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Rättegångspodden, Älskade Psykopat, Över min döda kropp, Värsta morden, Misslyckade 

brott, En mörk historia, Mordpodden, Sektpodden, Olösta fall, Svenska mordhistorier, 

Rysarpodden, Olösta mord, Counterclock, Confronting, My favourite murder, Dateline NBC, 

Dialogiskt, Nära ögat - true crime för mesar, Serial killers, Serial, Historiska brott, Casefile 

true crime, True crime garage, Crime junkie, True crime all the time, Mord och tragedier, Det 

mörka psyket. 

 Mindhunter, Unsolved Mysteries, American murder: The family next door, I am a killer, 

Extremely wicked, shockingly evil and vile, I huvudet på en brottsling, Conversations with a 

killer: the Ted Bundy tapes, Making a murderer, Nightstalker: The hunt for a serial killer,  The 

confession tapes, Criminal minds, Secrets of a psycopath, Svenska fall, I huvudet på en 

mördare, I huvudet på en gärningsman, En mördares bekännelse. 

 Det finns stort utbud av död i populärkulturen. Ett stort utbud för att mätta en stor 

efterfrågan. Människan är intresserad av våld och mord. Intresset för våld är ofta också ett 

intresse för våldets uppkomst. Våldshandlingar begås av individer med grova psykosexuella 

störningar, elaka mammor, arga pappor, komplicerade uppväxter, underutvecklade amygdalan, 

missbruk, dåligt konsekvenstänk, bristande empatisk förmåga, som fötts där det inte finns 

tillgång till fritidsgårdar, idrott, ansvarsfulla vuxna, gratis kultur, gemenskap, mat, 

värdegrundsarbete. 

 Detta är kategoriseringar att falla tillbaka på. Det är sätt att förklara våld som något 

förkrympt. En produkt av att något saknas utan, vilket det inte går att föreställa sig hur en 

individ ska kunna fungera. Våld och död ses sällan som progressivt förutom när det sätts in för 

att neutralisera en annan källa av våld och död. Att bruka dödligt våld innebär att bryta mot en 

av de allra mest fundamentala grundpelarna inom västerländsk etik. Människans värde är 

världens största. 

 På samma sätt var guds storhet det största under Europas mindre sekulariserade 

århundraden. Det skulle visa sig att decentraliseringen av religiösa dogmer blev startskottet för 

några av människans största frihetssprång. Samkönade äktenskap är tillåtna, kvinnor har större 

frihet än någonsin och solen snurrar inte längre runt jorden. Allt detta tack vare att etiska och 

livsåskådningsmässiga grundpelare ifrågasatts, om och om igen. Vissa lagar kan kännas 

fullständigt självklara, men det kommer alltid vara värt att fråga. 

En roman som inte är rädd att ställa frågor om etik är Rand (1990) av norrmannen Jan 

Kjærstad. Den ser vid första anblicken kanske ut som en kriminalroman. En mördare går runt 

på Oslos gator och ingen går säker. Det som gör den särskilt intressant 2021, när det fullständigt 

bubblar av poddar och dokumentärer om mördare och vad som drev dem till sina hemska brott, 
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är att den inte tänker ge något svar. Mördaren mördar, och läsaren väntar på att förstå varför. 

Men nej, inget. Det är en ovanlig roman på så sätt att den vägrar vara en roman. Detta genom 

att rätt och slätt stryka över de stycken som i romanens slut innehåller resultatet av hela 

uppbyggnaden (På det här viset liksom såhär). Genom att förvägra läsaren ett avslut etablerar 

den en annan effekt. Medan den kan te sig otillfredsställande för amatörkriminologen är dess 

tematiska innehåll ytterst intressant från ett etiskt och litteraturvetenskapligt perspektiv. Mer 

specifikt, på vilket sätt den uppvisar en progressiv dimension utan att komma fram till något 

konkret nytt. Den är ett försvar för censuren som väg till friheten, och barnsligheten som medel 

för suveräniteten. 

Läsningar av Jan Kjærstads Rand faller oftast i den ena av två kategorier. Antingen i en 

undersökning av det epistemologiska (gärna ofta med postmodernistiska linser), på vilket sätt 

kunskap och information förvärvas och på vilka sätt romanen erbjuder nya sätt att betrakta 

världen på. Å andra sidan så kan de etiska aspekterna behandlas, då oftast med fokus på 

mördandet och berättarens perversa moral. Att dessa sidor av romanen fått stor uppmärksamhet 

är inte konstigt då de utgör det centrala idémässiga innehållet. Men på vilket sätt Rands etik är 

bunden med dess epistemologi är inte lika väl utarbetat. Till exempel så berör Otto Hageberg, 

i På spor etter meining: Essay om samtidslitteratur og om litterær tradisjon (1994), på vilket 

sätt berättarens mördande är en produkt av bristen på vägledande moraliska principer. Men de 

epistemologiska implikationerna av detta behandlas inte. 

På motsatt sida spektret finns bland annat Jonas Ingvarssons artikel “Cybernetiska 

dockskåp: Programkod och paranoia i Jan Kjærstads Rand och Torsten Ekboms Spelmatriser 

för operation Albatross”, ur Replikens platser: en dagbok (2010), som i stort sett helt och hållet 

ignorerar de etiska aspekterna av romanen till fördel för de kunskapsteoretiska. 

Syftet med att lägga fram dessa två exempel redan i inledningen (bägge kommer 

behandlas mer utförligt nedan) är att utmejsla en egen position mellan dessa två utgångspunkter 

och på det viset presentera denna uppsatsens frågeställning. Jag vill till skillnad från Hageberg 

undersöka det etiska brottets konstruktiva möjligheter och till skillnad från Ingvarsson 

undersöka de etiska implikationerna av Rands epistemologiska fält. 

 

1.2 Frågeställning 

 

Detta är ingen uppsats om Kjærstads författarskap eller postmoderna romaner. Den som vill 

överblicka Kjærstad gör enligt mig bäst i att läsa hans litteraturvetenskapliga essäer, särskilt 

samlingen Menneskets matrise från 1989 där han behandlar några av de teman som ofta 

återkommer i hans författarskap. Inte heller tillhör den här uppsatsen debatten om litteraturen 
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är ond eller god. Huruvida Rand är en etisk roman är inte relevant. Snarare vill jag utifrån 

romanen ställa två frågor. Den ena angående vad jag kommer kalla ofullbordandets estetik, och 

vilka särskilda insikter om kunskap och möjligheten av förnyelse den medför. Den andra gäller 

förhållandet mellan etiska överträdelser och ofullbordandets estetik. Hur påverkar de 

epistemologiska implikationerna av ofullbordandets estetik den etiska utvecklingen? Mer 

konkret: 

 

- På vilket sätt skapar Rand ofullbordandets estetik? Vilken innebörd får det för möjligheterna 

att finna nya kunskap samt personlig och samhällelig utveckling? 

- Hur hänger ofullbordandet ihop med de etiska överträdelserna i romanen? På vilket sätt 

påverkar brott mot etikens gränser kunskapsprojektet i romanen? 

 

1.3 Teori och metod 

 

Menings- och kunskapssökande är lätt för den som är villig att utgå från färdiga religiösa 

axiom. Någon som motsätter sig denna formen av självberättigande uttömmande 

förklaringsmodeller är Stathis Gourgouris, professor i komparativ litteraturvetenskap, vars bok 

Lessons in secular criticism (2013) vill uppmana ifrågasättandet av transcendens, 

heteronomitet och totalisering i samhälleliga institutioner: “I see the task of secular criticism 

to be putting into question the means by which knowledge is presented as sovereign, unmarked 

by whatever social-historical institution actually possesses it”.1 Heteronomitet signalerar ett 

tillstånd där makt uppehålls utanför det mänskliga planet och Gourgouris användning av 

begreppet är inspirerat av franska filosofen och intellektuella Cornelius Castoriadis. 

Sekulariseringsprocessen går ut på att finna de krafter som skapar och bibehåller heteronomitet, 

det vill säga, att kritisera det som utger sig självt för att vara självklart och utanför världen det 

berör. 

 Det mest intressanta är Gourgouris definition av sekularisering och sekularitet, begrepp 

vilka kommer vara starka teoretiska byggstenar i analysen nedan. Han förklarar hur 

sekularisering skiljer sig från sekularitet då den förra definieras av processer, arbetet mot att 

förändra härskande teologisk ideologi, och den senare av en reproducerande metafysik, det vill 

säga en rad bestämda kriterier som institutionaliserar sig själva och vars historiska 

föränderlighet gör termen substanstionellt oanvändbar. Att kalla något för sekulärt är tvetydigt 

eftersom det är beroende av sin historiska kontext. Sekularisering däremot innebär en 

 
1 Stathis Gourgouris, Lessons in secular criticism, Fordham University Press, New York, 2013, s. xiv. 



   
 

  5  
 

kontinuerlig process av detranscendering, ett ständigt ifrågasättande av konstitutioner vars 

ofullbordande oändlighet Gourgouris utpekar som dess största dygd: “Insofar as secularism 

becomes dogma, it assumes that secularization has ended”.2 Sekularitet är beroende, 

sekularisering är inte det och därför ett verktyg för frigörelse. 

 Sekularisering har implikationer för individens och samhällets självständighet. 

Gourgouris förklarar hur sekularisering innebär ett socialt klimat vars uttryckliga auktoritet 

härrör ur jaget och dess självutveckling, autonomi, eftersom att självständighet inte har någon 

innebörd som fast position. Det finns ingen självständighet utan självutveckling. Lagen äger 

inte sig själv och all lag som står utanför ifrågasättande är heteronom. Lag måste förstås som 

en annan del av självet och ägas på ett immanent plan vilket kommer detranscendera lag och 

skapa möjligheten för lagen och jaget att fortgå i en oändlig process av ömsesidig relationell 

förändring. Fokuset i Gourgouris tänkande kring sekularisering kommer ständigt tillbaka till 

dess krav på att aldrig vara fullständigt, att det måste fortgå. Detta är på vilket sätt begreppet 

kommer användas i den kommande analysen, som beteckningen för rörlighet, kontinuitet, 

process, utveckling eller skeende i syfte att motverka kunskap och lag som står över det 

immanenta och på så vis inte kan förändras eller ifrågasättas. Rörelsen och ofullbordan är 

synonyma i sammanhanget eftersom båda håller fältet för meningsskapande öppet. 

