Fiktiva biografier 

I forskning på temat fiktiva biografier är det främst Herbert Grabes studier av ämnet som 

finns att tillgå. Hans bok Ficticious Biographies: Vladimir Nabokov’s English Novels 

behandlar ämnet genom ett antal olika analyser av Nabokovs verk. Ingen av dessa analyser 

behandlar temat döden specifikt, så även här kan min forskning bidra med ytterligare en 

dimension kring detta ämne. Grabes forskning liknar däremot min när han talar om att fiktiva 

biografier är ett sätt för en författare att försöka demonstrera det som Grabes kallar för 

”precise fate” (som hädanefter kommer att översättas till ”exakt öde” i denna uppsats). Till 

exempel i kapitlet ”Autobiography as Demonstration of ’precise fate’” så analyserar Grabes 

romanen Lolita utifrån idén att hela berättelsen är ett sätt för författaren att demonstrera ett 

exakt öde för romanens huvudkaraktär.14  

 Grabes menar att Nabokov vill visa att det är Lolita som är den formande kraften och 

den verkande faktorn som har påverkat huvudpersonen Humbert Humberts liv som mest. 

Detta kan till exempel ses redan i hur Lolita inleds: ”Lolita, light of my life, fire of my loins. 

My sin, my soul.”15 Här sätter Nabokov an tonen för hela boken och för huvudkaraktärens 

framtida exakta öde. Humbert skriver ner sin livshistoria med intentionen att den ska hjälpa 

honom att frias av den jury som han snart ska stå till rätta inför. För att få juryn att förstå 

varför han begått det brott som han begått skriver han en självbiografi där alla hans 

handlingars motiv kan klarläggas, och att han därmed kan ursäktas. Därför menar Grabes att: 

”we may expect that the account of his life will be designed to demonstrate how his past 

almost inevitably led to the murder for which he is now on trial.”16 Boken är alltså uppbyggd 

så att huvudkaraktärens exakta öde kommer att uppfyllas. En läsare av romanen ska kunna 

tolka och motivera handlingens utveckling baserat på karaktärernas livsnarrativ. Detta menar 

jag är relevant för min analys då det ger en inblick i hur Lyhnes och Stoners exakta öden 

byggs upp under romanernas gång, för att nå sin slutpunkt i deras dödsfall.  

 Viktigt att anmärka är att Lolita är en fiktiv självbiografi, där det är huvudkaraktären 

själv som berättar sin historia, till skillnad från de romaner som analyseras i denna uppsats. I 

övrigt är det ett exempel på hur fiktiva biografier kan bli verktyg för en författare i 

framställningen av ett exakt öde för sina huvudkaraktärer.  

                                                           
14 Grabes 1977, s. 31. 
15 Ibid., s. 31. 
16 Ibid., s. 31. 
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1.4.3 Lyhne-forskning  

Det har påståtts att J.P. Jacobsen som författare är det moderna genombrottets första tydliga 

representant.17 Hans roman Niels Lyhne blev ”något av en kultbok för 

genombrottsförfattarna”.18 Drömmen under det nordiska moderna genombrottet var att bygga 

ett nytt samhälle med rättvisa, åsiktsfrihet och en jämlikhet mellan män och kvinnor, både i 

äktenskap och i yrkesverksamheter. Detta skulle man åstadkomma genom en ny och mer 

”rationell” syn på världen.19 För att påskynda denna utveckling ville litteraturen under denna 

period sätta samhällets alla problem under en kraftig och ofta mycket kritisk granskning. 

Mycket av den forskning som finns kring Niels Lyhne förhåller sig alltså till detta tema. Det 

kan nämnas att den förekommer i verk som: The Modern Breakthrough in Scandinavian 

Literature 1870-1905 och Det moderna genombrottets prosa – Sju analyser.  

 Ingen av dessa verk analyserar döden specifikt som tema i Niels Lyhne. Men 

doktorsavhandlingen J.P. Jacobsen och hans roman Niels Lyhne av Brita Tigerschiöld tar upp 

det till viss del, särskilt i förhållande till Lyhnes ateism.20 Det finns också en del forskning 

som är gjord på sjukdom som tema i Niels Lyhne, i boken Sygdomstegen – J.P. Jacobsen, 

Niels Lyhne og tuberkulose ges en anlays av författaren J.P. Jacobsens tuberkulos som han led 

av när han skrev Niels Lyhne. Sjukdomförloppen kommer inte att beskrivas i detalj i denna 

uppsats, men de är av en viss relevans då de anknyter till dödsögonblicken. 

1.4.4 Stoner-forskning 

Först under senare år har romanen Stoner börjat få ett rykte om sig. Den sålde endast i 2000 

exemplar när den först utkom, men lyckades ändå rycka tag så kraftigt i de som läste den att 

den aldrig helt glömdes bort. ”Varför är inte den här boken mer känd?” var frågan som 

författaren C.P. Snow ställde då han skrev en artikel om den i Financial Times 1973.21 På 

grund av dess okonventionella bakgrund så tycks akademisk forskning på denna roman vara 

relativt svårtillgänglig. Däremot finns det ett stort utbud av essäer, recensioner och andra 

                                                           
17 Jørn Erslev Andersen, ”J.P. Jacobsens roman Niels Lyhne och det moderna genombrottet” i Det 
moderna genombrottets prosa, Yvonne Leffler (red), Lund: Studentlitteratur 2005, s. 111. 
18 The modern breakthrough in Scandinavian Literature 1870-1905, Bertil Nolin och Peter Forsgren 

(red.) (International Association for Scandinavian Studies), Göteborg: Litteraturvetenskapliga 

institutionen vid Göteborgs universitet 1986, s. 9. 
19 Ibid., s. 7.  
20 Tigerschiöld 1945, s. 216. 
21 Jeff Frank, “Love and work: a reading of John Willams’ Stoner”, Ethics and Education, 12, 2017:5, 

s. 234. 
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reflekterande texter och tidskriftsartiklar kring den.22 En av de mer akademiska texter som jag 

funnit är ”Love and Work: a reading of John Williams’ Stoner”.23 I den gör Jeff Frank en 

närläsning av romanen för att undersöka hur den förhåller sig till William Stoners yrke, det 

faktum att han är en lärare. Vad gäller litteraturvetenskaplig teori så har denna analys dock 

inte mycket att erbjuda. Den är mer fokuserad på en filosofisk diskussion kring vad det 

innebär att vara lärare. 

 

1.5 Teori och metod 

Frank Kermode – The sense of an ending 

Som analysmetod kommer jag främst att använda mig av litteraturkritikern Frank Kermodes 

teori i The Sense of an Ending: Studies in the Theory of Fiction. Detta är ett klassiskt verk 

från 1967 som belyser hur människor försöker att utvinna någon form av mening i de historier 

som de tar del av genom litteraturen. Hans teori undersöker hur litteratur kan vara ett sätt att 

försöka bringa ordning i vad som annars uppfattas som en kaotisk värld.  

 Kermode studerar både klassiska verk och moderna romaner, då han menar att det 

finns en stor och viktig skillnad mellan hur dessa är strukturerade. Han skriver i sin text om 

något som han valt att kalla för ”den moderna apokalypsen”.24 Han påpekar att litteraturen har 

gått från en idé om att ”slutet är immanent, snarare än imminent”.25 Med detta menar han att 

han ser en förskjutning i hur klassiska berättelser förhåller sig till slutet, där det är något som 

är överhängande eller nära förestående, alltså imminent – till hur moderna berättelser förhåller 

sig till slutet som immanent. Alltså att ”slutet” är något som är ”inneboende” i berättelsen, den 

tar sig form genom återkommande kriser. Det är detta som är den moderna apokalypsen, 

ständigt återkommande kriser.  

 Den moderna apokalypsen medför en del förändringar för den moderna litteraturens 

strukturella utformning. För att tydliggöra skillnaden kan ett exempel göras av en av de mest 

klassiska berättelser som existerar i västerländsk litteratur: Bibeln.  

