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1 Inledning 

 

Why am I going out of my mind 

whenever you‟re around? 

The answer is obvious 

love has come to town 

– Talking Heads, “Uh-oh, Love Comes to Town” 

 

Det kan imidlertid ikke være alvorlig tvil om at en epoke i verdenshistorien endte og en ny begynte i 

slutten av 1980-årene og begynnelsen av 1990-årene. 

– Eric Hobsbawm, ”Ekstremismens tidsalder”
1
 

 

Dessa två citat står som motton på försättsbladet till romanen Mannen som elsket Yngve av 

Tore Renberg, mellan bokens titelsida och innehållsförteckningen.
2
 De är romanens ledord 

och dess inledningsord. Inledningsraderna i en roman har, oavsett om de är citat eller inte, 

som uppgift att snabbt fånga läsarens intresse och ofta också att snabbt ge en känsla för vad 

det är för typ av roman, vilken genre och vilken stilnivå den tillhör. Det är antagligen ett väl 

genomtänkt beslut när Tore Renberg väljer att citera både en popgrupp och en välkänd 

marxistisk historiker.
3
 Den vid första anblick udda kombinationen antyder flera saker för 

läsaren: för det första, att det här är en roman som kommer att kretsa kring en kärlekshistoria 

(som Talking Heads-citatet antyder), för det andra att den också gör ett visst anspråk på att 

vara en tidsskildring, och för det tredje att den utspelar sig i slutet av åttio- eller början av 

nittiotalet. Mer subtilt, och kanske uppenbart först efter en omläsning, är att Hobsbawm-

citatet om slutet på en epok och början på en annan även kan appliceras på huvudkaraktären 

Jarle Klepps utveckling under romanens gång. De är också passande citatkällor eftersom 

musik och (vänster-)politik är Jarles intressen och återkommer som diskussionsämnen och 

ämnen för längre reflektioner från berättaren tydligt och frekvent hela romanen igenom. 

Genom dessa två inledande citat sätts också hela romanen in i ett sammanhang: istället för att 

vara ett isolerat fenomen binds den ihop med andra texter och genom dem med en kultur, en 

tid, och en ideologi. Men Mannen som elsket Yngve har inte bara dessa två inledande motton. 

Vart och ett av romanens kapitel inleds med ett motto, de flesta från låttexter, några även från 

andra källor.  

                                                 
1
 Citaten står återgivna i: Tore Renberg, Mannen som elsket Yngve, Oslo: Forlaget oktober, 2003, s. 5.  

Jag kommer hädanefter att använda sidnumreringen hos Renberg som hänvisning för alla motton. Renberg har i 

romanen en citatlista med källor (Renberg s. 384.) som jag har kopierat som bilaga. 
2
 Renberg, 2003. 

3
 Eric Hobsbawm, f. 1917, brittisk historiker, ”en av de ledande forskarna inom den brittiska marxistiska 

traditionen” - citat ur Nationalencyklopedin. Eric Hobsbawm. http://www.ne.se/lang/eric-hobsbawm, hämtad 

2011-05-04. 



3 

 

1.1 Syfte  

Jag har valt att studera mottots funktion inom skönlitteraturen.  Anledningen till detta är att 

jag tror att en tolkning av romanens motton tillför något viktigt till en tolkning av romanen i 

sig. Motton sätter i all sin korthet en punktbelysning på vissa aspekter av romanen, i dess 

handling eller tematik, de pekar ut saker för läsaren att titta extra på – de blir nycklar till att 

tolka både kapitlen och hela romanen. 

 Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken funktion motton och kapitelmotton får i 

Mannen som elsket Yngve, vilken roll de spelar i de enskilda kapitlen och i romanen som 

helhet. För att uppnå syftet kommer jag att titta på citatens innehåll, dess ursprung, samt på 

vilken berättarnivå de hör hemma, det vill säga vilken ”röst” det är som citerar. I den första 

delen av analysen (2.1) behandlas berättarnivåerna, i den andra (2.2) läggs särskild vikt på hur 

respektive motto relaterar till det som berättas i kapitlet det inleder, medan den tredje delen av 

analysen (2.3) studerar mottonas effekt på romanen som helhet. Jag kommer att utgå från 

Nordins teorier om funktionen av citat, studera vilka av dessa teorier som används, samt 

huruvida ytterligare funktioner går att identifiera. 

 

1.2 Teori 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är användningen av motton och citat inom 

skönlitteraturen, där jag vänder mig till Svante Nordins ”Förlåt jag blott citerar” – om 

citatets historia.
4
 Nordins verk är tillsammans med originalutgåvan av Mannen som elsket 

Yngve de två verk jag huvudsakligen kommer att referera till i den här uppsatsen.
5
  

 Nordin definierar begreppet motto så här: ”Mottot är ett citat som står som ingress till 

ett verk (eller ibland till enskilda kapitel eller böcker i ett verk), ofta redan på titelbladet, och 

som anger någonting om verkets grundton, syfte eller grundläggande idé.” (Nordin s. 49.)  

 Enligt Nordin (s. 15 f.) finns ett antal olika funktioner ett citat kan fylla: 

 

 att belägga ett påstående genom att hänvisa till en källa.  

 att åberopa en auktoritet.  

 retorisk utsmyckning.  

 demonstration av den talandes lärdom och förtrogenhet med klassisk litteratur.  

                                                 
4
 Svante Nordin, ”Förlåt jag blott citerar” – om citatets historia, Nora: Nya Doxa, 2001. 

5
 Alla sidreferenser till dessa kommer att stå i den löpande texten, som till exempel (Nordin s. 55) eller (Renberg 

s. 25), och om jag någon gång skriver ”Renbergs roman” eller ”Nordins bok” så är det dessa två verk jag syftar 

på. 
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 att ansluta till en kultur, en bildningstradition, en grupp, åsiktsinriktning, parti eller 

trosgemenskap 

 att tvärtom om angripa en hatad motståndare.  

 bekräfta kultur- och traditionstillhörighet, även om citat också kan fungera 

gränsöverskridande.  

 

Med utgångspunkt från dessa kategorier kommer Renbergs motton att studeras, för att 

undersöka vilka av dessa kategorier som är applicerbara och huruvida det går att identifiera 

ytterligare funktioner. Då dessa kategorier gäller citat i alla former och sammanhang är vissa 

av dem mer applicerbara på facklitteratur än skönlitteratur och kommer att nämnas mer i 

förbigående. 

 Jag kommer i den här uppsatsen visa på att de motton som används i Mannen som elsket 

Yngve inte bara anger en ton eller idé utan också har en funktion i att föra narrativet framåt 

genom att plantera ut föraningar om vad som ska hända i kapitlet eller genom att med hjälp av 

någon annans slagfärdighet summera läget som det är efter föregående kapitel innan det är 

dags för nästa.  

 

1.3 Metod 

Den analysform som kommer att användas i uppsatsen kan betraktas som en narrativ analys, 

det vill säga studiet av berättandets principer, vilken kan innefattas inom ramen för 

epikanalys.
6
 Mitt särskilda fokus i analysen är den funktion som de använda mottona har för 

berättelsen. Nedan kommer jag att kort beskriva mitt metodologiska tillvägagångssätt och 

därefter gå igenom de begrepp, narratologiska eller andra, som jag huvudsakligen kommer att 

använda mig av. 

 Det första steget i analysen är att studera vilken berättarnivå som citaten befinner sig. 

Detta syftar till att lägga en grund för en analys av romanens motton som en del av diegesen. 

Därefter, i del 2.2, studeras mottonas betydelse för respektive kapitel. Som en första del i den 

analysen har samtliga kapitel studerats utifrån användningen av motton, med syftet att finna 

mönster i hur motton används. Utifrån denna genomgång har följande användning av motton 

identifierats: motton som reflekterar hela kapitlets handling och tema, motton som har en 

                                                 
6
 För en grundläggande information om dessa analysformer se Claes Göran Holmberg & Anders Ohlsson, 

Epikanalys – En introduktion, Lund: Studentlitteratur, 1999; Lars-Åke Skalin, ”Narratologi – studiet av 

berättandets principer”, i Litteraturvetenskap – en inledning, red. Staffan Bergsten, andra upplagan, Lund: 

Studentlitteratur, 2002.  
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dramatisk roll eller för narrativet framåt, samt motton som fungerar både som en 

sammanfattning och en väg vidare. Slutligen analyseras i del 2.3 mottonas betydelse för 

romanen som helhet. Där studeras romanens motton tillsammans för att eventuella mönster i 

tematik och ursprung ska urskiljas. Som en sista del diskuteras vilken funktion mottonas 

närvaro har oberoende av ursprung och innehåll. 

 

1.3.1 Huvudsakliga begrepp 

 Implicit författare och homodiegetisk berättare. Holmberg och Ohlsson beskriver 

förhållandet mellan jagberättare och implicit författare som förhållandet mellan ”en subjektiv 

och därmed opålitlig berättare och en osynlig administratör”.
7
 Alla romaner har en implicit 

författare, mer eller mindre tydlig. I fallet Mannen som elsket Yngve har vi en homodiegetisk 

jagberättare, det vill säga en berättare som själv ingår i romanens verklighet, diegesen, i form 

av den 30-årige Jarle Klepp som berättar om sitt 17-åriga jag.  

 Motto och citat. I uppsatsen använder jag mig omväxlande av begreppen motto och 

citat. Begreppen skiljer sig åt på det sättet att alla motton är citat, men alla citat är inte motton 

(däremot är alla citat som jag behandlar i den här uppsatsen motton om jag inte uttryckligen 

skriver att det inte är det). Motto betecknar vilken plats och roll citatet har där det citeras, citat 

betecknar själva orden. Här blir begreppen i vissa sammanhang utbytbara. Någon gång skriver 

jag mottocitat, vilket alltså blir ”citatet som utgör mottot”. Ibland skriver jag kapitelmotto, 

men för att undvika detta ibland knöliga ord pratar jag också om motton och ”deras” kapitel, 

det vill säga det kapitel mottot inleder. 

 Brödtext. För att särskilja mottot från romanens text kommer jag att använda mig av 

begreppet brödtext. Nationalencyklopedin definierar begreppet så här: ”den löpande texten i 

en trycksak till skillnad från rubriker, bildtexter m.m.”
8
 I Mannen som elsket Yngve har vi 

alltså att göra med kapitelrubrikerna med nummer och titel, mottot (som man layoutmässigt 

kan likna vid bildtexten i NE:s definition) och sedan brödtext. 

 

1.4 Mannen som elsket Yngve 

1.4.1 Bakgrund 

Tore Renberg är en norsk författare född i Stavanger 1972. Mannen som elsket Yngve (2003, 

skriven på bokmål) blev Renbergs genombrott, men han debuterade redan 1995 och har 

                                                 
7
 Claes Göran Holmberg, Anders Ohlsson, Epikanalys – En introduktion, Lund: Studentlitteratur, 1999, s. 50. 

Mer om berättarperspektiv och berättarnivåer kan man läsa i kapitel 11 i samma bok (s. 70–82) eller i Skalin. 
8
 Brödtext. http://www.ne.se/lang/brödtext, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-18. 
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skrivit ett flertal romaner och även barnböcker.
9
 Efter Mannen som elsket Yngve har Renberg 

skrivit ytterligare tre romaner med samme huvudperson, Jarle Klepp: Kompani Orheim 

(2005), Charlotte Isabel Hansen (2008) och Pixley Mapogo (2009). Dessa romaner har 

inledande motton, men inte kapitelmotton. Intressant nog är de också skriva i tredje person.  

2008 filmatiserades Mannen som elsket Yngve i Norge med manus av Tore Renberg själv.
10

 

1.4.2 Synopsis och struktur 

Mannen som elsket Yngve är skriven i första person och följer huvudpersonen Jarle Klepp 

under några veckor 1990. Berättaren är en äldre Jarle Klepp, som ser tillbaka på sitt 

sjuttonåriga jag från 2003 (samma år som Mannen som elsket Yngve publicerades).  