 Stark resonans med Gourgouris teori har Marshall Bermans synpunkter på 

moderniseringsprocessen. Berman var amerikansk filosof med särskilt intresse för utveckling 

och urbanisering. Hans bok Allt som är fast förflyktigas (1982) argumenterar för att upplevelsen 

av det moderna innebär känslan av omvärldens flyktighet och att samhället kontinuerligt bryter 

ner och bygger upp sig självt. Boken innehåller läsningar av klassiska litterära verk, såsom 

Goethes Faust och Marx och Engels kommunistiska manifest, utifrån grundtesen att nybyggen 

sker på bekostnad av det gamla. Modernisering innebär att riva ner det förflutna för att bygga 

det nya. Berman utgår ofta från arkitekturen där rivandet blir särskilt bokstavligt, men även 

etiska gränser sprängs när människan tvingas inse det destruktiva i skapandet. Han 

sammanfattar modernismen som “moderna människors olika försök att bli moderniseringens 

subjekt såväl som objekt, att få grepp om den moderna världen och göra sig hemmastadda i 

den”.3 

Möjligheterna till autonomi och nyskapande i förhållande till etiska överträdelser har 

utförligt betraktats av Georges Bataille. Litteraturen och det onda (1957) är en rad essäer om 

några av litteraturhistoriens största författare såsom Kafka och Emily Brontë. Där presenterar 

 
2 Gourgouris, 2013, s. 30. 
3 Marshall Berman, Allt som är fast förflyktigas, Arkiv förlag, Lund, 2012 (Originalutgåva på engelska 1982, 
översatt till svenska av Gunnar Sandin), s. 11. 
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den franska filosofen litteraturens särskilda förmåga att fritt överskrida samhällets och 

förnuftets gränser. Detta eftersom den är organisk, individuell och utan ansvar eller anspråk på 

att vara evig eller dogmatisk. Gränsöverskridandet innebär inte full negation av ordning. Det 

onda är knutet till döden, döden är en villkorslös del av människan och på det viset är ondskan 

också det.  

  

Människan är inte förutbestämd för det Onda, men hon bör såvitt möjligt undvika att låta sig stängas 

inne av de gränser som förnuftet stakar ut. Hon bör till en början acceptera dessa gränser, hon måste 

erkänna nödvändigheten av beräkningens värld. Men hon bör också veta att hon inom sig har en 

okuvlig, en suverän del som står helt främmande för de gränser, den nödvändighet, vars betydelse 

hon erkänner.4 

 

Den som överträder en morallag kommer inte utplåna den. Bataille menar att i varje dygd finns 

möjligheten att bryta mot den precis som mordet förlorar sin betydelse under ett krig. För 

dygden blir moralen en ytlig konformism. Varje rättfärdigad moralisk gräns riskerar alltid att 

upplösas och endast det riskabla i att överträda gränsen bekräftar respekten som lagen förtjänar. 

Det som är nedrigt ger och får kraft av överträdelsen till det nedriga, vilket Bataille 

exemplifierar med njutningen i ondskans erotik vilken undgår likgiltighetens malande endast 

genom sin kontrast till det goda. “Ett spel av återkommande motsatser är grunden för en rörelse, 

skiftande mellan trohet och uppbrott, som är människans väsen. Utanför detta spel kvävs vi av 

lagarnas logik”.5 Att bryta med världen och dess moral är ett sätt att inkludera så mycket av 

livets skatter som möjligt. Ondskan är också brytningen med förnuftet och därmed en form av 

suveränitet vilket Bataille liknar vid barnet. Barnets värld är fri tack vare dess vägran att förlika 

sig med den vuxnes ordning men faller under ondskans kategori på grund av barnets 

skuldkänslor mot vad det motsätter sig. 

Sammanfattningsvis vore det möjligt att säga hur menings- och kunskapssökande bäst 

sker i rörelse eftersom det förhindrar heteronomitet. Det utvecklande subjektet håller världen, 

och vilka uppfattningar den innehåller, i rörelse vilket kommer innebära lika mycket rasering 

som uppbyggnad. Brottet får en stark roll i sökandet efter ny kunskap eftersom det tillåter en 

högre grad av frihet.  

Metodologiskt kommer analysen vara en närläsning med fokus på tematik och 

idéinnehåll som berör etik, meningsskapande och kunskapssökande. Fokuset ligger på textens 

 
4 Georges Bataille, Litteraturen och det onda, Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB, Stockholm, 1996 
(Originalutgåva på franska 1957), s. 25-26. 
5 Bataille, 1996, s. 106. 
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egna utsagor och sekundärlitteraturen kommer användas som belägg och förstärkning av 

primärlitteraturens innehåll. Författarintentioner kommer inte tas i beaktande. 

 

1.4 Tidigare forskning 

 

Föga förvånande rör det sig till störst del om norsk forskning och det första exemplet på det är 

Otto Hagebergs redan bekanta På spor etter meining: Essay om samtidslitteratur og om 

litteraer tradisjon (1994) som innehåller språkliga och litteraturvetenskapliga artiklar. Kapitlet 

“Meining og meiningstap eller premoderne og postmoderne verdikriser” applicerar teorier om 

värdekriser i dekadent sekelskiftslitteratur på Kjærstads roman för att utröna den postmoderna 

värdekrisen i kontrast till den förmoderna. Hageberg utgår ifrån Per Thomas Andersens 

doktorsavhandling Dekadanse i nordisk litteratur 1880-1890 (1990) och dennes insikt om 

värdefallet, ett tillstånd där brist på orienterande grundvärderingar skapar svåröverlevt kaos. 

Andersens avhandling refererar till Brian McHales Postmodernist fiction (1987), och det är 

genom dennes mening att postmodernistisk värdefall hanteras genom anarkism som Hageberg 

grundar sin analys av Rand. 

 Hageberg inleder med att kalla Kjærstads bok “ei avskyeleg bok, med grufull handling, 

formidla med amoralsk kjenslekulde av den skrivande hovudpersonen, som ytre sett er eit 

vellykka, moderne menneske. [...] Rand kan godt kallast ein patologisk studie av eit sinnsjukt 

menneske”.6 Romanens tematiska kärna, menar Hageberg, finns i motsättningen mellan en 

värld utan värderingar och sökandet efter sammanhang och mening. Morden får mördaren att 

hamna i kontakt med värderingarna i den värld han fallit ur. Berättarens möten väcker 

förnimmelsen av en existentiell rand han inte kan greppa till fullo, vilket för honom mot ett 

undermedvetet kaos som väcker en förträngd aggressivitet och vilja att finna mening. I en värld 

utan orienterande värdegrunder som kan förmedla mellan medvetet och undermedvetet kaos 

 

tek den destruktive demonien over. Det einaste genuine svaret han kan gje framfor denna mangelen, 

er å utøva ein pervers sosialitet. Hans drep, og morda transformerer offera til mytiske figurar i det 

solipsistiske universet - eller Helvetet.7 

 

Den postuma relationen med sina offer och fantasin om ett bakomliggande centrum av mening 

håller det outhärdliga upplösandet av en värdetom tillvaro borta. Hageberg menar också att 

 
6 Otto Hageberg, På spor etter meining: Essay om samtidslitteratur og om litteraer tradisjon, J.W. Cappelens 
Forlag, Oslo, 1994, s. 257. 
7 Hageberg, 1994, s. 261. 
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religiösa allusioner i texten, och den självreflekterande processen som fokuserar på berättarens 

tidigare liv, antyder en annan verklighet än den värdetomma. På så sätt berättigas användandet 

av begreppet med det dekadenta förfallet. Undermedvetet har berättaren kopplingar till ett 

undanträngt mytiskt-religiöst-moraliskt universum, vilket Hageberg exemplifierar genom 

referenser till Jesus och gamla släktingar i texten, en längtan efter det ordnade kosmos, 

samtidigt som “det demoniske prosjektet utanfor all moral blir meir groteskt enn før”.8  

Hagebergs text exemplifierar en etiskt inriktad analys. I kontrast till den finns Jonas 

Ingvarsson epistemologiskt inriktade artikel “Cybernetiska dockskåp: Programkod och 

paranoia i Jan Kjærstads Rand och Torsten Ekboms Spelmatriser för operation Albatross” ur 

Replikens platser: en dagbok (2010). Ingvarsson kallar norrmannens roman för en “briljant 

paranoisk allegori” och söker undersöka tematiska och formella aspekter av relationen mellan 

skapande och destruktivitet, samt mediala och teknologiska betydelser för paranoia och 

kunskapslära.9  

 Ingvarsson pekar ut hur berättaren i Rand genom sin mördande och associativa 

verksamhet varseblir nya sammanhang i omgivningen, och på så vis handlar berättelsen om 

något som skapats genom förintelse. Därefter kommer Ingvarsson snart in på det avsnittet av 

analysen som belyser de teknologiska motiven. Han förklarar att under 80-talet var datorer 

ingen självklarhet i hemmen. Programmerare befann sig långt fram i den teknologiska kurvan 

och yrket får stor betydelse för berättaren i hans övriga sökande. Som yrkesman är berättaren 

väl medveten om det varje lilla tecknets betydelse, något Ingvarsson påpekar influerar 

uppfattningen av det egna språket vilket passar in i romanens postmoderna kontext där språk 

och individ är tätt sammanflätade. Mönster kan med hjälp av slumpen skapa nya mönster i vad 

Ingvarsson kallar en “diegetiskt feedbackloop”.10 Mördaren mördar och sökandet efter mönster 

i morden leder till ny information som leder till att mönstret läggs om och så vidare. Förintelse 

leder till skapelse. “Mördaren sammanfaller med databasen, och destruktiviteten sammanfaller 

med skapandet. Slump:mönster. Mening?”.11 

 I frågan om epistemologi eller etik i Kjærstads roman är Bjarne Markussens bok 

Romanens optikk: Komposisjon og persepsjon i Jan Kjaerstads Rand og Svein Jarvolls En 

Australiareise (2003) mer nyanserad än analyserna ovan. Markussen är ute efter en 

romanestetik med fokus på rumsliga och tidsliga kompositioner och dess strukturella och 

tematiska roll i formandet av romanens budskap och logik. Detta utgör romanernas 

 
8 Hageberg, 1994, s. 265. 
9 Jonas Ingvarsson, “Cybernetiska dockskåp: Programkod och paranoia i Jan Kjærstads Rand och Torsten 
Ekboms Spelmatriser för operation Albatross”, Replikens Platser: en Dagbok, Helene Blomqvist, Jonas 
Ingvarsson, Margaretha Ullström (red.), Karlstad University Press, Karlstad, 2010, s. 166. 
10 Ingvarsson, 2010, s 176. 
11 Ingvarsson, 2010, s. 176. 
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“anskuelseform”, eller “optikk” som Markussen väljer att kalla det, vilket innebär hur romanen 

skapar ett särskilt perspektiv att “tillnaerme seg virkeligheten på, en måte å organisere 

sasninger og forestillninger på”.12 På flera ställen används liknelsen vid kalejdoskop för att 

förklara den särskilda optiken i Rand vilken innebär samlandet av skilda och till synes oviktiga 

punkter i omgivningen och därefter dess påverkan på självreflexionen och expansionen hos 

individen. 