                                                           
22 Se till exempel: “John Williams, Plain Writer” av Dan Wakefield, “John Williams and Stoner” av 

Michael Mewshaw, “The Inner Lives of Men” av Morris Dickstein eller “Listen to the Sound of the 

Quiet American: John Williams’s Stoner” av Maureen Clark.  
23 Frank 2017, s. 233-242. 
24 Kermode 2000, s. 30. 
25 Ibid., s. 25. 
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Bibeln är en berättelse med en mycket tydlig och bekant berättelsestruktur.26 Den börjar med 

alltings början i Genesis och avslutas med en uppenbarelse över alltings slut i Apokalypsis.27 

Det finns alltså en väldigt tydlig harmoni i denna struktur som är lätt för en läsare att direkt 

förstå. Kermode utgår från idén om att människor alltid haft en känsla och en idé inför det 

som kallas ”slutet”. Denna idé har sedan omvandlats under olika epoker av människans 

existens, där Apokalypsen i Bibeln är en av de första och mest grundläggande formerna av 

slut. Där är början, mitten och slutet alla koherenta delar av helheten och följer en enkel och 

tydlig struktur som utgör berättelsen.  

 Men denna enkla och tydliga struktur menar han har förändrats i moderna berättelser. 

Modern litteratur hävdar alltmer sin rätt ”to an arbitrary and private choice of fictional 

norms”.28 Moderna författare tar sig större frihet i sina berättelsestrukturer. Det finns inte 

längre något rätt och fel vad gäller en berättelses struktur. Detta är det som skiljer moderna 

berättelser från den klassiska apokalyptiska berättelsen där slutet, Apokalypsen, är hela 

berättelsens magnet genom att vara ett imminent, slutgiltigt skeende som blir en 

sammanfattning över helheten och för med sig det avslöjande som jag talade om i inledningen 

(se avsnitt 1). Men enligt Kermode har den moderna läsaren tröttnat på denna naiva idé om 

slutet. Den moderna läsaren ser det istället som något som är immanent i berättelsen själv.29 

Han menar att människor föds in medias res (into the heart of the matter), och dör in mediis 

rebus (in the midst of things).30 Att ständigt befinna sig mitt i allting påpekar han blir ett 

trauma för den moderna människan, eftersom det hos den moderna människan finns en helt ny 

nivå av medvetenhet kring hennes mycket anspråkslösa plats i världshistorien. Detta skiljer 

den moderna människan från den klassiska, och på grund av detta skiljer sig också deras 

litteratur från varandra.  

  Litteraturen utvecklas i den riktning som bäst lämpar sig för att kunna hantera denna 

nya situation som vi befinner oss i, ständigt i mitten av allt (in medias res). Fiktionen 

förändras i samband med hur våra behov av det som han kallar ”sense-making” förändras.31 

 Modern litteratur har försökt bringa ordning i människors livsupplevelser genom de 

                                                           
26 Kermode 2000, s. 6. 
27 Genesis = 1:a mosebokens titel på grekiska, Apokalypsis = Uppenbarelsebokens titel på grekiska. 
28 Kermode 2000, s. 36. 
29 Ibid., s. 25. 
30 Ibid., s. 7. 
31 Jag kommer hädanefter i uppsatsen att översätta ”sense-making” till svenskans ”meningsskapande” 

men valde att introducera ordets engelska formulering först då jag är av åsikten att en del av ordets 

innebörd försvinner i översättningen. 
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narrativ som berättas. Nutida läsare söker fortfarande efter ett meningsskapande, men de gör 

det i en modern tappning: ”fictions are for finding things out, and they change as the need of 

sense-making change.”32  

 Detta för åter tankarna till Karl Jaspers gränsögonblicks-teori. En av de många 

anledningar till att litteratur läses kan sägas vara för att den hjälper oss med vårt 

meningsskapande och ger möjligheten att studera denna sorts ögonblick. Det 

meningsskapande vi söker i litteraturen är ofta i form av analyser och slutsatser som dras 

utifrån karaktärernas gränsögonblick.  

 Sammanfattningsvis kan sägas att den moderna apokalypsen är en återkommande kris 

som är en inneboende del av berättelsernas struktur. Dessa kriser är olika former av 

gränsögonblick. I denna uppsats kommer jag att undersöka hur och när den moderna 

apokalypsen förekommer, och då främst när den tar sig uttryck i form av döden.   

2. Analys 

Jag kommer att dela upp min analys under rubrikerna Början, Mitten och Slutet. Detta för att 

få en bred överblick över romankaraktärernas alla kriser genom deras olika livsfaser. Jag 

kommer därefter att göra en jämförande analys över karaktärernas död och se hur de förhåller 

sig till den moderna apokalypsen. Jag vill även påpeka innan vi börjar analysen att jag har i 

alla blockcitat som är utdrag ur romanerna valt att behålla rad- och styckesindelning så som 

de framställs i böckerna. 

2.1 Början 

2.1.1 Lyhnes början 

Niels Lyhne tar sin början med återberättandet av hur hans mor och far träffade varandra och 

hur det kom sig att de gifte sig. Den första meningen beskriver Lyhnes mor som sjuttonåring: 

”Hun havde Blidernes sorte, straalende Øje med det fine, snorlige Bryn, hun havde deres 

stærkt udformede Næse, deres kraftige Hage og svulmende Læber.”33 Hela det första kapitlet 

ägnas åt beskrivningen av modern som en poesiälskande romantiker, hennes möte med fadern 

som är en praktisk och tämligen opassionerad man och hur dessa två karaktärer går upp i en 

ungdomlig förälskelse, där fadern anstränger sig för att frambringa någon form av lidelse att 

                                                           
32 Kermode 2000, s. 39. 
33 J.P. Jacobsen, Niels Lyhne, Köpenhamn: Aschehoug Dansk Forlag 1963, s. 5. 



 

 

13 

förföra modern Bartholine med: ”Han var træt, udmattet, han kunde ikke holde al den Poesi 

ud, han smægtaede efter at støtte paa Hverdagslivets faste Jord, som en Fisk der kvæles i den 

hede Luft, maa smægte efter Bølgens klare, friske Kulde.”34 Den enda trösten som för dem 

samman i vad som snart visar sig vara ett ganska misslyckat äktenskap är vetskapen om att de 

ska bli föräldrar: ”Saaledes var det mellem Ægteparret, da Bartholine bragte sit første Barn til 

Verden. Det var en Dreng og de kaldte ham Niels.”35 Inledningen har en naturalistisk poäng. 

Kermode talar i sin teori om vikten av hur en roman tar sin början:  

In a novel the beginning implies the end: if you seem to begin at the beginning, […] you are in fact beginning 

at the end; all that seems fortuitous and contingent in what follows is in fact reserved for a later benefaction 

of significance in some concordant structure.36 

Genom att den börjar med föräldrarnas kärleksmöte får den som läser en introduktion där de 

två olika naturer som båda finns i Niels Lyhnes karaktär klarläggs. Dessa två naturer är något 

som han kommer att kämpa med för resten av sitt liv: ”Som barn av en hyperromantisk mor 

och en mera verklighetsinriktad […] far har Niels Lyhne alltsedan sina tidiga år slitits mellan 

en atmosfär av fantasteri och en mera vardaglig normal tillvaro.”37  Detta är alltså redan nu ett 

antydande inför det exakta öde som ska förklara och klarlägga Lyhnes beteende och beslut 

under alla de kriser som han kommer att genomleva.  

 Jag har nämnt att en skillnad uppstått mellan tidigmoderna verk som Niels Lyhne och 

senmoderna verk som Stoner. Genom Jacobsens sätt att inleda Niels Lyhne ses ett exempel på 

detta, där Lyhnes föräldrars historia blir det som Kermode kallar för ”source of order” 

(hädanefter översatt till ”bakgrundsursprung” i denna uppsats).38 I en romans 

bakgrundsursprung ser Kermode ett exempel på hur den moderna litteraturen utvecklas från 

de tidigmoderna verken till de senmoderna verken. Bakgrundsursprunget är verkets relation 

till det förflutna, och i tidigmoderna och senmoderna romaners förhållningssätt till detta finns 

en viktig skillnad: ”To the older it is a source of order; to the newer it is that which ought to 

be ignored.”39 Som tidigmodern roman så är Lyhnes föräldrars möte en viktig poäng för 

berättelsen, då det förflutna ses som en viktig del i bakgrundsursprunget.  