 Den sjuttonårige Jarle Klepp bor i Stavanger med sin mamma. Hans pappa är alkoholist, 

något som två år tidigare ledde till att föräldrarna skildes. Jarle har en stark relation till sin 

mamma och umgås mest av plikt med pappan. Jarle har en flickvän, Katrine, och en bäste 

vän, Helge Ombo. Jarle och Helge har, tillsammans med en tredje kille, ett band som de kallar 

Mathias Rust Band. Jarle, Helge och Katrine går i samma klass på gymnasiet och de är alla tre 

politiskt intresserade (på vänsterkanten). Till deras skola kommer i januari 1990 den nye 

eleven Yngve Lima, som inte bryr sig om vare sig politik eller musik. Jarle förälskar sig 

ögonblickligen, och till sin egen stora förvåning, i Yngve. Hans försök att både följa och dölja 

denna förälskelse får honom att ljuga, ändra stil och försumma bandet och sina närmaste. 

Detta beteende leder under romanens gång till konflikter med Helge och Katrine, och får 

Jarles relation med mamman att knaka när hon blir arbetslös och behöver hans stöd mer än 

någonsin. Det går också ut över Yngve. När vi lämnar den del av berättelsen som utspelar sig 

1990 har alla betydande relationer i Jarles liv förändrats på ett par veckor. 

 De karaktärer vilkas namn kommer att förekomma i uppsatsen är alltså: Jarle, berättare 

och huvudperson; Helge, den bäste vännen; Katrine, flickvännen; och Yngve, objektet för 

Jarles förälskelse. Även Jarles mamma och Helges pappa kommer att omnämnas. 

 Totalt har Mannen som elsket Yngve 18 kapitel, varav 14 inleds med citat ur sångtexter 

(de andra som citeras är Che Guevara, Thomas Mann, Balzac och Karl Ove Knausgård). 

  Det förekommer även ett par sångtextcitat inne i brödtexten (som blockcitat, till 

skillnad från de citat som också kan återfinnas i karaktärernas repliker) och sångtexter 

                                                 
9
 Mer om Tore Renberg och hans övriga verk kan man läsa på Forlaget oktobers hemsida, 

www.oktober.no/nor/forfattere/norske/renberg_tore, eller på författarens egen hemsida www.torerenberg.no. 

Information om titlar och årtal hämtad 23 maj 2011. 
10

 Till filmen utkom ett soundtrackalbum. Några av de låtar som nämns i brödtexten finns med där, men ingen av 

de låtar som romanens motton är hämtade ur. Charlotte Isabel Hansen har filmatiserats som Jeg reiser alene, 

och Kompani Orheim står på tur. 
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tillhörande det fiktiva bandet Mathias Rust Band som bokens huvudkaraktärer spelar i. Jag 

kommer att nämna dessa i den mån det är relevant för analysen av mottocitaten, men inte 

analysera dem för sig eftersom det helt enkelt inte är syftet med den här uppsatsen.  

 

1.5 Forskningsöversikt 

1.5.1 Tore Renberg 

I dagspressen fick Mannen som elsket Yngve ett blandat mottagande. I Bergens Tidende skrev 

till exempel Gro Jørstad Nilsen ”‟Mannen som elsket Yngve‟ er en roman full av digresjoner, 

der persongalleriet er stereotypt og plotet forutsigelig.”
11

 Betydligt bättre vitsord fick romanen 

till exempel i VG (Verdens gang) och Klassekampen Morgen.
12

 I en intervju från tiden kring 

bokens utgivning försöker skribenten sig på en biografisk läsning av romanen, och är mer 

fokuserad på författarens privatliv.
13

 Några tidningar, särskilt lokaltidningen Stavanger 

Aftenblad, har också tagit fasta på den realistiska beskrivningen av 90-talets Stavanger.
14

 Det 

som publicerats om Tore Renberg i pressen på senare tid handlar övervägande om 

filmatiseringarna av Renbergs romaner, men även om hur romanerna mottagits utomlands.
15

  

Mycket litet har än så länge skrivits om Tore Renbergs författarskap utöver intervjuer 

och bokrecensioner som dessa. Melissa Gjellstad har skrivit en artikel, publicerad i tidskiften 

Edda, där hon analyserar romanen och dess mottagande ur ett queer-perspektiv. Gjellstad 

nämner inte citaten i romanen, men hon tar upp några tankar om berättarperspektivet, och hur 

åldersglappet mellan berättaren då han berättar och i de situationer han berättar om leder till 

ett slags ansvarsfrihet, som jag kommer att återkomma till senare i den här uppsatsen.
16

 

Melissa Gjellstad har också använt Tore Renbergs texter som ett exempel bland flera i en 

avhandling om familjen i norsk 90-talslitteratur.
17

 

 

                                                 
11

 Gro Jørstad Nilsen, ”Uferdig, men hypet i mediene”, Bergens Tidende Morgen, 03-04-01, s. 37. 
12

 May Grethe Lerum i VG, 03-03-24, s. 45. Morten Auklend, ”Heftig oppvekstroman”, Klassekampen Morgen, 

03-03-25.  
13

 Ragnhild Plesner, ”Farlig forelskelse”, Aftenposten Morgen, 03-03-18, s. 10. 
14

 Tommas Torgersen Skretting, ”Mannen som elsket Stavanger”, Stavanger Aftenblad, 03-03-15, s. 58; 

Unn Conradi Andersend, ”Rocker opp ungdomsåra”,  Dagbladet,  03-03-18, s. 56. 
15

 Till exempel VG, 11-04-16, s. 45. 
16

 Melissa Gjellstad, ”Homoerotic or Homophobic? Teenage bodies in Mannen som elsket Yngve”, Edda, 

2004:4, s. 342–350.  http://www.idunn.no.ezproxy.its.uu.se/ts/edda/2004/04/homoerotic_or_homophobic_ 

teenage_bodies_in_mannen_som_elsket_yngve, hämtad 23 maj 2011. 
17

 Melissa L. Gjellstad, Mothering at millennium’s end: Family in 1990s Norwegian literature, Diss. University 

of Washington, 2004. 



8 

 

1.5.2 Motton och citat i skönlitteratur 

Det inte skrivits många sammanfattande eller teoretiska verk hur citatet används i 

skönlitteraturen, och särskilt inte på svenska.
18

 Ett sådant verk är dock Svante Nordins 

”Förlåt jag blott citerar”, vilken presenterats i teoristycket. Detta är en övergripande bok om 

bruket av citat i skönlitteratur och facklitteratur och om citatets status genom historien. Två av 

de författare som Nordin refererar till är Gerard Genette och Staffan Björck. Andra före mig 

har dock skrivit analyser av enskilda författares bruk av motton och citat. För att ta några 

exempel har en doktorsavhandling skrivits om mönster i Emersons motton, ytterligare en 

behandlar bruket av motton Alejo Carpentiers verk, två vetenskapliga artiklar har skrivits om 

George Eliots användning av motton, och en uppsats har behandlat hur motton bidrar till att 

skapa filmiska drag i en roman av Manuel Puig.
19

 

Inga ytterligare teoretiska verk har helt tillägnats mottot som fenomen, men det tas 

upp i ett antal andra verk. Gerard Genette har ett kapitel om motton – i engelsk översättning 

epigraphs – i Paratexts. Thresholds of Interpretation.
20

 Genette beskriver där fyra funktioner 

motton kan ha. För det första: att förklara (eller i undantagsfall förklaras av) verkets titel. För 

det andra: att kommentera texten, det vill säga att specificera och/eller förstärka textens 

mening eller känsla, en funktion som stämmer överrens med Nordins definition av vad ett 

motto är. För det tredje: att skylta med kända namn och en ”indirekt känsla av stöd” från 

andra författare, en funktion som går i linje med Nordins teori om att citat kan syfta till att 

åberopa auktoriteter och till att demonstrera författarens lärdom. För det fjärde: att genom sin 

blotta närvaro – eller frånvaro – utgöra ett verktyg för att identifiera vilken period, genre och 

stil ett verk tillhör. 

 Hur mottot använts i den svenska litteraturen behandlar Staffan Björck i Romanens 

formvärld. Studier i prosaberättarens teknik.
21

 Björck tar upp mottots intertextuella funktion 

utan att använda termen med den poetiska beskrivningen av användandet av motton som: 

”denna praxis, som så tydligt visar berättaren utanför sin dikt, omgiven av andras verk, som 

                                                 
18

 Nordin, s. 9, s. 219. 
19 Saundra Kay Morris, Whim upon the lintel: Emerson's poetry and “The Sphinx”, Diss. Cornell University, 

1992; Kathryn Marie Gerhold, The Aesthetic Use of the Epigraph in the Works of Alejo Carpentier, Diss. 

Northwestern University, 1981; Sara Håkansson, ”Influential voices in George Eliot's epigraphs”, Årsbok / 

Vetenskapssocieteten i Lund, s. 5-18, 2005; Michael Peled Ginsburg, ”Pseudonym, epigraphs, and narrative 

voice: „Middlemarch‟ and the problem of authorship”, ELH. English literary history, 1980:3, s. 542-558, 1980; 

Derek Frost, Cinematic qualities in Manuel Puig’s “The Buenos Aires Affair”, Diss. Southern Connecticut State 

University, 1992. 
20

 Gerard Genette, Paratexts. Thresholds of interpretation, (Seuils, 1987) översättare Jane E. Lewin, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1997, s. 144–160. 
21

 Staffan Björck, Romanens formvärld. Studier i prosaberättarens teknik (1953), Stockholm: Natur och kultur, 

1963, s. 292 f. 
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ger honom perspektiv på hans eget.”
22

 Björck tar även upp bruket att använda motton tagna ur 

den egna texten, vilket han exemplifierar med Johan Ludvig Runeberg, Agnes von 

Krusenstjerna och Eyvind Johnson, samt bruket att ta alla motton i ett verk ur ett och samma 

verk, vilket han exemplifierar med Selma Lagerlöfs Antikrists mirakler. Björck skriver att 

mottot ”kan täcka framställningen mer eller mindre väl, eventuellt framhäva en synpunkt som 

icke omedelbart faller läsaren i ögonen”, att det kan förtydliga hur texten ska förstås (eller hur 

författaren vill att den ska förstås) men också ”tillrättalägga” för sin tid provokativa texter 

genom att till exempel betona att de bara är en spegling av en lika provokativ verklighet, eller 

tvärt om en produkt av fantasin enbart.
23

 

 Sammanfattningsvis kan konstateras att utöver de funktioner som Nordin tillskriver 

motton/citat, så har tidigare forskning lyft fram följande funktioner:  

 

 Mottot kan förklara eller förtydliga verkets titel. 

 Mottot kan vara ett verktyg för att identifiera verkets genre och period. 

 Mottot kan vara en instruktion eller en brasklapp till läsaren om hur texten ska tolkas. 

 

Sambandet mellan titel och motto kommer att nämnas i denna text men inte tas upp till 

närmare analys. 

 

2 Att se bortom stenen  

it wasn’t a rock  

 it was a rock lobster 

 

Svante Nordin beskriver vid ett tillfälle hur upprepningen av ett och samma motto i ett verk 

kan göra att det ”berikas […] med ständigt nya associationer, ständigt fler innebörder.” 

