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1. Inledning

Sedan Julian Barnes debuterade 1980 med romanen Metroland har han blivit en av Storbritanniens 

mest uppburna och prisade författare. Av de 21 romaner han skrivit i eget namn har fyra blivit 

nominerade till Man Booker Prize, och hans The Sense of an Ending vann priset 20111. Han har 

också varit verksam som kriminalförfattare under pseudonymen Dan Kavanagh, och publicerat flera

essä- och novellsamlingar2. Utöver all skönlitterär produktion har han också varit verksam som 

journalist, och skrivit essäer och recensioner för bl.a. The Guardian och The New Yorker3. I den här 

uppsatsen väljer jag att helt och hållet begränsa mig till en analys utav The Sense of an Ending 

(2011). 

1.2 Syfte

Jag vill i den här uppsatsen lyfta fram olika berättartekniska aspekter i romanen, och visa hur dessa 

samverkar med varandra samt ger extra dimensioner till idéinnehållet. För att uppnå det vill jag 

använda mig av flera ingångar – såväl narratologiska som retoriska – för att på det viset framhäva 

flera olika effekter. Syftet är att försöka visa hur berättarteknik och innehåll samverkar för att skapa 

såväl tydlighet som mångsidighet i romanen. Genom att peka på retoriska grepp vill jag försöka visa

hur texten är disponerad likt två olika tal från en och samma berättare, och med en omkastad 

ordning som tjänar ett annat syfte än det gängse persuasiva. 

             Jag kommer i motivanalysen att lägga en särskilt stort vikt vid moraliserande element i 

romanen. Då jag upplever att det finns ett tydligt moraliserande syfte med romanen kommer jag att 

intressera mig för enskilda element som jag upplever som särskilt påtagliga. Syftet med detta är 

sedan att försöka visa på vilket sätt dessa element framträder genom berättartekniska grepp. 

1.3 Frågeställningar

1. Hur vänder sig de två talen till läsaren?

2. Hur sammanfaller berättarteknik och idéinnehåll, samt vad blir effekten?

3. I vilken mån kan romanen läsas som moraliserande?

2. Teori och metod

1 Ryan Roberts, "Books",   http://www.julianbarnes.com/bib/books.html (2014-02-23)
2 British Counsil, "Julian Barnes",   http://literature.britishcouncil.org/julian-barnes (2014-02-23)
3 Ryan Roberts,"Essays",    http://www.julianbarnes.com/essays.html (2014-02-23)
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2.1 Narratologiskt perspektiv 

Till att börja med kommer jag att använda mig av Gerard Genettes Narrative Discourse (1980) för 

att försöka befästa berättarens narratologiska position i romanen. Jag vill därifrån försöka se hur 

berättaren använder sig av retorik genom romanen. Analysen kommer därmed inte att vara retorisk, 

utan i grunden narratologisk. Då retorik används är det hela tiden som en teknik hos den fiktive 

berättaren, inte den verklige författaren. Jag kommer med hjälp av Janne Lindqvist Grinde ta upp en

del begrepp från retoriken, i och med att det trots allt handlar om att se berättaren i en retorisk 

kontext. Det blir dock alltså ingen retorisk analys i strikt mening. Jag kommer inte heller att 

använda några ingångar som fokuserar på något utanför texten. 

          I sin Narrative Discourse börjar Gérard Genette med att ställa upp vad han kallar ”three 

aspects of narrative reality”. Dessa är story, narrative, samt narrating 4. Jag kommer i den här 

uppsatsen att använda mig utav den vanliga svenska översättningen av termerna: historia, berättelse,

och berättande5. Genette skriver sedan att en narrativ diskurs för honom handlar om en studie i 

relationen mellan berättelse och historia, mellan berättelse och berättande, och – inom ramarna för 

den narrativa diskursen – mellan historia och berättande.6 

         Efter detta vänder han sig till tre stycken termer, som han ser som narratologins tre 

bestämmelsekategorier: 

1. Tense:  ”[...]dealing with temporal relations between narrative and story [...]”

2. Mood: ” […] those dealing with modalities (forms and degrees) of narrative 'representation' 

[...]” 

3. Voice: ”[…] dealing with the way in which the narrating itself is implicated in the narrative, 

[…] the narrative situation or its instance, and along with that its two protagonists: the 

narrator and his audience, real or implied.”7

        

Det som för mig är mest intressant är den tredje kategorin Voice. Genette skriver att den 

”[...]designates the connection between both narrating and narrative and narrating and story”.8  

4 Genette 1980, s. 27. 
5 Gerard Genette har översatts till svenska vid två tillfällen, dels av Leif Dahlberg i artikeln "Fiktionell berättelse, 

faktisk berättelse "(Tidskrift för litteraturvetenskap, 1993 ), dels av Tomas Götselius i "Introduktion till arketexten"  
(Återfinns i Genreteori, 1997, av Eva Haettner Aurelius och Tomas Götselius). Vid båda tillfällena används denna 
översättning av termerna. Jag väljer att i denna uppsats följa deras exempel. 

6 Genette 1980, s. 29. 
7 Genette 1980, s. 29. 
8 Genette 1980, s. 32. 
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Det som i denna uppsats är av intresse för mig är just relationerna berättande – berättelse och 

berättande – historia i romanen. Därmed går jag i denna uppsats inte in på den narratologiska 

relationen mellan berättelse och historia, vilken Genette i sin bok placerar in under Tense och 

Mood. 

          Fokus kommer i uppsatsen att ligga på Tony, romanens både extradiegetiska och 

homodiegetiska berättare. Detta innebär att själva berättandet sker utanför (och därmed inte är en 

integrerad del av) berättelsen, respektive att vi samtidigt har att göra med en berättare som är en 

karaktär i berättelsen. Därmed får vi en karaktär vars berättelse hela tiden står i relation till hans 

egen roll som berättare, och detta menar jag rimmar väl med flera av de problem som romanen vill 

försöka skildra. 

2.2 Retoriskt perspektiv

Sedan vill jag alltså tillämpa ett valt retoriskt perspektiv. Jag finner Genettes systematiserade 

begrepp värdefulla för att peka ut vilken typ av berättarnivå vi har att göra med, men anser att den 

samtidigt inte riktigt är nog för att vidare beskriva motiven i romanen. Här vill jag därför använda 

mig av retoriken. Jag kommer att utgå ifrån Janne Lindqvist Grindes Klassisk retorik för vår tid 

(2011) och därifrån hämta begrepp som kan vara användbara. 

         Anledningen till att jag använder mig av en retorisk ingång är för att romanen helt enkelt 

inbjuder till det. Att jag inte hämtar begrepp ifrån stilistiken är för att jag anser att det skulle ge en 

bild av att jag studerar författarens stil och användande av begrepp. Istället vill jag fokusera på den 

retoriska berättarstrategi som jag tycker mig se att berättaren använder sig av. 

         Mitt retoriska perspektiv kommer att inledas med en analys av dispositionen. Genom den vill 

jag försöka se i vilken mån nämnda disposition rymmer retoriska inslag som går att finna hos 

berättaren. Jag kommer sedan även att behandla andra motiv i romanen och hur de samverkar med 

berättarens retorik. 

2.3 Begrepp: Berättare, talare 

2.3.1 Berättare

I Narrative Discourse skriver Genette om förhållandet mellan berättaren och romanens hjälte, som 

han diskuterar under rubriken ”Hero/Narrator”9. Denna diskussion rör förhållanden i berättelser 

9 Genette 198, s. 32. 
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med en självbiografiskt form (såväl fiktiva som dokumentära), d.v.s just den typ av berättelser som 

använder sig av en homodiegetisk och en extradiegetisk berättarröst. I sin diskussion riktar Genette 

in sig på Prousts På spaning efter den tid som flytt, men i och med att berättarrösten är likadan även 

i The sense of an ending är en jämförelse applicerbar. 