 Lyhnes föräldrar är båda vilsna själar. Detta knyter an till det faktum att Niels Lyhne är 

                                                           
34 Jacobsen 1963, s. 10. 
35 Ibid., s. 11. 
36 Kermode 2000, s. 148. 
37 Tigerschiöld 1945, s. 178. 
38 Kermode 2000, s. 115. 
39 Ibid., s. 115. 
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skriven under 1800-talets senare del, en period som brukar kallas för ”fin de siècle” och som 

refererar till en viss rådande mentalitet under denna tidsperiod, där dekadens och livströtthet 

ansågs vara ett utbrett fenomen.40 Denna epok har ett starkt inflytande på hur Lyhnes död 

framställs. En modern människa under denna epok står inför den nya utmaningen att förhålla 

sig till döden som befriad från samhällets tidigare sedvanor och auktoritet.41 Detta kan ses i 

Lyhnes starka förhållningssätt till ateismen, som är ett viktigt element i hans dödsögonblick 

(se avsnitt 2.3.1).42   

 Det bör anmärkas för denna analys att döden inte förekommer i inledningen. Den 

nämns inte i någon form under hela det första kapitlet. Däremot är det som beskrivs en kris 

med tanke på det misslyckade äktenskapet. Inledningen kan därför tolkas som exempel på ett 

modernt apokalyptiskt inslag eftersom detta är den första av många kommande kriser.  

 Genom denna början har författaren J.P. Jacobsen presenterat Lyhnes bakgrund, och 

detta i form av att beskriva den kris som hans föräldrar genomgår i sitt äktenskap. Detta är 

alltså ett exempel på modern apokalyps där den ena krisen ständigt avlöser föregående kris: 

från det krisande äktenskapet till Lyhnes krisande ungdomsår. Det är en naturalistisk roman 

där inledningen framlägger karaktärens förutsättningar, och antyder det exakta öde som väntar 

Lyhne i framtiden då han kommer att kämpa med dessa två karaktärsdrag under hela sitt liv. 

Döden nämns ej i inledningen. Det förflutna är här det bakgrundsursprung som Kermode 

nämnt, typiskt för den tidigare modernismen.  

2.1.2 Stoners början 

Det första stycket i Stoner lyder som följer:  

William Stoner entered the University of Missouri as a freshman in the year 1910, at the age of nineteen. 

Eight years later, during the height of World War I, he received his Doctor of Philosophy degree and 

accepted an instructorship at the same University, where he taught until his death in 1956. He did not rise 

above the rank of assistant professor, and few students remembered him with any sharpness after they had 

taken his courses.43 

Boken börjar med en proleps, den enda som förekommer under hela berättelsen. Därefter 

utspelar den sig helt kronologiskt. I denna proleps är det William Stoners karriär som 

sammanfattas, då det är detta som blir hans eftermäle för världen. Hans karriär tar sin början 

                                                           
40 Stephen Lovell, “Finitude at the Fin De Siècle: Il'ia Mechnikov and Lev Tolstoy on Death and 

Life”, The Russian Review, 63, 2004:2, s. 296. 
41 Ibid., s. 296. 
42 Tigerschiöld 1945, s. 178-179. 
43John Williams, Stoner, New York: New York Review of Books 2006, s. 3. 
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när han kommer till universitetet, som nittonåring, och den får sin bestämda riktning när han 

tar sin doktorsexamen åtta år senare. Från denna punkt fram till hans död undervisar han 

under 38 år på universitetet. Läsaren får i denna inledning en inblick i hur Stoners liv ter sig 

för en utomstående, och det är inte något svulstigt eller imponerande liv som beskrivits. Det 

finns en kontrast i hur tråkigt och banalt hans liv ter sig från utsidan, gentemot när läsaren 

sedan får följa med i det känsloliv som ligger dolt under den stoiska ytan på bokens 

huvudkaraktär.  

 Prolepsen för tankarna till Herbert Grabes exakta öde och det exempel som togs upp 

gällande inledningen till Vladimir Nabokovs Lolita. Där antyddes det att Lolita var den 

”formande kraften och den verkande faktorn” som har påverkat huvudkaraktärens liv som 

mest. Även i Stoners inledning kan den ”formande kraften och verkande faktorn” ses. 

Nämligen hans yrke som lärare och hans förhållande till litteraturen.44  

 Prolepsen gör sig även rent konkret påmind igen i slutet av boken när han själv 

konstaterar det som berättats: ”Mercilessly he saw his life as it must appear to another. 

Dispassionately, reasonably, he contemplated the failure that his life must appear to be.”45 

Inledningen talar om för läsaren vad Stoners eftermäle kommer att bli: ”to the older ones, his 

name is a reminder of the end that awaits them all, and to the younger ones it is merely a 

sound which evokes no sense of the past and no identity with which they can associate 

themselves or their careers.”46 Detta knyter också an till Kermodes citat om att ”i en roman så 

antyder alltid början slutet”.47 I denna roman får läsaren mer än bara en antydan. Här fås ett 

återgivande av hur det kommer att sluta. Till exempel kan utläsas ledtrådar vad gäller Stoners 

exakta öde, framförallt i förhållande till hur ordinärt hans karriär och liv beskrivs. Detta 

antyder att hans död då inte heller kommer att vara särskilt storslagen och detta kommer att 

diskuteras mer detaljerat framöver (se avsnitt 2.3.2). Stoner smälter in i intet, han lämnar 

ingen svulstig livshistoria eller inspirerande karriär efter sig.  

 Eftersom Stoner med detta intro inte följer en kronologisk ordning så kan antagandet 

göras att författaren har ett syfte med denna framställning, eftersom en rak kronologisk 

framställning är den mest naturliga och logiska så har alla avvikelser från den ett konstnärligt 

                                                           
44 Frank 2017, s. 235.  
45 Williams 2006, s. 274. 
46 Ibid., s. 3-4. 
47 Kermode 2000, s. 148. 
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syfte.48 Den förutspådda döden och Stoners framtida eftermäle ska hållas i läsarens baktankar 

under hela romanen.  

 Efter prolepsen tar sig romanen an en kronologisk struktur. Nästa stycke i det första 

kapitlet inleds med alla livshistoriers mest klassiska meningsformat, nämligen: ”He was born 

in 1891”.49 Härefter ges sedan en introduktion till föräldrarna, ett kort behandlande av 

barndomen och ungdomsåren, men redan på sidan sex i romanen är William Stoner en 

universitetsstudent. Det är på universitetet som Stoners liv utspelar sig. Det är där som allt av 

vikt verkar ske. Detta tyder på romanens senmoderna natur, där det bakgrundsursprung som 

Kermode talar om är typisk för senmoderna verk ”is that which ought to be ignored.”50 Hans 

föräldrars livshistoria nämns endast mycket kort, likaså hans barndom. De är alltså närmast 

obefintliga element i berättelsen. Jämförs detta med hur mycket utrymme och detaljer som ges 

till beskrivningen av Lyhnes föräldrar och hans barndom blir skillnaden slående.  

 Början i Stoner består av en proleps där hans liv och död förutspås och Stoners öde 

blir klarlagt för läsaren. Efter detta inledande stycke utspelar sig romanen kronologiskt. 

Döden aktualiseras redan i inledningen och är därför immanent snarare än imminent vilket är 

typiskt för modern apokalyps. Romanens senmoderna karaktär tar sig tydligt uttryck i att dess 

bakgrundsursprung i hög grad ignoreras och att den tar sig friheter i berättelsestrukturen med 

sin proleps. 

2.2 Mitten  

2.2.1 Lyhnes mitten  

Den unge Niels Lyhne kommer för första gången i kontakt med döden när hans kärlek, fröken 

Edele, går bort. Hon är sjuklig och ligger i sängen och hela familjen är samlad i rummet. De 

är alla medvetna om att hon snart ska dö. Lyhne har gått ner på sina knän och ber till Gud: 

”Jeg slipper dig ikke, Vorherre, jeg slipper dig ikke før du har sagt ja, du maa ikke tage hende 

fra os, for du véd jo, hvor vi elsker hende, du maa ikke, du maa ikke! […] aa, det er Synd af 

dig”.51 Det ögonblick som Edele dör beskrivs på detta sätt: 

                                                           
48 Meir Sternberg, Expositional Modes & Temporal Ordering in Fiction, Baltimore: The Johns 

Hopkins University Press 1978, s. 33. 
49 Williams 2006, s. 4. 
50 Kermode 2000, s. 115. 
51 Jacobsen 1963, s. 26. 
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Hvid og stille laa Edele derinde, […] Langsomt aanded hun Livet ud, Drag for Drag; svagere og svagere […] 

tungere og tungere blev hendes Øjelaag. 