Han utpekar i Rand fem huvudteman: hermeneutiken, antropologin, metafysiken, 

identiteten och etiken (främst angående om ändamålet helgar medlen) , vilka alla samlas under 

den helhetliga strukturen i vad Markussen kallar “tilnaermingsmåte til den menneskelige 

erfaringsverden” (Markussens kursivering).13 Kalejdoskopets funkar på så sätt att det skapar 

nya mönster genom att se på enskilda ting i nya sammanhang vilket utmynnar i en spiralformad 

intrig av återkommande och självutvecklande instanser. Men samtidigt, menar Markussen, 

pekar den kalejdoskopiska optiken ut ting som finns utanför det kända och berättelsen värld 

balanserar således mellan det bekanta och okända.  

En annan form av rörelse som pekas ut i Kjaerstads roman är transcendensen, vilket 

framkommer i berättarens möten med, och mord av, främlingar. Att vilja ha något mer, “annet 

enn alminnelighet”, liknar Markussen vid surrealismen och applicerar både dess vilja att finna 

det metafysiska i frånvaro av det kända och, det lika väl transcendenta men inte metafysiska, i 

närvaro av det okända, på Rand med utgångspunkt att det skapar ett slags krampaktigt centrum 

bestående av avstånd: “Fascinasjonens tomme sentrum blir avstanden selv: asymmetrien, ikke-

sammenfallet i sammenfallet” (Markussens kursivering).14 För berättaren i Rand innebär detta 

att de rörliga samtalen utgör gåtor vars själva expansion är central. Det innebär att sökandet 

närs av en vilja att inte finna. Markussen behandlar det transcendenta tillsammans med erotiska 

inslag i romanen och påstår att “[m]ordene er tabuoverskridelse som livspotensering”, ett 

bejakande av samtalens oändliga fortsättning och därför också fortsättningen för 

kunskapssamlandet.15 

Rummet, vilket i huvudsak innebär staden, är något viktigt i Markussens analys av 

romanen. Oslo är i Rand oumbärlig för berättaren då dess atmosfär har starka kopplingar till 

morden. Markussen delar in staden i två rum, det statiska och det dynamiska, det förra med en 

stängd och färdigbyggd karaktär, det senare med en öppet associativ och inspirerande förmåga. 

 
12 Bjarne Markussen, Romanens optikk: Komposisjon og persepsjon i Jan Kjærstads Rand og Svein Jarvolls En 
Australiareise, Höyskoleforlaget, Kristiansand, 2003, s. 14. 
13 Markussen, 2003, s. 82. 
14 Markussen, 2003, s. 98-99. 
15 Markussen, 2003, s. 108. 
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Analysen asvslutar med att bland annat kalla Rand “et utholdende forsvar for ‘det 

ukjente’”, men menar också att den “utfordrer den erfaringshorisonten som vi til vanlig tolker 

menneskelig adferd innenfor”.16 Romanens “optikk” har gett ett särskilt perspektiv att 

undersöka människan ur. Detta uppbådar en existentiell dimension då betraktelserna är vad 

som för berättaren mot tillvarons rand och tvingar fram frågor rörande tanke och normalitet. 

Som Markussen säger, “[r]omanens styrke er at den gir avkall på tryggheten og lar seg lede av 

fascinasjonen”.17 

 En spännande röst kring Kjærstads författarskap är Jan Kjærstads egna. I samlingen 

Menneskets matrise: Litteratur i 80-årene (1989) delger författaren sina egna tankar kring den 

norska 80-talslitteraturen, vilken han sammanfattar som “åpenhetens tiår”.18 Han berättar om 

hur romanskrivning för honom själv inneburit möjligheten att skapa en ny världsförståelse, ett 

nät av fragment och hypoteser som tillsammans bildar ett “spenningsfylte mønstre”.19  

I första artikeln “Større bredde, større høyde, større lengde” motsätter sig Kjærstad den 

nordiska samtida litteraturkritiken för dess snävhet och förminskande kategorisering. 

Litteraturen har möjligheten att fånga det omöjliga och uttrycka det osägbara om den lyckas 

konstruera en riktig sammansättning av de enskilda elementen i tillvaron. Innehållet ska i sin 

tur inte förstärka rådande uppfattningar utan alltid ifrågasätta till synes orubbliga helheter. “Det 

som var sant i går, kan være livsfarlig løgn i dag”.20 

Kjærstad berättar att en av samlingens andra essäer, “Et plot som aldri tar slutt: Den 

polyteistiske roman”, tillkommit parallellt med Rand och att de delar mycket intellektuellt och 

teoretiskt innehåll. Essän, vilken är skriven i encyklopedisk form, handlar om människans 

olösliga “plot”.  

 Kjærstad berättar hur historisk utveckling gör förståelsen av världen mer och mer 

komplicerad. Men “plot”, vilket jag kommer kalla intrig, är dispositionen, grundplanen, väven 

av trådar och betydelser, metafysiken, ett insisterande på mening med livet och världen, livets 

ritning och därav alla berättelsers ritning. Intrigen är avgörande för självavbildning eftersom 

det inte bara handlar om att finna sig själv i tid och rum, utan också om att finna mening till att 

man placerats där.  

 

 
16 Markussen, 2003, s. 134. 
17 Markussen, 2003, s. 135. 
18 Jan Kjærstad, Menneskets matrise: Litteratur i 80-årene, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo, 1989, s. 
10. 
19 Kjærstad, 1989, s. 10. 
20 Kjærstad, 1989, s. 19. 
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Et plot er målorientert og dynamisk, både design, vei og mål. Et papirark med streker og tegn er en 

fortelling. Når du ser at det er et kart, når du følger den angitte ruten til sentrum og graver opp kisten 

med gull, er det et plot.21  

 

Den som använder gamla intriger hindrar sig själv från att se världen ur ett nytt perspektiv. 

Kjærstad pekar ut liknelsen till religion och hur tro innebär att anamma en specifik intrig. 

Religion är förklaringar till de dolda meningar som rör människan. Samma sak gäller 

konspirationsteorier vilka också är förnekelser av verklighetens oförståelighet. 

Förutsättningen för nya intriger är tillgången till information. Skriftsystem blir en viktig 

del av detta eftersom det bättre än talet kan stapla upp moment och skapa ett fågelperspektiv. 

Nya intriger bör antingen vara olösliga eller flerlösliga, bakom varje intrig bör finns en annan, 

och en annan. Kjærstad slår ett slag för den flertydiga, aldrig färdiga, alltid överträffande 

oändliga intrigen. Ingen början, bara en förnimbar form, produkten av både kontroll och kaos. 

Han finner liknelser hos arkitekturen. Raka, rationella element existerar bredvid böjda 

irrationella elementet som tillsammans bildar en “asymmetrisk diagonal spenning”. Nya 

intriger omformar de gamla och mest centrala är de nya tolkningsmöjligheterna. I varje ny blick 

finns ny innebörd som tillsammans med de oändligt många andra innebörderna skapar ett 

“uutsigelig rom”, en ny sammansättning av “form og mening, et plot som går i alle fire 

himmelretninger, et plot man ikke blir ferdig med. Et plot for mennesker uten en Gud, men 

som ikke har gitt opp kampen om å etablere en mening med tillværelsen”.22  

Kaos är, enligt Kjærstad, skapandets föregångare och har stark kreativ potential. En 

kaotisk situation är inte meningslös för där finns fragment och fragment innehåller betydelse. 

Kaos innebär ett tillstånd utan substantiell mitt, frånvaron av centraliserad Gud, av 

heteronomitet. Kaos är intrig utan lösning, det finns överallt, det är en stabil struktur av process 

och rörlighet, det utpekar enkla fenomen bakom komplicerade mönster, och enkla mönster 

bakom komplicerade fenomen. Kaosforskning går ut på att “studere de antydningene til 

struktur de finner midt i tilsynelatende slumpaktige hendelser”.23 Kjærstad ser att en modern 

intrig inte struktureras av klassisk kausalitet utan av oberäkneligheten mellan infall och utfall. 

På det viset förgrenar sig intrigen eftersom varje instans i förloppet, varje enskild punkt på 

linjen, är en möjlig utgångspunkt, en ny infallsvinkel för en ny intrig. Så när kaos introduceras 

i den kreativa processen betyder inte det upplösningen av mönster och struktur. Det betyder att 

mönstret inte blir en rak linje, utan ett evigt förgrenande i alla riktningar. Det är meningslöst 

att vilja ordna kaoset för kaoset är en ordning, en ordning av olika möjliga ordningar som 

 
21 Kjærstad, 1989, s. 243. 
22 Kjærstad, 1989, s. 256-257. 
23 Kjærstad, 1989, s. 261. 
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existerar sida vid sida: “monoteisme blir polyteisme”. Även om världens helhet är otydlig går 

det att orientera sig genom att upprätta en relation till den, “få plottet inn meningsfulle 

koordinater”.24 En upplevelse av kaos kommer också alltid vara individuell så enskilda 

förnimmelser av ordning och mening kan därför inte grundlägga någon form av allmän religion 

eller ideologi. Den monoteistiske intrigen utmejslar mening, den polyteistiska intrigen 

överfylls tills allt förlorar sin gamla logik och tidigare åtskilda ting möts. Det är där 

kreativiteten uppstår: 

 

Man skaper ikke noe originalt ut fra ingenting (ex nihilo), men ut fra kombinasjonen av veletablerte 

tankemønstre, ut fra en prosess av kryssbefruktning, [...] Tilfeldigheten er et viktig kreativt 

hjelpemiddel siden det er bortimot umulig å rasjonelt koble slike ulike plan som skaper dette 

plutselige spranget i imaginasjonen [...] Det kreative plot skapes i sammenstøtet mellom et normalt 

og et “galt” plot.25 

 

Intrigen, under kaosets ordning, vet inte själv vart den leder eller vad den letar efter. Den söker 

det okända inom människan som inte går att uttrycka med ord. 

