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Laide om Samuel i Allt jag inte minns: «[J]ag såg hur snabbt han skiftade mellan olika 

personligheter och ju mer jag gjorde det, desto tydligare blev det att den versionen jag kände 

bara var en av många» (Khemiri 2015, 260). 

 

Mohammed om Maria i Tante Ulrikkes vei: «Det får meg til å lure på hvilken versjon som 

egentlig stemmer. Om det er jeg som har den eller de andre, eller om vi bare låner litt, alle 

sammen» (Shakar 2017, 238). 
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Sammendrag 
I denne masteroppgaven analyserer jeg Tante Ulrikkes vei (2017) av Zeshan Shakar og Allt 

jag inte minns (2015) av Jonas Hassen Khemiri med utgangspunkt hovedsakelig i teorier om 

nasjonen og sosialkonstruktivistiske teorier om språk og identitet. Analysenes endelige mål er 

å forstå hvordan tekstene forholder seg til forestillingen om det nasjonale fellesskapet. 

Benedict Anderson peker på en likhet i hvordan vi mennesker konstruerer egne identiteter og 

nasjonens identitet. Minner og fortelling er ifølge Anderson fellesnevnerne i disse prosessene. 

I våre første leveår har vi et begrenset kognitivt apparat som gjør at vi ikke kan huske noe fra 

denne tiden. Menneskene rundt oss husker derimot hvordan vi var som spedbarn, og kan 

fortelle oss at mennesket i spedbarnsbilder av oss selv er nettopp oss selv. Vår identifisering 

med det portretterte barnet skjer altså idet noen andre forteller om hva de husker om oss. 

Nasjonen skiller seg fra oss ved verken å ha en naturlig fødsel eller død, hevder Anderson, 

men nasjonens identitet blir også til gjennom fortellinger som har utspring i minner. 

 

Tar man det ovenstående i betraktning, kan man komme frem til at tekstenes tematisering av 

personlig og kollektiv identitet gir et godt fundament for å forstå hva tekstene sier om 

nasjonens legitimitet. Analysene dreier seg om å forstå for det første hvordan historie og 

fortelling setter karakterenes identitetskonstruering i spill, for det andre betydninger av 

minner og glemsel for karakterenes personlige identitet og kollektive identiteter, og for det 

tredje sammenhengen mellom språkføring og identitetskonstruksjon i tekstene. Michel 

Foucaults begrep om diskurs og Louis Althussers begreper om interpellasjon og 

subjektposisjoner er anvendt i analysene for å få en forståelse av hvordan karakterer ved hjelp 

av fortelling konstruerer sine egne og andres identiteter. Tante Ulrikkes vei kan sies å 

illustrere hvordan diskursiv gruppedannelse foregår, mens minne- og glemselsmotivet i Allt 

jag inte minns kaster lys over at fortellinger ikke er det samme som universelle sannheter. 

Gjennom disse motivene samt diskusjonen av hva utviklingen av en nasjonsfølelse avhenger 

av, fremhever begge tekstene Andersons poeng om at nasjonen er forestilt. 

 

I tillegg til tematikk ser jeg på tekstenes form. Mikhail M. Bakhtins begreper om dialogisitet 

og polyfoni er nyttige for å forstå formen som et rom for karakterenes konstruering av en 

personlig identitet. Karakterenes språkbruk avslører deres verdenssyn og sier derfor noe om 

hvem de er, og den dialogiske oppbyggingen gjør fortelling til et viktig tema i tekstene. 



	 VIII 

  



		 IX	

Forord 
Fem år går fort, men rommer ikke færre eller mindre sterke følelser av den grunn. Med 

innleveringen av min masteroppgave i nordisk litteratur avslutter jeg en tilværelse som har 

gitt meg mye glede. Jeg har fått venner for livet, blitt kjent med det jeg håper er fremtidige 

kolleger, og samtidig funnet vitenskapelige interesser jeg tidligere ikke visste det var mulig å 

ha. Litteraturvitenskap var et helt ukjent felt for meg til den dagen jeg ble gitt et 

leseeksemplar av romanen Bli hvis du kan, reis hvis du må (2011) av Helga Flatland på 

jobben min i en bokhandel i Sandnes. Forfatteren var portrettert ved siden av ingressen på 

bokens bakside og under bildet stod det at hun blant annet hadde en bachelorgrad i nordisk 

språk og litteratur fra Universitetet i Oslo. Jeg søkte om plass på studiet samme kveld. 

 

Mange personer fortjener en takk i forbindelse med arbeidet dette forordet innleder. Listen er 

for lang til at jeg får plass til å nevne alle her. Derfor nøyer jeg meg med å trekke frem dem 

som har bidratt til å heve kvaliteten på oppgaven og studenttilværelsen. Den første takken bør 

etter min mening også være den største. Hans Kristian Rustad har vist seg som en dyktig 

veileder under hele arbeidet med oppgaven. Han er grundig og effektiv og omgjengelig og 

sympatisk. Veiledningene med ham har både vært øyeåpnende og hyggelige. Studenter som 

får ham som veileder i fremtiden, har all grunn til å føle seg like heldige som jeg har gjort. 