”Hils – København!” var hendes sidste, svage Hvisken. 

Men hendes sidste Hilsen, den hørte der Ingen. […] hendes Hilsen til ham, den store Kunstner, som hun i 

Løn havde elsket af hele sin Sjæl, men for hvem hun Intet havde været […] kun én fremmed Skikkelse mere i 

et stort, beundrende Publikum. 

Og Lyset svandt i blaalig Skumring, og Hænderne sank matte fra hinanden. Skyggerne voksed – Aftenens og 

Dødens.52 

Döden vittnar här om ouppfylld potential och misslyckande. Den blir ett misslyckande då det 

bland annat framgår att Edele aldrig fick den man hon ville ha, och det finns inga förlösande 

element i hur hennes bortgång framställs. Det som slår henne vid detta ögonblick är hur 

hennes livs stora chans till kärlek går henne förbi, det är honom som hon tänker på under de 

sista sekunderna. Men det framgår att hon för honom aldrig varit mer än en beundrande 

främling bland många.    

 Efter denna traumatiska upplevelse har den unge Lyhne helt tappat tron på Gud, men 

det är inte tron på Guds existens eller inte som han har tappat, utan snarare tycks det vara 

hoppet om Guds godhet som är förlorat för honom. Efter denna incident så är han en 

övertygad ateist, som sällan avviker från sitt förakt inför den naiva gudstron och dess enligt 

honom falska och lögnaktiga natur.  

 Vid flera olika tillfällen under romanens gång stöter han ihop med döden, här i 

kronologisk ordning: Edeles död, hans föräldrar död, hans goda vän Eriks död, Gerdas död 

och hans sons död. Alla dessa gränsögonblick drabbar Lyhne hårt, och hjälper till att förstärka 

den återkommande kriskänslan (den moderna apokalypsen) och Lyhnes kamp mot Guds 

påstådda godhet. De bidrar alla till cementerandet av Lyhnes ateism. 

 Hans unga hustru Gerdas död blir ett viktigt symboliskt ögonblick för romanen, som 

bygger upp berättelsens struktur och utgör en föraning om Lyhnes egen förestående död, hans 

exakta öde, och det sätt som han själv kommer att välja att möta döden på. Gerda uttalar sig 

för Lyhne om sin rädsla inför att dö: “’Er det Døden?’ sagde hun. […] Gerda tog haardt paa 

hans Haand og kasted sig over til ham i sin Angst. ”Jeg tør ikke! Sagde hun.” 53 Hon är rädd 

och ångestfylld. Gerdas död blir motpolen till Niels död. Där Niels gör valet att ”dö stående” 

(se avsnitt 2.3.1), och vägrar att vika sig för den rädsla som han känner inför döden så lägger 

Gerda sig platt inför densamma. Hon utropar flera gånger att om han bara kunde följa med 

henne så skulle hon klara det, men inte ensam. Hon ber de därför hämta en präst och hon ger 

                                                           
52 Jacobsen 1963, s. 39. 
53 Ibid., s. 184. 
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upp sin ateism: ”Det er umuligt, Niels, at det kan være forbi med Døden, du kan ikke føle det, 

som er rask, du synes, det maa slaa os helt ihjel, fordi man er saa mat og Alting svinder hen, 

men det er blot for Verden udenfor, derinde er der lige saa megen Sjæl som før.”54  

 Hon ifrågasätter vid sitt dödsögonblick därmed allt det som Lyhne försökt övertyga 

henne om vad gäller ateismen. Detta indikerar Lyhnes egna dödsögonblick, där han kommer 

göra ett mycket medvetet val att avstå från att skicka efter en präst. Därför menar jag att hans 

död är en motreaktion mot Gerdas död.  

 Med Gerdas bortgång visar Jacobsen återigen på hur obarmhärtig döden är. Även här 

är den ett exempel på ouppfylld potential, hon är en ung kvinna och hon hade hela sitt liv 

tillsammans med Lyhne framför sig. Men istället kommer döden mitt i allt. Just på detta sätt 

gör sig den moderna apokalypsen påmind, den kommer mitt i allt och när man minst anar det. 

Gerdas död inträffar i det stycke i romanen då allt äntligen tycktes ha ordnat upp sig för 

Lyhne, och läsaren vaggats in i en falsk förhoppning om att berättelsen kanske kunde få ett 

lyckligt slut.  

 Men innan Lyhne hunnit återhämta sig från Gerdas död så är det snart dags för nästa 

kris, då nästa dödsfall sker bara några dagar senare. Det smärtsamma gränsögonblick som 

verkligen cementerar Lyhnes ateism en gång för alla tycks vara det ögonblick då hans son 

dör, och Lyhne blivit så desperat att han återigen försöker sig på att be till Gud och hoppas på 

att det finns någon godhet i Guds vilja: ”Han hæved sine knyttede Hænder truende mod 

Himlen, […] og saa kastede han sig ned paa Gulvet paa sine Knæ og bad til den Vorherre dér 

i Himlen, som holder Jorderig i Angst ved Prøvelser og Tugt, som sender Nød og Sygdom, 

Lidelse og Død”.55 Detta är den sista stora tragedin som drabbar honom innan hans egen död. 

 Barnets sjukdomsprocess beskrivs som mycket smärtsamt men dödsögonblicket i sig 

är inte beskrivet. ”Men Barnet blev ved at lide. Henad Morgenstunden, da den gamle 

Krigsraad, Gaardens Læge, kørte ind ad Porten, var Niels alene.”56 Efter detta dödsfall så är 

Lyhnes exakta öde helt fastställt. Att han vacklade i sin ateistiska livsåskådning har gett 

honom en känsla av misslyckande då han tyckte sig ha svikit ”ideen” (den ateism som är hans 

ideal).57 Detta misstag vägrar han att begå igen när det är dags för honom själv att dö. 

 Det är tydligt att när döden gör sig påmind i Niels Lyhne så kommer den alltid i en 

                                                           
54 Jacobsen 1963, s. 185. 
55 Ibid., s.188. 
56 Ibid., s.188. 
57 Tigerschiöld 1945, s. 178. 
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mycket skrämmande och våldsam form. Den tycks inte ha någon förlösande effekt, inget slut 

som tillfredsställer eller ger svar på någon helhet, så som gränsögonblicken eller apokalypsen 

utlovat. Den förekommer som en tragisk händelse som är katalysator till ytterligare sorger. 

Denna typ av dödsrepresentation i romanen passar in i Kermodes teori om modern apokalyps. 

Lyhne ställs ständigt inför nya kriser, men i samma format: döden. Som exempel kan nämnas 

Edeles död som slutet på Niels gudstro, hans goda vän Eriks död som slutet på Niels 

kärleksaffär med en kvinna vid namn Fennimore, och när Lyhnes hustru Gerda går bort och 

hans son dör är det slutet på de förhoppningar han haft om att kunna omvända andra till 

ateism. Han verkar även efter denna omvälvande tid ha gett upp alla försök att hitta någon 

större mening med tillvaron.  

 Sammanfattningsvis kan det sägas om mitten-delen i Niels Lyhne att flera närstående 

till Lyhne går bort i dramatiska dödsfall. Han förlorar sin tro på Gud i samband med att han 

möter döden första gången. Döden är en inneboende del och ett återkommande 

gränsögonblick i Niels liv. Den är en återkommande kris som Kermode menar är den moderna 

litteraturens brännmärke. 

2.2.2 Stoners mitten  

Den första gången Stoner förlorar någon till döden så nämns det endast i förbifarten av 

Williams. Det är Stoners goda vän Dave Masters som dött under första världskriget, något 

som nämns i det sista stycket av kapitel två i boken:  

He finished the requirements for his doctorate in the spring of 1918 and took his degree in June of that year. 