 Om vi återgår till frågan som ställdes ovan angående etik och epistemologi så ser vi att 

de i Kjærstads essä får det gemensamma utrymme vilket min egen analys av Rand kommer 

uppmärksamma. Men det betyder inte att essän kommer användas som en nyckel för att låsa 

upp romanen. Kaos är inte nödvändigtvis synonymt med brott mot etiska värderingar, vilket är 

där mitt eget fokus ligger, även om det är oundvikligt att den förra förnimmer ankomsten av 

den senare. Kjærstads essä och Rand är på sätt och vis på samma nivå i och med att författaren 

erkänner att de härstammar ur samma idéstoff. Återigen, jag syftar inte använda essän som facit 

för romanen, att enbart sammanföra texterna ger för lite friktion för att ha något värde. Snarare 

hoppas jag kunna utveckla det gemensamma innehållet bortom någon av texterna.  

 

2. Analys 

 

Analysavsnittet är indelat i två delar. Den första berör romanens tematiska kärna och det jag 

kallar för ofullbordandets estetik. Andra delen bygger på lärdomarna från den första och 

appliceras dessa på etiska reflektioner kring romanens tema. 

 En snabb synopsis. Berättaren mördar sex individer under vad som verkar vara ett år. 

Det är under samtalen innan morden, och efteråt när kopplingar dras mellan offren, som 

 
24 Kjærstad, 1989, s. 262-263. 
25 Kjærstad, 1989, s. 264. 



   
 

  13  
 

mördaren upplever känslor av ny kunskap som ord inte kan förmedla. Under bokens tredje och 

sista del får berättaren tack vare sin särskilda kunskap om datorprogram en roll i polisgruppen 

som sköter utredningen, ledda av Theo Zakariassen, och letar tillsammans med dem efter 

motiven till morden. Genom enorma mängder information sammanförda i ett datorsystem 

lyckas berättaren komma till de insikter vilka läsaren inte får ta del av och kort därpå är boken 

slut. 

 

2.1 Sökandet: efter sökandet, efter sökandet…  

 

Den namnlöse berättaren i Jan Kjærstads roman Rand (1990), hamnar av till synes slumpartade 

omständigheter i en jakt på ny kunskap. Att försöka förklara vad det är han söker, och ännu 

mer vad han finner, vore att begå ett allvarligt fall av “the heresy of paraphrase”. Men det går 

ändå att närma sig romanens innehåll genom att se på texten från nära håll och undersöka på 

vilka sätt, och i vilka riktningar, romanen verkar. Ledtrådar från berättelsen början indikerar: 

“forstørrelse”, “Et svakt lys gjennom en sprekk”, “startpunktet for en reise”. Det nya är en 

aning som rör sig bortom det berättaren under sin livstid tagit för givet. Läsaren tar del av 

berättarens tankar genom dennes skriftliga anteckningar vilket sätter bägge parterna i intim 

relation till varandra. De söker båda efter samma sak, men kärnan finns alltid utom räckhåll 

bakom de medvetet producerade orden. Att göra en uttömmande läsning av Rand eller påstå 

att ha fullständigt greppat sökandets mål vore att häda. Men som tur är tror jag inte på gud och 

tänker därför göra mitt bästa att åtminstone utröna de byggstenar vilka på olika sätt hjälper och 

möjliggör berättarens resa mot fragment av fragment av fragment av något “ny”. 

 Romanen inleds under berättarens första slumpmässiga möte med en främling utomhus 

i Oslo. Mannen han möter överrumplar berättaren med sitt skiftande språkbruk och snabba 

rörelser mellan ämnen. Samtalet, och mötet i helhet, är sannerligen okonventionellt vilket 

väcker associationer för berättaren. Denna får se saker ur ett nytt ljus: 

 

Akkurat her inntraff det første forbausende - jeg kunne si: det første signalet om at jeg uventet sto i 

ferd med å erverve meg nye kunnskaper. (“Kunnskaper” er muligens feil ord.) Jeg oppdaget fra 

denne vinkelen (og hvorfor så jeg opp?) at Hovedbrannstasjonen hadde et tårn. Jeg har sett 

bygningen et utall ganger, men aldri lagt merke til det.26  

 

 
26 Jan Kjærstad, Rand, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo, 1990, s.10, (Från och med nu kommer 
hänvisningar till romanen anges i brödtexten: (s. ex)). 
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Detta är romanens kärna och vad som genomsyrar hela intrigen och tematiken. Förnimmelsen 

av något nytt, (införskaffandet av nya “Kunnskaper”) som leder till förnimmelsen av något 

annat nytt (brandstationens torn) vilket kommer leda till en ny uppfattning av världen: “jeg 

[hadde] i noen sekunder inntrykk av at samtalen forandret verden rundt meg” (s. 17). Tankarna 

rör sig till Ingvarssons “diegetiska feedbackloop” som verkar i sammanhanget kring kaosets 

möjligheter att sätta fyr på cirkulationen av information. Detta möte mellan berättaren och 

första offret kan verka fullständigt osannolikt. Det är ett av de största beläggen för slumpens 

skapande kraft och textens (eller bokens) existens är en manifestering av detta. Berättarens 

livsbana, tidigare ytterst linjär, vrider på sig tack vare detta slumpmässiga möte på ett sätt 

liknande det som Kjærstad nämner i sin essä om förgrenande intriger. Det är fråga om ett 

uppvaknande angående den allmänna stadiga strömmen av tillvaro: “ Mer enn andre dager slo 

det meg at det aldri står noe nytt [i avisen]. En slags impotens. Gamle mønstre” (s. 21). 

Användandet av ordet “impotens” är särskilt avslöjande om det beaktas i jämförelse 

med skildringen av det samtalet som inlett uppvaknandet: “Jeg likte meg, likte samtalen. Jeg 

kjente, om jeg tør si, et kjemisk velvære i kroppen som kunne om en erotisk opplevelse” (s. 

13). Berättaren finner något livsbejakande utöver sin invanda förnöjsamhet i interaktionen med 

dessa människor. Både på gatan och efteråt när de genomsyrar hans medvetande med samma 

effekt:  

 

ved noe jeg vil kalle en ren tilfeldighet - [jeg] subbet over en artikkel med relativt spinkel overskrift 

som fortalte at en mann var funnet død ‘på åpen gate’ [...] Jeg har ofte blitt slått av hvor forbløffende 

fort en tilsynelatende visnet plante våkner til liv når den først får vann. Tross den haltende 

sammenligningen vil jeg påstå at noe tilsvarende nå skjedde med hodet mitt, med hele kroppen. (s. 

23) 

 

Återupplivelse är en term som associeras till rörlighet och blir en tidig implikation angående 

vilken karaktär berättarens epistemologiska projekt har. Det är fråga om rörelse, om kraft, 

vilket finner sin motsats i “impotens” som kopplas samman med det liv berättaren levt tidigare.  

De nya upplevelserna tvingar fram en omvärdering av de gamla. Punkten i det linjära 

händelseförloppet har blivit till utgångspunkt för nya händelseförlopp tack vare viljan att 

anamma det okända: 

 

jeg var urolig. Jeg var blitt urolig, mot min vilje. Jeg vil ikke beskrive det som misnøye. Kanskje 

forvirring. Eller som en fristelse. Ja, fristelse er ordet. Jeg følte at jeg gikk glipp av noe. Kanskje til 

og med noe stort. Jeg skimtet … jeg ante noe annet bak det jeg et halvt liv hadde tatt for gitt. 

(s. 18, Kjærstads kursivering)  



   
 

  15  
 

 

Detta är vad Hageberg hade kallat värdefallet, vakuumet utan moral, frustrationen som leder 

till mördandet. Men att kalla det som berättaren genomgår för värdekris vore att helt missförstå 

hans projekt. Berättaren söker något nytt, inte efter det traditionella tröstandet vilket han 

uppenbarligen redan besitter i romanens början. Hagebergs favör för centrala trygghetspunkter 

exemplifierar på sätt och vis motsatsen till Kjærstads syn på den expanderande intrigens 

möjligheter, en av Rands tematiska kärnor. Hageberg är konspirationsteoretikern som insisterar 

på människans autonoma subjekt och fruktar att förlora kontrollen över sig själv. Enhetlig 

menings motsats är inte bristen på mening, utan pluraliteten av mening vars spänningar 

tillsammans vidgar snarare än centraliserar (“og i sentrum: ingenting” (s. 250)). Att som 

Hageberg säga att berättaren är tom vore helt fel. Morden är inte en hämndaktion mot 

meningslösheten utan en hyllning av gränslösheten. När Hageberg talar om värdekris antyder 

han att det finns ett korrekt värde att förhålla sig till. Han underbygger sin poäng genom att 

påstå att berättarens möte med religiösa avbilder påminner om den tomhet som gör att 

berättaren inte kan finna sig i kaoset och för vilket han måste mörda som kompensation. Särskilt 

intressant är denna användning och dess överensstämmelse (eller ska jag kanske säga icke-

överensstämmelse?) med hur Kjærstad i sin essä använder monoteism och polyteism för att 

skilja mellan en entydig och en kreativ intrig. Tvetydigheten är för berättaren kreativt 

oumbärlig eftersom det utgör bron mellan det som låter sig tänkas (det som finns) och det som 

inte gör det (det som inte finns). “Jag liker den umiddelbart veldig godt. [...] Jeg skulle gjerne 

utvikle det nærmere, morer meg alt over konsekvensene, men jeg vil ikke be henne presisere, 

av frykt for at hun skal ødelegge det uklare i ytringen” (s. 70). Hageberg står upp för det redan 

kända medan Rand egentligen är ett språng mot något nytt.  