 

En takk til Bente Ailin Svendsen for å ha gjort meg klar over at personen med plass bak meg 

skriver om et emne av stor betydning for min egen oppgave, og til Hanna Værum Anda for å 

ha gitt av tiden sin, og for å ha fått meg til å føle meg verdifull for en annen student enn meg 

selv. En takk også til Jonas Waadeland for å ha lest Allt jag inte minns med sikte på å 

identifisere spor av svenske fremmedord i teksten, for ikke å nevne alle jeg har studert med, 

som har bidratt med kaffeslabberas og varme klemmer når det har røynet på som verst. 

 

En siste takk til Piotr Garbacz for å ha utvist stor tillit ved å inkludere meg som 

studentrepresentant i totalt fem innstillingskomiteer den tiden jeg har vært student, og for god 

ledelse av mange hyggelige styremøter ved instituttet. Vervene har vært en berikelse. 

 

Joakim Tjøstheim 

 

Oslo, mai 2019 
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Innledning 
Samme år som historiker Tzvetan Todorov publiserte artikkelen «The Coexistence of 

Cultures» (2010), utarbeidet den danske regjeringen den første listen over såkalte 

gettoområder i Danmark. Rivningen og omdanningen av gettoene er planlagt å skje fra og 

med i år og over en periode på sju år. Regjeringen kaller gettoene parallellsamfunn, og derfor 

er det interessant at Todorov forklarer «rene» og «blandede» kulturer som en idé med 

negative demografiske konsekvenser. Forbindelsen mellom dansk samtidspolitikk og 

Todorovs refleksjoner rundt sameksisterende kulturer aktualiserer lesninger av nordisk 

litteratur som tematiserer forestillingen om det nasjonale fellesskapet. I denne oppgaven vil 

jeg derfor analysere Tante Ulrikkes vei av Zeshan Shakar og Allt jag inte minns av Jonas 

Hassen Khemiri. Tekstene er valgt ut på bakgrunn av at de på interessant vis tematiserer 

nasjonal identitet, illustrerer hvordan både våre egne og nasjoners identiteter settes sammen 

av varierende fortellinger, og utviser en vilje til å si noe om oss selv. 

Zeshan Shakar ga ut Tante Ulrikkes vei i 2017 og mottok året etter Tarjei Vesaas’ 

debutantpris for romanen. Teksten består av fiktive korrespondanser mellom Lars Bakken og 

henholdsvis Jamal og Mohammed, og omhandler Jamals og Mohammeds hverdag på Stovner 

i Oslo. Bakken er en sosiolog som er tilknyttet Velferdsforskningsinstituttet NOVA, og han 

leder et prosjekt som skal kartlegge nettopp hverdagen til minoritetsungdom i Groruddalen. I 

løpet av korrespondansen forteller Jamal og Mohammed om en rekke hendelser som har 

inntruffet i den historisk forankrede virkeligheten, som bombingen av tvillingtårnene i New 

York i 2001, opptøyene i Paris høsten 2005 og karikaturstriden som startet samme år. I min 

lesning av teksten er dens viktigste temaer ulikhet, utenforskap og betydningen av å fortelle, i 

tillegg til det allerede nevnte nasjonstemaet. Alle disse temaene har en åpenbar kobling til 

hverandre. Jamals fremmedfølelse ser nemlig ut til å ha opphav i at han opplever morens 

økonomiske behov som neglisjert av den norske stat, og resulterer i hans egen 

fremmedgjøring av etnisk norske. Jamals pronomenbruk er avslørende for hvilken holdning 

han har til denne gruppen, og slik har språk og fortelling sammenheng med Jamals 

konstruering av kollektive identiteter. 

I 2015 ga Jonas Hassen Khemiri ut sin fjerde roman, Allt jag inte minns, en utgivelse 

han ble belønnet med den gjeve Augustprisen for. Samuels død danner tekstens utgangspunkt 

og teksten er en forfatters bearbeiding av intervjuene han har hatt med sju av Samuels 

etterlatte. Forfatteren prosjekt går ut på å rekonstruere Samuels siste dag. Etter hvert som 

forfatteren blir synligere i teksten, blir det klart at han også har mistet noen, og at prosjektet 



	 2 

bunner i forfatterens eget sorgarbeid. Forfatterprotagonisten fremstår ikke lenger som en 

overordnet forteller som gjør få inngrep i det fortalte, idet han mener å kunne identifisere hull 

i historien til Samuels familie og venner og hans bekjente. Disse «hullene» tetter han igjen 

ved hjelp av egne minner. Fordi de har en sammenheng både med fortelle- og nasjonstemaet, 

er minner og glemsel tekstens viktigste motiver i min lesning av den. Hva vi forteller andre, 

vil uansett avhenge av hva vi husker, og det kollektive minnet er en sentral bestanddel i 

nasjonsbygging. Samuels identitet preges av minnene til mennesker som kjente ham og ikke 

kjente ham, og derfor fremstår Samuel som en metafor på nasjonen. 