[…] he got a letter from Gordon Finch […] It informed him that Dave Masters had been sent to France and 

that almost exactly a year after his enlistment, with the first American troops to see action, he had been killed 

at Château-Thierry.58 

Denna mening avslutar därmed kapitlet. Nyheten skapar en ny medvetenhet om döden hos 

Stoner. Han börjar lägga märke till saker som han förut inte gav någon uppmärksamhet, det 

verkar ha skapat en kedjereaktion i hans inre. Exempelvis lägger han plötsligt märke till hur 

hans gamla beskyddare Archer Sloane (den professor som introducerade litteraturen för 

Stoner och som var den som föreslog att Stoner skulle doktorera) åldrats kraftigt under de 

senaste åren: ”Looking at him, Stoner thought: He is going to die – in a year, or two years, or 

ten, he will die. A premature sense of loss gripped him, and he turned away.”59 Döden har 
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blivit något som är verkligt för Stoner nu, något mer konkret som kan drabba även folk i hans 

närhet: 

His thoughts were much upon death that summer of 1918. The death of Masters had shocked him more than 

he wished to admit, […] When he had thought of death before, he had thought of it either as a literary event 

or as the slow, quiet attrition of time against imperfect flesh. He had not thought of it as the explosion of 

violence upon a battlefield, as the gush of blood from the ruptured throat.60 

Tidigare har han endast sett döden som ett långsamt nedbrytande av livet, men nu når han en 

insikt om att den även kan vara något abrupt och ursinnigt.  

 Stoners föräldrars död återges även de liksom Dave Masters död på ett mycket 

odramatiskt sätt. Han mottar en dag ett telefonsamtal hemifrån gården där han får nyheten om 

sin faders död: ”His field hand had found him at midmorning, lying face down on the broken 

field, unconcious. He had carried him to the house, put him in bed, and gone to fetch a doctor; 

but by noon he was dead.”61 Fadern dog som han levde: under arbete. När Stoner reser hem 

för faderns begravning får han reda på att fadern varit mycket dålig de senaste veckorna av 

sitt liv, och när han ser honom ligga i kistan reagerar han kraftigt: ”The body that he saw 

seemed that of a stranger; it was shrunken and tiny, and its face was like a thin brown-paper 

mask, with black deep depressions where the eyes should have been. […] Stoner turned to his 

mother, and he knew that the horror he felt was in his eyes.”62 Detta är första gången som 

Stoner ser en död människa. Hans reaktion är starkt känsloladdad, och hans oerfarenhet kring 

döden tydliggörs.  

 Efter faderns död försöker Stoner övertyga sin mor om att följa med hem till honom 

och leva där, men hon tackar nej: ”Stoner argued with her, but she would not be moved. At 

last he realized that she wished only to die, and wished to do so where she had lived; and he 

knew that she deserved the little dignity she could find in doing as she wanted to do.”63 Efter 

en kort period går också modern bort, och nästa kris är över honom. 

 När Stoner begravit sin mor börjar han reflektera över sina föräldrars liv och döden.  

Nothing had changed. Their lives had been expended in cheerless labor, their wills broken, their intelligences 

numbed. Now they were in the earth to which they had given their lives; and slowly, year by year, the earth 

would take them. Slowly the damp and rot would infest the pine boxes which held their bodies, and slowly it 
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would touch their flesh, and finally it would consume the last vestiges of their substances. And they would 

become a meaningless part of that stubborn earth to which they had long ago given themselves.64  

Deras sätt att dö på talar för Grabes teori om exakta öden, då allt som representerats om de 

dittills i romanen antytt den nedslitning av både kropp och sinnen och det hårda 

jordbruksarbete som till slut malde ner de helt. Ett exakt öde har fastställts då deras död 

reflekterar dessa element i deras liv som insinuerats av författaren under hela romanens gång. 

 Notera även den inledande meningen i det senast citerade stycket: ”Nothing had 

changed.” Här är döden i den moderna romanen immanent, snarare än imminent. Detta för att 

ingenting förändras på det stora hela. Människor föds, lever och dör men allting fortsätter 

ändå. Den är en kris av många kommande.   

 Det sista mötet Stoner har med döden innan han själv går bort är när hans hustrus 

fader dör. Även detta dödsfall framställs som banalt och på sitt sätt misslyckat. Då det varit 

tuffa tider ekonomiskt och aktiemarknaden slagit fel försäkrar Stoners svärfar Mr. Bostwick 

sin familj om att allt kommer att ordna sig och att det inte finns något att oroa sig för, men 

detta var inte hela sanningen: ”Three days after that Horace Bostwick was dead, a suicide.”65 

Vad som gör hans död så banal är detta stycke: ”As it turned out, the ruin was not so nearly 

total as he had thought at the moment of his suicide.”66 Han hade alltså inte varit så 

ekonomiskt uträknad som han trott då han beslutat att ta sitt liv. Här antyds samma sak som 

när Stoners föräldrar dog, att ingenting förändras. Horace Bostwick såg framför sig sin egen 

apokalyps, han såg sig själv som totalt ruinerad, men detta skulle visa sig inte stämma. 

Ingenting hade förändrats, det vara bara Horace Bostwick som trodde att denna gången skulle 

det vara ”den stora apokalypsen” som kom, men det vara bara ännu en representation av den 

moderna apokalypsen som gjorde sig påmind. 

 Det finns också i denna mittdel en intressant koppling vad gäller Stoners förhållande 

till litteraturen och Frank Kermodes teori om ”the sense of an ending”. Den 

doktorsavhandling som Stoner skrev utgör till exempel grunden för hans reflektioner kring 

livet och döden: 

He spent much of the summer rereading the classical and medieval Latin poets, and especially their poems 

upon death. He wondered again at the easy, graceful manner in which the Roman lyricists accepted the fact 

of death, as if the nothingness they faced were a tribute to the richness of the years they had enjoyed; and he 

marveled at the bitterness, the terror, the barely concealed hatred he found in some of the later Christian poets 
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of the Latin tradition when they looked to that death which promised, however vaguely, a rich and ecstatic 

eternity of life, as if that death and promise were a mockery that soured the days of the living.67 

Stoners tankar kring det litterära, som är en stor del av hans liv, blir ett sätt för honom att 

försöka handskas med de kriser som han stöter på. Här fås ett sorts metaperspektiv, där vi kan 

se ett överensstämmande över hur Frank Kermodes teori faktiskt praktiseras av romanens 

huvudkaraktär. Stoner använder sig av litteratur och berättelser för att försöka “make sense of 

an ending”, precis som de läsare som läser romanen Stoner kan tänkas göra.   

 Alla dessa möten med döden som hittills nämnts kan liknas vid Jaspers 

gränsögonblick, de leder onekligen till en del reflektioner kring livet och döden från Stoners 

sida. Däremot kan ifrågasättas om Stoner lyckas nå några insikter om tillvaron utifrån dessa 

trauman. 

 Således kan sägas att Stoner är en vuxen man första gången någon som han känner och 

bryr sig om dör. Han ser aldrig någon dö, han får endast motta nyheterna. När han väl får se 

en död kropp (sin faders) så är detta en chock för honom. De dödsfall som framställs i Stoner 

verkar ta sig uttryck i en ”misslyckad” form, möjligtvis med undantag av Dave Masters död, 

men även den är mycket tragisk. Stoner tänker mycket på döden, men möter den inte lika 

konkret som Niels Lyhne gör.  

2.3 Slutet 

2.3.1 Lyhnes dödsögonblick 

Niels Lyhne är 36 år gammal när han dör. Han är alltså en relativt ung man. Han har vid 

tidpunkten för sitt dödsögonblick spenderat flera dagar i en sjuksäng på fältsjukhuset efter att 

ha blivit sårad i strid: 

Smerterne blev heftigere og heftigere for Niels, huggede og huggede ubarmhjertigt derinde i Brystet, blev saa 

ulideligt ved. Det kunde have været saa godt at have en Gud at klage og bede imod. 

Imod Morgenstunden begyndte han at fantasere, Betændelsen var i fuld gang.  