       Genette skiljer här mellan berättaren och dennes berättade roman-jag, som han benämner som 

två ”aktanter”10. De bägge skiljer sig åt i ålder och erfarenhet, vilket inte sällan får berättaren att 

anta en nedlåtande eller ironisk hållning till det jag som denne beskriver11. Denna hållning gäller 

även för Tony i The sense of an ending, då han inte sällan beskriver sitt tidigare beteende med en 

viss ironi. Exempelvis märks det i hur han beskriver den utstötte pojken Marshall, i en sekvens som 

vi kommer återkomma till flera gånger under den här uppsatsen. Marshall beskrivs som någon man 

skrattade åt, därför att han dröjde för länge med svaren på lektionerna, och ”lacked the 

inventiveness of true ignorance”12. Denna kommentar är, som alla märker, sagd med en ironi som 

snarare syftar till att klandra Tony själv och hans klasskamrater än Marshall. Detta är ett exempel på

den ironiska hållningen till sig själv som signalerar att berättaren numera vet bättre än vad han 

gjorde förut. 

       Genette jämför sedan Prousts spaningssvit med bildningsromanen och religiösa skrifter, i det att

berättaren där sitter på en speciell sanning som jaget i sinom tid upptäcker: 

[...]the narrator does not simply know more, empirically, than the hero; he knows in 
the aboslute sense, he understands the Truth – a truth which the hero does not 
approach with a gradual and continuous movement, but which, quite to the contrary,
despite the omens and notices that have here and there preceded it, rushes in on him
at the very moment when in a certain way he feels himself more distant than ever 
from it[...].13  

Även i denna beskrivning liknar The sense of an ending Proust spaningssvit. Tonys avslutande 

meningar avslöjar till och med precis denna ”sanning” som han innan inte förstått: att det finns 

ansvar, ackumulation, och oro. Med andra ord sitter berättaren på sanningen, och kan med det inta 

den ironiskt överseende hållningen till sitt tidigare jag. The sense of an ending liknar alltså i detta 

På spaning efter den tid som flytt, och därmed också i just denna bemärkelse bildningsromanen och 

vissa religiösa skrifter ( Genette tar upp Augustinus Bekännelser som ett exempel). 

        Några vidare jämförelser mellan bildningsromanen eller religiösa skrifter kommer inte att vara 

på sin plats i den här uppsatsen. En sak utifrån detta som dock kan vara värt att ta fasta på är att det  

finns ett moraliserande budskap i romanen. Det finns – vilket jag kommer att vidare argumentera 

10 Min översättning
11 Genette 1980, s. 252. 
12 Barnes 2011, s. 5. 
13 Genette 1980, s. 253. 
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för senare i uppsatsen– retoriska element som både till sin form och i sitt användande av ett ”du” 

vill försöka rikta sitt resonemang till läsaren. Också de avslutande orden sägs på ett sätt som 

signalerar allmängiltighet, och därmed kan orden tolkas som att de gäller även läsaren. 

         Det är alltså tydligt att det i romanen finns en berättare närvarande, som sitter på en större 

sanning än det berättade jaget gör. Berättarens mål är dels att skildra sin egen väg mot den större 

sanning som han i slutet sitter på, samt att dels göra detta vänd till läsaren för att på så sätt ge 

berättelsen en vidare betydelse. 

2.3.2 Talare

För att kunna uppnå bägge dessa saker menar jag att berättaren går in i en roll som talare. Jag 

kommer i den här uppsatsen att behandla romanens två delar som två olika tal. Att berättaren går in 

i en roll som talare innebär inte att berättaren blir någon annan eller slutar närvara. Snarare innebär 

det att han följer ett visst sätt att tala på som vänder sig till läsaren, på ett sätt som delvis påminner 

om ett retoriskt tal. Detta fyller också ytterligare funktioner. Det är tydligt att de bägge talen är 

författade vid samma tillfälle, men att de ändå skiljer sig åt i vad de kommer fram till. Detta menar 

jag har att göra med att tal 1 och 2 sedda var för sig är typiska för berättarens roll som talare. När 

man som läsare har läst klart båda talen står det dock klart att de bägge ställda mot varandra för 

fram en implicit mening som får sägas vara berättarens. Detta görs med hjälp av berättarknep som 

på en implicit väg knyter samman händelser mellan tal 1 och 2 och förändrar och fördjupar 

betydelsen av vissa skeenden. På så vis finns det alltså ett ytterligare syfte som inte kan förstås 

genom vad de bägge talen var för sig explicit säger, utan genom en vidare förståelse av relationen 

mellan dem bägge. Denna relation menar jag alltså kan förstås genom berättartekniker och motiv 

som knyter de bägge talen samman på en implicit nivå. 

3.Analys

3.1 Sammanfattning av verket 

Romanen är uppdelad i två delar och handlar om Tony Webster, en man som i sextioårsåldern 

återberättar de minnen han har av sin uppväxt. Den första delen berättar historien om det 

kompisgäng han och hans tre vänner utgjorde under skoltiden. I synnerhet är det bland dem Adrian 

Finn – den senaste att ansluta sig till gruppen – som det handlar om. Adrian är både intelligentare 
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och mer beläst än Tony och de andra, och hans seriösa karaktär och välgrundade resonemang 

imponerar på såväl lärare som på gänget själva. 

         När de slutar skolan splittras gruppen, och medan Adrian får ett stipendium för att börja på 

Cambridge flyttar Tony till Bristol. Väl där blir han tillsammans med en flicka som heter Veronica. 

Han åker på besök till hennes familj över en helg, och en annan gång tar han med henne för att 

träffa det gamla kompisgänget i London. Då Tony senare – efter ett år som mest verkar ha präglats 

av sexuell frustration från hans sida – gör slut med Veronica, blir hon efter ett tag ihop med Adrian 

som hon i hemlighet fattat tycke för under Londonbesöket. Adrian skriver ett brev till Tony för att 

fråga om hans tillåtelse, varpå Tony skriver ett svar som han inte säger sig minnas så bra. 

        Tony åker iväg till U.S.A efter att han blivit klar med sin utbildning, och när han kommer hem 

får han besked om att Adrian begått självmord. Här slutar den första delen. 

         I den andra delen befinner vi oss 40 år senare i tiden. Tony är nu skild från en ex-fru han säger

sig ha god kontakt med, och med vilken han också har en dotter. Han beskriver kontakten med 

dottern som god. En dag får han ett mystiskt kuvert skickat till sig, som visar sig komma ifrån 

Veronicas sedan ett tag tillbaka bortgångna mamma. I kuvertet finns 500 pund testamenterat till 

honom. Han får veta av en advokat att ytterligare någonting har skickats till honom – Adrians 

dagbok – men att denna befinner sig hos Veronica som inte vill skicka den vidare till honom. Efter 

en del mejlande går Veronica motvilligt med på att träffas, men istället för att ge Tony boken visar 

det sig att hon bränt upp den och bara sparat en sida som hon låter Tony ta del av. Där för Adrian ett

resonemang om ackumulation, och ställer även upp en algebraisk ekvation som Tony inte kan bli 

klok på. 

         Veronica går med på ytterligare ett möte, och på väg därifrån ser Tony att hon hälsar på en 

grupp förståndshandikappade personer. När han försöker reda ut hennes relation till dem blir hon 

ursinnig, och skäller ut Tony för att han inte förstår någonting. 

          Snart skickar Veronica Tony det brev med vilket han svarade Adrian 40 år tidigare, då han 

frågat Tony om hans tillåtelse att bli tillsammans med Veronica. Det visar sig att brevet är betydligt 

grövre och elakare än hur Tony först sagt sig minnas det. Hans ord (där han bland annat önskar de 

två en ”permanent skada” och ett barn bara för att det skulle illustrera detta) framstår ännu värre när

det senare visar sig vad som har hänt. Nämligen att en av de förståndshandikappade är Adrians son, 

fast inte med Veronica såsom Tony först tror, utan med hennes mor. 

         I slutsidorna löser Tony Adrians ekvation, och inser att en av bokstäverna står för honom själv.

Han inser sin del i den uppställda ackumulationskedjan, och lämnar läsaren med följande insikt: 

”There is accumulation. There is responsibility. And beyond these, there is unrest. There is great 
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unrest.”14 

3.2 Dispositionsanalys

Janne Lindqvist Grinde sammanfattar den vanligaste retoriska dispositionsordningen på följande 

vis: 

1. Exordium eller Prooemium: inledning

2. Narratio: bakgrundsteckning

3. Divisio eller partitio: framställning av talets delar, dess disposition

4. Propositio: förslag

5. Argumentatio, confirmatio, eller probatio: bevisning eller argumentation

6. Refutatio eller confutatio: vederläggning av motståndarens argument. 

7. Recapitulatio: sammanfattning

8. Peroratio: avslutning.15

Detta är en dispositionsordning ämnad för en ensam talare i en specifik situation, med syfte att vara 

så övertygande som möjligt16. Detta är dock inte det enda syftet med de två talen vi ser i boken. 