 Analysene tar utgangspunkt i følgende problemformulering: Hvordan kan Tante 

Ulrikkes vei og Allt jag inte minns sies å tematisere forestillingen om det nasjonale 

fellesskapet? Dette er et stort spørsmål, og det kan være lett å forville seg på veien til et mulig 

svar på spørsmålet. Derfor er det etter min mening fruktbart å strukturere analysene ved hjelp 

av ytterligere tre spørsmål som er underordnet det ovenstående: 1) På hvilke måter settes 

karakterenes identitetskonstruering i spill av historie og narrativ diskurs i Tante Ulrikkes vei 

og i Allt jag inte minns? 2) Hva har minner og glemsel å si for hvem karakterene er? 3) 

Hvilke sammenhenger finner vi mellom språkbruk og identitetskonstruksjon i 

tekstuniversene? Etter min mening gjør tekstenes bruk av forskjellige medieformer og 

innovative form det nødvendig å undersøke deres oppbygging i tillegg til hva de tematiserer. 

Bøker er i seg selv en medieform. Derfor må Tante Ulrikkes vei og Allt jag inte minns, som er 

fortalt som henholdsvis korrespondanser og intervjuer, sies å ha en utvidet medial dimensjon. 

Denne utvidede dimensjonen er det etter min mening av stor betydning å ta i betraktning i 

analysene av tekstene. 

Der hvor jeg konsentrerer meg om tematikken i Tante Ulrikkes vei, vil jeg ved hjelp 

av bistandsmotivet komme frem til hvilken innstilling teksten kan sies å ha til segregeringen 

av Norges befolkning. Motivet gir dessuten hint om tekstens evaluering av forskjellige 

varianter av fortelling, noe jeg også vil undersøke gjennom tekstens selvfremstillingsmotiv. 

Det vil også være av interesse å se på hvordan andre karakterer i teksten omtaler Jamal og 

Mohammed, og hvordan disse to omtaler hverandre. Videre vil jeg se på hvordan 

karakterenes fortellinger om de samme hendelsene styres av forskjeller i deres kollektive 

minne. Kollektivt minne som avgjørende for karakterenes tilknytning til forskjellige grupper 

er et sentralt element i andre del av min analyse av teksten. Derfor vil også karakterenes 

regionale og nasjonale stedstilhørighet bli viet oppmerksomhet. Endelig vil jeg anvende 

relevante funn i analysen i utpekingen av hva teksten sier om det nasjonale fellesskapets 

legitimitet. I første del av analysen vil jeg vektlegge betydningen av at Jamal og Mohammed 
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benytter forskjellige sekundære medier i kommunikasjonen med Bakken. Jeg vil argumentere 

for at medieformene virker inn på fortellernes konstruksjon av en personlig identitet, og at 

teksten er en polyfon roman. Undersjangere er etter min mening fruktbare å bruke siden de 

bidrar til bedre forståelse for hvordan også tekstens narrative dimensjon fungerer som et rom 

for karakterenes identitetskonstruksjon. Endelig vil det i første del av analysen være av 

betydning å se på hvordan teksten kommuniserer et meningsinnhold gjennom en implisert 

forfatterinstans. 

Der hvor jeg konsentrerer meg om tematikken i Allt jag inte minns, vil jeg bruke livs- 

og dødsmotivet til å forstå betydninger av minner. På den ene siden kan det å huske noen 

holde liv i denne person etter kroppens forvitring, mens det på den andre siden kan redusere 

denne personens livskvalitet å prøve å huske selv. Denne spenningen i minnemotivet gjør 

motivet interessant å undersøke. Tekstens minne- og glemselsmotiv vil være av stor 

betydning når jeg avslutningsvis i andre del av analysen ser på hva teksten kan sies å fortelle 

om det nasjonale fellesskapets legitimitet. Det samme gjelder fremstillingsmotivet og 

anonymiseringsmotivet. Karakterenes identiteter er nemlig en sentral bestanddel i spørsmålet 

om tekstens innstilling til nasjonstemaet. Språkets rolle i karakterenes identitetskonstruksjon 

gjør det interessant også å ha sett på tekstens tematisering av forholdet mellom språk og 

virkelighet i forkant av undersøkelsen av nasjonstemaet spesifikt. I første del av analysen er 

jeg spesielt opptatt av fortellernes pålitelighet. Sannhet er et viktig tema i teksten i 

forbindelse med det sentrale nasjonstemaet. Sannhetstemaet blir belyst av at alle fortellerne 

fremstår som upålitelige, inklusive forfatterprotagonisten. Tekstens utradisjonelle form bidrar 

til å avsløre fortellernes løgner. Det er vekslingen mellom fortellerstemmer i den 

fragmenterte diskursen som forenkler identifiseringen av manglende sammenhenger mellom 

de forskjellige historiene. Formen gir dessuten teksten et dialogisk potensial jeg vil undersøke 

i sammenheng med karakterenes konstruering av en personlig identitet. Til slutt i første del 

av også denne analysen vil det være av betydning å se på hvordan teksten kommuniserer et 

meningsinnhold gjennom en implisert forfatterinstans. 