 Just tvetydighet blir grundläggande för berättarens projekt: “Det slår meg at jeg ikke 

sitter og leter etter et mer presist ord, men et vagere ord. Er det bare noe jeg innbiller meg, eller 

har jeg de siste dagene fått en mistanke om at jo mer ‘nøyaktig’ et ord er, jo mer tåkelegger 

det?” (s. 217, Kjærstads kursivering). Självkritiken över förmågan att beskriva sina upplevelser 

får stort utrymme i texten, vilket i slutändan kommer att tjäna projektet i helhet. Berättaren 

kommer till insikten att han inte kan finna orden, att hans upplevelser och kunskapen han söker 

tillhör en annan värld där inget språk finns. Faktum är att även om berättaren skulle finna exakta 

ord vore det kontraproduktivt för projektet. Det som kan beskrivas med ord är det som redan 

har setts, och det är inte att finna detta som är målet. Berättarens reaktion på att få sina 

favoritträd namngivna tyder på detta. Träden, “Montaigne” och “Montesquieu” som han kallar 

dem, är viktiga symboler för att förstå idén bakom berättarens arbete. Deras grenar, särskilt när 

de är berövade sina skymmande löv och framstår tydligt, kan ses som linjerna i en kaotiskt 
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initierad intrig. Varje gren bär på flertalet grenar som i sin tur kommer få nya grenar. Att sätta 

ett namn på dessa träd innebär att låsa dem. Det innebär att försöka tämja dem, något berättaren 

gör upp med genom att vägra ta del av deras påklistrade essens.  

 

Jeg har aldri lest et eneste av de små skiltene som finnes overalt og som illustrerer vår iherdige trang 

til å sette navn på verden, til å systematisere, som om et navn og et system vippet noe over fra å 

være ukjent til å bli kjent, ga kontroll, makt, og vi var blinde for vilkårligheten i ethvert slikt system, 

blinde for at en person, i morgen, kunne dele opp plantene i helt nye familier, slekter, arter - og med 

like stor bravur. (s. 90) 

 

Berättaren föredrar att se på träden ur olika perspektiv, få olika bilder av dem varje gång och 

personligen ha kontroll över deras förnyelse. Namn är meningslös tröst. Det är 

konspirationsteorier som försöker ordna kaoset. Ord är urholkade tankar som själva ändå bara 

är skuggan av upplevelsen. Berättaren antyder att det ligger något förlegat över skrivakten: 

“Det er paradoksalt, og tragisk, at jo mer nytt og ukjent, jo mer griper jeg til gamle ord” (s. 

241-242, Kjærstads kursivering). Vi stöter här på ett återkommande tema, nämligen hur 

potentialen hos ett ting långt överskrider dess finalitet i möjligheten att frambringa något nytt. 

Så fort trädet fått ett namn och grupperats med liknande träd är det uttömt. Varje grens 

retsamma, härliga möjlighet har kokats ner till ett ord, en konstellation av redan kända 

bokstäver väl försedda med tidigare etablerad mening. Det har fått ett slut. Hageberg gillar slut 

eftersom det innebär något konkret att förhålla sig till. För Markussen innebär slutet ett nytt 

prisma att se världen på och Ingvarssons feedbackloop har inget slut vilket är principen för att 

ny kunskap ska titta fram. Nya värden och insikter får i de epistemologiskt inriktade analyserna 

störst betydelse medan Hageberg vill betona värdet av de gamla.    

 En parallell till språkets klena klimax kan finnas i berättarens skildringar av sina samlag 

med Ingeborg, hans livspartner/fru/sambo. Hon har sitt eget projekt parallellt med berättaren 

som också handlar om att tänja inbitna gränser. Det Ingeborg utmanar är orgasmen som 

avgörande klimax:  

 

denne nytelsen som ikke later til å ta slutt, denne nytelsen som ikke er avhengig av en kulminasjon, 

som … Jeg er inni noe veldig og vått, varmt og vått. Jeg ser mot henne. Halvt menneske, halvt … 

halvt hav, halvt himmel. [...] [B]eveger meg på randen av noe stort, noe ubegripelig, noe som har å 

gjøre med livets ytterste anliggende. Det banale som nøkkel til det hemmeligste i mennesket. (s. 

149) 

 

Detta ger insikt i berättarens eget utmanande projekt samtidigt som det bevisar att han inte är 

galen som försöker. Berättaren besitter inte någon individuell respektlöshet mot helgade 
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urgamla traditioner och värderingar, utan dessa utmanas på flera håll samtidigt. Det kanske inte 

handlar om målet, utan om resan? Jo absolut, men det vore att förenkla det hela, och kanske 

till viss del att missa poängen. Att erkänna hur det finns ett mål vore att skapa en begränsande 

binär korrelation. På så sätt skulle alltid målet och resan belysa varandra, och målet skulle alltid 

definiera och rama in resan. Det Ingeborg, med berättarens ord, närmar sig är utsuddningen av 

målet till fördel för den självständiga resan. “Ingeborg går også denne gangen liksom rett inn i 

orgasmen, uten noe forstadium. Som om selve orgasmen er et forspill til en ny for orgasme (i 

forlengelsen av den første?) av en styrke og dybde av nytelse du bare kan gjette deg til” (s. 

219). Utan mål försvinner också det djuprotade betygssystemet vilken bedömer utifrån 

förutbestämda resultat (Fick du orgasm? Hur många?), vilket låser en upplevelses potential att 

ses på från nya perspektiv. Som berättaren beskriver det (och den uppmärksamma läsaren gör 

naturligtvis kopplingen mellan detta sexets förnyelse och berättarens egna sökande): “At heller 

ikke dette urgamle, på sett og vis instinktivt enkle, er underlagt evig stillstand, men i utvikling” 

(s. 219). 

Faktum är att dessa samlagsskildringar utgör en av de största ledtrådarna angående 

kunskapsprojektet som romanen kretsar kring. Ett annat inslag med lika stor betydelse är 

stadsskildringarna. Som bekant har Markussen tillskrivet rummet i romanen stor betydelse för 

dess uppmuntran till associationsfrihet och på vilket sätt detta möjliggör identitetsskapandet 

som reflexiv process. Detta är i sin tur beroende av rummets dynamik och liv vilket berättaren 

genomlever, inte bara erfar. Det dynamiska tillskriver Markussen delvis det ofärdiga, vilket 

inte går att betvivla. Däremot ser han anknytningen till staden som ett startskott, som 

inspirationen för berättarens projekt. Men egentligen är det staden som uppmärksammas 

genom berättarens projekt. 

Berättaren har en pigg fascination för Oslos pågående byggnadsprojekt. Detta 

exemplifieras tydligast med hjälp av “Vaterland”, ett bygge vilket berättaren kan betrakta från 

sitt hem och vars utveckling han följt sedan dess början. “Jeg ville kartlegge forandringene som 

hadde skjedd bare i løpet av dagen, så å si ønske hver ny kubikkmeter betong velkommen. Jeg 

synes det er … nesten uvirkelig … å kunne stå her og være vitne til at nye ord blir skapt, navn, 

Oslo City, Oslo Plaza, Galleri Oslo, Oslo Spektrum” (s. 51, Kjærstads kursivering). Som 

framkommer senare i romanen är detta skapande av nya ord, det vill säga färdigställandet av 

det nya, ett antiklimax: 

 

Jeg er absolutt ingen beundrer av det moderne, det nye, i seg selv. For meg er ikke dette nytt. Det 

er mer noe som har vært til stede hele tiden, som potensial. Som språket ligger i oss allerede fra vi 
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er små. Å komme inn i Oslo City var å komme inn i noe selvfølgelig. Ikke noe nytt. [...] Jeg tenkte 

hele tiden på hvor alminnelig og trivielt dette senteret ville virke om fem år, to år, ett år. (s. 156) 

 

Fascination ligger i något annat än monumentala nya konstruktioner. Att vara något nytt, något 

modernt, är relativt och flyktigt såsom citatet ovan signalerar. Modernitet är inte detsamma 

som modernisering. Här finns stark resonans med Gourgouris sekulariseringsbegrepp i och 

med att berättaren inte söker skapa något nytt, han söker förnya. En färdig byggnad är inte 

ifrågasättbar, den är en orörlig konstitution vars implikation är att det nya alltid är beroende 

och på det viset redan laddat med innebörd och därför saknar möjligheten att bryta igenom till 

något nytt. Berättaren söker nya möjligheter till innebörd, nya utgångspunkter för associationer 

och på det viset utveckling. Men en färdig byggnad stannar sökandet på det viset att den är 

utstakad från början till slut och därmed död. I kontrast finns den tillbyggnad som ett av 

berättarens offer, en arkitekt, ritat till en äldre byggnad vars effekt är motsatt: “ Tilbygget fikk 

meg til å tenke på en komplisert bygning (en katedral?) redusert till sin fødsel; et monumentalt 

bygg i kim. [...] Becker hadde simpelthen gitt hele bygningen tilbake kjønn - lysten, begjæret 

- gjort det døde levende” (s. 60). Här ligger rörelsen i fokus och på det viset blir det som är dött 

levande. På samma sätt hindrar rörelse kunskap från att bli heteronom och möjliggör därmed 

formandet av ny kunskap. 

Ett annat sätt på vilket byggnader, modernisering och rörelse är talande för berättaren 

är dennes skildring av Folkemuseet och gamla 1800-talshus som förflyttats dit från den plats 

där berättarens nybyggda flervåningshus för tillfället ligger. Detta är en nyckelsekvens som 

belyser paradoxen av modernitet till fördel för rörlig modernisering. Berättaren reagerar först 

med hån mot detta gamla förlegade på museet vilket snabbt övergår i respekt för med vilken 

hastighet Oslo gått från dessa stugor med grästak till nutidens höghus. Detta går sedan över i 

fasa. “Bare hundre år gammelt. Og allikevel plassert i et museum. Som noe utrolig, fjernt, 

avlegs. [...] Kjente jeg lukten av … lik?” (s. 129-130). Berättaren ser något genom ett av 

stugornas fönster som under lång tid får honom att tvivla på sitt projekt. Det han sett är en 

sekretär precis likadan som den han sitter vid för att skriva den text som utgör romanen. 

Skräcken kommer från insikten om att oavsett hur revolutionerande ny kunskap berättaren 

erhåller så är den gammal i samma stund som den erhålls. “Jeg kom i tvil, i anfektelse, vil jeg 

si. Jeg trodde jeg var på vei, men oppdaget gitteret, at jeg satt fast. Som en tiger i bur. Stillstand. 

Ubevegelighet. Eller bevegelighet innenfor snevre grenser” (s. 168, Kjærstads kursivering). 