(Nordin s. 59.) Samma sak kan ske när man läser om ett verk och på nytt stöter på samma 

motto, samma kapitel. Citatet ovan, ”it wasn‟t a rock / it was a rock lobster” (Renberg s. 345), 

är motto för kapitel 17 i Mannen som elsket Yngve. Vid en första läsning av romanen 

avfärdade jag detta motto som nonsensartat, obegripligt och irrelevant. Men vid en närmare 

analys av kapitlens titlar, så hände det någonting. Titeln på kapitel 17 är ”En overraskelse”, en 

                                                 
22

 Björck, s. 292.  
23

 Björck, s. 293. 
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överraskning – “it wasn‟t a rock / it was a rock lobster”. Något såg ut att vara A, men visade 

sig vara B. Mottot beskriver en överraskning. Mottot till och med är en överraskning: kapitel 

16 har just slutat med att Jarle ligger i tårar på sin säng, dumpad, ensam och till på köpet sjuk, 

och plötsligt blir vi, läsarna, serverade ett citat om en ”rock-/sten-/hummer”?! De små hjulen 

började snurra: den här överraskningen, som kommer i romanens näst sista kapitel, som nu 

annonserats tre gånger (kapitlets titel, mottots innebörd, mottot i sig), den måste vara rätt 

viktig. Det blev dags att läsa om, omvärdera. Det nonsensartade, obegripliga och synbarligen 

irrelevanta ”rock lobster”-mottot hade plötsligt öppnat dörren för en ny tolkning. När jag såg 

förbi mitt första intryck visade det sig att mottot var mer än bara en sten. ”[I]t wasn‟t a rock / 

it was a rock lobster”. 

När jag nu ska analysera funktioner av motton i Mannen som elsket Yngve, gör jag det 

från tre huvudsakliga utgångspunkter. Först ska jag undersöka på vilken berättarnivå dessa 

motton befinner sig, därefter ska jag granska vilken funktion innehållet i olika motton får i 

respektive kapitel, och slutligen vilken funktion de får för romanen som helhet. Under den 

sista punkten kommer jag även att ta upp citatens ursprung. 

 

2.1 Vem citerar? Motton som en del av diegesen 

Här återkommer jag då till begreppen homodiegetisk jagberättare och implicit författare som 

jag tog upp i inledningen. I Mannen som elsket Yngve har vi alltså en homodiegetisk berättare, 

Jarle Klepp 30 år, men den implicite författaren gör sig också påmind. I följande stycke ska 

jag försöka svara på frågan: vem av dem är det som citerar?  

 Den ”osynlige administratören”, den implicite författaren, är synlig bakom de två första 

motton vi möter i boken, just eftersom de är först: den enda text som mött läsaren före dem är 

romanens titel. Det två citaten presenteras också på ett annat sätt än de kapitelmotton som 

sedan följer: layoutmässigt är de vänstercentrerade istället för högercentrerade och här anges 

inte bara citatens upphovsmän utan även vilket verk det kommer från (låttitel respektive 

boktitel). Ingen berättare har ännu introducerat sig för läsaren, det finns än så länge ingen 

annan att föreställa sig som mottonas förmedlare än den implicite författaren. Utifrån dessa 

faktorer tolkar jag dessa citat som tillhörande den implicite författaren snarare än berättaren. 

 Berättaren möter läsaren två sidor senare (Renberg s. 9) i det första kapitlet. Detta och 

resten av de 18 kapitlen inleds med följande layout: först kapitlets titel, sedan (det 

högercentrerade) mottot med angiven upphovsman, och slutligen brödtexten. Det skulle 

kunna argumenteras för att även de 18 kapitelmottona hör mer till den implicite författaren än 
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till berättaren. För en sådan tolkning talar till exempel att berättaren aldrig beskriver sig själv 

som skribent, som en fiktiv författare. Den äldre Jarle säger sig inte sitta på ett rum 

någonstans och skriva ner detta, han bara berättar som om det var en muntlig berättelse. För 

att den text som möter läsaren ska föreligga måste läsaren alltså hela tiden anta att en implicit 

författare sammanställt berättelsen och lagt fram den i bokform. Den implicite författaren kan 

då också antas stå för sådant som kapitelindelning, titlar och motton. Men å andra sidan talar 

den sidlayout som jag beskrivit ovan, med kapitelrubrik, motto och brödtext, för att citaten är 

berättarens. Det är nämligen inte bara i brödtexten som berättarrösten är närvarande, utan 

även i kapitelrubrikerna, något som blir tydligt i rubriker som: ”Jeg forandrer meg”, ”Jeg tror 

alt ordner seg” och ”Jeg kan ikke være tre steder samtidig” (Renberg s. 7, 

innehållsförteckning). Dessutom samspelar kapitelrubrikerna ofta mer eller mindre tydligt 

med kapitelmottot, till exempel i kapitel sex med rubriken ”Jeg forandrer meg” och mottot ”I 

just have to explode / explode this body off of me / wake-up tomorrow / brand new” (Renberg 

s. 94). Mottot här beskriver ju minst sagt just att förändra sig själv. En annan variant är kapitel 

15 med rubriken ”Du är en skam, Jarle Klepp” och mottot ”what a terrible mess I‟ve made of 

my life” (Renberg s. 305) där skamkänslan i mottot är mer implicit än i rubriken, men temat 

ändå tydligt är detsamma. När mottocitaten nu befinner sig mellan den homodiegetiske 

berättarens titlar och samme berättares brödtext, faller det sig således mer naturligt för läsaren 

att läsa in dessa citat i diegesen som om de vore utvalda och utplacerade av ”Jarle Klepp”, 

inte som små avbrott i diegesen där den implicite författaren tränger sig in. Denna tolkning 

går också ihop med en narratologisk princip som Genette beskriver: ”to attribute (in fiction, of 

course) to the author only what is physically impossible to attribute to the narrator - granting 

that, in reality, everything comes down to the author, for he is also the author of the 

narrator.”
24

 

 En annan sak som gör att kapitelmottona uppfattas som utplacerade av Jarle Klepp är 

urvalet av citatkällor. Det finns ett mönster i Mannen som elsket Yngve av att flera (men alls 

inte alla) av de personer och grupper som citeras i kapitelmottona också omnämns i 

brödtexten (dock aldrig i samma kapitel som mottot självt), antingen som något 1990-Jarle 

lyssnade på eller läste, eller som något som 2003-Jarle tillägnat sig sedan dess. Till exempel 

nämns Honoré de Balzac, som står för kapitelmottot till kapitel 11 (Renberg s. 176), i kapitel 

åtta när berättaren beskriver olika typer av förälskelse: ”[…] som det er en forelskelse å bare 

lese Balzac i åtta måneder på rad, til du har lest alt som finnes på norsk og må kjøpe engelske 

                                                 
24

 Genette s. 154. 
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utgaver på amazon.com.” (Renberg s. 132 f.) Vi får också veta att 1990-Jarle redan läst, eller 

åtminstone läst om Thomas Mann, som står för kapitelmottot till kapitel ett (Renberg s. 9), när 

berättaren beskriver den yngre Jarles inre monolog där han närmast in absurdum försöker 

ursäkta eller försvara för sig själv det faktum att han förälskat sig i en annan kille:  

 

Ja, og så? Grekerne och egypterne var homo alle sammen, Thomas Mann var skaphomo, og det 

skulle ikke forundre meg om James Dean var kjernehomo, og hvem vet, når vi først är inne på det; 

Marx og Engels i samme binge? Hvorfor ikke? [...] Og Morrisey, vokalisten i Smiths, var ikke han 

noe seksuelt tvetydig? Var ikke han bra homo?  

 Jeg stanset tankerekken. Hva var det jeg holdt på med? (Renberg s. 106.) 

 

Det här citatet innehåller inte bara två av kapitelmottonas citatkällor (förutom Mann även The 

Smiths), det är också ett av otaliga citat jag skulle kunna visa på där Jarles kulturella bredd 

visas upp: gamla greker, Mann, James Dean, Marx och Morrisey kommer alla snabbt och 

osökt upp i hans tankar.
25

 Att citatkällorna vävs in och andra kulturella och historiska 

storheter flitigt omnämns i hela boken ger kapitelmottona något som närmast kan benämnas 

trovärdighet. Utan det hade man förmodligen som läsare tyckt att citat från män som Mann 

och Balzac såg malplacerade ut i en roman om en sjuttonårig killes kärleksbekymmer på 90-

talet. Nu accepterar läsaren dem som en naturlig del av Jarles värld.  

 

2.2  Mottot och kapitlet. Samspelet mellan citat och narrativ 

Vad har då dessa kapitelmotton för relation till intrigen i respektive kapitel? I följande stycken 

tänker jag ta upp några olika typer av sådana samband som jag märkt i romanen: motton som 

reflekterar hela kapitlets innehåll, motton med en dramatisk funktion och motton som 

sammanfattar och går vidare. De här kategorierna utesluter inte alltid varandra, och gränserna 

kan ibland bli väldigt flytande. 

I början av analysen studerades mottot i kapitel 17, ”it wasn‟t a rock / it was a rock 

lobster”, som jag tolkade som en gestaltning av kapitlets titel ”En overraskelse”. Låt mig 

använda det som exempel. Hur hänger ”rock lobster”-mottot ihop med innehållet i kapitel 17? 

Vad är överraskningen? Vad var det som såg ut som A men visade sig vara B? Kapitel 17 

börjar med att Helge bjuder med den nydumpade Jarle ut på krogen. Helge är ovanligt trevlig 

mot honom och Jarle känner sig glad att hans vänskap med Helge i alla fall har kommit på 

fötter igen. Fram till dess att Helge tar mod till sig och berättar att medan Jarle legat hemma 

                                                 
25

 Andra citatkällor som omnämns i brödtexten är Che Guevara, Pixies, Stone Roses, R.E.M. och XTC. Che 

Guevara och The Smiths förekommer flitigast. 



13 

 

och varit sjuk så har Helge blivit ihop med Katrine. En överraskning så att det bara dundrar 

om det. Helges vänlighet visade sig vara något helt annat än Jarle trodde att den var, den såg 

ut som ett tecken på A men visade sig vara ett tecken på B. Kapitlet avslutas dessutom med en 

annan överraskning: de två killarna börjar slåss, och Jarle hör Helge säga något om Yngve, 

men kan inte uttyda vad (eftersom han får sitt huvud dunkat mot marken samtidigt). Jarle har 

inte kunnat nå Yngve eller hans föräldrar på hela den vecka han legat hemma, trots att han 

ringt flera gånger, så när han kommer loss från Helge springer han iväg hem till Yngve. Väl 

där märker han att huset står helt tomt: familjen Lima har flyttat. Här slutar kapitlet.  

Mottot i kapitel 17 passar in i den första kategorin, motton som reflekterar hela kapitlets 

innehåll. De dubbla överraskningarna utgör ju, med upptakt, hela kapitlets handling. Kanske 

kommer utvecklingen i detta kapitel också som en överraskning även för läsaren, som 

visserligen fått veta att Helge och Katrine står nära varandra, och att någonting inte riktigt är 

som det ska med Yngve, men inte fått några ledtrådar som inte Jarle fått (det är ju Jarle som 

berättar).  

Användningen av mottot i kapitel 17 passar även in i den andra kategorin, motton med 

en dramatisk funktion, eftersom det varnar för överraskningen, för att något kommer att visa 

sig vara annorlunda än det verkade, vilket läsaren sedan spänt kan vänta på. Mottots abstrakta 

och nonsensartade karaktär säger till en viss del emot en sådan tolkning, eftersom det kanske 

inte är så troligt att läsaren direkt förstår det vid en första läsning. Förstår läsaren det först vid 

en andra läsning så har ju den dramatiska effekten gått till spillo eftersom hon då redan vet 

vad som komma skall. Å andra sidan kan vi kanske inte säga att ett citat inte har en funktion 

bara för att vi själva missat den. 

Till sist har vi den tredje kategorin, motton som sammanfattar och går vidare. Det blir 

svårt att argumentera för att ”it wasn‟t a rock, it was a rock lobster” hör hemma i den här 

kategorin – det känns tydligt att citatet syftar framåt, på saker som ännu inte uppenbarats för 

läsaren, inte bakåt på vad som redan hänt. Men det går: det är ju i det föregående kapitlet, som 

utspelar sig under de dagar Jarle ligger hemma och är sjuk, som läsaren får veta att Helge 

kommer och hälsar på med läxböcker och skivor, att Helge är ovanligt trevlig – och att Helge 

säger att Katrine fortfarande är arg på Jarle och att Jarle borde låta henne vara i fred ett tag. 