Anvendt teori og metode 
Romankarakteren har en hybrid kjerne, hevder litteraturprofessor Rolf Gaasland, som 

plasserer den på grensen mellom tekstuniverset og en tekstekstern virkelighet: 

De ligner, mer eller mindre, på virkelige mennesker, men er egentlig kunstig skapt. Denne 
innsikten ligger også skjult i karakterbegrepets etymologi. Ordet karakter er avledet av det greske 
verbet kharássein som betyr å risse inn eller prege. Vi må altså forestille oss romankarakteren som 
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en slags kentaur – halvt menneske og halvt tekst. Karakteren kan leve i leserens hode som om den 
var et virkelig menneske, men er likevel bare en konstruksjon av ord og setninger (1999, 96). 

Av hensyn til denne dobbeltheten vil jeg ikke utelukkende støtte meg til litterære teorier og 

teorier om språk, men også inkludere sosiologiske og psykologiske teorier i teorigrunnlaget 

for analysene av de to tekstene. Videre gir tverrdisiplinære romananalyser oss tilgang til 

tekstuniverset både som en estetisk størrelse som er konstruert av den historiske forfatteren, 

og som et univers befolket av personer som styres av mange av de samme mekanismene som 

oss selv. En slik lesning aktualiseres dessuten av det jeg nevnte tidligere i oppgavens 

innledning, om at tekstenes meningsinnhold ikke bare er relevant for tekstuniverset, men 

også forhold i vår egen virkelighet. 

 Oppgavens teorikapittel faller i tre deler. Jeg begynner med å se på teorier om 

konstruering av en personlig identitet for så å undersøke teorier om identitetskonstruering i 

grupper. Nærmere bestemt vil jeg frem til hvordan karakterene bruker språket til å danne 

subjekter med, for slik å forstå karakterenes personlige identitet og kollektive identiteter som 

språklige konstruksjoner. En slik idé tilhører strukturalistisk og poststrukturalistisk skolerte 

tenkere og er videreført av tilhengere av sosialkonstruktivismen. Sosialkonstruktivistenes 

kongstanke er at språket ikke simpelthen åpner verden og gjør den tilgjengelig for oss slik 

den er, men at det griper inn i den virkeligheten vi ser, gjennom å forme våre oppfatninger 

om fenomener vi omtaler. Språket er felleseie, mer eller mindre, og på grunn av det er 

idéhistoriker Michel Foucaults begrep om diskurser nyttig å inkludere i den teoretiske 

utlegningen, for ikke å nevne at Foucault er for poststrukturalist å regne. Med 

diskursbegrepet forklarer han hvordan hvem som kan si hva, og hva som kan sies, er betinget 

av posisjon både i samfunnet og i historien. Det er særlig det siste jeg er opptatt av i 

analysene, men det første kan også sies å gjøre seg gjeldende særlig i andre del av analysen 

av Tante Ulrikkes vei. Endelig vil jeg gjøre rede for litteraturteoretikeren Mikhail M. 

Bakhtins språkforståelse. Begreper som enhetsspråk og forskjelligspråk vil være aktuelle å se 

på i denne sammenheng, så vel som dialogisitet og polyfoni. Ikke minst anvender Bakhtin 

diskursbegrepet på noe annet vis enn Foucault, noe som gjør det interessant å også se på 

dette. Begrepet spiller en sentral rolle i alle av teorikapittelets tre deler og må derfor ses på 

som kapittelets viktigste komponent. 

Det er paradoksalt i litterære analyser å forholde seg til forskjellige betydninger av det 

samme teoretiske begrepet. Derfor er det nødvendig å klargjøre på forhånd hvilken definisjon 

man forholder seg til. Foucaults diskursdefinisjon virker etter min mening rimeligst å støtte 

seg på i analysene av Tante Ulrikkes vei og Allt jag inte minns. Ifølge professor i kultur og 
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samfunn Marianne Winther Jørgensen og psykologiprofessor Louise Phillips (1999, 21) var 

Foucaults utvikling av diskursteoretiske begreper noe av det som for alvor igangsatte 

diskursanalytiske undersøkelser. Det kan forklare hvorfor Foucault så ofte blir referert til som 

diskursanalysens opphavsmann. Å lene seg på hans diskursbegrep alene vil også redusere 

risikoen for inkonsekvens i egen begrepsbruk senere i oppgaven. Jeg vil bare avvike fra 

Foucaults begrepsdefinisjon når jeg i første del av analysene deler tekstene opp i 

diskursnivåer. Her betyr diskurs det samme som fortelling, det vil si hvordan historien er 

fortalt. Jørgensen og Phillips’ utlegning forteller oss at diskursanalyse både er en teori og en 

metode. Ettersom denne oppgaven i høyere grad enn å konsentrere seg om 

samfunnsspørsmål, fokuserer på litterært meningsinnhold, forholder jeg meg til diskurs 

utelukkende som en teori i analysene. 