Därför faller de heller inte in under en perfekt dispositionsordning. Mitt syfte med denna analys är 

därför inte att försöka argumentera för att denna modell används av berättaren. Däremot menar jag 

att denna dispositionsordning kanske går att finna till viss del. Syftet hos berättaren är nämligen att i

sina två olika talarroller både vara övertygande och inte övertygande. Genom att jämföra vilka delar

som stämmer med den klassiska retoriska dispositionen tror jag att det går att se vad hos berättaren 

som har ett retoriskt övertygande syfte och vad som inte har det. 

        Nummer 6 på listan, Refutatio eller Confutatio, kommer i dess egentliga mening att vara 

omöjligt att finna i talen i boken. Det finns bara en extradiegetisk berättare, vilket gör att inga andra 

talare släpps in i berättandet. 

Tal 1 (Del 1, s. 3- 56): 

S. 3-4. Exordium 

14 Barnes, s. 150. 
15 Lindqvist Grinde 2008, s. 201. 
16 Den retoriska dispositionsanaylsen är ett förekommande inslag inom litteraturvetenskapen. Det kanske mest kända 

exemplet där detta brukar förekomma är Brutus och Marcus Antonius respektive liktal i Shakespeares Julius Ceasar.
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Berättaren inleder romanen med att rada upp ett antal saker som han minns, ”in no particular 

order”17. På detta följer ett antal minnesbilder som sedan kommer att avhandlas under romanens 

gång. På sätt och vis kan det därför påminna lite om ett divisio, om än ett ytterst kryptiskt sådant 

och inbakad i exordiet. 

         Efter detta, också hörande till exordiet, kommer en sida som lite grann liknar ett propositio, 

även om det till formen snarare liknar ett fastslående än ett ”förslag”: ”We live in time – it holds us 

and moulds us – but i've never felt I understood it very well.” 18 Här kommer romanens två 

huvudsakliga teman – tiden och minnet – direkt in i bilden. Och det är det syfte som exordiet här 

fyller, nämligen att på ett intresseväckande sätt presentera de två teman som ska avhandlas. 

S. 4- 55. Narratio 

En berättelse som berättas i imperfekt blir närmast per definition en ”bakgrundsteckning”, även om 

det nu råkar vara den huvudsakliga delen. Här berättar Tony historien om sin senare skoltid från då 

han träffade Adrian Finn, fram till dennes självmord. 

S.55-56. Peroratio 

Här avslutar Tony sin framställning, och väljer att sammanfatta hur han ser på sitt liv idag. Det hela 

bär drag av recapitulatio, då det är en sammanfattning. Det är dock ingen sammanfattning av den 

historia som precis berättats, utan snarare en återgång till ”nutid” där Tony kort sammanfattar läget 

idag. Efter detta kommer han till en slutsats om hur han efter allt ser på livet i allmänhet. 

[...]that's life, isn't it? Some achievements and some disappointments. It's been 
interesting to me, though I wouldn't complain or be amazed if others found it less so.
[…] I survived. 'He survived to tell the tale', that's what people say, don't they? 
History isn't the lies of the victors, as I once glimbly assured Old Joe Hunt; I know 
that now. It's more the memories of the survivors, most of whom are neither 
victorious nor defeated.19

Det första talet avslutas med att Tony ser på sig själv som en överlevare och en person som vem 

som helst. Tony vill med andra ord visa på att hans liv varit skapligt och precis som de flesta 

människors. Därmed avslutas del 1. 

17 Barnes 2011, s. 3.
18 Barnes 2011, s. 3.
19 Barnes, 2011, s. 56. 
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Tal 2. ( del 2, s. 59- 150) 

S. 59-62. Exordium

Del 2 inleds med en kort utläggning av Tony om hur många som unga tror att det kommer att vara 

att bli gammal. Det hela inleds med följande korta stycke: ”Later in life, you expect a bit of rest, 

don't you? You think you deserve it. I did, anyway. But then you begin to understand that the reward

of merit is not life's business.”20 Vi förstår direkt här av inledningen att detta är ett ämne som 

kommer att avhandlas, precis som vi förstod att det var teman om minnen och tid som skulle 

avhandlas i det första talet. Man får som läsare också en känsla av att det som nu ska avhandlas 

kanske vänder sig mot det som tidigare sagts. Talarens ”I did, anyway”, förklarar att någonting har 

hänt som har ändrat hans inställning till ämnet. 

S. 62- 149. Narratio

Här berättas nästa bakgrundshistoria, nu betydligt närmare berättarens position i tid. Den startar 

med att Tony får ett brev skickat hem till sig, som visar sig komma från Veronicas nyligen avlidna 

mamma. 

S.149- 150. Recapitulatio- peroratio 

Här målas ett antal bilder upp igen, till formen nästan exakt likadana som precis i början av 

romanen. Skillnaden den här gången är att vi känner till samtliga bilder ifrån den berättelse vi precis

hört, och att de därmed får en sammanfattande karaktär. Därför tycker jag att det finns skäl att läsa 

detta som ett slags recapitulatio. Till slut kommer en avgörande slutsats, peroratio, som på sätt och 

vis kan ses som att den står i polemik emot den första. Detta kommer jag att argumentera för i 

senare delar. 

          Det vi kan se utifrån denna disposition är att båda talen inledningsvis och avslutningsvis 

följer den klassiska talardispositionen. Teman som ska avhandlas presenteras på ett sätt som får 

sägas vara i enlighet med hur ett exordium bör vara i Janne Lindqvist Grindes mening: intressant, 

och lockande till välvillighet samt läraktighet21. Till att börja med har vi de inledande och 

intresseväckande bilderna som direkt får läsaren att vilja veta deras betydelse och plats i berättelsen.

20 Barnes, 2011, s. 59. 
21 Lindqvist Grinde 2008, s. 202. 
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Sedan följer dessa meningar: ”We live in time – it holds us and moulds us – but i never felt I 

understood it very well. And I'm not refering to theories of about how it bends and doubles back, or 

may exist elsewere in paralell versions.” 22 Detta får sägas uppmuntra till läraktighet i sin 

avhandlande ton. Att talaren dessutom talar i ett ”vi” stärker resonemangets allmängiltighet. Det är 

tydligt att talaren vill lära oss något om fenomenet tid. Det sker dock inte i någon mästrande ton, 

och heller inte på något komplicerat vis. Talaren vill inte framhäva sig själv som pretentiös eller en 

besserwisser, vilket kan vara lätt hänt när man ska ge sig på att förklara allmängiltigheter om tiden. 

Därför är det retoriskt intelligent att förklara att han själv aldrig känt att han förstått ämnet särskilt 

bra. På så sätt kan talaren säkra en viss välvilja från sin läsande publik. 

              I slutet binds dessa bilder samman till en kort sammanfattning samt några avslutande ord. 

Janne Lindqvist Grinde skriver: ”Avslutningen har vanligtvis två huvuduppgifter: att förmå 

åhörarna att minnas det du har sagt och att förmå dem att känna för det du har sagt.”23 Genom att de

bilder som här målas upp alla avhandlats i romanen fyller de direkt upp den första av dessa 

funktioner. Även om det inte går att säga exakt vad som får en att känna någonting, så kan man i 

alla fall se att tonen här blir mer sorgsen och dramatisk. Fler av bilderna avhandlas på ett sätt som 

får dem att påminna en om livets förgänglighet och begränsningar: 

 I thought of a young woman dancing, for once in her life. I thought of what I couldn't
know or understand now, of all that couldn't ever be known or understood. […] And I
thought of a cresting wave of water, lit by a moon, rushing past and vanishing 
upstream, pursued by a band of yelping students whose torchbeams criss- crossed in 
the dark.24

Vi har därmed något av en ram som liknar det hos ett klassiskt tal.  Däremellan är det dock 

bakgrundsteckningen, narratio, som utgör den huvudsakliga delen. I den mån man kan tala om 

propositio, argumentatio, eller refutatio, så förekommer det inte som delar i dispositionen. Man kan 

så klart i någon mån spåra förslag, argument, och motargument i själva texten. Det innebär dock 

inte att dessa saker finns som egna separata delar, likt i en retorisk disposition. 