Det är här läsaren får veta att Jarle gång på gång ringer till Yngve utan att få svar, det är här 

Jarles febriga hjärna försöker hitta förklaringar till denna frånvaro. Varningarna finns redan 

utplacerade och här kommer förklaringen till allt detta ovanliga, det ovanliga beteendet från 

Helge, den ovanliga tystnaden i telefonen hos familjen Lima – det var inte som Jarle trodde. 

”It wasn‟t a rock – it was a rock lobster.” 
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 Nu har de tre kategorier av samspel mellan motto och kapitelinnehåll som är typiska för 

Mannen som elsket Yngve exemplifierats. Samtidigt har det visats hur de kan gå in i varandra. 

Nu ska jag övergå till att visa hur de kan användas för att analysera vad mottocitaten har för 

funktion i romanens övriga kapitel, med mer ingående beskrivningar och ett antal exempel på 

varje kategori. 

2.2.1 Motton som reflekterar hela kapitlets innehåll 

Exempel A: kapitel 8 (Renberg s. 129). Det här kapitlet består av en tillbakablick till 1988 och 

dagen då Jarle blev vän med Helge. Jarle vill gärna vara alternativ och radikal och känner sin 

roll hotad av den säkrare pojken Helge Ombo, son till politiskt och fackligt engagerade 

föräldrar, allmänt kända som ”Ombofolket” och av Jarles pappa kallade ”sosialistpakk”. De 

båda förenas en regnig friluftsdag i sitt förakt för sådana hurtiga, småborgerliga påhitt som 

just friluftsdagar. De lämnar klassen och går vilse på heden medan de diskuterar musik och 

politik. Jarle berättar: ”Jeg var et åpnere system enn Helge, klar for alt som var alternativt, alt 

som var radikalt, alt som tok meg bort fra det jeg kom fra [...].”  (Renberg s. 135.) och längre 

fram: ”Før denne dagen hade jag bare vage idéer om hva jeg trodde på, men etter noen timmer 

over heiene var jeg nyfrelst kommunist skråstreck anarkist. Helge visste neppe [knappast] hva 

han gjorde med meg da vi gikk over Jæren den dagen.” (Renberg s. 141.) Tillsammans 

beskriver dessa båda citat inte bara en sammanfattning av kapitel 8, utan också näst intill en 

parafras av kapitlets motto: ”Det ville ha vært lett å overtale meg til å være med i en hvilken 

som helst revolusjon mot tyranniet” (Che Guevara, citerad i Renberg s. 129).
26

 En öppen, 

lättpåverkad Jarle har precis blivit övertalad att ”vara med i revolutionen”. Valet av källa är 

naturligtvis också väldigt passande. Che Guevara är inte bara en vänsterikon, utan även en 

tonårsikon: ett flitigt motiv på pojkrumsaffischer och T-shirtar. Det kan man knappast säga 

om Marx eller Engels, eller Fidel Castro för den delen. Che Guevara som citatkälla speglar 

alltså inte bara karaktärernas politik utan även deras ålder. Mer om det senare. 

Exempel B på ett motto som innefattar hela sitt kapitel är mottot för kapitel 10. Mottot 

är: ”det här är soundtracket till din samhällsomvandling”, ett citat ur en låt av svenska 

vänsterbandet Doktor Kosmos (Renberg s. 163). Kapitlet handlar om Jarle och Helges band, 

Mathias Rust Band. I kapitlets inledning får de veta att de fått en spelning och resten av 

kapitlet beskriver deras planerande och innehållet i de låtar de bestämmer sig för att spela. 

                                                 
26

 Ernesto ”Che” Guevara, 1928-1967, argentinsk-kubansk revolutionär och gerillaledare, ”blev efter sin död av 

vänsterintellektuella betraktad i ett romantiserat skimmer”. 

Ernesto ”Che” Guevara. http://www.ne.se/lang/ernesto-che-guevara, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-19. 
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Deras ambitioner beskrivs humoristiskt i en av romanens längsta meningar, här nästan 

halverad:  

 

 Herregud, skåninger, københavnere, østerbotninger, alle som kunne forstå et lite ord norsk ville ha 

MRB på maten [mataren, spelaren], ja, det var like før nå, at man så folk fra Luleå, Norrköping, 

Helsinki, Århus och Ølgod gå med MRB-buttons og MRB-T-shirts og MRB-gensere, og musikken 

vår, energien vår skulle ikke bare få folk til å hoppe opp og ned, synge med, den skulle forandre 

verden, visst skulle den det, vi var ledd i en fri, rettferdig og god revolusjon, som skulle gøra 

parkvesenet til helter og aksjefolka til tapere [förlorare], som skulle smøre samfunnet in med anti-

autoritær kommunisme, som skulle få folk til å fatte at valgfrihet ikke er et gode men et onde, bare 

et annet ord for utbytting og kapitalisme, [...] og setter du deg ned en gang inn i framtiden, la oss si 

i 2080, i det gode samfunnet, i en bedre tid, for å forske i godhetens historie, så vil du se at en av 

de mange linjene bakover har sin opprinnelse her, ja visst faen har den det; her i et øvningslokale i 

et bomberum på Kvernevik noen kilometer utenfor Stavanger sentrum, hvor det sitter tre gutter på 

sytten år, og de spiller i Mathias Rust Band [...]. (Renberg s. 172 f.) 

 

Bandets musik ska förändra världen: bli soundtracket till en samhällsomvandling. 

Exempel C, kapitel 13. Mitt tredje och sista exempel i den här kategorin är en mindre 

konkret form av koppling, synlig i kapitel 13 där mottot lyder: ”hey / must be a devil between 

us” (Renberg s. 239). I det här kapitlet tas alla Jarles relationer upp, och allihop går dåligt: på 

grund av händelser i det föregående kapitlet ligger hans mamma på sitt rum och kommer inte 

ner, Helge har skällt ut Jarle och nu pratar han inte med honom, Helge har berättat om dessa 

händelser för Katrine som nu också är sur på Jarle, och Yngve är frånvarande från skolan. När 

Jarle till slut vänder sig till sin pappa för att få råd och medlidande möts han dessutom av 

fördömande och en viss skadeglädje. Det är kanske ingen bokstavlig djävul som kommit 

emellan karaktärerna, men en bildlig: en konflikt har kommit emellan dem. 

 De här tre exemplen, A,B och C, passar in i Nordins beskrivning av motton som något 

som anger en grundton eller ett syfte. När det gäller de syften som Nordin beskriver att citat 

kan ha så kan man säga att det här är fråga både om en retorisk utsmyckning och om en 

demonstration, kanske av författarens lärdom men också av hans ”vältalighet” – i det här 

fallet hans förmåga att hitta och välja ut ett citat som så perfekt som möjligt inrymmer 

kapitlets innehåll. (Nordin s. 15.) 

 I stycket som kommer ska jag ta upp något som Nordin inte nämner: motton som inte 

bara beskriver narrativet utan blir en aktiv del av det. 

2.2.2 Motton med en dramatisk funktion 

Som jag nämnt i stycke 2.1 om berättarnivåer så betraktar jag mottona i just denna roman som 

en del av diegesen (om än på en annan nivå än brödtexten). Vissa av dem för också narrativet 

framåt genom introducera ny information eller antyda ny information. Det kan vara en 
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abstrakt aning om att något kommer att gå illa eller en mer konkret ledtråd till en konkret 

händelse i intrigen. Här följer några exempel på vad jag menar. 

Exempel A: Kapitel 12. Mottot, som är taget från en låt av Kent, lyder: ”jag är pojken / 

som sköt raketen / i min egen hand” (Renberg s. 208). Bilden av någon som ”skjuter” sig själv 

i handen (jämför uttrycket ”att skjuta sig själv i foten”) är en tydlig bild av att någon orsakar 

sin egen olycka. Det är precis vad som händer i det här kapitlet där Jarle ljuger för såväl Helge 

och Katrine som sin mamma för att kunna ta sig iväg och spela tennis med Yngve. Redan i 

föregående kapitel kan läsaren visserligen ana att Jarles planer kommer att gå i stöpet, där 

lovar han nämligen tre olika personer att tillbringa onsdagskvällen med dem: bandet som han 

ska öva med inför deras första spelning, Yngve som väntar sig att de ska spela tennis ihop, 

och så till sist modern som, efter att i flera dagar sagt till Jarle att hon är hemma och är sjuk, 

tar mod till sig och berättar att hon precis fått sparken och mår dåligt, och gärna vill att Jarle 

stannar hemma. Där slutar kapitel 11. När läsaren bläddrar till kapitel 12 så ser det alltså 

problematiskt ut, men skulle kunna lösa sig med att Jarle helt enkelt säger som det är till 

Yngve och bandet och tar hand om sin mamma. Kapitlets titel och motto säger däremot direkt 

emot någon sådan förhoppning om en enkel lösning. Titeln ”Falsk” antyder för läsaren att 

Jarle kommer att ljuga eller bluffa sig ur situationen och mottot berättar att det kommer att få 

konsekvenser – innan läsaren läst ett ord av brödtexten. Vad som sedan händer är att Jarle 

säger till Helge att han måste stanna hemma med sin mamma, säger till sin mamma att han 

måste öva med bandet senare och sedan, trots att modern besviket gått upp och lagt sig, i 

förälskelsens lyckorus åker iväg och spelar tennis med Yngve. Men hela tiden finns där en 

spänning eftersom läsaren vet att Jarle kommer att ”skjuta sig i handen”. Det sker också 

genom att Helge kommer till tennishallen på jakt efter Jarle – just när Jarle gett Yngve en 

present, Yngve har kramat honom och allt verkar gå bra – och skäller ut Jarle efter noter för 

att ha förändrats bortom igenkänning, ljugit och utnyttjat moderns situation, och inte vilja vara 

med i bandet längre. Mottots raket i handen har exploderat, och det blev inte så mycket 

vackert fyrverkeri som det blev blod och tårar. Mottot har varit med och ”planterat in” 

föraningen om att något kommer att hända, men också beskrivit typen av händelse: att någons 

beteende slår tillbaka på personen själv. 

Exempel B: Kapitel 6. Kapitlets titel är: ”Jeg forandrer meg”. Titeln i sig ger oss en 

antydan om kapitlets innehåll. Mottot säger ungefär samma sak, men starkare och mer 

poetiskt: ”I just have to explode / explode this body off me / wake-up tomorrow / brand new” 

(Renberg s. 94.) Det här mottot bygger inte bara upp en förväntan, som exemplet ovan, det 

ger också av sin laddning, sin explosiva variant av förändring till den i sig rätt odramatiska 
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förändring som Jarle gör i kapitlet: går och klipper sig. Mottot betonar den känslomässiga 

motiveringen till förändringen och Jarles plötsliga omvärdering av sitt utseende när han ser 

sig i spegeln:  

 

Håret hang ned over ansiktet, lang og fett. Ansiktet var kvisete. Jeg så katastrofal ut. For bare få 

dager siden ville jag væert stolt over dette utseendet; det var sånn det skulle være. [...] Herregud, 

tenkte jeg. Jeg tok hendene til håret, forsøkte å få luggen vekk fra øyene, jeg strøk hånda over 

kinnet. (Renberg s. 95.)  