Återigen förnimmer berättarens strävan om Gourgouris lärdomar. Så fort berättaren stannar 

blir han en produkt av sin tid vars nyskapande innebörd blir marginal. Nyckeln, som 

Gourgouris gör tydligt, handlar om den fortsatta rörelsen. 
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Både sexet och arkitekturen måste alltså berövas sitt klimax och skifta fokus från mål 

till process för att inte förlora sin nydanande kraft. Detta ger särskild innebörd till berättarens 

egna moderniseringsprojektet, skriften som utgör romanen, och är grunden för ofullbordandets 

estetik. Berättaren har ett genombrott i projektet som kulminerat i datainsamlingar och 

slumpmässiga korsundersökningarna av till synes oviktig information: 

 

Fra og med det sekundet begynner jeg å skimte noe, fra det øyeblikket jeg vet at jeg bara kan ane 

det, aldri kartlegge det fullt ut. At det bare lar seg rekonstruere som noe abstrakt, på den andre siden 

av ordenes grense. [...]  Jeg må bare høyt nok opp, finne et annet perspektiv. (s. 249, Kjærstads 

kursivering) 

 

Detta är också när de svarta överstrykningarna börjar dyka upp på boksidorna. “Jeg oppfattet, 

hadde ingen sjanse til å oppfatte mer enn at noe var der. Ikke hva dette var. Jeg kunne, under 

tvil, anvende ordet xxxxxxxxx” (s. 251, Kjærstads kursivering). Tidigare analyser av Rand har 

hanterat dessa överstrykningar marginellt. Ingvarsson skriver, med hänvisning till Kjærstads 

egna uttalanden, att berättarens skrift är ett manuskript möjligtvis upphittat av utomjordingar 

och publicerat som lärdomar över människorna på planeten jorden. Men varför skulle ett 

censurerat dokument publiceras med överstrykningarna kvar? Och vilka insikter om Rand leder 

en sådan tolkning av censureringen till? Varken Hageberg eller Markussen ger 

överstrykningarna någon central betydelse vilket är förvånansvärt med tanke på att det är så 

påtagligt anknutet till romanens överhängande tematik. Överstrykningarna får en uppenbar 

betydelse för den som förstår vikten av bibehållen rörlighet i utvecklingsprocesser. Det 

berättaren gör genom att censurera sin egen text, vilket jag vill påstå att han gör, är att behålla 

utvecklingen i rörelse. Negationen av slut, det vill säga ofullbordandet, gör att byggandet aldrig 

slutar och på det viset blir det inte heller förlegat. Detta innebär ingen oändlig resa genom en 

tom öken, utan en orgasm som kan pågå oändligt och inte är beroende av klassisk dramaturgi. 

Det enda sättet att lyckas vara en del av utvecklingen utan att degraderas från dess subjekt till 

objekt, är genom att inte stanna. 

Censureringen är också nödvändig eftersom den antyder att det faktiskt har skett 

framsteg. Ofullbordandet innebär inte negeringen av kunskap eller resultat, det hindrar bara ny 

kunskap från att bli en ny vägg. Mördaren är inget djur som dödar av lust eller instinkt. 

Berättarens sökande efter något nytt är fruktsamt och det uppmuntrar till rörelse hos andra utan 

att det för berättaren behöver innebära att stanna upp. Som Kjærstad skriver i sin essä om 

intriger är upplevelsen av den kaotiska ordningen individuell och omöjlig att generalisera till 

någon form av livsåskådning. På det viset uppmuntrar berättaren i Rand en breddning av 

utvecklingen genom att förvägra andra hans egna resultat. Hagebergs analys går åt helt motsatt 
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håll och förespråkar snarare regrediering än utveckling. Ingvarsson träffande tankar om den 

diegetiska feedbackloopen stämmer väl överens med synen på kontinuerlig utveckling som 

denna analysen presenterar och det gör även Markussens tankar om jagets tillblivelse som en 

reflexiv process.   

Marshall Bermans Allt som är fast förflyktigas har en liknande syn på 

moderniseringsprocessen. Till exempel så pekar Berman ut under sin läsning av Faust vad 

denne måste inse genom sitt samarbete med Mefistofeles, nämligen att inget nytt kan komma 

utan att det gamla förintas. Dessutom kommer inte sann utveckling genom att höja sig till 

toppen av världen, utan den kommer genom att tänja världens gränser. Genom dessa två 

principer skyddar sig berättaren i Rand från att både han och hans projekt ska ta slut. Att bygga 

den största moderna stålkonstruktionen någon människa skådat hade enbart ställt honom på 

toppen av den kända världen. Denna byggnad hade manifesterat utvidgandet i något tidsligt 

och genom sitt färdigställande då upphört att vara utvidgande (Gourgouris). Dessutom hade 

den hundra år senare förflyttats till ett museum för att ge plats åt något annat. Berman 

sammanfattar vilka konsekvenser färdigställandet av moderniseringsprojektet kan leda till för 

subjektet: “När väl utvecklaren har förstört den förmoderna världen har han också, ironiskt 

nog, förstört hela motivet för sin existens i världen”.27  

Berättaren kallar under ett tillfälle sig själv för ingenjör (s. 63), vilket gör Bermans 

analys av Dostojevskijs syn på arkitekturen och moderniseringen särskilt belysande. 

Dostojevskij frambringar två former av utveckling: den äventyrliga och den rutinmässiga. Den 

förra är knuten till människans skaparkraft och således en stimulant för moderniseringen. 

Denna formen representerar det ofärdiga, byggandet i sig. Den senare formen representerar det 

som redan är färdigt, en inhägnad för människan där skapandet tagits ur spel. Berman 

utkristalliserar resonemanget med hjälp av Dostojevskijs kända anknytning till 

“Kristallpalatset” som den inbitne läsaren bland annat associerar till Anteckningar från 

källarhålet (1864): “Om äventyret någonsin förvandlades till rutin, skulle Kristallpalatset (som 

källarmannen fruktar) bli en trång hönsbur, och moderniseringen förvandlas då till en dödsdom 

över anden. Men intill dess kan den moderna människan helt lyckligt utvecklas, och blomstra 

både andligt och materiellt, som ingenjör”.28  

Genom att lämna sina resultat överstrukna förblir berättarens ande fri och hans projekt 

kan fortsätta på obestämd tid. Förnuftet säger att det som påbörjats ska färdigställas, men som 

Bataille påpekat är förnuftet blind inför den suveräna del inom människan som är fri bortom 

 
27 Berman, 2012, s. 83. 
28 Berman, 2012, s. 276. 
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dess kvävande gränser. Genom att motsätta sig förnuftet låser den äventyrliga ingenjören upp 

en fri, barnslig del av sig själv. 

Ofullbordandet är främjandet av skapandet. Berättaren hamnar aldrig på något museum 

för hans resultat är inte en manifestation beroende av tid. Hagebergs etik är på ett museum 

(bokstavligen) och Markussens optik är trots sitt nya perspektiv på människan bara 

morgondagens gamla. Det nya har inte samma kraft som det okända. 

Hageberg läser romanen mothårs men fångar ändå upp vikten av att betrakta de etiska 

aspekterna. Markussen och Ingvarsson är mer villigt inställda men ger inte det otänkbara 

tillräckligt mycket utrymme i sina analyser. Det otänkbara är sprängandet av etiska och 

samhälleliga grundprinciper vilket måste betraktas som ett sätt att detranscendera principer som 

anses oberoende mänsklig instiftning. Rand är ett kunskapsprojekt vilket motsätter idén om 

kunskap som uttömlig. Att veta är att stå still och att stå still är att sluta leva. Att upphöja 

principer är att ge dem självberättigande utanför det mänskliga subjektet och som Gourgouris 

påpekat är enda sättet att förbli autonom genom att internalisera värderingar och låta dem 

förändras med individen och samhället i självkritisk utveckling. Ingvarssons feedbackloop får 

endast ett värde om den omfattar allt. Så länge den lämnar information utanför kretsloppet gör 

den också denna information till statisk (heteronom). Sann sökan efter kunskap måste alltså 

ifrågasätta all kunskap, även den som det kan verka bästa att inte röra, och det bästa sättet att 

hindra att kunskap når den statusen är genom att aldrig påstå sig ha färdigställt den. 

 

2.2 Mördandet: att bryta det mänskliga paradigmet 

 

När Ingeborg frågar berättaren vad han skriver på svarar han: “Bare bagateller, sier jeg. En 

slags … Jeg finner ikke ordet. [...] Jeg kunne sagt: Jeg øver meg i metaforer. Jeg kunne ha sagt: 

Jeg skriver om dinosaurenes undergang” (s. 100). Detta är inte enda referensen till vad som 

skulle kunna kallas världsomvälvande händelser. Berättaren sitter på en resturang och ser ut 

över de välbekanta titlarna på stadens teaterscener: “Passé, tenkte jeg. Fullstendig passé. Som 

om Jorden fremdeles var solsystemets, ja, Melkeveiens sentrum” (s. 113). Senare när han blivit 

en del av polisarbetet upplever han känslan av att lämna människans värld bakom sig, att se 

den ovanifrån: “Alla disse apparatene, skjermene, mørket utenfor vinduene, gir meg følelsen 

av å ha forlatt Jorden, som om jeg selv var skutt opp, befant meg i et romfartøy, på vei mot et 

- “ (s. 209). Bara några sidor senare berättar Zakariassen att ett tips från en påstådd synsk 

individ påpekat att det var Charles Darwin som begått morden. Världen är på väg att få en ny 

självförståelse: “Det er ingen grenser, sier jeg. For hva? sier de i kor. For hvor dette vil føre 

hen, sier jeg. (Tenker jeg et øyeblikk på Columbus?)” (s. 226).  
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 Detta nya berättaren har att utforska får en särskild påverkan på hans levnadssätt: 

 

Et sted dannet fortausbelegningen kvadratiske ruter. Jeg har alltid, i likhet med så mange, unngått å 

tråkket på sprekkene (jeg tror, av naiv respekt for steinenes symmetri, som om den gjemmer en 

mening jeg ikke må besudle, krenke). I dag la jeg merke til at jeg bevisst og ettertrykkelig tråkket 

på sprekkene,  nesten med en begjærlig … en ondskapsfull lyst. Jeg kan ikke forklare hvorfor. (s. 