           Min slutsats är alltså att den första delen påminner till sin ram om ett tal. Talaren vänder sig 

direkt till läsaren i såväl inledning som avslutning, och berättelsen får därmed ramen hos en klassisk

retorisk disposition. Läsaren tilltalas dels implicit genom retoriska frågor (”Is there anything more 

plausible then a second hand?”25) samt genom användandet av ett ”du” (Later on in life, you expect 

a bit of rest, don't you?26).  Sedan är dock inte syftet här att presentera ett förslag, utan att berätta en 

22 Barnes 2011, s. 3. 
23 Lindqvist Grinde 2008, s. 218. 
24 Barnes 2011, s. 149. 
25 Barnes 2011, s. 3. 
26 Barnes 2011, s. 59. 
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historia. Inget propositio finns, och därmed behövs heller inget argumentatio (då det inte finns 

något explicit förslag att försvara) och inget refutatio (då det inte finns något argumentatio att 

invända mot). 

             I det andra talet ser ramen likadan ut. Här är exordiet aningen längre, och lite mer 

sammanfattande. Det sistnämnda består i att Tony lägger fram saker som nämnts i det första talet 

och som han fortfarande gör i sitt pensionärsliv, som för att sammanfatta läget. I sin disposition är 

dock talen alltså närmast identiska. Funktionen med just denna disposition är att berättaren – tillika 

huvudkaraktären– på ett pedagogiskt sätt vänder sig till läsaren. Tony vill bli förstådd. Han vill 

väcka läsarens intresse så att hen kan följa med, och han vill också sammanfatta så att läsaren ser 

vad kontentan av detta tal är. På så vis liknar de bägge talen varandra till sin disposition. 

Olikheterna i talen emellan ligger dock inte i dispositionsordningen. För att förstå dem måste vi gå 

in på vad som faktiskt sägs, och hur. Detta kommer att avhandlas på sidan 13 under rubriken 

”Refererande element”. 

3.3 Berättarpositionens inverkan på dispositionen 

Innan dess, när vi ändå är inne på dispositionen, kan det vara intressant att se vad berättarens 

narratologiska position adderar till detta. Det slags berättande vi har att göra med är vad Genette 

kallar för subsequent narrative, vilket innebär att berättelsen återberättas i ett flöde som går allt 

närmare den tidpunkt där berättaren befinner sig27. Genette pekar ut ett intressant faktum i detta, 

vilket är att själva berättarsituationen i sig nästan alltid tycks fri ifrån tidsangivelser. Ett undantag 

skulle exempelvis vara Laurence Sternes Tristram Shandy, där huvudkaraktären Tristram i slutet 

upptäcker att det tagit honom ett år för att återberätta en enda dag av sitt liv, och att han därför nu 

ligger 364 dagar efter i sitt uppdrag att återberätta hela sitt liv28. I nästan alla andra romaner, menar 

Genette, tar alltså berättandet ingen tid.29  

            The sense of an ending skiljer sig inte från de flesta romaner i det här fallet. Vi vet ingenting 

om den tid berättaren berättar i, annat än att den kronologiskt måste ligga efter händelserna i 

romanen för att dessa ska kunna återberättas. I det första talets peroratio sker ett tempusskifte till 

presens som signalerar att återberättandet är slut och vi nu befinner oss i ”nutid” igen. Tony inleder 

det tredje stycket från slutet med meningen ”I'm retired now.”30 Efter detta kommer en uppräkning 

av vad han gör på sin fritid, innan han till sist slår fast att hans liv varit hyggligt. Att vi återgår till 

27 Genette 1980, s. 220. 
28 Genette 1980, s. 222. 
29 Genette 1980, s. 222. 
30 Barnes 2011, s. 55. 
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den tid där berättelsen berättas är tydligt. När nästa del påbörjas finns det dock ingenting som säger 

att tiden för återberättandet skulle ha flyttats fram. Det enda man som läsare kan anta är att 

berättaren befinner sig på samma plats och tidpunkt även vid detta återberättande. 

                Del 2 inleds som tidigare nämnts med orden ”Later on in life, you expect a bit of rest, 

don't you? You think you deserve it. I did, anyway.” Vid den sista av dessa meningar blir det tydligt 

att vi snart ska gå tillbaka från ”nutiden” (som jag i brist på bättre ord väljer att kalla den 

odefinierade tid som berättar befinner sig i) till återberättande. Det enda rimliga att anta, eftersom 

ingenting annat sägs, är alltså att berättaren berättar från samma tid som i del 1. Skillnaden är dock 

att det nu handlar om någonting som hänt mer nyligen än händelserna i det första talet, och kommer

att få mycket av det som där sades att revideras. 

              Om man som jag argumenterar för att romanens två delar är uppbyggt likt två tal, så är 

detta en fundamental aspekt av det hela. Det innebär nämligen att de bägge talen måste vara 

formade av berättaren vid samma tidpunkt, även om de kommer fram till olika saker. Berättaren 

måste således redan i tal 1 sitta inne med den information som han sedan lägger fram i tal 2. Detta 

innebär att tal 1 är uppbyggt för att senare kunna sägas emot i tal 2. I tal 1 vet dock inte vi läsare 

något om den självkritik som senare väntar i tal 2. Väl där så blir det dock tydligt för läsaren att 

Tony talar emot sin första redogörelse. 

            Vi ställs därmed inför en situation som kan tyckas paradoxal. Den retoriska dispositionen 

säger oss att berättaren i bägge sina tal vill vara tydlig och övertygande gentemot läsaren. I det 

andra talet vill han dock samtidigt vederlägga en del av det som sagts i det första talet. Eftersom att 

det rör sig om en och samma berättare kan man tänka sig att dennes trovärdighet minskar angående 

även vad denne säger i tal 2. Här blir det invecklat. Det är nämligen icke- trovärdigheten och 

minnets grumlighet som berättaren vill förmedla. Går det att förmedla en bild av sig själv som icke- 

övertygande, och på samma gång behålla sin trovärdighet för det fortsatta berättandet?

           Jag menar att det är precis vad Tony gör. Denna paradox kan förstås just genom att vi skiljer 

på Tony som (narratologisk) berättare respektive (retorisk) talare. Som jag tidigare nämnt är det 

andra underordnat det första i romanen; talaren är en roll som berättaren intar. Jag menar att man 

kan se dessa två motstridiga tal som berättarens sätt att skapa sig en poäng. Det är en fin balansgång

som utförs. Berättaren vill genom två tal – där det andra till viss del vederlägger det första – göra 

sig en poäng. Men denna poäng ligger inte bara i vad tal 1 och 2 faktiskt säger. Det är också en 

implicit poäng, som illustreras genom förhållandet mellan tal 1 och 2. Det finns alltså en mening 

utöver vad som sägs explicit i de två talen. 

           För att denna mening ska nå fram är det hela tiden viktigt att vi behåller föreställningen om 

Tony som en pålitlig berättare med kontroll över situationen. Där kommer den retoriska 
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dispositionen väl till hands. Men det sker samtidigt som vi av honom själv förmedlas bilden av en 

moraliskt och trovärdighetsmässigt tvivelaktig karaktär. För att höja bilden av berättaren som någon

som vet än mer än vad han säger i de två talen, så används flera knep som – utöver mycket annat – 

signalerar att berättaren har kontroll över situationen. Bara det faktum att vi vet att berättaren 

formar det två talen vid samma (odefinierade) tillfälle, som vi sett ovan, är en del i detta. Det märks 

dock också på ett mer konkret plan gällande motiv i romanen. Detta ska avhandlas nedan. 

3.4 Refererande element: framåtblickande och bakåtblickande

Jag har nu redogjort för hur man i en samverkan mellan den narratologiska och retoriska 

dispositionen kan se hur berättaren skapar sig en poäng genom att göra sig till två lätt motstridiga 

talare. Man kan också se hur detta hänger samman på en innehållslig nivå. Jag menar att man kan 

ana sig till denna berättarstrategi genom vissa refererande element i romanen. Här nedan följer 

exempel på hur berättaren skapar sig implicita poänger genom att i tal 1 placera ut saker som sedan 

ges en annan eller djupare mening i del 2. 