 

Exempel C: Kapitel 14. Det kanske tydligaste exemplet på ett motto med en dramatisk 

funktion är citatet av Karl Ove Knausgård som inleder kapitel 14: ”en vanskapning, et 

monster: den fulle unge mannen” (Renberg s. 255).
27

 Citatet ger en definitiv förvarning om att 

det faktiskt kommer att förekomma en eller flera fulla unga män i kapitlet, och förmodligen 

med dåliga konsekvenser. Läsaren bär med sig denna varning genom kapitlet: kommer någon 

att ställa till problem? Vem? Hur då? Och när då? Mottots varning förstärks dessutom av de 

två meningar som kommer direkt efter mottot och upprepas ytterligare två gånger längre fram 

i kapitlet: ”Hvor dårlig kan ting gå? Det kan gå ufattelig dålig.” När kapitlet inleds med att 

Jarles bandkamrater Helge och Andreas röker på och dricker sig fulla just när de ska uppträda 

för första gången och beter sig som fnissande småbarn kan man kanske tro att detta är vad 

mottot syftar på, men sen kommer de där två meningarna: Hur dåligt kan saker gå? Det kan gå 

ofattbart dåligt. Med ens vet läsaren att mottots ”löfte” ännu inte är infriat, att det kommer att 

bli värre än så här. Mottot laddas med ytterligare betydelse, ytterligare allvar. Helge och 

Andreas förstör sedan hela spelningen för att de är för påverkade, och efteråt åker alla 

huvudpersonerna iväg på en fest hemma hos en rik kille som ingen av dem riktigt känner. Än 

en gång återkommer varningen: Det kan gå ofattbart dåligt. Detta är bara början. I resten av 

kapitlet infrias löftet då även Jarle blir full: han hånar och stöter ifrån sig både Katrine och 

Yngve, tillsammans med Helge och Helges lillebror vandaliserar han bilen och badrummet i 

huset de kommit till och han ligger med en tjej han aldrig träffat förr. Situationen 

sammanfattas av Helge i slutet av kapitlet när Jarle vaknar upp på en bänk: 

 

«Fy faen,» sa han. «Jeg har aldri sett noen grine så jævlig.» 

«Hæ?» 

«Deg,» sa han. «Du har jo ligget her og grått i to timer nå, hylt og skreket som en unge har du.»  

«Hvorfor det,» spurte jeg. 

«Fordi du har støtt fra deg alle du liker,» sa han. (Renberg s. 303.) 

                                                 
27

 Karl Ove Knausgård, norsk författare, f. 1968, debuterade 1998. 

Karl Ove Knausgård. http://www.ne.se/karl-ove-knausgård, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-18. 
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Mottots löfte är uppfyllt och kapitlet är slut. 

 De här tre exemplen har visat att kapitelmottot utöver en beskrivande eller 

sammanfattande funktion även kan ha en dramatisk funktion. 

2.2.3 Motton som sammanfattar och går vidare 

Efter den katastrofala kvällen som beskrivs ovan, inleds kapitel 15 med ett motto från gruppen 

The Smiths: ”what a terrible mess I‟ve made of my life” (Renberg s. 305). Det här mottot 

berättar onekligen inget nytt och spänningsskapande för läsaren – att Jarle rört till sitt liv 

ordentligt är redan tydligt. De flesta mottona i Mannen som elsket Yngve är av det här slaget: 

de kommer inte alls med någon ny information utan fungerar istället som en länk mellan ett 

kapitel och nästa, de utgör en sammanfattning av situationen så som den såg ut när vi lämnade 

karaktärerna i det föregående kapitlet och sätter samtidigt tonen för det kapitel som kommer. 

Mitt exempel A på detta är alltså kapitel 15 där Jarle, som i slutet av förra kapitlet precis hade 

tagit sig hem från ovan nämnda parkbänk, inte bara blir sjuk och tvungen att ligga hemma i 

sängen flera dagar – han drabbas dessutom hårt av ångest över det han gjort. Han associerar 

bland annat sin fylleångest till den alkoholiserade pappan: ”Hadde pappa det sånn hver helg? 

Nei. Det kan ikke være mulig. Et helt voksent liv, med dette selvhatet flere dager hver eneste 

uke? Hate sine egne hender, hate sin egen tunge, hate sine handlinger, hate sin kropp, hver 

uke hele livet?” (Renberg s. 310.) Det är i det förra kapitlet Jarle gör en ”terrible mess” av sitt 

liv, men det är kapitel 15 som handlar om det: det är här det sjunker in för Jarle vad han gjort, 

här han börjar oroa sig över vad konsekvenserna kan bli. Mottot sammanfattar det vi redan vet 

från kapitel 14, men det anger temat för kapitel 15.  

 Här har vi kommit in på Nordins definition av ett motto igen: mottot ”anger någonting 

om verkets [här kapitlets] grundton, syfte eller grundläggande idé.” Mottona i den här 

kategorin bygger på det som berättats i tidigare kapitel, men sätter grundtonen för det 

föreliggande kapitlet. Jag ska visa på ytterligare några exempel. 

Exempel B: kapitel 7. I slutet av kapitel 6 står Jarle nyklippt på skolgården och väntar 

på att Yngve ska dyka upp. När han till slut inser att Yngve inte är i skolan är han förkrossad: 

”Jeg var bare trist. Jeg var bare skuffa [besviken]. Vondt i kroppen, verk i hele meg. For 

Yngve ver ikke der til å se meg. Hva kunne være viktigere, tenkte jeg, i min maniske, forelska 

logikk, enn å være her?” (Renberg s. 112.) Kapitel 7 börjar sedan med mottot: ”and then I see 

a darkness / did you know how much I love you?” Det är ett motto som refererar bakåt – Jarle 

har redan blivit besviken, och läsaren har redan fått veta varför – men också framåt. Kapitel 
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sju inleds nämligen med att Jarle tillbringar fredagskvällen hemma ”som en punktert lunge” 

med ”kjærlighetssorg” – mottots mörker har sänkt sig över honom. Slutet på kapitel 6 och 

början på kapitel 7 har bundits ihop. Men mottot får en dubbel betydelse längre fram i kapitlet 

när Jarles pappa kommer förbi, oanmäld, berusad och fast besluten att se exfrun och sonen 

som inte alls vill ha honom där och som står handfallna när han tränger sig in i deras trygga 

hem: 

 

«Terje,» stotret mamma, «du må ut, du må – » 

«Nei faen,» pappa hevet stemmen mens han holdt en sko i hånda, som han hytta mot mamma, 

«nå har jeg faen ikke sett deg på to år, og guttungen har jo slutta å besøke meg, og så skal du kaste 

meg ut enda en gang? Kom igjen, nå skal vi vi være en familie igjen, hæ?» (Renberg s. 118 f.) 

 

Plötsligt handlar mottot om mörker orsakat av kärlek lika mycket om Jarles föräldrar 

krossade, mörka relation som den i sammanhanget flyktiga hjärtesorgen Jarle lider av. Mottot 

har en betydelse som tar avstamp i föregående kapitel, kapitel 6, men även denna ytterligare 

betydelse som blir tydlig först inne i kapitel 7. I och med denna dubbla tolkningsmöjlighet 

bygger mottot upp ett samband mellan två av romanens motiv, en koppling som annars inte 

hade varit tydlig. 

 Exempel C: kapitel 9. Mottot för kapitel 9 följer samma mönster som i kapitel 7. I slutet 

av kapitel 8, där Jarle reflekterar över hur han och Helge träffades, ifrågasätter Jarle sitt eget 

beteende under veckan sedan han träffade Yngve. 

 

 Den siste uka hadde det knirket i alle plankene, jeg hadde forandra meg på noen få dager, og 

pappa hadde dundra inn dørene hos mamma og meg. Jeg kunne ikke ha det sånn, kunne jeg? Og 

Katrine, var ikke hun dama mi? Herregud, denne Yngve, hva var nå det for noe vås [strunt, 

struntprat]? (Renberg s. 143.) 

 

Så kapitel 9 tar bara upp tråden när det inleds med att Jarle bestämmer sig för att ändra sig 

tillbaka medan han fortfarande kan: ”Jeg gjorde rent bord, rufsa til håret foran speilet på 

badet, kledde med i mine svarteste klær, og hver gang Yngve dukka opp i hjernen, flirte 

[flinade, log] jeg hånlig av ham og ønsket den gamle Jarle velkommen tillbake.” (Renberg s. 

144.) Kapitlets motto blir Jarles hälsning till förälskelsen och världen att det får vara nog med 

”vås”: ”kiss me where the sun don‟t shine” (Renberg s. 144). 

 Den av mottots funktioner som gestaltats med hjälp av ovanstående tre exempel är alltså 

att mottot kan, rätt utformat och rätt placerat, få en dubbel funktion där det både knyter ihop, 

eller sammanfattar, och samtidigt leder läsaren in i nästa kapitel. 
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2.3 Mottot och romanen. Tematik och sammanhang 

Romanens 18 kapitel är inte fristående berättelser: de bildar en gemensam helhet. Kapitlens 

motton har också en roll inte bara i ”sina” kapitel utan i verket, hela romanen. Jag återgår till 

samma motto som använts hittills: ”it wasn‟t a rock / it was a rock lobster”. Mottots relation 

till kapitel 17 har utretts, men vad har det för relation till romanen som helhet? Har dess 

innehåll något att säga om romanens syfte eller tematik? Som tidigare har beskrivits handlar 

mottot om en överraskning, och det finns två tydliga överraskningar i kapitlet: den första att 

Jarle får reda på att jag att hans flickvän blivit ihop med hans bästa vän Helge, och den andra 

att han får reda på att Yngve har försvunnit. Den största delen av kapitlet (14 av 15,5 sidor 

text) är dock interaktionen mellan Jarle och Helge. Om mottot berättar att en överraskning är 

viktig, och brödtexten låter en av dessa överraskningar ta upp så mycket mer plats, så kan 

mottot och texten tillsammans ge läsaren en ledtråd om att relationen mellan Jarle och Helge 

är lika viktig i romanen som den mellan Jarle och Yngve. En teori som får vikt för tolkningen 

av hela romanen, inte bara kapitlet. Motton pekar på vad som är det essentiella i kapitlen, och 

det essentiella i kapitlen bör ha en betydelse även för helheten: det är det som utgör helheten. 

 Vi kan också fråga oss vad det spelar för roll att detta och de flesta av romanens motton 

är låttexter, eller om det spelar någon roll vilka artister dessa låttexter citerats från. Vad gör 

det med romanen? 

2.3.1. Motton som relaterar till hela romanens handling och tematik 

Om vi tittar på innehållet i alla motton i Mannen som elsket Yngve så kan vi se några 

återkommande motiv: 

 Ett sådant motiv är förälskelsen. Mannen som elsket Yngve är en roman om en 

förälskelse och dess konsekvenser. Många av romanens motton återspeglar detta. Vissa citat 

handlar uttryckligen om förälskelse, men det kan se ut på olika sätt. Ta till exempel det allra 

första citatet i Mannen som elsket Yngve, det Talking Heads-citat som är motto för hela 

romanen: ”Why am I going out of my mind / whenever you‟re around? / The answer is 

obvious / love has come to town”.
28

 Jämför det med Balzac-citatet som är motto för kapitel 

11: ”kjærlighet har mange likhetspunkter med barndommen: den er også ureflektert, 

uoverveid, tankeløs”.
29

 I det första fallet har vi ett lyriskt motto på engelska – alla låttextcitat i 

romanen är för övrigt på engelska eller svenska –, i det andra fallet ett motto på prosa och 

                                                 
28

 Talking Heads, amerikansk rockgrupp bildad 1975, splittrad 1991. Talking Heads. 

http://www.ne.se/lang/talking-heads, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-18. 
29

 Honoré de Balzac, 1799-1850, fransk författare. Honoré de Balzac. http://www.ne.se/lang/honore-de-balzac, 

Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-18. 
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dessutom i norsk översättning. Ibland ligger det närmare till hands att tolka prosacitaten som 

ord lika mycket ut berättarens mun som från den citerade parten. De får så att säga en 

naturligare koppling till brödtexten eftersom de har samma form som den. Tänk till exempel 

på mottot av Che Guevara som jag har nämnt (”det ville ha vært lett å overtale meg til å være 

med i en hvilken som helst revolusjon mot tyranniet”) där jag också exemplifierade med citat 

ur brödtexten hur likt berättarens egna ord det är. Men i det här fallet är det kanske det första 

citatet, Talking Heads-citatet, som är det mer talspråkliga, det som ligger brödtextens språk 

närmast, medan Balzaccitatet är, om än skönlitterärt, mer fackspråkligt i sin ton och sitt ordval 

och påminner läsaren om att vi har en berättare som haft tretton år på sig att växa upp sedan 

intrigens händelser utspelar sig. Ändå handlar båda om samma sak: förälskelse och dess effekt 

på vår mentala förmåga. Det vill säga ungefär samma sak som hela romanens handling kretsar 

kring.  