Og saadan blev det ved i to Døgn endnu.  

Sidste Gang Hjerrild saa’ til Niels Lyhne, laa han og fablede om sin Rustning og om at han vilde dø staaende. 

Og endelig døde han da Døden, den vanskelige Død.68 

”Han vilde dø staaende.” Just detta citat har blivit ett av de mest ikoniska i Niels Lyhne. Det 

var Gerdas och hans sons dödsfall som slutligt fastställde Lyhnes sätt att möta döden på. Detta 

påpekar Brita Tigerschiöld i sin doktorsavhandling om Lyhne. Genom att han vacklade i sin 
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ateism och svek sitt ideal när sonen dog så svek han sig själv. Detta misstag vill han inte begå 

igen, och nu ”möter [han] döden utan att denna gång vackla i sin övertygelse.”69 Det är en 

intressant aspekt för min analys att Lyhne så tydligt själv har ett önskemål om vad hans död 

ska symbolisera. Ateismen är viktigare för honom än någon själslig smärtlindring i form av 

till exempel en präst. Hans död ska vara en hjältedöd om en man som höll fast vid sina ideal 

ända fram till slutet och som aldrig böjde sig för osanningar. Den ska vara motsatsen till 

Gerdas död (se avsnitt 2.2.1). Detta tycks vara Lyhnes egna intention.  

 Hur den sedan uttolkas är däremot mer tvetydigt. För somliga läsare symboliserar den 

en stolt och stark ateist som har bevisat för sin omvärld att han aldrig ljög för sig själv, och att 

han därav har en högre moral på sin sida. För andra visar den på hur meningslöst livet är, och 

att alla Lyhnes försök till högre moral eller känsla av att stå över sina samtida människor inte 

tjänade något till. Han dör samma oundvikliga död som hans religiösa nära och kära redan har 

gått till mötes: ”den vanskelige Død”. Den enda skillnaden är att när han dör gör han det utan 

någon förtröstan. Så här uppstår en filosofisk fråga kring vem det är som fattat det rätta 

beslutet: ateisten eller den troende? Detta var troligen en reflektion som Jacobsen själv ville 

lyfta fram med tanke på den gestaltning av Lyhnes död som han framlagt. Det blir ett sätt för 

Jacobsen att problematisera båda ideologier samtidigt, kristendomen och ateismen. 

 Det kan också ifrågasättas varför Jacobsen valt att dra ut så på Lyhnes död. Han 

beskriver den enorma smärta som Lyhne befinner sig i, och säger att ”Og saadan blev det ved 

i to Døgn endnu.”70 Detta verkar vara ett sätt att ytterligare förstärka intrycket av Lyhnes döds 

futilitet och lidande. Istället för att dö en snabb och direkt död på slagfältet, som den klassiska 

romanhjälten skulle ha gjort, så ligger han i sjuksängen i flera dagar och lider. Lyhne dör 

visserligen till följd av en stridsskada. Det är alltså en våldsam död. Det kan också påpekas att 

hans dödsögonblick i sig är en strid, om än mer mental. Han kämpar för att ”dö stående”, 

alltså med sin stolthet i behåll. Men slutresultatet blir ändå inte särskilt storslaget.  

 Kris efter kris har avlöst varandra i Lyhnes liv, från hans föräldrars misslyckade 

äktenskap, kampen mellan de två naturerna som är inneboende i honom, hans egna 

misslyckade kärleksaffärer och alla möten med döden. Den moderna apokalypsens roll har 

varit mycket tydlig och spelat en framstående roll i boken om Niels Lyhnes liv. Han har 

upplevt flera gränsögonblick, och nu står han inför det sista gränsögonblicket, hans egen 

privata apokalyps i form av dödsögonblicket. Men det tycks vara ont om insikter gällande 
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tillvarons egentliga betydelse för Lyhne när han väl ligger på sin egen dödsbädd, det är istället 

i ett tillstånd av smärta och delirium som allt tar slut för Niels Lyhne.  

 Döden är det precisa öde som förutspåtts Lyhne under hela romanen, den är finalen på 

striden som han utkämpat mellan sina båda naturer under hela sitt liv. Den om att sanningen 

är viktigare än lyckan och att ateism är den enda rätta livsåskådningen. Trots att han talar om 

att ”dö stående” så är Lyhnes död inte en storslagen hjältedöd i den klassiska formen, utan 

snarare en typisk modern och futil död.  

2.3.2 Stoners död 

När Stoner blir diagnostiserad med cancer så vet han att slutet är nära förestående: ”He had no 

wish to die; but there were moments, after Grace [hans dotter] left, when he looked forward 

impatiently, as one might look to the moment of a journey that one does not particularly wish 

to take.”71 En resignation inför vad som komma skall infinner sig, typisk för Stoners stoiska 

karaktär, och han vill bocka av döden som man bockar av en uppgift på en att-göra-lista. Han 

har som han alltid verkat göra när det gäller kriser som han stött på under sitt liv: vant sig vid 

tanken och funnit sig i sitt öde. 

 William Stoner dör av cancer på den sista sidan i boken om hans liv. Han ligger ensam 

i sin säng hemma i sitt eget hus. Han har varit sängliggande i flera dagar och känt sig klen i 

både kroppen och huvudet: ”He had known his mind must weaken as his body wasted, but he 

had been unprepared for the suddenness.”72 Han pendlar mellan knivskarp närvaro och ett 

dimmigt tillstånd. Hans gamla doktorsavhandling ligger på nattygsbordet. Själva 

dödsögonblicket beskrivs så här:  

He opened the book; and as he did so it became not his own. He let his fingers riffle through the pages and 

felt a tingling, as if those pages were alive. The tingling came through his fingers and coursed through his 

flesh and bone; he was minutely aware of it, and he waited until it contained him, until the old excitement 

that was like terror fixed him where he lay. The sunlight, passing his window, shone upon the page, and he 

could not see what was written there. 

The fingers loosened, and the book they had held moved slowly and then swiftly across the still body and fell 

into the silence of the room.73 

 Det är under sitt 65:e levnadsår som Stoner börjar att känna sig trött, och det slut som 

förutspåtts i bokens början spelas nu upp för läsaren: ”Mercilessly he saw his life as it must 

appear to another. Dispassionately, reasonably, he contemplated the failure that his life must 
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appear to be. […] He had wanted love; and he had had love, and had relinquished it, had let it 

go into the chaos of potentiality.”74 Han inser all den ouppfyllda potential som han nu aldrig 

kommer att få chansen att uppfylla: ”He had found compromise and the assaulting diversion 

of triviality. He had conceived wisdom, and at the end of the long years he had found 

ignorance.”75 Prolepsens profetia har alltså uppfyllts. Precis som när hans föräldrar dog, eller 

när Dave Masters och Horace Bostwick dog så förändrar William Stoners död ingenting på 

det stora hela.  

 Han börjar upprepa något som liknar ett mantra för sig själv: ”What did you expect? 

He asked himself.”76 Återigen upprepar han den: ”What did you expect? He thought.”77 Här 

står nu den moderna romanhjälten inför sitt sista gränsögonblick, och han tycks vid detta laget 

vara helt lugn, men uppgiven. Till skillnad från Lyhne så kämpar inte Stoner emot. Han har 

accepterat sitt öde. När han upprepar meningen ytterligare en gång så är den återigen 

omformulerad i texten: ”What did you expect? He thought again.”78 På detta sätt möter Stoner 

sitt slut och vår romanhjälte uppfyller sitt exakta öde: att dö lugnt och värdigt och snart falla 

in i omvärldens glömska. 

 Stoner dör av cancer, sängliggandes, och när han inser att han snart kommer att vara 

död så ställer han sig själv frågan: Vad hade du väntat dig? Han pendlar mellan ångest inför 

döden och ett upphöjt lugn. Hans död blir precis det som den förutspåtts vara, inget stort för 

världen i helhet men som en privat upplevelse så är den dramatisk nog. 