3.4.1 Framåtblickande 

I romanens första stycke finns en i denna uppsats redan nämnd uppräkning av olika saker som 

berättaren minns. Detta första stycke ser ut så här: 

I remember, in no particular order:
– A shiny inner wrist;
– a steam rising from a wet sink as a hot frying pan is laughingly tossed into 
it; 
– gouts of sperm circling a plughole, before being sluiced down the full 
lenght of a tall house; 
–  a river rushing nonsensically upstreams, its wave and wash lit by half a 
dozen chasing torchbeams; 
– another river, broad and grey, the direction of its flow disguised by a stiff 
wind exciting the surface; 
– bathwater long gone cold behind a locked door.
   This last isn't something I actually saw, but what you end up remembering 
isn't always the same as what you have witnessed. 31

Samtliga av dessa bilder utom den sista bevittnas någon gång senare under berättelsen av Tony. Den

första bilden får sin förklaring på sidan 32, när Tony beskriver en sexuell aktivitet som han och 

Veronica brukade ägna sig åt: 

31 Barnes 2011, s. 3. 
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We would be on the floor. I would take of my watch, roll up my left sleeve, put 
my hand into her knickers and gradually shuffle them down her thighs a little; 
then I would place my hand flat on the floor, and she would rub herself against 
my trapped wrist until she came. 32

Det andra minnet får sin förklaring tidigare, på sidan 29. Det är en situation då Veronicas mamma 

steker ägg: ”She […] half- threw the hot frying- pan into the wet sink. Watter fizzed and steam 

rosed at the impact, and she laughed[...].” 

         Det tredje dyker upp i den andra delen på sidan 112-113, då Tony plötsligt minns en sak som 

han glömde berätta om sitt besök hos Veronicas familj i Chistlehurst: 

We walked slowly up to my bedroom, where Veronica backed me against the 
door, kissed me on the mouth, and said into my ear, 'sleep the sleep of the 
wicked'. And approximately forty seconds later, I now remember, I was 
wanking into the little washbasin and sluicing the sperm down the house's 
pipework. 33

Det fjärde hittar vi på sidan 35-36, då Tony berättar om då han en natt besökte Severn Bore, ett 

naturfenomen som kan beskådas i floden Severn inte långt ifrån Bristol. Tidvattnet skapar då en våg

som börjar att röra sig uppströms längs en stilla vattenyta: 

For an hour or two we observed the river flowing gently down the sea as all good 
rivers do. The moons intermittent lighting was assisted by the occasional 
explorations of a few powerful torches. Then […] all thoughts of damp and cold 
vanished as the river seemed to change its mind, and a wave, two or three meters 
high, was heading towards us […] some of my mates gave chase [...] I don't think I 
can properly convey the effect that moment had on me. […] It was[...] unsettling 
because it looked and felt quitly wrong, as if some small level of the universe had 
been pressed, and here, just for these minutes, nature was reversed, and time with it.34

Detta är dock en aning komplicerat. Senare i romanens andra del, på sidan 119, minns Tony återigen

besöket vid Severn, men kommer då på att Veronica var med vilket hon inte var vid den första 

redogörelsen. Detta är också intressant eftersom att floden är en symbol för såväl glömska som 

minne. Detta är en plats där berättarens stil får en poäng genom motiv i innehållet, vilket kommer 

att avhandlas mer på sidan 19 under rubriken ”Hur berättarteknik och motiv flyter samman”. 

            Minne nummer fem hittar vi i andra delen på sidan 90. Tony träffar Veronica för första 

gången på 40 år, på en bro över Themsen som kallas för ”Wobbly Bridge” därför att den innan en 

ombyggnation brukade vara en aning ostadig och gungande. Han beskriver där hur han inte kunde 

se åt vilket håll floden strömmade ”as a whippy crosswind stirred the water's surface.” Däremot står

det ingenstans att floden är grå och bred (däremot är himlen liksom Veronicas hår grått). 
32 Barnes 2011, s. 32. 
33 Barnes 2011, s. 112 f.
34 Barnes 2011, s. 36. 
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            Det sista som tas upp nämner Tony själv att han aldrig har sett, men ändå minns. Det ska 

referera till Adrian som skar sig i handlederna i sitt badkar och hittades död senare (när vattnet 

kallnat). På sidan 49 beskriver Tony hur han fick höra om självmordet: ”He'd written his letter to the

coroner, […] run a bath, locked the door, cut his wrists in the hot water, bled to death. He was found

a day and a half later.” 

           Dessa framåtblickande element fungerar som hållpunkter i berättelsen. I och med att de 

tidigare tagits upp blir de i stunden de uppdagas i berättelsen laddade med en viss betydelse, och 

man får som läsare ett intresse av att förstå deras ursprungliga sammanhang. Det visar också att 

Tony i den stund han berättar det hela sitter på en del information som tills vidare förbehålls läsaren.

På så vis kan vi ana att den berättelse som vi nu får höra är just en efterhandskonstruktion, 

hopsnickrad runt de minnen som nämns i början. Detta sammanfaller med temat om minnets 

bedräglighet som präglar romanen. En ytterligare aspekt av detta upplägg är att det, likt ett divisio, 

är pedagogiskt. Det gör det lätt för läsaren att hänga med då denne redan innan känner till ett antal 

hållpunkter, även om de här är kryptiskt framlagda. 

           Dessa element utgör ett nav som historien byggs upp kring. Effekten av dem blir dubbel. På 

samma gång som de tydligt binder samman historien och på så sätt gör den lätt att minnas, så 

framstår de viktiga för berättelsen på ett sätt som man inte alltid förstår. De blir laddade med en 

särskild betydelse som skapar ett drag av mystik. 

3.4.2 Bakåtblickande 

Det finns också ett typ av refererande bakåt som på samma vis binder samman händelser och laddar

dem med betydelse. Här är det dock inte frågan om en lika mystisk laddning. Nedan följer några 

exempel på detta:  

             På sidan 6 beskriver Tony hur han och hans vänner under skoltiden brukade sätta på sig sina

armbandsur så att urtavlan satt på insidan av handleden. Då skriver Tony om det som ett tecken på 

deras sammanhållning, men kanske också något mer: ”It made time feel lika a personal, even a 

secret, thing.” Senare, på sidan 122, refereras det till detta beteende när Tony har en kort utläggning 

om objektiv respektive subjektiv tid: ”I know this much: that there is objective time, but also 

subjective time, the kind you wear on the inside of your wrist, next to where the pulse lies.” På så 

vis knyts Tonys resonemang ihop med bilden av pojkarna med urtavlan på insidan av handleden, 

som läsaren fått skildrat för sig tidigare i romanen. Till en början kan man tänka sig att detta helt 

enkelt är ett elegant sätt att föra fram ett argument på. Detta har dock många effekter. Återkallandet 

av en tidigare händelse gör i sig att historien knyts samman, och känns mer enhetlig. Det medför 
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också att sättet som pojkarna bar armbandsuren på framstår som extra betydelsefullt. 

            Ett annat exempel på detta är på sidan 45. Där beskriver Tony hur han brukade sjunga med i 

Rolling Stones ”Time is on my side”: ”’ Ti-yi-yi-yime is on my side, yes it is’  I used to yodel, 

duetting with Mick Jagger as I gyrated alone in my student room.” Detta används sedan två gånger i

romanens andra del. Den första bakåtreferensen är på sidan 89, då den används när Tony väntar på 

att få svar på mail han skickar till Veronica: ”I wanted her to know that even if she instantly deleted 

my messages, I would be aware that this was what she was doing, and not surprised, let alone hurt. ’

Ti-yi-yi-yime is on my side, yes it is...’”. Den andra finner vi på sidan 135, då Tony sitter på en pub 

och väntar på att den grupp förståndshandikappade personer som han tidigare sett Veronica hälsat 

på ska dyka upp: ”After about twenty minutes a motherly black woman came in, went up to the bar,

paid, and gently escorted the two men away. I merely observed and waited. Time was on my side, 

yes it was. Songs do occasionaly tell the truth.”

           Man kan i dessa fall se samma effekter som i exemplet med armbandsuren; de återkallar 

bilder av den dansande Tony som obekymrad spiller sin tid i sitt studentrum, samt knyter samman 

historien. Samtidigt påvisar det också en likhet på ett mer konkret plan, snarare än ett symboliskt. 

Det visar på ett beteende hos Tony som är konstant. Effekten blir ironisk, för att inte säga direkt 

självkritisk. Pojken som en gång satt och inbillade sig att tiden var på hans sida gör det även nu, 40 

år senare. Inte så mycket har hänt, med andra ord. 