 Hva gjelder psykologiske og sosiologiske teorier om identitetskonstruering, har jeg 

funnet stor nytte i psykologiprofessor Jürgen Straubs artikkel «Personal and Collective 

Identity. A Conceptual Analysis» (2002). Som tittelen røper, er det Straub som står bak 

skillet i oppgaven mellom personlig identitet og kollektiv identitet. Straubs distingvering 

mellom varianter av identiteter kan se ut til å springe ut av et ønske om å gi en fornyet 

forklaring av hva identitet er. Han trekker på den ene siden veksler på psykolog Erik H. 

Eriksons teori om hvordan kriser virker inn på vår konstruering av en personlig identitet. 

Eriksons konsentrasjon om uforventede hendelser med en negativ innvirkning på individets 

følelsesliv må sies å ha sammenheng med et syn på identitet som summen av en rekke 

handlinger som følger et identifiserbart mønster. Dette mønsteret blir brutt idet en krise 

inntreffer, ettersom personen da ikke lenger er i stand til å handle slik det hun eller han gjort 

tidligere. På den andre siden inkluderer Straub professor i kulturvitenskap Jan Assmanns 

perspektiver på kollektiv identitet for å forklare ikke bare hva kollektiv identitet er, men også 

hvordan det konstrueres. Diskursbegrepets suverene anvendelighet gjenspeiles i Assmanns 

forklaring av grupper som ikke eksisterende i seg selv, men i kraft av at noen i gruppen 

snakker om gruppen eller noen utenfor gruppen snakker på vegne av den. Straub anvender 

selv begrepet for å forklare hvordan enkeltpersoner kan bidra til å konstruere grupper uten 

selv å være en del av gruppen. 

 Kjønn, klasse og nasjonen blir av Straub trukket frem som eksempler på konsekvenser 

av en normativ diskurs om gruppedannelse. Økonomiske forskjeller vil være av betydning å 

se på i andre del av analysen av Tante Ulrikkes vei, mens kjønnsidentitet vil bli belyst i andre 

del av analysen av Allt jag inte minns. Derimot er det relevant å undersøke hvordan 

karakterer konstruerer en eller flere nasjonale identiteter i begge tekster. I boken Black Skin, 
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White Masks (2008) forteller psykiater Frantz Fanon om sine erfaringer med å være sort og 

holde til i et europeisk land. Han forklarer hvordan hvites språkbruk overfor sorte og 

befolkningers kollektive minne låser sorte fast i belastende subjektposisjoner. Slik er Fanons 

utlegning en brobygger mellom teorier om språk og nasjonal identitet. Fanon har dessuten 

hatt stor innflytelse på afrikansk nasjonalisme i fransk Afrika (Sæbø og Leraand 2019). 

Professor i internasjonale studier Benedict Anderson gir i sin tur en nyttig forklaring av 

nasjonens fødsel. Med utgangspunkt i hvordan medlemmene av en nasjon knytter symbolske 

bånd til hverandre, påpeker han at nasjonen er et forestilt fellesskap. Særlig interessant er det 

at romanen fikk stor betydning i etableringen av denne forestillingen. Hvordan den gjorde 

det, vil jeg forklare i oppgavens teorikapittel. Teorikapittelet er ment å være utfyllende, men 

ytterligere aspekter av enkelte teorier vil bli redegjort for der hvor det er aktuelt i analysene. 

Dette gjelder begrepene homodiegetisk forteller, heterodiegetisk forteller og implisert 

forfatter samt Bakhtins begrep om «språk» og hans forståelse av brevromanen. 

Metoden jeg hovedsakelig bruker i analysene, er nærlesing. I artikkelen «Litteratur, 

etnicitet och föreställningen om det mångkulturella samhället» (2008) påpeker 

litteraturprofessor Magnus Nilsson at resepsjonen av Jonas Hassen Khemiris debutroman Ett 

öga rött (2003) bærer preg av at den svenske befolkningen hadde ventet på en ny svensk 

innvandreroman. Vi finner et eksempel på det samme i resepsjonen av Tante Ulrikkes vei her 

i Norge (Granlund 2018). Ifølge forfatter Astrid Trotzig (2005) er termen innvandrerroman 

uttrykk for et etnisk filter litteraturkritikere anvender i lesningen av tekster som er skrevet av 

mennesker med en annen etnisitet enn det landets majoritetsbefolkning. Trotzig forklarer at 

kategorien virker homogeniserende og utskillende. Med valget om en autonom lesemåte har 

jeg derfor ønsket å unngå å lese Tante Ulrikkes vei og Allt jag inte minns gjennom det etniske 

filteret. Samtidig kan det virke reduserende å tilbakevise nytten i et heteronomt perspektiv 

når de utvalgte tekstene i større eller mindre grad krever å bli lest som en kommentar til en 

tekstekstern virkelighet. Den heteronome metoden vil derfor supplere den autonome der hvor 

det virker nødvendig. 