2.4 Stoner vs. Lyhne - en jämförelse 

William Stoner Niels Lyhne 

Ordet död nämns ca 57 gånger – 0,2 ggr/sida Ordet död nämns ca 80 gånger – 0,7 ggr/sida 

Tillkomstperiod: 1960-talet Tillkomstperiod: 1800-talets slut 

Läsaren medveten om att han ska dö redan i 

inledningen - proleps 

Börjar med hur hans föräldrar möttes - 

kronologisk 

Dör äldre – 65 år Dör ung – 36 år 

Dör stillsamt i sin säng, cancer Dör sängliggande, sårad i strid 

Döden mer teoretisk Döden mer konkret 
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För att effektivt kunna dra komparativa slutsatser mellan romanerna har jag sammanställt en 

tabell som belyser viktiga skillnader dem emellan. Det har nu blivit dags att göra en 

komparativ jämförelse mellan romanerna. 

2.4.1 Från tidigmodern till senmodern roman 

Niels Lyhne publicerades första gången 1880, Stoner publicerades 1965. Analysen har visat 

att en förändring skett under de år som gick mellan Niels Lyhnes publicering och till dess 

Stoner utkom. Den moderna apokalypsen har blivit mer etablerad, och som roman är Stoner 

en helt ny nivå av lågmäldhet, små kriser och utan något större behov av att följa ett klassiskt 

narrativ. Detta tar sig uttryck på flera sätt. Stoners första kapitel och prolepsen i inledningen 

gör det som Kermode menar är typiskt för de senmoderna romanerna. Den ignorerar det 

förflutna som bakgrundsursprung som för denna litteratur ”is that which ought to be 

ignored.”79 I Niels Lyhne är det istället en viktig del av berättelsen och dess komposition. Där 

får vi reda på hans föräldrars historia innan vi får möta Lyhne själv.  

 En annan skillnad som kan ses mellan det tidigmoderna och senmoderna är att döden 

blivit mindre konkret i Stoner. Stoner ser aldrig någon dö, döden är mer abstrakt, han får 

motta nyheten om sina näras död men han är aldrig med de i deras dödsögonblick. Lyhne 

däremot är med och bevittnar alla dödsögonblick som sker i romanen förutom Eriks.  

 Jag har sammanställt en kvantitativ undersökning över hur många gånger ordet död 

har förekommit i romanerna. Ordet ”död” (i olika böjningar) förekommer ett högre antal 

gånger i Niels Lyhne än i Stoner. Denna skillnad kan sägas vara anmärkningsvärd med tanke 

på den aspekten att Stoner är en längre roman än Niels Lyhne. Som kan ses i tabellen så är 

alltså frekvensen av ordet ”död” mycket lägre i Stoner än i Niels Lyhne. Detta förstärker den 

abstraktion som jag påpekat sker kring döden (där döden alltså är något mer konkret i Niels 

Lyhne) under utvecklingen som skett mellan den tidigmoderna romanen som Niels Lyhne är, 

till dess att Stoner skrevs.  

 Den sista viktiga skillnaden som tabellen visar är den som gäller dödens storslagenhet 

och dramatisering. Den kan till exempel ses i den stora åldersskillnaden mellan Lyhne och 

Stoner vid deras dödsögonblick. Stoners ålder gör att den karakteriserar Stoner ännu starkare 

som en senmodern roman då den gör hans liv till en ännu längre och mer utdragen modern-

apokalyptisk form. För det andra så gör den Stoners död till en mindre tragisk händelse än i 

Lyhnes fall. Stoner har accepterat sitt öde, Lyhne kämpar emot det ända in i slutet.  
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2.4.2 Den moderna apokalypsen 

Den skillnad som diskuterats mellan romanernas tidigmoderna kontra senmoderna natur är 

relevant, men de är ändå båda två moderna romaner som förhåller sig till den moderna 

apokalypsen. Detta gör att de har det gemensamt som Kermode skriver om modern litteraturs 

frigjordhet från kravet att förhålla sig till storslagna början och slut:  

 

And when I spoke of the degree to which fictions vary from the paradigmatic base, I again confined myself 

largely to straight apocalypse—the way the type figures were modified, made to refer not to a common End 

but to personal death or to crisis, or to epoch. […] literary fictions changed in the same way—perpetually 

recurring crises of the person, and the death of that person, took over from myths which purport to relate 

one's experience to grand beginnings and ends.80 

 

Dessa båda dödsögonblick tar sig alltså uttryck i ett annat format än den klassiska 

apokalypsen (den som Kermode i detta citat kallar för ”straight apocalypse”). Istället för ett 

”grand end” som skulle kunna innebära en gemensam undergång för alla i romanen eller en 

storslagen död för huvudkaraktärerna så är både Stoners och Lyhnes dödsfall i förhållande till 

den klassiska litteraturen mycket futil. Lyhnes död är full av smärta och otydlighet, hans död 

kommer till honom i ett delirium, och han talar osammanhängande om sin rustning och att dö 

stående. Det blir ett snöpligt slut för en romanhjälte. I fallet Stoner är dödens futilitet ännu 

tydligare. Hans mantra: ”What did you expect?” är det som följer honom in i hädangången. 

Detta är alltså döden som den förekommer i den moderna litteraturen.  

 Döden i dessa romaner tycks istället vittna om ouppfylld potential och misslyckanden: 

I Niels Lyhne så är Edeles död misslyckandet att få den man hon älskade, Gerda misslyckas 

med sin ateism och Lyhnes son har knappt fått börja leva sitt liv innan det tar slut. I Stoner är 

Dave Masters död ett abrupt slut på en ung mans lovande karriär, föräldrarnas död är slutet på 

ett strävsamt liv och Stoners egna död är också den full av krossade drömmar: ”He had 

wanted love; and he had had love, and had relinquished it, had let it go into the chaos of 

potentiality. […] He had found compromise and the assaulting diversion of triviality. He had 

conceived wisdom, and at the end of the long years he had found ignorance.”81 Williams 

skriver här rakt ut om den ouppfyllda potentialen som var Stoners liv. 

 Jag har redan talat om den moderna apokalypsen, och benämnt den som något som är 

en ständigt återkommande kris i karaktärernas liv. Det har därför nu blivit dags att återgå till 

det citat som står alldeles i inledningen till denna uppsats, nämligen etymologin till ordet 
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apokalyps: ”Apokalyps betyder avslöjande eller uppenbarelse av hemligheter. Ofta handlar 

det om att avslöja hemligheter om historiens slut eller världens undergång.”82 Ordets 

etymologiska härstamning kommer från grekiskans apo (”bort”), och kalyptein (”det som 

döljer” eller ”slöja”). Apokalypsen ska dra av den täckande slöjan och avslöja hela världens 

mening.  

 Men det är här som den moderna apokalypsen skiljer sig från den klassiska 

apokalypsen som nämns i Bibeln. Den moderna apokalypsen tar sig uttryck i en antiklimax. 

Våra romankaraktärer förväntade sig den stora apokalypsen (som nu kan läsas som synonymt 

med ”det stora avslöjandet”), men inget avslöjande kom. Stoners mantra ”What did you 

expect?” blir här mycket talande. På detta sätt så tycks dessa moderna romaner stå i en 

intressant kontrast till Karl Jaspers gränsögonblick. Ingen uppenbarelse om existensens sanna 

mening tycks ha nått dem, inga avslöjanden eller tillfredsställande slutsatser.   

 

3. Sammanfattning 

I denna uppsats har jag undersökt och diskuterat döden som återkommande fenomen i Niels 

Lyhne och Stoner. Syftet har varit att se hur de båda böckerna förhåller sig till döden, och hur 

döden framställs i moderna romaner. Jag valde dessa två romaner för att de båda är fiktiva 

biografier som behandlar karaktärernas hela livshistoria, och för att deras dödsorsaker stod i 

ett intressant motsatsförhållande till varandra. Till min hjälp använde jag mig främst av Frank 

Kermodes teori om The sense of an ending, ett verk som undersöker hur människor försöker 

skapa ordning och mening i sina liv med hjälp av de berättelser som de läser. 

 Frank Kermodes teori om detta behov av meningsskapande har kunnat ses framförallt 

i William Stoners förhållande till litteraturen, där den blivit ett sätt för honom att hantera de 

kriser som han mött i livet. Där visade analysen på ett metaperspektiv, med en 

överensstämmelse över hur Kermodes teori praktiserades av romanens huvudkaraktär när han 

använde sig av litteraturen för att försöka “make sense of an ending”.  