 Om vi håller oss till de här två citaten en stund till kan vi se på Svante Nordins teorier 

om citeringens syften. (Nordin s. 15 f.) Nordins kategorier gäller bruket av citat generellt, inte 

bara i skönlitteratur. Det ser vi på en sådan formulering som att citat kan syfta till ”att belägga 

ett påstående” – lättbegripligt i ett facklitterärt sammanhang, men vad innebär det att belägga 

ett påstående med hjälp av citat i en roman? Går det ens? Vi kan kanske tänka oss ett 

påstående som de här två citaten skulle kunna belägga: ”Det går att bli så helt förvirrad och 

omdömeslös av förälskelse som Jarle blir, det händer många människor och har formulerats i 

ord många gånger förut”. Det blir ett påstående som rör intrigens trovärdighet och förankring i 

världen utanför romanen: ett påstående om att karaktärerna och intrigen kanske inte existerar 

utanför diegesen, men de känslor som beskrivs utgör någon slags sanning, att de kan finnas 

och finns i verkligheten. Balzaccitatet kanske taget för sig stämmer bäst in på Nordins tankar 

om citat som ”åberopa[r] en auktoritet” eller är en ”demonstration av den talandes lärdom”, 

men i romanens sammanhang, där musik och nutidshistoria spelar större roll än 1800-

talsromaner, kan Talking Heads också göra anspråk på att vara om inte en auktoritet så 

åtminstone en källa som visar på författarens eller berättarens ”lärdom” inom det område de 

själva visat sig värdera, och en tydlig anslutning till en kultur – populärkulturen. 

 Andra motton i romanen som anknyter till förälskelsetemat är ”jag gömmer mig i 

vinden / som kysser dig på munnen” (Renberg s. 17), ”and then I see a darkness / did you 

know how much I love you?” (Renberg s. 113) och ”you and me were never meant to be part 

of the future / all we have is now” (Renberg s. 360) som jag kommer att behandla i nästa 

stycke.   
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Ett annat motiv som återkommer i ett par motton är tid, eller nutid. Den del av Jarles 

berättelse som utspelar sig under ett par veckor 1990 ramas in av det första och det sista 

kapitlet, som båda utgör ett slags språkliga tidsresor. Det är också de enda två kapitel där 

berättaren i hela stycken använder sig av presens.
30

 I det allra första kapitlet tar berättaren, den 

30-årige Jarle, läsaren vid handen och visar på massor av saker som hänt sedan 1990, allt 

sådant som synts eller hörts lite extra i mediebruset: prinsessan Dianas död, George W. Bush, 

filmen The Matrix, Gulfkriget, tv-serien Friends – allt huller om buller – och frågar läsaren: 

”Kan du fatte det, at ingenting av dette har hendt? Synes du att det höres bra ut? Det har ikke 

hendt.” (Renberg s. 10.) Efter några fler liknande frågor och ett implicit svar från läsaren 

fortsätter han längre  

fram:  

 

Okei: Da heter det ikke EU, da heter det ikke Russland, og da heter det ikke Either you are with us 

or you are with the terrorists.” Det heter EF, og vi er emot det, det heter Sovjetunionen, og det 

forandrer seg fra dag til dag, det heter Perestrojka, nedrustning og Glasnost. (Renberg s. 10 f.) 

 

I enlighet med kapitlets motto, ”Livets vesen er samtidighet” av Thomas Mann (Renberg s. 9), 

flyttar berättar-Jarle sina läsare inte bara till en dåtid utan från en samtid till en annan – när vi 

glömt allt som hänt sen 1990 kan vi, medan vi läser romanen, acceptera det som ett slags 

tillfällig nutid. Men när vi tillbringat ett par veckor i 1990, så ska vi också tillbaka. Det 

avslutande kapitel 18 inleds därför med att cirkeln sluts: ”Det heter EU nå, men vi er fortsatt 

ikke medlemmer, det heter Russland, men det går ikke så godt i den gamle 

kommunistbastionen, og det heter, fornærmende nok, Either you are with us or you are with 

the terrorists.” (Renberg s. 360.) Ett par sidor ägnar berättaren åt att åter påminna oss läsare 

om det vi i inledningskapitlet uppmanades att glömma, att nyhetshistoria för nyhetshistoria 

och popgrupp för popgrupp ta oss tillbaka till 2003. Cirkeln sluts också i och med mottot, som 

än en gång handlar om nuet: ”You and me were never meant to be part of the future / all we 

have is now” av The Flaming Lips (Renberg s. 360). Helt bortsett från språk och källa har 

alltså det här citatet och det från det första kapitlet – ”livets vesen er samtidighet” – ett 

gemensamt tema: nuet som det enda som existerar, som livets väsen eller i det förra fallet som 

en relations väsen.  

 Det är inte en slump att just kapitel 18, och inte kapitel 1, får mottot med en 

relationsvinkling. Där kapitel 1 bara var en tidsresa följs returresan i kapitel 18 av ytterligare 

                                                 
30

 Genom hela romanen lägger berättaren ibland in kursiverade kommentarer, tankar som tillhör honom eller 

hans yngre jag, som ibland står skrivna i presens. 
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handling – berättelsen är inte slut. Tiden ska böjas lite till: ”Forskjellen mellom Jarle sytten år, 

som stirrer mot framtiden fra et fotografi, og Jarle tredve, som betrakter seg selv i 1990, er 

stor. Det er ikke så ofte vi kommer i kontakt med hverandre, [...]. Men for noen dager siden 

smeltet vi sammen. Vi tok hverandre i hånda igjen.” (Renberg s. 364.) Jarle får reda på att 

Yngve hade – och har – schizofreni och ”nu” 2003 bor på något slags stödboende i Stavanger. 

”Jarle tredve”, Jarle trettio, åker för att hälsa på Yngve. Medan han är på väg dit är det Jarle 

själv, istället för läsaren, som gör en tidsresa: ”Det skjedde noe merkelig da jeg gikk fra 

bussen og inn mot Aspervika. Jeg vet at det ikke kan skje, men likevel kjentes det som om jeg 

gikk bakover i tid mens jeg beveget meg framover på asfalten.” (Renberg s. 372 f.) Jarle 

filosoferar på vägen kring oavslutade händelser: ”Har du kjent den følelse, når man brått 

kjenner at en fjern hendelse i fortiden aldri fikk sin fortsettelse, eller slutt? Tiden gikk, dagene 

fulgte etter hverandre, men denne dagen, denne hendelsen, fikk aldri noen morgendag.” 

(Renberg s. 373.) Liksom paret, ”you and me”, i mottot, blev inte heller Jarle och Yngves 

historia en del av framtiden, den fanns bara under en kort tid och fick inget avslut. 

När Jarle väl träffar Yngve märker han att Yngve inte heller lever i tiden riktigt så som 

folk vanligen gör. Han kan svara på vad han brukar göra om dagarna på boendet 2003, men 

samtidigt uppfattar han inte att det var väldigt länge sedan han senast såg Jarle, utan pratar om 

deras tennisövningar på onsdagar som om de träffats och spelat onsdagen innan.  Allt är nutid 

för Yngve.  

 

Yngve behandla tiden annerledes enn meg, eller tiden behandla ham annerledes, det er ikke godt å 

si. Han snakket som om vi ikke hadde vært fra hverandre i tretten år, som om det bare var noen få 

sekunder siden vi møttes i skolegården på Kongsgård, en dag i januar 1990, som om vi akkurat 

skulle ha gått derfra i regnet og vinden, på vei ned til byen for å gå på kafé. Om han gjorde det 

med vilje, fortrengte tiden med ettertrykk, eller om det faktisk var sånn for ham, vet jeg ikke. Men 

jeg fulgte ham. Jeg ville også at det skulle være neste dag. (Renberg s. 379.) 

 

Den oavslutade händelsen som Jarle talade om, den som aldrig fick en fortsättning eller 

morgondag, får ett slags avslut i detta möte, men det är samtidigt fortfarande skiljt från tidens 

normala gång av denna underliga tidsuppfattning som drabbar inte bara Yngve utan även Jarle 

som ju tycker sig ha, på något plan, tillfälligt färdats tillbaka i tiden till sitt sjuttonåriga jag. 

”you and me were never meant to be part of the future” – det står kvar. Här och i det 

inledande kapitlet finns ett tema kring nuet och tidens gång som speglas i kapitlens motton. 

Den tanklösa förälskelsen och upptagenheten vid nuet (den senare personifierad i 

Yngve) går också båda in i ett större urskiljbart tema: tonårstiden, att vara på väg att bli vuxen 

men ännu inte riktigt vara det. 
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 Att det allra första kapitelmottot är taget från en höglitterär författare som Thomas 

Mann skickar signaler om att Mannen som elsket Yngve inte är riktad till en tonårspublik, 

vilket till exempel en synopsis hade kunnat indikera. Däremot är det en roman om 

berättarjagets ungdom – om en sjuttonåring, hans vänner, hans tankar och hans upplevelser. 

Många motton i romanen speglar detta. 

 Ett par av de motton jag inte tagit upp än är de som inte har någon påtaglig koppling till 

”sitt” kapitels intrig. Det rör sig om mottot i kapitel 3 – ”everybody knows it hurts to grow up 

/ but everybody does” (Renberg s. 39) – och mottot i kapitel 5 – ”you may leave school, but it 

never leaves you” (Renberg s. 83). Båda citaten handlar om att bli vuxen. Deras anknytning 

till respektive kapitel är svag (karaktärerna befinner sig visserligen i skolan i kapitel 5 men det 

gör de i de flera kapitel) men de är desto starkare förbundna med romanen som helhet. Den, 

enligt mottot, smärtsamma processen att bli vuxen som Jarle föga känner av i kapitel 3 blir 

han desto mer varse under romanens gång och kanske tydligast i slutkapitlet, där Jarle ändå 

har växt upp – även om Yngve kanske inte har det. 

 Kapitel 9:s motto ”kiss me where the sun don‟t shine” osar ungdomlig uppkäftighet. 

Balzaccitatet i kapitel 11, ”kjærlighet har mange likhetspunkter med barndommen: den är 

også ureflektert, uoverveid, tankeløs”, använder visserligen ordet barndom, men utan någon 

ingående kunskap om var man drog gränsen mellan barn och vuxen i Balzacs Frankrike kan vi 

ändå tolka in även den sjuttonårige Jarle och hans jämnåriga i denna barndom. Inte bara för att 

de är barn i laglig mening – när är man så oreflekterande, ”oövervägande” och tanklös som i 

tonåren? Som sagt går tonårens självupptagenhet och fokus på nuet att spåra i mottona i 

kapitel 1 och 18. Förändringslängtan i kapitel 6 – ”I just have to explode / explode this body 

off of me” – får också en ton av tonårsrevolt i det här sammanhanget.  

 Det är något tonårsmässigt i själva upptagenheten av musik och medieflöde som 

genomsyrar romanen, och som våra motton utgör en del av – dessa motton som inte är 

hämtade bara från annan skönlitteratur (Mann, Balzac), utan från politiska texter (Guevara, 

vars koppling till tonårskulturen jag nämnt och kommer att återkomma till), från 

nutidshistorieskrivning (Hobsbawm) och framför allt från pop- och rocklåtar. Detta leder oss 

osökt in på ämnet för nästa stycke: citatens källor. 