Resepsjon og forskningstradisjon 
Denne masteroppgaven er meg bekjent, en av de første omfattende vitenskapelige arbeidene 

om Tante Ulrikkes vei. Hanna Værum Anda er masterstudent i norsk som andrespråk ved 

Universitetet i Oslo og skriver sin masteroppgave parallelt med meg. Andas oppgave har 

arbeidstittelen Fremstillingen av «kebabnorsk» i skjønnlitteratur og er en undersøkelse for 

det første av hvordan kontaktbasert talestil blir fremstilt i Tante Ulrikkes vei og Maria 
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Navarro Skarangers debutroman Alle utlendinger har lukka gardiner (2015), og for det andre 

av hvordan denne fremstillingen eventuelt bidrar til å skape eller reprodusere stereotypier 

knyttet til den aktuelle talestilen og personene som bruker den. Videre har kritikernes 

mottakelse av Tante Ulrikkes vei flere nyanser. De har fokusert enten på tekstens gjenspeiling 

av en tekstekstern virkelighet (Shanmugaratnam 2017, Granlund 2018), dens kritikk av 

eksisterende forhold i det teksteksterne Norge (Horgar 2017, Prinos 2017, Skjeldal 2017), 

tekstens didaktiske oppdrag (Askelund 2017, Sørheim 2017) eller dens fiktive essens 

(Ellefsen 2017). Når det gjelder Tante Ulrikkes vei som samfunnskritikk, er det særlig 

forholdet mellom muslimer og etnisk norske som blir trukket frem. Ved å ta form av to 

korrespondanser og samtidig illustrere betydningen av negativ medieomtale av bydeler og 

grupper av mennesker oppfordrer teksten til dialog. 

 Kritikerne som har lest Allt jag inte minns, har konsentrert seg om teksten som en 

roman om romanen, altså en metaroman (Hultén 2015), dens blanding av fiksjon og 

virkelighet (Ståhlberg 2015) og tekstens gjenspeiling av en svensk klassevirkelighet (Rabe 

2015). Gjennom å gi plass til mange varierte historier om den samme personen belyser 

teksten at det ikke finnes én universell virkelighet, men flere virkeligheter. Sammen med 

forfatterprotagonistens rolle i skrivingen av teksten er tekstens sannhetstema gjennomgående 

i de undersøkte anmeldelsene av den. De samme elementene er viet spesiell interesse i den 

vitenskapelige resepsjonen av Allt jag inte minns. I artikkelen «Minne, glemsel og identitet i 

Jonas Hassen Khemiris romaner» (2018) gir førsteamanuensis i nordisk litteratur Annika 

Bøstein Myhr en komparativ analyse av Ett öga rött, Montecore. En unik tiger (2006) og Allt 

jag inte minns. Myhr understreker innledningsvis at Khemiris forfatterskap utfordrer et 

etablert skille ikke bare mellom tekstuniverset og en tekstekstern virkelighet, men også 

mellom litterære instanser som forteller, implisert forfatter og historisk forfatter (78). Hun 

etablerer forståelse for hvordan tekstene kan ha virkninger utover seg selv som et estetisk 

objekt ved å gi et språk til barn av innvandrere uten et kulturelt eller nasjonalt 

orienteringspunkt å holde fast i. I et avsnitt om Bakhtins forklaring av hvordan 

romankarakterenes språk griper ut av teksten, kobler Myhr Khemiris to andre romaner 

sammen med Allt jag inte minns. Mens det i Ett öga rött og Montecore handler om 

sensurering, handler det i den siste utgivelsen om å fortrenge (92). 

 Myhr kan sies å identifisere et nasjonstema i Allt jag inte minns idet hun 

sammenlikner vanlige mennesker, som karakterene er innenfor rammene av tekstuniverset, 

med mennesker med makt til å endre eller definere nasjonale og globale diskurser (92). Felles 

for disse er et behov for å glemme eller fortrenge deler av fortiden, skriver hun. Myhr ser 
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altså ut til å ha kommet frem til at teksten, ved å skildre relasjonen mellom et knippe 

gjennomsnittlige personer, peker på noe større enn disse relasjonene, som disse personene er 

bundet av. Dette vil jeg utbrodere i andre del av analysen av teksten. 