          Ytterligare ett tillfälle värt att nämna är det som till slut mer eller mindre knyter samman hela 

romanen. Det absolut sista som sägs i romanen är: ”There is accumulation. There is responsibility. 

And beyond these, there is unrest. There is great unrest.”35 Ackumulation och ansvarstagande får 

läsaren att tänka på Adrians mystiska ekvationer som Tony i slutet lyckas lösa. Men det är inget 

ordagrant refererande till just dessa anteckningar, då ackumulation och ansvarstagande också 

diskuteras på andra ställen. Däremot refererar de sista orden om ”unrest” till en specifik händelse 

alldeles i början av romanen. I Tonys ungdom fanns en pojke i hans klass vid efternamn Marshall 

som knappast verkar ha varit den mest slagfärdiga. Under en historielektion frågar deras lärare (som

refereras till som ”Old Joe Hunt”, eller bara ”Hunt”) honom om hur han skulle beskriva situationen 

i England under Henrik den åttondes styre:

[...]Marshall was a cautious know- nothing who lacked the inventivness of true 
ignorance. He searched for possible hidden complexities in the question before 
eventually locating a response. 
”There was unrest, sir.” 
An outbreak of barely controlled smirking; Hunt himself almost smiled. 
”Would you, perhaps, care to elaborate?”

35 Barnes 2011, s. 150. 
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[…] ” I'd say there was great unrest, sir.”36

Här knyts alltså sida 150 samman med sida 5, och därmed romanens första specifika händelse med 

dess sista ord. På så sätt knyts romanen ihop. Det bildar också en kommentar angående ett annat av 

romanens tema: historia, och vilka som tillåts skriva den. Är det vinnarnas lögner, eller, som Tony 

avslutar sitt första tal med att fråga sig, ”the memories of the survivors”?37 I slutändan blir den sista 

sanningen den utskrattade pojkens, han som saknade de andras okunnighet och hävdelsebehov och 

istället tänkte efter en sekund extra.  

3.5 Implicit självkritik

Det som är gemensamt med samtliga av dessa bakåtblickar jag tagit upp är att de alla inträffar i den 

andra delen, medan deras referent finns i den första. Detta menar jag bildar en form utav implicit 

självkritik i texten, där det andra talet använder sig av det första för att rekonstruera bilden av det. 

Delvis sker detta för att främja de syften som detta andra tal har: Marshall framstår exempelvis i tal 

2 – utan att nämnas, bara genom att återkallas implicit – som den som hade rätt, medan Tony 

framstår som en av de alla okunniga som skrattade åt honom. 

Marshall är inte den enda som detta inträffar med. Veronica och hela hennes familj omvärderas 

också, om än på ett annorlunda sätt. Denna omvärdering sker genom att Tony plötsligt, i Tal 2, 

börjar minnas episoden hemma hos henne annorlunda. I tal 1 framställer Tony Veronicas far i 

ganska dålig dager. Överlag uppfattar han familjen i Chistlehurst – utöver mamman – som 

nedlåtande mot honom, och den lägre samhällsklass han kommer från. När pappan hämtar upp 

honom och Veronica beskrivs han som ”large, fleshy and red- faced[...]he struck me as gross”. 

Sedan börjar pappan att prata om de olika platser de passerar: 

Occasionally, he would point things out, presumably to me, even though I couldn't 
tell if I was meant to reply. ”St Michael's, brick and flint, much improved by 
Victorian restorers”. ” Our very own Café Royal – voilà! ”.” Note the distinguished 
off- licence with period half- timbering on your right.”38

I övrigt framstår Veronicas bror som en dryg skrävlare, medan mamman framstår om än trevlig så 

rätt märklig. I tal 2 beskriver dock Tony hur han plötsligt börjar minnas sin vistelse där annorlunda. 

Han nämner ett antal detaljer som framstår som förmildrande för familjemedlemmarna. Det är 

36 Barnes 2011, s.5. 
37 Barnes 2011, s.56. 
38 Barnes 2011, s.26. 
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detaljer som stiger fram och gör att framförallt Veronica och pappan framstår aningen annorlunda. 

Veronica följde inte bara honom uppför trappen, utan avslutade också med att viska ”sleep the sleep

of the wicked” i hans öra. Hon framstår på så sätt som mer kärleksfull än hur Tony i sin första 

redogörelse framställde henne. Pappan framstår i sin tur mer skämtsam. I tal 1 beskriver Tony hur 

han inte kunde komma underfund med huruvida pappan – utifrån hur han beskrev staden och också 

hur han sade åt honom att han kunde kissa i ett handfat i gästrummet om det behövdes –  ”was 

being all matily mate, or treating me as a lower-class scum”. I del 2 däremot, efter att de tidigare 

glömda detaljerna från vistelsen kommit honom till minnes, googlar han staden Chistlehurst och 

upptäcker ”...that there'd never been a St Michael's church in the town. So Mr Ford's guided tour as 

he drove us along must have been fanciful – some private joke, or way of stringing me along”. Det 

blir nu tydligt att fadern inte alls behandlade honom som ett ”lower- class scum”, utan snarare ville 

vara ”matily mate” med honom. 

              Vi kan i romanen alltså se en typ av implicit självkritik föras genom själva 

berättartekniken. I fallen ovan med Veronica och Marshall nämns aldrig hur Tony ändrar 

uppfattning om dessa två. Men de bägge framstår genom själv berättartekniken i en annan dager. 

Detta kan ses som en komplicerad men effektiv argumentation hos berättaren för hur vi själva 

formar vårt minne för att passa våra syften. 

           Ett ytterligare exempel på denna självkritik kan vi se i det tidigare nämnda exemplet då Tony

väntar på mejl- svar från Veronica. Där beskriver han också hur han försöker manipulera henne: ”I 

wanted her to feel that I might be waiting whenever she clicked on her inbox […] and that I was 

there, waiting. 'Ti- yi- yime, is on my side, yes it is.'”39 Referensen till låten ”Time is on my side” 

återkallar minnet av hur Tony i sin ungdom dansade till låten utan att tänka på att ta tag i sitt liv. 

När detta refereras till på detta sätt blir det en ironisk kommentar om att hans beteende inte 

förändrats sedan dess. Utan denna referens hade dock inte berättarens inställning till beteendet blivit

tydligt. På så sätt ser vi självkritik framträda implicit genom berättartekniken.

3.6 Hur innehåll och berättarteknik flyter samman 

Dessa refererande element – såväl framåt som bakåt – stärker också romanens tema om minne. 

Berättaren Tony minns den historia som han berättar för läsaren eftersom han en gång 40 år tidigare 

upplevde den. Att Tony faktiskt har upplevt detta är ju dock ingenting som läsaren kan vara säker 

på. I teorin skulle berättaren när som helst kunna backa och säga att han bara hittat på allting. Det vi

däremot kan vara säkra på är att historien – sann eller inte – har berättats för oss. När Tony börjar 

39 Barnes 2011, s. 89. 
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minnas uttryck och saker vi läsare redan fått ta del av, så får vi som läsare också minnas med i 

historien. Vi ser här hur ett av romanens teman – minne – gestaltas genom berättarteknik.

             Effekten av denna gestaltning blir att berättaren på ett implicit sätt gör sig en poäng om 

minne. Det är inte bara någonting det talas och görs explicita poänger om; minnet ageras i själva 

romanen, av såväl berättare som läsare. På detta sätt blir det också möjligt för berättaren att göra sig

trovärdig även om han säger emot sina tidigare ord. Den explicita motsägelsen av talaren befäster 

en annan implicit poäng om minnets bedräglighet och godtycklighet av berättaren.

             Det kanske tydligaste sammanfallandet mellan motiv och berättarteknik är när Tony i del 2 

minns tillbaka stunden vid Severn Bore. Han ser plötsligt Veronica framför sig, vilken inte fanns 

med i den första beskrivningen av minnet: 

That night a group of us went to Minsterworth in quest of the Severn Bore. Veronica 
had been alongside me. My brain must have erased it from the record, but now I 
know it for a fact. She was there with me. We sat on a damp blanket on a damp 
riverside holding hands; she had brought a flask of hot chocolate. Innocent days. 
Moonlight caught the breaking wave as it approached. The others whooped its 
arrival, and whooped off after it, chasing into the night with a scatter of intersecting 
toarchbeams.40

Floden har inom antik litteratur en stark koppling till glömska. Lethe var exempelvis den flod i 

underjorden där gudinnan med samma namn lät de döda dricka för att glömma sina tidigare liv. 41 

Att vi här har att göra med ett tidigare glömt minne som kretsar just kring floden gör att motivet blir

symboliskt för själva temat. Floden är också en symbol för tid. Att floden vänder riktning blir till en

metafor för hur även själva minnet vänder tillbaka från glömska till medvetenhet. På så vis faller 

motiven här samman i ett slags gestaltande berättarteknik. 