2.3.2 Vem citeras? Effekten av mottonas ursprung 

När Svante Nordin talar om de traditionella syftena med att använda citat, är de alla mer eller 

mindre kopplade till källan för citatet. Det gäller även citerandet i Mannen som elsket Yngve. 

Det tänker jag visa på nu genom att ta upp alla dessa syften som Nordin nämner. För att göra 
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det lite lättare att följa med i mitt resonemang kommer jag i stycket närmast, ”Syftet med att 

citera och dess relation till citatets källa”, att kursivera Nordins formuleringar.  

 Vill man med citat belägga ett påstående så förlitar man sig på en annan källas 

trovärdighet, och att citera för att åberopa en auktoritet handlar kanske till och med mer om 

just vilken auktoritet man åberopar än vilket citat man väljer. Till exempel Tore Renbergs 

valda motto av Eric Hobsbawm – här åberopar Renberg en auktoritet för att visa på att den 

tidsperiod han valt att beskriva är historiskt betydelsefull, och han väljer en högt ansedd och 

marxistisk historiker som passar både den tid då romanen utspelar sig och den ideologi som 

romanens karaktärer bekänner sig till. Om man citerar för att skapa en retorisk utsmyckning 

har förmodligen den språkliga skönheten eller innehållet hos citatet större betydelse än vem 

man citerar, men det kan kanske få större effekt om lyssnarna/läsarna dessutom är bekanta 

med citatet. Låttextcitaten i Mannen som elsket Yngve är exempel på detta: få människor 

skulle känna igen vart och ett av citaten eftersom de alla är tagna från olika artister och en del 

av dem är väldigt korta: istället är det innehållet som motiverar att de valts ut till motton. Citat 

valda för att demonstrera den talandes lärdom och/eller förtrogenhet med klassisk litteratur 

väljs förslagsvis från så berömda eller högt aktade källor som möjligt, här till exempel 

Thomas Mann som citeras tidigt i romanen och riktar läsarens förväntningar mot något mer än 

så kallad populärlitteratur. Vill man använda citat för att ansluta sig till en kultur, en grupp, 

en åsiktsriktning et cetera, så väljer man lämpligen en källa med högt anseende inom just den 

gruppen, så som Che Guevara och Doktor Kosmos kan vara lämpliga källor om man riktar in 

sig mot en viss generation vänstersympatisörer, eller The Smiths, Pixies och andra grupper 

som citeras kan ha hög status hos många musikkännare. 

 Även om bredden i citatkällor ger ett ökat fokus på citatens innehåll snarare än deras 

ursprung, har det också en annan funktion. Att Renberg har en stor bredd i urvalet av motton 

borde tjäna till att tilltala en bred grupp läsare då den stora mängden källor ger en signal om 

att (den implicite) författaren inte förväntar sig att läsaren ska kunna känna igen alla motton 

och ingen läsare därför behöver känna sig utesluten av höglitterära motton. Samtidigt kan de 

flesta läsare antas känna igen något motto och den musikintresserade läsaren kan känna sig 

extra initierad. 

Några gemensamma drag, utöver det musikaliska, kan ändå urskiljas bland Renbergs 

citatkällor, vilket ska visas resten av denna del. Det första exemplet är det ideologiska draget. 

 

Far til Helge forkastet alle uttrykksformer som ikke hadde et klart innhold, som ikke tok stilling, 

som ikke hade målsetninger. Filmer, bøker og musikk tjente en sak, og var ikke underholdning. 
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Sport var underholdning, mente han, og gikk på alle Viking-kampene. Han var en knallhard 68-er 

med et formåltjenlig [ändamålsenlig] kunstsyn. (Renberg s. 189.) 

 

Så beskriver Jarle sin bäste väns pappa, Trond Ombo, och ger samtidigt en beskrivning av en 

långt dragen marxistisk konstsyn. Vi kan ställa frågan: passar romanen Mannen som elsket 

Yngve in i Trond Ombos konstsyn? Tar den ställning? Tjänar den saken? För att helt och 

hållet besvara de frågorna skulle det dock minst krävas en uppsats till, så jag stället den här 

frågan istället: passar romanens motton in i Trond Ombos konstsyn? Säger de något om 

romanens politiska syfte eller ställning, om den har någon? 

 På försättsbladet till Mannen som elsket Yngve citeras, som tidigare nämnts, den 

marxistiske historikern Eric Hobsbawm. I kapitel 8 citeras Che Guevara. I kapitel 10 citeras 

svenska (vänster-)politiska bandet Doktor Kosmos. Vänsteraspekten finns onekligen 

representerad bland mottona, liksom den finns bland romanens karaktärer – Jarle, Helge, 

Helges föräldrar och Jarles mammas väninna har alla starka politiska övertygelser. Men 

räcker detta för att säga något om romanen i sig? 

 I sin artikel ”Homoerotic or homophobic? Teenage bodies in Mannen som elsket 

Yngve” tar Melissa Gjellstad upp en liknande fråga: tar romanen någonsin ställning till 

homosexualitet? Gjellstad menar där att berättarperspektivet – berättaren är trettio år och ser 

tillbaka på sådant han gjorde och tänkte när han var en hormonstinn tonåring – effektivt 

avfärdar homosexualiteten som ”hot” eftersom alla sådana tendenser då går att avfärda med 

”då när jag var ung och dum, men inte nu längre.” Gjellstad formulerar det så här:  

 

However, the thirty-year-old narrator displaces the threat of alternative gender from sensible 

adulthood to an unstable stage of life as an adolescent. This shift belittles the power of the question 

of homosexuality in an attempt to disregard same-sex attraction as a possible product of either the 

emotional and physical turmoil of puberty or the innocence of youth.
31

 

 

Notera att vi åter är inne på tonårsaspekten, eller hos Gjellstad puberteten: ”the emotional and 

physical turmoil of puberty or the innocence of youth.” Gjellstad går vidare in på författaren 

Tore Renbergs egna uttalanden om romanen och hans eventuella ansvar att ta upp vissa 

frågor. Det är något som jag vill undvika; här ser jag bara på själva romanen. Men Gjellstads 

tankar om berättarperspektivet kan ändå vara relevanta när vi diskuterar det politiska 

elementet i romanen: det är sant att berättaren, den 30-årige Jarle, sällan om någonsin tar 

ställning. Han låter sitt yngre jag tala om revolution, om det goda samhället och om hur 
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motbjudande han och Helge finner oljemiljonärernas vräkiga lyxvillor, men själv tar han inte 

större politisk ställning än detta, i det sista kapitlet:  

 

Hvis du har anlegg for det, vil et kortere besøk i en by som Stavanger, eller andre liknande byer i 

verden, radikalisere deg. Borgerskapet, oljerikdommen og den hamningsløse paraderingen med 

egen velstand er fornærmende. [...] å komme hjem har fungert godt for meg, etter mange år i 90-

tallsdvale ved universitetet i Bergen; verden skjuler seg ikke her nede. Den er seg selv, brutal, uten 

hemninger, lykkelig. (Renberg s. 362 f.) 

 

Det är en kommentar med en politisk botten, men det handlar kanske mest om känslan av att 

återvända hem, om att de åsikter man en gång haft om något finns kvar även när man 

återvänder. Den 30-årige Jarles känslor om självgodheten och oljepengarna är lika stor del av 

hans relation till hemstaden som hans relation till politiken, liksom den 17-årige Jarles 

inställning till politiken inte bara är politik utan en del av hans relation till klasskamraterna, en 

del av hans relation till Helge, ett allmänt uppror: ”Jeg var et åpnere system enn Helge, klar 

for alt som var alternativt, alt som var radikalt, alt som tok meg bort fra det jeg kom fra [...].” 

(Renberg s. 135). Som Gjellstad beskriver, går det tonårstypiska, här upproret och de 

brinnande övertygelserna, lätt att lägga endast på 17-åringen, det blir en del av gestaltningen, 

men inte en del av syftet. Mottona talar också för en sådan tolkning: jag har redan nämnt 

skillnaden mellan att citera Che Guevara jämfört med till exempel Karl Marx: där den förre 

förknippas med ”affischer och T-tröjor” lika mycket som revolution, förknippas den senare 

med en viss politisk teori, med ett helt system.
32

 Det är svårare att ”bortförklara” en referens 

till Marx än en referens till Guevara: den blir mer politiskt laddad. Doktor Kosmos har en 

tydlig politisk inriktning på sina texter, men helt oavsett om läsaren kan förväntas känna till 

det eller inte så har de i alla fall mindre tyngd som citatkälla än t.ex. en politiker eller 

akademiker just eftersom de är en pop-/rockgrupp, och inte en särskilt välkänd sådan. 

Hobsbawm må ha anseendet, men det citat som figurerar i romanen rör inte politik, utan om 

en tidsperiod: ”Det kan imidlertid ikke være alvorlig tvil om at en epoke i verdenshistorien 

endte og en ny begynte i slutten av 1980-årene og begynnelsen av 1990-årene.” (Renberg s. 

5.) I citatet specificeras inte ens varför detta epokskifte inträffade, eller vad någon av 

epokerna stod för. Det är föredömligt objektivt. Dessutom tillkommer förstås att det här bara 

är tre motton av totalt tjugo. Det är alltså inte försvarbart att hävda att Mannen som elsket 

Yngve har något tydligt politiskt syfte bara utifrån dess motton. Däremot kan man nog säga att 
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 ”Fyrtio år efter sin död är Ernesto ‟Che‟ Guevara fortfarande en världsberömd person, lätt igenkännlig på 

affischer och T-tröjor, en ikon för flera generationer, en symbol för uppror och revolution.” ur: 

”Vem var ‟Che‟ Guevara egentligen?” http://www.ne.se/rep/vem-var-che-guevara-egentligen, 

Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-19. 
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den har en så stark närvaro av vänstervärderingar att den har något slags ideologisk identitet. 

Det är som sagt ett ämne för en hel uppsats till. 

 Ett tredje tema som faktiskt antyds i diegesen är ”homotematiken”: 

 

Ja, og så? Grekerne och egypterne var homo alle sammen, Thomas Mann var skaphomo, og det 

skulle ikke forundre meg om James Dean var kjernehomo, og hvem vet, når vi først är inne på det; 

Marx og Engels i samme binge? Hvorfor ikke? [...] Og Morrisey, vokalisten i Smiths, var ikke han 

noe seksuelt tvetydig? Var ikke han bra homo?  

 Jeg stanset tankerekken. Hva var det jeg holdt på med? (Renberg s. 106.) 

 

Uppmärksamma läsare känner igen det här citatet eftersom jag redan hänvisat till det 

angående att citatkällorna förekommer i brödtexten. När nu ”Jarle själv” tar upp denna 

koppling som han ser mellan Thomas Mann och The Smiths, få jag lov att nämna den. Men 

jag kan inte göra mycket mer än så. Ord som homosexualitet eller ”homo” nämns så pass 

sällan i romanen att man här närmast får känslan av att berättaren tar upp det för att kunna 

lämna det år sidan, få det ur världen – Jarle avbryter raskt sin egen inre monolog och avfärdar 

den som struntprat.
33

 Berättaren nämner dessutom att veckorna då han var kär i Yngve var 

den enda gången har förälskade sig i en annan kille, och eftersom vi tillskrivit berättaren 

urvalet av mottocitat så är det kanske lönlöst att leta efter mönster som berättaren uttryckligen 

avfärdat. 