Med sin komparative analyse vil Myhr frem til betydninger av minner og glemsel for 

konstrueringen av personlig og kollektiv identitet. Ettersom dette berører et av denne 

oppgavens underordnede forskningsspørsmål, kan min utforskning her oppfattes som en 

videreføring av utvalgte deler av perspektivet som er brukt i Myhrs artikkel. I likhet med meg 

henter Myhr innsikter ikke bare fra Bakhtin, men også fra Anderson, Assmann, Ernest Renan 

og Straub.  Fordi jeg, i tillegg til å utbrodere et av Myhrs poenger, inkluderer en tekst som er 

skrevet av en annen forfatter enn Khemiri, kan oppgaven også sies å utvide de delene av 

Myhrs perspektiv som er valgt ut i forbindelse med denne oppgaven. Jeg vil trekke tydelige 

veksler på Myhrs artikkel både i analysen av Khemiris tekst. 

 De siste ti årene er det levert fem masteroppgaver i nordisk litteratur ved Universitetet 

i Oslo som med enkelte variasjoner tar for seg den samme problemstillingen som jeg gjør her. 

Oppgavene behandler forskningsspørsmålet ved hjelp av tekster som er skrevet av Khemiri 

eller andre forfattere med en tilknytning til et av de nordiske landene. I «Dom evigt 

oplacerbara»1 (2009) undersøker Elizabeth Marie Nome hvordan Montecore omdefinerer 

nasjonal identitet. Ylva Frøjd ser i Roman og identitet i nasjonens forestilte fellesskap (2010) 

på hvilken gyldighet Andersons teorier har på Kongen av Europa (2005) av Jan Kjærstad, 

Montecore og En dråbe i havet (2008) av Kirsten Hamman. En hypotese om at den nasjonale 

identiteten er i endring, danner bakgrunnen for Frøjds undersøkelse. Nasjon og roman (2010) 

av Inga Henriette Undheim er en etterprøving av Andersons tese om sammenhengen mellom 

nasjonen og romanen på bakgrunn av Om Norgis Rige (1567) av Absalon Pederssøn Beyer, 

Synnøve Solbakken (1857) av Bjørnstjerne Bjørnson og Armand V. Fotnoter til en uutgravd 

roman (2006) av Dag Solstad. I Om svenskar som inte bär utseende och inte heller talar 

svenska som sitt modersmål (2011) ser Stepàn Lichorobies på identitetsforhandlinger i 

Mannen som dog som en lax (2006) av Mikael Niemis og Montecore. Lena Marie Juvland 

Martinsen tar for seg Ett öga rött, Montecore og Allt jag inte minns av Khemiri i «Om jag 

skriver det är det som att det verkligen har hänt» (2017) med sikte på å forstå den historiske 

forfatterens konstruering av en forfatteridentitet. 

																																																								
1 Av plasshensyn er bare hovedtittel gjengitt. Dette gjelder alle oppgavene jeg henviser til i dette avsnittet. 
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1 Teoretiske innfallsvinkler 
 

Teoriene jeg anvender i denne oppgavens analyser, er, som antydet innledningsvis, nyttige 

som leverandører av begreper og perspektiver som kan stimulere vår forståelse av tekstene. 

Mens begreper som interpellering og subjektposisjon er mest relevante i analysen av Tante 

Ulrikkes vei og Allt jag inte minns i høyest grad aktualiserer sosialkonstruktivistisk teori, er 

begreper som fortelling, språk og identitet viktige komponenter i analysen av begge tekster. 

Av disse tre begrepene, som alle inngår i oppgavens underordnede forskningsspørsmål, kan 

to utvides og ett avgrenses. Fortelling forstår jeg her ikke bare som narrativ, men også som 

diskurs. Diskursbegrepet tjener til å belyse fortellingers forankring i krefter utenfor 

mennesket og er derfor sentralt å anvende i analysen av de forskjellige fortellingene særlig i 

Tante Ulrikkes vei. Videre peker sosialkonstruktivistisk språkteori, som vi skal se, på sider 

ved språket utover at det er en ressurs vi bruker til å formidle budskap med. Ved bruk av 

denne teorien kan vi derfor bedre forstå hvordan språkbruk og derfor også fortelling har 

konsekvenser for karakterer i begge tekstene utover hva som sies. Sosialkonstruktivismen 

tilbyr også en innsnevring av identitetsbegrepet som er relevant for oppgavens 

problemformulering. Karakterenes personlige identitet og kollektive identiteter er i denne 

oppgaven ikke noe de bevarer over kortere eller lengre tid, men noe de kontinuerlig 

forhandler med andre om. Som et produkt av deres bruk av språket er fortelling et sentralt 

forhandlingsmiddel i spørsmålet om hvem de er. 

Til å begynne med vil jeg ta for meg teorier om hvordan språket spiler med i 

konstrueringen av en personlig identitet. De allerede nevnte begrepene interpellasjon og 

subjektposisjoner er kjernen i teorikapittelets første utlegning. Sosialkonstruktivistisk 

tankegods ligger til grunn både her og ellers i kapittelet. Senere vil jeg undersøke hvordan 

språket også virker inn på konstrueringen av kollektive identiteter. Jeg ser først på 

sosialkonstruktivismens premisser før jeg går over til å se nøyere på sammenhengen mellom 

språk og identitet. Til slutt i denne delen av kapitlet vil jeg trekke inn en teori om hvordan 

identitet påvirkes av interne kognitive mekanismer. 