20) 

 

Berättarens projekt innebär till stor del utmanandet av tidigare självklar kunskap. Ett 

paradigmskifte, där han själv är Kopernikus. Men hans tillvägagångssätt är inte 

naturvetenskapligt utan tvärtom rent instinktivt kaotiskt. Vägen mot det okända innebär 

brytandet av mönster: 

  

Det var her, nettopp i dette sekundet, jeg øynet det. Jeg er ikke i stand til å forklare det 

tilfredsstillende. [...] Som om den veggen du har sittet og stirret inn i hele livet, plutselig åpenbarer 

en sprekk. En kort stund skimter du noe fantastisk, helt ubeskrivelig … vel å merke som noe 

potensielt eller kanske hypotetisk - i form av et lys, et skinn, en glans - gjennom denne sprekken. 

(s. 38, Kjærstads kursivering)  

 

Det berättaren söker efter framträder genom en spricka. Berättarens väg till insikt, mening, 

utvidgning, eller vad han vill kalla det, innebär att bryta mot och bryta ner. Sambandet mellan 

förstörelse och uppbyggnad har behandlats av både Ingvarsson och Markussen i sina analyser 

av Rand. Ingvarsson pekade ut hur romanen kan liknas vid en skapelseberättelse där 

destruktiviteten fungerar som kreativ utlösare. Som det låter i Rand: “En dag jeg satt ved 

maskinen, slettet jeg ved en feiltakelse et helt subprogram. Det forbausende var at jeg da så 

helt nye muligheter, dumpet over en … genial løsning, som om ‘delete’ i virkeligheten var 

‘create’” (s. 65). Men medan Ingvarsson påpekar hur skapelseberättelse och destruktivitet kan 

uppfattas paradoxalt så visar Berman i sin analys av Faust hur detta är skapandets dialektik:  

 

Faust eftersträvade källan till skaparkraft, men finner sig nu ansikte mot ansikte med förstörelsens 

källa. [...] [H]an kommer inte kunna skapa något alls om han inte är beredd att låta allt förgöras, 

acceptera det faktum att allt som hittills - och faktiskt även allt som han kan skapa i framtiden - 

måste förstöras för att bana väg för ny skapelse.29  

 

I Rand innebär skapandet förintelsen av två huvudsakliga ting. Den samhälleliga ordningen i 

berättarens Oslo, och människoliv. 

 
29 Berman, 2012, s. 58. 
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 Ju fler mord berättaren begår desto mer hysteriskt blir Oslo. Allmänheten, pressen och 

polisen uppbådar till berättarens glädje en rad kreativa förslag på lösningar genom att skapa 

fantasifulla samband mellan offren. Ingen sten förblir orörd när det gäller att förstå varför just 

dessa har fallit för mördarens hand. Berättaren vet inte själv, och det enda svaret han inte kan 

acceptera är att det vore meningslöst. Som Ingvarsson påpekar kan de utsagor som media och 

välvilliga tipsare har om morden liknas vid konspirationsteorier. Kjærstad liknade i sin essä 

dessa vid religion eftersom de utgör en tröst för världens mysterier. Berättaren borde avsky allt 

detta eftersom det motsätter sig hans vilja att främja det oförståeliga och aldrig uttömda. Men 

dessa spretiga teorier är en form av rörelse vilket utgör den starkaste kärnan i berättarens 

projekt. Det vidgar perspektiven och uppmärksammar berättaren på skilda ting som 

sammanlagt ökar mängden tillgänglig kunskap: 

 

Jeg vet ikke, men jeg tror det er galt å binde seg til den ene eller andre antakelsen. I denne fasen er 

det viktigere enn noe annet å holde alle muligheter åpne. [...] Jeg vet ikke om det er for dristig, eller 

for optimistisk, men jeg ser disse spekulasjonene som et slags gjennombrudd, en første ansats til 

noe som lett kan bli større, på samme måte som et lite hull i en demning kan få hele sulamitten til å 

briste. (s. 88-89)  

 

Spekulationerna ger ovärderliga mönster åt berättaren att begrunda, och det är bara möjligt tack 

vare att mord är ett sådant starkt bränsle för allmänhetens rädsla och indignation. Som 

Markussen påpekade är morden ett tabuöverskridande, och genom att tillhandahålla ett starkt 

sådant får berättaren information att röra på sig. Brottet har dubbel epistemologisk potential, 

för förutom att berättaren hjälps av medias förmåga att samla information så har dödandet en 

frigörande effekt på de döda individerna och hindrar dem från att begränsa sig i berättarens 

ögon. Det vill säga, de förlorar aldrig sin rörlighet: “(Jeg finner ingen grunn til å bruke 

fortidsform. Gross er i høyeste grad levende for meg.) Opplysningen har ført meg inn i en … 

Jeg har måttet ta opp flere til kritisk vurdering, ikke minst mitt konvensjonelle menneskesyn” 

(s. 91). 

Att mörda är så pass otänkbart och moraliskt förkastligt att det ur samhället tvingar 

fram ett behov att lösa det. Att behärska det. För mördaren innebär det en möjlighet till 

kreativitet som annars varit låst bortom etiska gränser. Det möjliggör en kaosets kreativitet, en 

negation av ordning till förmån för förgrening, mångtydighet och outtömlighet. 

Utgångspunkterna är oändliga tack vare felet, tack vare brottet: 

 

Jeg får en kriblende idé. [...] Hva om jeg legger inn en bug, en feil. Det kunne gi … uventede 

resultater. Hva om jeg simpelthen legger inn noen random-funksjoner. Får systemet selv til å velge 
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ut fakta på måfå og så lete gjennom hele datamengden. [...] Jeg improviserer. Jeg føler meg … 

gudbenådet. Jeg har befruktet et svært og dødt egg. (s. 227-228) 

 

Mördaren är buggen och det norska samhället (eller kanske hela mänskligheten?) är 

datasystemet vilket med destruktivitet, slump och kaos som gnista tvingats söka efter samband 

och lösningar tidigare otänkbara. Brott mot etiken tillåter kunskapsprojekt att röra sig dit ingen 

annan vågat gå. 

 Att mörda på måfå och se vad som händer är dock inte berättarens strategi. Under en 

av sina vandringar på stan väljer han att inte mörda en man vilken han hamnat i samtal med. 

Detta kan verka svårförklarligt till en början. Sammanhanget är likt hur det såg ut inför de 

tidigare morden, kaoset och slumpen är uppskruvad: “Ikke sjelden får jeg også inntrykk av at 

tankenes originalitet eller frigjørende virkning øker i takt med vandringens karakter av å være 

en ukjent rute, derfor forsøker jeg alltid å inkludere minst én ukjent stikkvei når jeg setter 

kursen hjemover” (s. 52). Men väldigt tidigt in i samtalet upplever berättaren obehag, hur 

omgivningen blivit förstenad, icke inspirerande, vilket kontrasterar starkt mot de två tidigare 

fallen. Mannens “teatralske gnål” leder berättaren att ana en falskhet som utvecklas till en 

känsla av symmetri: “Eller kanskje (tenker jeg nå) skrev ubehaget seg fra all denne geometrien, 

denne ordenen, i omgivelsene” (s. 57, Kjærstads kursivering). Denna ordning har ett annat 

namn, “alminnelighet”. “Han var det jeg så. Ikke noe mer” (s. 57, Kjærstads kursivering). 

Mannen har ingen potential. Potentialen är allt eftersom den förutsätter kontinuitet:  

 

Jeg kom til å tenke på en skulptør. [...] [H]an skulle gitt alt i verden for å eie den marmorblokken 

Michelangelo hogg sin David ut av - vel merke uten at han hadde rørt den. Det var nok, eller større, 

å vite at denne grove blokken inneholdt kimen til noe så fullkomment. (s. 159, Kjærstads 

kursivering)  

 

Berättaren väljer sina offer utifrån potentialen de besitter att tillföra nya information, utifrån 

till hur stor del de kan skapa nya utgångspunkter för intriger. Att tillföra ordning och 

konvention till nätet av information som mördarens offer tillgängliggör riskerar att stanna det. 

Projektets essens är ju som ovan påpekats rörelsen, och entydighet är motsatsen till det eftersom 

det snävar av expansionen. Det konventionaliserar rörelsen till det redan kända vilket inte är 

vad berättaren letar efter. 

Mot berättarens tillvägagångssätt är det möjligt att invända hur genom att mörda 

individerna låser han fast dem i sin dåvarande karaktär och på det sättet så begränsar han 

förgreningen av möjliga intriger. Men berättaren menar att de mördade snarare får mer liv efter 

att de dött: 
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Det hender jeg kjenner stolthet, kanskje den samme formen for stolthet som en lærer føler når en 

tidligere elev blir utførligt omtalt i media (man tar en flik av æren). For hvor mye mer enn før visste 

ikke nordmenn nå om for eksempel sosialantropologen Tor Gross, [...] Også Georg Beckers 

bygninger, bare behandlet nå og da i arkitekturtidsskrifter, hadde fått en bred og illustrert 

presentasjon i avisene. [...] [Jeg] fikk stundom en idé om at disse personene i symbolsk forstand 

hadde vært døde mennesker, men at de var vekket til live etter vårt møte. (s. 141)   

 

Det är nya korsningar av tidigare åtskilda objekt och perspektiv som låter berättaren röra sig 

mot existensens rand, inte färdigställandet av enskilda intriger (monoteism). En människas 

livsintrig har en tveklös början och oftast ett tyst slut. Det berättaren i Rand ser till är att annars 

parallella spår korsas för att bidra till den väv av ny information som utvidgar berättarens 

vetande. Han samlar information som annars kunde gått förlorad och vilken i ett strukturerat 

system, till exempel en dator eller text, bättre kan staplas upp och användas, vilket till exempel 

Kjærstad påpekar i sin essä om intriger. Det är genom kaoset (morden) som berättaren sätter 

fyr på systemet (samhället) vilket är ett hjälpmedel i sökandet efter meningen med berättarens 

projekt.  

Morden har alltså ett rent instrumentellt värde för berättarens projekt, vilket Ingvarsson 

också påpekat men inte gett stort utrymme. Det instrumentella värdet får sin kraft genom att 

mord är ett sådant extremt tabu. Så egentligen besitter inte mord kraften att engagera ett 

samhälle och utvidga den kända kunskapen, brott mot etikens grundpelare gör det. Det går att 

förstå rollen av överträdelser i utvecklingen av etiken genom att använda Gourgouris begrepp. 