3.7 Moraliserande budskap

Slutligen skulle jag vilja försöka svara på frågan om i vilken mån romanen kan läsas som 

moraliserande. Vi får alltså hela historien berättat för oss av en berättare som i sin tidsmässigt 

framskjutna position sitter på en slutgiltig ”sanning”. Begreppet ”sanning” är ett vitt sådant som här 

kanske skulle behöva klargöras. Jag tycker att det är användbart då jag inte strävar efter att utreda 

begreppet ”sanning” eller vidare analysera det som något förekommande fenomen i romanen. I min 

användning av ordet är det endast som en övertygelse hos berättaren föranledd av empirisk 

kunskap: ”sanningen” är berättarens självklara övertygelse om vad ackumulation, ansvar, och oro 

40 Barnes 2011, s. 119. 
41 Nationalencyklopedin, "Lethe",   http://www.ne.se/lang/lethe (2014-05-12)
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innebär. Slutmeningarna signalerar just att berättaren numera verkligen har förstått dessa sakers 

sanna innebörd, och därmed också deras högre värde. 

            Det är i romanen väldigt tydligt vilken kunskap som ligger till grund för den sanning som 

slutgiltigt kan nås. Det är för det första den plötsliga insikten om att en av de utvecklingsstörda 

männen Tony träffat är Adrians son. Denna insikt träffar som en blixt från klar himmel efter att 

Tony träffat honom: ”I simply saw it in his face. In the eyes, their colour and expression, and in the 

cheeks, their pallor and underlying structure. […] This was Adrians son.”42

                     Det andra som leder oss till sanningen är den av Adrian uppställda ekvationen som Tony 

precis i slutskedet lyckas förstå. I dagboken skriver Adrian: ”[…] how might you express an 

accumulation containing the integers b, a1, a2, s, v? 

b=s-v (x/+) a1

or a2  + v +  a1  x   s = b?”43 Tony inser i slutet av boken att de två a:na i ekvationen står för Adrian 

och honom själv (Anthony) samt att b:et står för ”baby”. Det framstår rimligt att de två återstående 

bokstäverna v och s i sin tur skulle stå för ”Veronica”, och s:et för ”Sarah” som Veronicas mamma 

hette. Exakt hur denna ekvation skulle kunna översättas till ett scenario i ord är svårt att spekulera 

om. Det viktiga för romanens fortgång är i alla fall att Tony ser att han bär en del i den ansvarskedja

som leder fram till barnet. 

              Vi har här alltså den vetskapen som möjliggör att Tony till slut ska kunna förstå hela 

sammanhanget, och till slut slå fast att det finns ansvar och ackumulation – samt, med Marshall i 

minnet –  stor oro. Tidigare i uppsatsen kunde vi se att Genette skrev om att denna sanning ofta når 

hjälten när denne på något sätt känner sig som allra längst bort ifrån den. På så vis har vi här 

ytterligare ett exempel på detta klassiska scenario, som Genette jämför med såväl bildningsromanen

som Augustius Bekännelser. På så vis menar jag att det är möjligt att argumentera för att romanen 

till sin form är moraliserande i klassisk mening även om den i övrigt skiljer sig mycket ifrån en 

bildningsroman eller en religiös skrift. De avslutande meningarna sägs också med en viss 

allmängiltighet, som inte är direkt vänd till läsaren, men samtidigt kan tolkas som mer än bara 

Tonys personliga sanning. 

              Hela dispositionens bitvis retoriska struktur tjänar också en roman med ett moraliserande 

syfte. Att med jämna mellanrum vända sig till läsaren gör att de saker som diskuteras får en mer 

allmängiltig prägel. Att lägga upp berättelsen som två stycken tal gör det också möjligt för 

berättaren att säga emot sina tidigare redogörelser. Detta märks på flertalet platser i romanen, om än

42 Barnes 2011, s. 137. 
43 Barnes 2011, s. 85. 
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på en implicit nivå. Flera av de citat vi tidigare tagit upp kan duga som exempel. När Tony 

exempelvis manipulerar Veronica framför sin dator nynnar han på Rolling Stones ”Time is on my 

side”, som för att återkalla bilden av honom själv dansandes i sitt studentrum 40 år tidigare. Detta 

gör bland mycket annat, som vi tidigare varit inne på, att Tony framställs – av den på sanningen 

sittande berättaren – som precis lika oansvarig som i sin ungdom. På så vis fungerar här 

berättartekniken som ett slags nedlåtande kritik mot Tony själv. 

              Även på andra ställen finns det som vi tidigare har sett ett slags implicit självkritik: såsom i

fallet med återkallandet av Marshalls ord alldeles i slutet, likväl som hur Veronica och hennes far 

omvärderas. Sammantaget gör allt detta att vi i det andra talet för en klart mer negativ bild av Tony 

än i det första. Medan han framstår ursäktande i det första talet, så är han mer öppet självkritisk i det

andra. Han framträder som motsatsen till en idealgestalt, ett varnande exempel på någon som valde 

att inte ta livet på allvar, och aldrig vågade konfrontera sig själv med sin egen skuld förrän allting 

sedan länge var för sent. 

              Jag menar att allting som tagits upp i den här uppsatsen därmed på sätt och vis samverkar 

till att skapa moraliskt laddade poänger. Genom att använda sig av berättare/talare- strategin blir det

möjligt att skapa denna bild av Tony som icke- idealgestalten och sanningssägare på en och samma 

gång. Tack vare hans retoriska knep gör han sig dels övertygande och allmängiltig inför läsaren, 

dels ger han sig möjligheten att tala mot det han säger i ett andra tal. Genom den självironi och 

självkritik som berättaren använder sig av är det också möjligt för berättaren att paradoxalt vinna i 

trovärdighet genom att skjuta sig själv i sank. 

              Som tidigare klarlagts så är dispositionen bara bitvis retorisk. Hittills har jag dock talat 

mest om vad det innebär att vi i bägge talen har ett exordium, narratio, recapitulatio och peroratio.

Här tänkte jag nu diskutera utifrån det faktum att det inte finns något argumentatio, propositio, eller

refutatio. Detta innebär att i den mån som argument, förslag, eller vederläggning finns, så sker det 

inte enligt den retoriska dispositionsläran. Skulle de varit det hade exempelvis alla eller åtminstone 

flertalet argument följt tydligt på varandra, innan det genom en tydlig övergång blev dags för 

förslag osv. Istället förekommer varken några explicita argument, förslag, eller vederläggningar. De 

syften som detta skulle tjäna tar sig istället uttryck på annat vis. 

            Som vi sett ovan bildar vissa berättartekniska aspekter en implicit självkritik. Denna 

självkritik kan ske implicit just i och med kompositionen med två stycken tal. I det andra talet ställs 

flertalet händelser i ett annat ljus än i det första. Att Marshall kanske var den som var minst fel ute i 

sina spekulationer om historien behöver inte sägas rakt ut. Det räcker istället med att subtilt 

återkalla hans ord i en annan kontext för att dessa ska framstå annorlunda. Samma sak gäller med 

omvärderingen av Veronica och hennes pappa. Tony behöver inte säga att Veronica för honom 
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framstår mer kärleksfull, eller pappan mindre överlägsen. I och med att vi känner till den tidigare 

bilden räcker det med en subtil revidering för att de båda ska framställas i ett annat ljus. Låt oss 

hålla oss kvar vid de två  sistnämnda karaktärerna som exempel. Tony har tidigare förhållit sig 

anklagande mot dessa två. När nu denna ton mildras blir det tydligt att det var Tony som hade fel, 

eller valde att se dessa två på det sättet. Detta – att Tony hade fel – behöver inte heller sägas explicit

någonstans. Det framgår tydligt på implicit väg, inte minst då hela det andra talet på sätt och vis går 

ut på att omvärdera de händelser och intryck som fanns i det första. Det behövs knappast ett tränat 

öga för att se att detta är en tendens i tal 2. Mer eller mindre allt som sker kan till slut föras tillbaka 

på Tony som karaktär. Omvärderingen av Veronica och hennes far får honom att framstå som någon

som felaktigt valt att hålla fast vid en negativ bild av andra människor. Hans nynnande på ”Time is 

on my side” vid sin dator likt han gjorde 40 år tidigare blir på implicit väg ett sätt att framställa 

honom som någon som egentligen aldrig lärt sig av sina tidigare beteenden. Sammanlänkad med 

Veronicas syrliga kommentar mot honom mot slutet av romanen där hon säger ”You just don't get it,

do you? You never did and you never will.”44 så blir detta en tydlig tendens i Tonys 

karaktärsutveckling. 