 Vad gäller Kermodes teori om modern apokalyps som påstod att den moderna 

litteraturen har ett fokus på återkommande kriser i karaktärernas liv som tog över efter de 

förmoderna berättelserna som ofta behandlade de större sluten så har också detta kunnat ses. 

Framförallt i analysens exempel på återkommande dödsfall som skett i romanerna. Båda 

                                                           
82Nationalencyklopedin, apokalyps. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/apokalyps         

(hämtad 2018-05-03). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/apokalyps
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huvudkaraktärerna förlorar sina föräldrar och flera av sina vänner. Lyhne förlorar även hustru 

och barn. Den moderna apokalypsen var också aktuell redan i inledningarna, i Lyhnes fall 

genom den kris som var hans föräldrars kärlekshistoria, och i Stoners fall genom att det första 

som nämns är hans förestående död. Detta innebär alltså att döden dyker upp genomgående i 

båda romanerna, som setts i analysen genom att den är aktuell både under Början, Mitten och 

Slutet.  

 När döden dyker upp har den en symbolisk innebörd för det framtida exakta öde som 

väntar huvudkaraktärerna. Detta kunde ses till exempel i Lyhnes fall genom Edeles död – då 

detta bidrog till Lyhnes beslut att bli ateist eller Gerdas beslut om att överge ateismen när hon 

stod inför döden som skulle visa sig bli motsatsen till det beslut som Lyhne sedan fattade när 

han stod inför detsamma. I Stoner är föräldrarnas bortgång en tydlig indikering på hans 

framtida död, då de båda dog som de levde, stillsamt och strävsamt och snabbt glömdes bort 

efter sina dödsfall. Detta skulle också visa sig bli Stoners lott.  

 En viktig skillnad som pekats på romanerna emellan är deras tidigmoderna kontra 

senmoderna karaktär. Här har analysen bekräftat utvecklingen från Niels Lyhne till Stoner 

som sett en ytterligare sofistikation av den moderna apokalypsen. Här kan nämnas den mer 

dramatiska död som var Lyhnes och den mindre konkreta naturen som döden antog i Stoner. 

Detta argument förstärktes ytterligare av den kvantitativa undersökning som gjordes där 

frekvensen på ordet ”död” skiljde sig från 0,7ggr/sida i Niels Lyhne till 0,2ggr/sida i Stoner.  

 Den jämförelse som gjordes i inledningen, där jag hävdade att en gränssituation i dess 

extrema form kan liknas vid det som kallas för apokalyps, har varit en central del av analysen. 

Detta för att båda utlovar ett avslöjande om tillvarons betydelse, men utredningen av dessa 

ögonblick i denna uppsats har visat att detta avslöjande aldrig kommer. Detta kunde ses 

framförallt i karaktärernas egna dödsögonblick, till exempel Stoners ”What did you expect?” 

eller Lyhnes delirium. Den kunde också ses i andra bikaraktärers död, till exempel Edeles 

förlorade kärlek eller Gerdas rädsla inför döden.  

 Detta innebär att när slutet väl kommer i dessa böcker så är det inte i form av någon 

klassisk apokalyps med stora uppenbarelser, den kommer istället i ett mindre format. Detta 

har analysen visat genom att påpeka dödens futila natur i dessa böcker. Lyhnes död blir ett 

snöpligt slut för en romanhjälte då han ligger i en sjuksäng i två dagar och hallucinerar. 

Stoners död är inte heller storslagen då också han dör sängliggandes, och han slås av en 

känsla av misslyckande i förhållande till all den potential som varit hans, men som nu aldrig 

kan uppfyllas.  
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Detta sammanfattar denna uppsats om dödens framställning i två moderna romaner och binder 

ihop denna diskussion om ”Döden som den moderna apokalypsen”. Analysens övergripande 

och främsta slutsats är att när den moderna apokalypsen (upprepandet av kriser) tar sig form 

av döden så för den inte med sig några stora avslöjanden.   

4. Källor och litteratur 

Litteratur 

Eriksson, Gunnar, Västerlandets idéhistoria 1800-1950, Hedemora: Gidlund 1993. 

Erslev Andersen, Jørn, ”J.P. Jacobsens roman Niels Lyhne och det moderna genombrottet” i 

Det moderna genombrottets prosa, Yvonne Leffler (red), Lund: Studentlitteratur 

2005. 

 

Frank, Jeff, “Love and work: a reading of John Willams’ Stoner”, Ethics and Education, 12, 

 2017:5.  

 

Grabes, Herbert, Ficticous Biographies: Vladimir Nabokov’s English Novels, (Studies in  

 American Literature, 25), Haag: Mouton & Co. 1977. 

 

Hakola, Outi, Antje Ravic Strubel och Kivistö, Sari, “Introduction: Death in Literature”, 

Death in literature, Outi Hakola, Sari Kivistö och Margherita Carucci (red),  

Newcastle: Cambridge Scholars Publishing 2014.  

 

Jacobsen, J.P., Niels Lyhne, Köpenhamn: Aschehoug Dansk Forlag 1963. 

 

Kermode, Frank, The sense of an ending, Oxford: Oxford University Press 2000. 

Lovell, Stephen, “Finitude at the Fin De Siècle: Il'ia Mechnikov and Lev Tolstoy on Death  

 and Life”, The Russian Review, 63, 2004:2. 

 

Nolin, Bertil, The modern breakthrough in Scandinavian Literature 1870-1905, Bertil Nolin  

 och Peter Forsgren (red.) (International Association for Scandinavian Studies),  

 Göteborg: Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 1986. 

 

Sternberg, Meir, Expositional Modes & Temporal Ordering in Fiction, Baltimore: The Johns  

 Hopkins University Press 1978. 

 

Teodorescu, Adriana, Death Representations in Literature: Forms and Theories, Newcastle:  

 Cambridge Scholars Publishing 2015. 

 

Tigerschiöld, Brita, J.P Jacobsen och hans roman Niels Lyhne, (diss. Stockholm) Göteborg:  

 Gumpert 1945. 

 

Williams, John, Stoner, New York: New York Review of Books 2006. 

Williams, John, Stoner, Stockholm: Natur & Kultur 2014. 



 

 

31 

Internetkällor 

”Apokalyps”, Nationalencyklopedin.  

 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/apokalyps (2018-05-03). 

 

”Apokalyps”, Svenska Akademiens ordböcker, https://svenska.se/tre/?sok=apokalyps&pz=1  

 (2018-05-16). 

 

”Karl Jaspers”, Stanford Encyclopedia of Philosophy,  

 https://plato.stanford.edu/entries/jaspers/#EarlPsycWrit (2018-05-16). 

 

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/apokalyps
https://svenska.se/tre/?sok=apokalyps&pz=1
https://plato.stanford.edu/entries/jaspers/#EarlPsycWrit

	Stoner vs. Lyhne
	Döden som den moderna apokalypsen
	Beatrice Erkers
	Innehåll
	2.1 Början         12
	2.2 Mitten         16
	2.3 Slutet         22
	2.4 Stoner vs. Lyhne – en jämförelse     25
	2.4.1 Från tidigmodern till senmodern roman  26
	2.4.2 Den moderna apokalypsen    27
	1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte och frågeställningar
	1.3 Material
	1.4 Tidigare forskning
	1.4.1 Döden
	1.4.2 Fiktiva biografier
	1.4.3 Lyhne-forskning
	1.4.4 Stoner-forskning
	1.5 Teori och metod
	Frank Kermode – The sense of an ending
	2. Analys
	2.1 Början
	2.1.1 Lyhnes början
	2.1.2 Stoners början
	2.2 Mitten
	2.2.1 Lyhnes mitten
	2.2.2 Stoners mitten
	2.3 Slutet
	2.3.1 Lyhnes dödsögonblick
	2.3.2 Stoners död
	2.4 Stoner vs. Lyhne - en jämförelse
	3. Sammanfattning
	Jacobsen, J.P., Niels Lyhne, Köpenhamn: Aschehoug Dansk Forlag 1963.
	Kermode, Frank, The sense of an ending, Oxford: Oxford University Press 2000.