Sekularitet är beroende av tidsliga och rumsliga omständigheter för att ha mening. På samma 

sätt innebär mord bara en utmaning av etiska lagar om människors liv anses heliga. Att mörda 

är inte i sig en form av kontinuerlig utveckling eftersom det är beroende av de tidsliga 

omständigheterna. De etiska lagarnas utveckling är beroende av kontinuerlig utmaning, precis 

som all heteronomitet är beroende av kontinuerlig sekularisering. De etiska överträdelserna är 

nödvändiga för etikens ofullbordan, och ofullbordan är nödvändig eftersom den hindrar lagar 

från att hamna utanför den immanenta självutvecklingen. 

Den som vägrar fylla ut tomrummet med det tänkbara finner att endast det otänkbara är 

kvar. Det otänkbara är inte det meningslösa. I själva verket gör berättaren det ytterst klart att 

det inte är någon form av nihilistisk förintelse det är tal om: “‘Hva om dette er de første 

meningsløse mord i historien?’ sier Zakariassen. Jeg vifter i luften med hendene, merker at et 

helt ukjent raseri arbeider seg opp i meg” (s. 229). Det otänkbara är endast det som ännu inte 

låter sig tänkas. Den som vill utveckla människan måste därför närma sig det som för en 

människa är otänkbart. 
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Berättarens projekt handlar om utvecklingen av människan och hennes förmåga att 

förvärva ny kunskap: “Jeg forestiller meg at jeg sitter foran et mektig treningsapparat, at hele 

Engelenproblemet, slik det ligger på data, bare har én funksjon: å styrke og utvikle den 

muskelen vi kaller hjernen” (s. 248). Att föra människan framåt innebär inte att fullborda 

henne, en paradox som behandlats ovan. En utvecklad människa är i samma sekund som 

fullbordningen inträffar en vanlig människa. En klassisk människa. Förlegad. Som Georges 

Bataille skriver i Litteraturen och det onda är det “(genom barnsligheten) i uppkomststadiet 

som mänskligheten uppenbarar sitt väsen”.30 I barnets värld härskar infallen, inte nyttan. Tings 

existens förklarar sig själva, och i motsats till de vuxnas värld underkastar sig det egna livet 

inte ett mål. Men barnet vill inte stå utanför den vuxnas samhälle, det vill inkluderas utan att 

förlora sin frihet. Det är inte intresserat av att avskaffa, bara av att accepteras. Barnet, skriver 

Bataille, “[eftersträvar] kort sagt att existensen av en värld utan förnuft, i vilken betydelserna 

inte bestäms, [förblir] den suveräna existensen”.31 Det Rand presenterar är en berättare som i 

uppkomststadie utmanar de mest grundläggande etiska principerna vilket både främmandegör 

det gamla och samtidigt för människan framåt mot något nytt. Lagen mot att döda är ingen 

transcendent universell lag, utan en del av vuxenvärlden som förtjänar att utmanas i autonomins 

namn. Att mörda är en sekularisering av det mänskliga värdet, vilket i sig inte är transcendentalt 

utan definierat av rumsliga-tidsliga omständigheter. Mordet förbjuds av förnuftet, men som 

Bataille skriver är återkommande motsatser nödvändiga för utvecklingen. Detta ständiga 

återkommande möjliggörs av ofullbordandets estetik vilket bidrar till utmaningen av värden 

som förnuftet tar för givet. 

Berättaren i Rand är någon som vägrar underkasta sig de fundamentala 

levnadsprinciperna utan att vilja upplösa det samhälle han fötts in i. Bataille berättar att barnet 

inte vill besegra eftersom det då blir den vuxna som tvingar ordning på andra. Likheten till 

Gourgouris lärdomar om institutionaliserandet av utsagor är träffande. Av samma anledning 

menar berättaren att han skymtat något, inte det. Han ser ett mönster, inte mönstret. Återigen 

får ofullbordandet starka implikationer. Berättaren tar inte över som den nya vuxna genom att 

instifta en lag där mord är tillåtet. Han arbetar i kontinuerlig opposition utan särskild relation 

till den rådande etiken. Han hade stått i opposition oavsett vad som fanns där, och inte på grund 

av nihilism eller kappvändning, utan för att försäkra sin frihet, försvara polyteismen, och förbli 

i “uppkomststadie”. 

Varför då mörda? Eftersom att människans okränkbara värde är världens största 

gemensamma filosofiska övertygelse. “Var och en har rätt till liv, frihet och personlig 

 
30 Bataille, 1996, s, 118. 
31 Bataille, 1996, s. 121. 
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säkerhet”, säger FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.32 Att ta sig till och förstå de 

mänskliga rättigheterna är att vara en mogen och ansvarsfull vuxen. Utveckling sker in i det 

okända, och vägen dit går genom det otänkbara. De vuxna bestämmer vad som är nyttigt att 

tänka så barn tänker motsatsen för att behålla sin frihet. Om vad den vuxna tänker är rimligt 

eller inte spelar ingen roll. Även en utopi kan vara kvävande, som Huxley och Dostojevskij 

visat. Berman har genom Faust visat att framsteg och mörker är oundvikliga samarbetspartners: 

 

Mefistofeles budskap är att inte förebrå sig för de olyckor som skapandet leder till, ty sådant ligger 

i livets natur. [...] Du behöver inte längre hindras av den moraliska frågan “Bör jag göra det?” Ge 

dig ut på självutvecklingens öppna väg, där den enda frågan är hur det ska göras (Bermans 

kursivering).33 

 

Att frihet och framsteg främst existerar i rörelse har Gourgouris och Rand visat. Rörelse 

kommer på bekostnad av det inbitna, och när det är som läskigast går det som fortast.  

 

3. Resultat, sammanfattning och avslutande diskussion 

 

Rand skapar en ofullbordandets estetik genom att förvägra läsaren resultatet av romanens 

epistemologiska projekt. Detta genom att göra svarta överstrykningar på boksidan, vilket 

implicerar att ett resultat nåtts och därmed får sökandet pregnans och mening. Rand är en roman 

om jakten på något nytt och Gourgouris och Berman har visat att det nya existerar i rörelsen 

och aktiviteten av förnyelse. Bataille har uppvisat att en form av sådan rörelse sker genom 

motståndet mot förnuft och etik. Rörelsen är en livspotensering vilken expanderar, inkluderar 

och korsar information mot nya insikter. Potential har större betydelse för utvecklingen än det 

färdigställda vilket bland annat skiftar fokuset från resultat till process. Att vara något nytt 

färdigt (modern) innebär att vara statisk (förlegad) vilket är motsatsen till moderniseringens 

process. Utmanandet av tidigare självklar kunskap, vilket inkluderar etiken, har i Rand rent 

instrumentella möjligheter för förnyelse av kunskap. Men det ihållande ifrågasättandets 

egentliga dygd är att det låter kunskapssökande ta alla möjliga riktningar. Lagen mot att mörda 

är inte transcendent utan måste ifrågasättas och betraktas ofullbordad för att etikens utveckling 

ska fortgå. Att befinna sig i opposition, att vara ett barn, är en nödvändighet för att ny kunskap 

ska kunna utvecklas och för att meningsskapandet ska förbli fritt. 

 
32 Förenta staternas generalförsamling, Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, 1948, 
https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf (Hämtad 4 / 5 - 21).     
33 Berman, 2012, s. 59. 

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf
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 Efter sammanfattningen vill jag ta chansen att reflektera lite över uppsatsen. Först och 

främst vill jag problematisera mina teoretiska val och vilka effekter det kan ha på mitt resultat. 

Det Gourgouris huvudsakligen riktar in sig på är att detranscendera, det vill säga att sätta all 

makt i rörelse tillsammans med människan. Huruvida det är applicerbart på Rand är inte helt 

självklart. På vilka grunder kallar jag lagen mot mord för transcendent? Dessutom, på vilket 

sätt är det konstruktivt att ifrågasätta den? Bataille påstår att motstånd är nödvändigt för 

suveräniteten, men samtidigt utgör lagen ett skydd för livet och därmed rörelsens och 

självförverkligandets frihet. Jag vill påstå att ofullbordan utgör rörelse och därför skapande, 

men detta förblir teoretiskt i fråga om faktiska mord. Berman har dygden att genom 

arkitekturen ge det en mer påtaglig betydelse. Men som sagt, finns det verkligen något bortom 

det mänskliga paradigmet, eller innebär det oundvikligen slutet för nutidens idé av civilisation? 

Bataille menar ju att barnet vill vara en del av den vuxnas värld utan att krossa den, men kan 

moralen verkligen ha en sådan rörlighet utan att det innebär det civiliserade samhällets 

undergång?  

 Det finns mycket intellektuellt stoff i Rand jag inte kunnat behandla med tanke på 

uppsatsen avgränsningar. Jag har inte satt romanen i en postmodern epistemologisk kontext. 

Just den postmoderna tanken om att ingen längre tror på stora berättelser skulle gå väldigt väl 

att applicera på Rand och ofullbordandets estetik. Estetiken skulle också vara intressant att 

koppla till Jaques Derridas dekonstruktion, huvudsakligen dess idéer om nedbrytning och det 

“messianska kommandet”.34 Det finns mängder av filosofer från 1900-talets senare hälft med 

liknande intellektuellt stoff som Rand. Till exempel så nämnde jag ovan, på sidan 16, träden 

Montaigne och Montesquieu och deras innebörd för romanens berättare. Dessa hade kunnat gå 

att utforska tillsammans med Foucaults The Order of Things: An Archaeology of the Human 

Sciences (1966)  

 Denna uppsatsen har väldigt starka möjligheter att åstadkomma något viktigt. Resultatet 

möjliggör en alldeles ny form av xxxxxxxxxxx  Kanske är det något som inte ska anammas 

men som måste finnas. Dömt och upphöjt till periferin, ett av de sista barnen som ingen vill 

vara men alla behöver. Ondska Alla är intresserade av brott men ingen vill att de ska förbli 

olösta. Om läsaren bara ska ta med sig en sak från den här texten så vore det följande: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
34 Detta har jag tagit del av i Deconstruction in a nutshell, en text av John D. Caputo, vilket till hälften består av 
nedskrivna intervjusvar från Derrida själv, och andra hälften den förres läsningar av den senare.  
 John D. Caputo, Deconstruction in a nutshell, Fordham University Press, New York, 2021. 
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