             Genom framförallt bakåtrefererande så framstår alltså Tony implicit som en mer bristfällig 

karaktär. När vi i slutet av det andra talet sedan når det peroratio som genom denna berättartekniska

aspekt knyter samman de första sidorna med de sista, så är vi tillbaka på det retoriska och mer 

tydliga spåret. Den dom som vilar implicit över Tony kan nu slås fast med övertygelse och kraft. 

            På det här viset kan alltså talare 2 kritisera den Tony som först lades fram av talare 1, och på 

ett effektivt sätt framställa sig själv som ett sorgligt exempel på någon som aldrig vågade ta tag i sitt

liv. Med hans egna ord borde han knappt veta någonting om det liv han ägnar 150 sidor att berätta 

om: ”What did I know och life, I who have lived som carefully? Who had neither won nor lost, but 

just let life happen to him?”45

           Men talar om sitt liv gör han likväl. Det finns nämligen den intressanta paradoxen i det hela 

att vi utöver den självkritiske talaren har den lärde och på sanningen sittande berättaren. Just genom

denna mix av tydligt sammanhållen retorisk disposition och mer subtilt moraliserande, så blir det 

möjligt för berättaren att behålla sin trovärdighet hur mycket han i sin roll som talare än sablar ned 

sig själv. I en annan moraliserande roman hade man kunnat tänka sig en heterodiegetisk berättarröst 

som agerade domare över romanens huvudkaraktär. Berättaren hade då varit någon annan än 

huvudkaraktären, och domen över huvudkaraktären hade inte inverkat på berättarens trovärdighet. 

Nu har vi dock att göra med en homodiegetisk berättare i jag- form, vilket gör att domaren och den 

44 Barnes 2011, s. 127. 
45 Barnes 2011, s. 142. 
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anklagade är en och samma. Därför måste romanen anta denna delvis tydliga och retoriska, delvis 

mer subtila och icke- retoriska väg för att kunna fungera som moraliserande. Detta moraliserande 

hade med andra ord inte varit möjligt utan de berättartekniska aspekter som här tagits upp. 

4. Sammanfattning & slutord

I denna uppsats har jag analyserat Julian Barnes The sense of an ending, och hur berättaren tillika 

huvudkaraktären Tony Webster i den använder sig av olika berättartekniker för att göra sig poänger 

på flera plan. Till att börja med går han in i rollen som retorisk talare i två olika delar. Båda dessa 

delar liknar varandra i att de till sin ram är uppbyggda som retoriska tal. De båda inleds med ett 

exordium och avslutas med ett sammanfattande peroratio. Däremellan finns i bägge delarna ett 

narratio som olikt i ett retoriskt tal upptar den huvudsakliga delen av dispositionen. Något 

argumentatio, propositio, eller refutatio finns inte heller. Därmed blir inledning liksom avslutning 

på bägge talen övertygande och tydligt vända mot läsaren, medan själva berättelsen rymmer 

problem och komplikationer som öppnar upp för tolkning. På så vis vänder sig de två talen till 

läsaren.

             Båda delarna berättas vid samma tid, men tal 2 reviderar till stor del tal 1. Därmed 

undanhålls en hel del information som tas fram i tal 2 från att avslöjas i tal 1. Detta sker för att 

bygga upp spänning och dramaturgi i verket. Men det är också för att berättaren har en poäng med 

de bägge talen, som inte helt kan förstås enbart genom vad talen säger explicit. Istället framgår den 

implicit genom de bägge talen. För att läsaren ska inse detta placerar berättaren ut motiv som får 

berättartekniken att sammanfalla med de teman som han berättar. När Tony exempelvis omvärderar 

bilden av Veronica är det ett gestaltande av det minnets godtycklighet som romanen diskuterar. Men

det gör också att ett minne som framstår bristfälligt för talaren blir hela poängen för berättaren. På 

så sätt kan berättaren Tony göra karaktären Tony trovärdig, även om talaren Tony skjuter karaktären

Tony i sank. 

              Vi kan vidare också se hur teman i romanen – om minne och glömska – gestaltas och får 

poänger genom berättartekniken. Här tillåts läsaren minnas med berättaren genom återkallandet av 

saker som redan berättats. Vi ser i exemplet med tidvattnet som byter riktning vid Severn Bore hur 

berättartekniken och motiven flyter samman i det att floden – en symbol för glömska och minne – 

får symbolisera en vändning i romanen där Tony börjar minnas annorlunda. På så vis sammanfaller 

berättarteknik och motiv. 

              Detta sammanfallande får flera effekter. Det visar på skillnaden mellan talare och berättare.

Talaren är bara en del utav berättarens strategi. Nämligen de ord som används explicit för att föra 
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handlingen framåt. Berättaren har dock ytterligare en strategi, under vilken talaren är underordnad, 

och som går ut på att lyfta fram implicita poänger om såväl teman och argument, samt också knyta 

samman de två talen till en sammanhängande enhet. Trots att de ibland är motsträviga vill vissa 

återkallande element påminna oss om att de bägge är delar i en och samma berättelse. 

            Vidare kan vi se hur en självkritik gestaltas i romanen. Det rör sig om komplicerade 

implicita argument som bland annat använder sig av refererande för att förändra bilden av vissa 

karaktärer. På så vis bildas ytterligare implicita argument för den framträdande bilden av Tony som 

den som missat att ta livet på allvar, och de andra som mer rätt ute än vad han var. Allt detta får 

också i slutet en moralisk dimension. Den implicita självkritik som vi ser framträder genom 

bakåtreferenser, där situationer på ett subtilt sätt placeras i ett annat ljus. Detta förändrar såväl 

bilden av de personerna, som de förändrar bilden av Tony som den som dömde dem på tvivelaktiga 

grunder. På så vis kan romanen läsas som moraliserande. 

           Samtidigt ser vi att romanens form gör att detta moraliserande problematiseras. En 

homodiegetisk berättare i jag- form blir på samma gång anklagad och domare. Utan att berättarens 

omdöme försämras kan han – genom att gå in i rollen som talare – sabla ner sig själv utan att det 

förändrar hans trovärdighet som sanningssägare. Tony blir på så vis till både en icke- idealgestalt 

och en sanningssägare på en och samma gång. Den retorik som återfinns i dispositionen tjänar till 

att skapa en tydlig kontakt med läsaren för att förmedla det budskap som i slutet blir allmängiltigt. 

De framåtblickande elementen vi ser är en ytterligare del jämte retoriken i att skapa tydlighet och 

struktur som stärker denna trovärdighet. 

               Vi har alltså i denna uppsats sett exempel på berättartekniker som i olika situationer 

effektivt lyckas fylla flera syften på en och samma gång. Något så simpelt som återkallandet av ett 

ord kan fylla en mängd olika funktioner samtidigt. I denna uppsats har jag försökt visa hur 

berättartekniska aspekter tar sig uttryck samt hur de samverkar med motiv för att i slutändan skapa 

ett annorlunda slags moraliserande roman. Den går kanske inte att placera in som en 

bildningsroman, och den påminner inte mycket om en religiös skrift. Den kan knappast sägas vara 

didaktiskt eller sedelärande i klassisk mening. I någon mån går dock The sense of an ending i 

samma fotspår, i och med hur den i slutändan vill nå ut med ett tydligt moraliskt budskap. Den visar

på att moral inte är någonting som behöver vare sig övertydlighet eller en läsare som skrivs på 

näsan. Tvärtom ser vi här hur avancerade berättargrepp gör ett budskap mer klart och övertygande 

än om det bara skrivits rakt ut. Få saker är ju trots allt så svårt som att få något att framstå som en 

enkel sanning. 
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