2.3.3 Intertextualitet. Motton som länk mellan romanen och världen utanför 

När Svante Nordin inleder sin bok om citatets historia förklarar han citatets plats i 

litteraturvetenskapen så här: 

 

Tydligt är att vi kan se citatet som en form av vad man med ett modeord ur modern litteraturteori 

brukar kalla ”intertextualitet” (Julia Kristeva) eller ibland ”transtextualitet”. […] Litteratur uppstår 

ur litteratur. Detta gäller om skönlitteraturen, som förutsätter förebilder och influenser, 

litteraturgenrer och litteraturspråk, likaväl som läsvanor, bokproduktion och bokdistribution, det 

vill säga ett litterärt fält av både andlig och materiell art. […] Citatet är bara ett ovanligt tydligt och 

explicit uttryck för detta texters sammanhang med texter, detta nätverk av referenser, detta utbyte 

av blickar och miner. (Nordin s. 14 f.) 

 

Motton är en specifik form av citat, och citat är i sin tur ett specifikt uttryck för det mycket, 

mycket större och abstraktare begreppet intertextualitet. Jag tvekar inför att ge mig i kast med 

detta begrepp. Ändå måste jag kommentera hur dessa motton som jag valt att studera påverkar 

romanens relation till annan litteratur och till omvärlden, eftersom det är en så stor del av vad 
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motton, i egenskap av citat, är. Mycket av det jag redan sagt, om citatkällor, om trovärdighet 

och om känslomässig realism, handlar redan om mottots intertextuella egenskaper – det är 

svårt att komma ifrån.
34

 Här ska jag bara ta upp ytterligare ett par vinklingar på detta. 

 Jag har talat om citatens innehåll och citatens källor, med det faktum att Tore Renberg 

över huvud taget använder motton kan också påverka hur vi uppfattar romanen. 

Layoutmässigt utgör de små avbrott, vit yta i texthavet. De är andningspauser av någon 

annans ord mellan ett kapitels brödtext och ett annats. De är också små påminnelser om 

omvärlden, den utomdiegetiska verklighet som läsaren befinner sig i. De knyter ihop romanen 

med verkligheten.  

 En effekt av bruket av mottot kan vara att sända signaler om vilken typ av roman detta 

är, vilken genretillhörighet den har. Vilka böcker brukar ha motton? Nordin skriver:  

 

En litteraturgenre mitt emellan skönlitteratur och vetenskap där mottot särskilt flitigt kommit till 

användning är biografin. Man finner motton till varje särskilt kapitel i arbeten som John Morleys 

Life of Gladstone (1903), Winston S. Churchills Lord Randolph Churchill (1906), Frans G. 

Bengtssons Karl XII:s levnad (1935-36), Michael Foots Aneurin Bevan (1962, 1973), Joachim C. 

Fests Hitler (1973) och Andrew Roberts‟ Salisbury (1999) – för att nu plocka några exempel från 

olika perioder. (Nordin s. 56.) 

 

Med sin utförliga exemplifiering visar Nordin att detta är ett sedan länge etablerat grepp. Om 

kapitelmotton är ett grepp vi vant oss vid i biografier, så blir bruket av dem i Mannen som 

elsket Yngve ett stöd för läsaren i att, under läsandets gång, acceptera fiktionen: romanen, som 

redan är en berättelse av en man som ser tillbaka på sin ungdom, blir en fiktiv biografi. 

  

3 Sammanfattning 

Syftet var att granska vilken funktion motton och kapitelmotton får i Tore Renbergs roman 

Mannen som elsket Yngve. Svante Nordins teorier om mottots och citatets funktion, 

kompletterat med teorier från Genette, har varit en grund som analysen utgått från, ibland 

avvikit från och förhoppningsvis återkommit till. 

Resultatet bekräftar Nordins och Genettes beskrivning av mottot som något som i första 

hand omfattar romanen eller kapitlet det tillhör som helhet, något som pekar på det 

huvudsakliga temat eller motivet i texten. Resultatet visar också att det finns fall när mottots 
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funktion växer utöver den definitionen, framför allt då mottot är med och driver narrativet 

framåt. 

De syften som Nordin ger för användandet av citat har visat sig variera i relevans. Som 

nämndes i inledningen har sådant som att belägga ett påstående eller åberopa en auktoritet 

blivit svårt att applicera på skönlitteratur. Här kan mottot istället få en besläktad funktion där 

mottot i egenskap av något inlånat från världen utanför romanen visar på det universella i 

romanens motiv eller tema – det som mottot åsyftar. 

Teorierna om citat som syftar till att skapa en retorisk utsmyckning eller till att ansluta 

sig till en viss kultur har visat sig mer direkt applicerbara.  I det förra fallet kan de 

kapitelmotton, som visat sig fungera lika bra som en sammanfattning av händelser i 

föregående kapitel som av temat i det kommande, närmast beskrivas som retoriska figurer. I 

det senare fallet har konstaterats att bredden i urvalet av motton i romanen öppnar för en bred 

läsargrupp men även ger ett extravärde, en känsla av att tillhöra de invigda, för de 

musikkännare som kan tänkas känna igen flertalet motton. 

I enlighet med Genettes teori om att närvaron av motton kan hjälpa till att 

genrebestämma ett verk, men baserat på Nordins fakta om att motton är vanligt 

förekommande i biografier, har också visats att bruket av motton i Mannen som elsket Yngve 

ger romanen en identitet som fiktiv biografi. 

 Nordins kategorier visar sig bjuda på problem när citaten som ska kategoriseras faller in 

under fältet populärkultur snarare än, i brist på bättre term, högkultur. Det som Nordin kanske 

menar är ett enda syfte, eftersom han nämner dem i samma mening – att demonstrera 

författarens lärdom och författarens kunskap om klassisk litteratur – blir här två olika syften. 

Ett motto som inte har någon koppling till klassisk litteratur ändå kan visa upp författarens 

lärdom inom och kunskap om andra områden, i Renbergs fall musik. Detta är förvisso bara en 

smärre justering, eller breddning, av Nordins formulering, men låttextcitaten skiljer sig 

samtidigt radikalt från de klassiska citaten i och med att de åkallar ett helt annat medium. 

Vilken roll musiken får i textformat och huruvida citat ur sångtexter skiljer sig från citat ur 

icke tonsatta dikter i den effekt de får i skönlitteraturen skulle kunna vara ett fält för vidare 

studier, om det inte redan är det. 

 En annan funktion som motton kan fylla, som har visats på i denna analys men som 

varken Nordin eller Genette tar upp, är den dramatiska funktionen. Genette nämner att ett 

motto oftast kan tolkas först i efterhand, men kommenterar inte att detta skulle kunna 

användas som ett berättartekniskt grepp för att bygga upp spänning, vilket jag menar är fallet 
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med flera motton i Mannen som elsket Yngve.
35

 Det här blir mitt bidrag till analysen av 

mottons roll i skönlitteraturen. 
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 Genette s. 149. 
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4. Bilagor  

Bilaga 1. Sammanställning av citat 

Försättsbladet, s. 5 

Why am I going out of my mind 

whenever you’re around? 

The answer is obvious 

love has come to town 

Talking Heads, “Uh-oh, Love Comes to Town” 

Det kan imidlertid ikke være alvorlig tvil om at en epoke i verdenshistorien endte og en ny 

begynte i slutten av 1980-årene og begynnelsen av 1990-årene. 

Eric Hobsbawn, ”Ekstremisnens tidsalder” 

Kapitel 1: Mathias Rust Band, s. 9 

livets vesen er samtidighet 

Thomas Mann 

Kapitel 2: En vakker gutt, s. 17 

jag gömmer mig i vinden 

som kysser dig på munnen 

Bob Hund 

Kapitel 3: Far til Hebbelille er død, s. 39 

everybody knows it hurts to grow up 

but everybody does 

Ben Folds 

Kapitel 4: Lørdag 20. januar 1990, s. 50 

it was a world  

what a world! 

what a world? 

what a big world 

but a world to be drowned in 

Pere Ubu 
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Kapitel 5: Dalai Lama kommer til Finnmark, s. 83 

you may leave school 

but it never leaves you 

XTC 

Kapitel 6: Jeg forandrer meg, s. 94 

I just have to explode 

explode this body off me 

wake-up tomorrow 

brand new 

Björk 

Kapitel 7: Høre Radiosporten med pappa om søndagene, s. 113 

and then I see a darkness 

did you know how much I love you? 

Bonnie “Prince” Billy 

Kapitel 8: Er du sosialist? s. 129 

det ville ha vært lett å overtale meg til å være med 

i en hvilken som helst revolusjon mot tyranniet 

Che Guevara 

Kapitel 9: Jeg tror alt ordner seg, s. 144 

kiss me where the sun don’t shine 

The Stone Roses 

Kapitel 10: Fittesatan Anarkikommando, s. 163 

det här är soundtracket till din  

samhällsomvandling 

Doktor Kosmos 

Kapitel 11: Jeg kan ikke være tre steder samtidig, s. 176 

kjærlighet har mange likhetspunkter med barndommen: 

den er også ureflektert, uoverveid, tankeløs 

Balzac 
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Kapitel 12: Falsk, s. 208 

jag är pojken 

som sköt raketen 

i min egen hand 

Kent 

Kapitel 13: Jeg sier: Stein, grus, sand, s. 239 

hey 

must be a devil between us 

The Pixies 

Kapitel 14: Lørdag 3. februar 1990, s. 255 

En vanskapning, et monster: den fulle unge mannen. 

Karl Ove Knausgård 

Kapitel 15: Du er en skam, Jarle Klepp, s. 305 

what a terrible mess I’ve made of my life 

The Smiths 

Kapitel 16: Kan vi ikke ligge sammen en siste gang? s. 315 

I came to disappear 

R.E.M. 

Kapitel 17: En overraskelse, s. 345 

it wasn’t a rock 

it was a rock lobster 

The B-52‟s 

Kapitel 18: Hunden over Rennesøyhornet, s. 360 

you and me were never meant to be part of the future 

all we have is now 

The Flaming Lips  
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Bilaga 2. Citatlista, Renberg s. 384. 

 

Sitater hentet fra:  

s. 5: Talking Heads, 77, «Uh-oh, Love Comes to Town» (David Byrne), 1977 

s. 5: Eric Hobsbawn, Ekstremismens tidsalder, Gyldendal Norsk Forlag, 1994 

s. 9: Thomas Mann, Josef og hans brødre, Gyldendal Norsk Forlag, 1995 

s. 17: Bob Hund, Ett fall och en lösning, «Nöden kräver handling» (Bob Hund), 1997 

s. 39: Ben Folds, Rockin’ the Suburbs, «Still Fighting It» (Ben Folds), 2001 

s. 50: Pere Ubu, The Modern Dance, «Humor Me» (Herman, Krauss, Maimone, Thomas, 

Ravenstine), 1978 

s. 83: XTC, Wasp Star (Apple Venus vol. 2), «Playground» (Andy Partridge), 2000 

s. 94: Björk, Homogenic, «Pluto» (Björk), 1997 

s. 110: The Smiths, The Smiths, «Hand In Glove» (Morrisey), 1984 

s. 113: Bonnie “Prince” Billy, I See a Darkness, «I See a Darkness» (Will Oldham), 1999 

s. 129: Che Guevara, sitert fra Andrew Sinclair, Che Guevara, Pax 2002 

s. 132: Eels, Electro-Shock-Blues, «Climbing to the Moon», (E), 1998 

s. 144: The Stone Roses, The Stone Roses, «She Bangs the Drums» (Squire, Brown), 1989 

s. 163: Doktor Kosmos, Evas story, «Doktor Vänster» (Doktor Kosmos), 1999 

s. 176: Honoré de Balzac, Tapte illusjoner, Aschehoug, 1997 

s. 184 og 378: Tre Små Kinesere, 365 Fri, «Du e der væl?» (Ulf Riisnes), 1990 

s. 208: Kent, Kent, «Pojken med hålet i handen» (Joakim Berg), 1995 

s. 239: Pixies, Doolittle, «Hey» (Black Francis), 1989 

s. 255: Karl Ove Knausgård, Ute av verden, Tiden, 1998 
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s. 315: R.E.M., Reveal, «Disappear» (Buck, Mills, Stipe), 2001 
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Drozd, Ivins), 2002 
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