1.1 Interpellasjon og subjektposisjoner 
Ifølge sosialkonstruktivistisk språkteori er det ikke mulig å gi språklige representasjoner av 

en nøytral virkelighet. Språket konstruerer nemlig flere mulige sosiale virkeligheter. 

Sosialkonstruktivismen har fire nøkkelpremisser, hevder universitetslektor i psykologi Vivien 



	 10 

Burr (2015, 2–5), som gir en god pekepinn på hva sosialkonstruktivisme dreier seg om, 

samtidig som de forener sosialkonstruktivister som ellers legger forskjellig mening i 

samlebetegnelsen sosialkonstruktivisme. Det første premisset går ut på at kategoriseringen av 

fenomener ikke tar utgangspunkt i fenomenenes naturlige essens, men i egenskaper 

fenomenene blir tillagt. At sammenfatting av inntrykk er en kulturelt og historisk betinget 

prosess, er sosialkonstruktivismens andre premiss. Vestlige oppfatninger av barndom og 

kjønn, for eksempel, har endret seg betraktelig bare de siste 30 årene. Det tredje premisset 

handler om at all kunnskap om verden er tillært i møte med andre: «It is through the daily 

interactions between people in the course of social life that our versions of knowledge 

become fabricated» (4). At sosiale handlinger styres av oppfatninger, er 

sosialkonstruktivismens fjerde og siste premiss. Alkoholikere får i dag psykologisk 

behandling, men ble tidligere arrestert for sin urimelige oppførsel. Fordi de er offer for et 

avhengighetsskapende middel, står de ikke lenger ansvarlige for sine handlinger. På denne 

måten kan endringer i oppfatninger påvirke menneskers materielle levekår. Å sitte i fengsel 

har andre betingelser enn å sitte på kontoret til en terapeut. 

 Strukturalistiske og poststrukturalistiske ideer om språklig identitetskonstruksjon er 

dypt forankret i sosialkonstruktivistisk tankegods: «The person you are, your experience, 

your identity, your personality are all the effects of language» (61). Språk er et sosialt 

fenomen og derfor skjer identitetskonstruering i språklig samhandling med andre. En slik 

samhandling trenger ikke å skje direkte. En persons ytringer kan ha en innvirkning på en 

annen persons identitet selv om disse ikke befinner seg i samme rom i det øyeblikket 

ytringene oppstår eller blir absorberte. Sammenhengen mellom språkbruk og 

identitetskonstruksjon får strukturalister og poststrukturalister til å avvise eksistensen av et 

sammenhengende og enhetlig selv. Vår identitet varierer med hvordan vi selv og personer vi 

forholder oss til, ordlegger seg. Språklige variasjoner skjer som regel ved utskifting av enten 

samtalepartner, sammenhengen for samtalen eller formålet med den. Dette er derfor også 

omstendigheter med innvirkning på vår identitet. 

 Hvordan vi ordlegger oss, avhenger også av hvor i historien vi befinner oss. Foucault 

lanserte ideen om at språket er historisk determinert. Foucaults diskursbegrep kan avleses 

som en sammenfatning av hans teori om språkets og historiens vekselvirkning. Foucault ga 

følgende definisjon av diskurs tidlig i forfatterskapet: «[A] group of statements in so far as 

they belong to the same discursive formation» (1972, 117). Ifølge Jørgensen og Phillips 

(1999, 22) inneholder diskurser bare meningsfulle utsagn og hvilke ytringer som er 

meningsfulle, avhenger videre av tiden vi befinner oss i. Det er på denne måten språket er 
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determinert av historien. Fordi denne vekselvirkningen mellom språket og historien er 

uavhengig av menneskelig innflytelse, understreker den vår begrensede innflytelse på 

språket. Idet vi taler, tar vi øyeblikkelig bestemte diskurser i bruk, og diskursen er allerede 

fastlagt. Den norske litteraturprofessoren Knut Ove Eliassen sier om diskurser at: «Hver gang 

vi griper ordet, fortsetter vi uvegerlig en diskurs forut for oss, som allerede er der og allerede 

har foregrepet hva vi sier; den setter betingelsene for hva vi kan si, hvordan vi kan si det, og 

hvem som kan si det» (2016, 52). I tillegg til å reguleres av historien, er diskurser 

selvregulerende. Siden diskursens innhold bare endrer seg med tiden som går, er vi ute av 

stand til å gjøre endringer i diskursen. På denne måten styres vi av diskurser, og derfor må 

våre identiteter kunne kalles diskursive. 

 Diskurs kan regnes som spesifisert språkbruk. Fordi diskursenes innhold er begrenset, 

setter de rammene for hvordan vi gjennom tidene endrer våre oppfatninger. Diskurser har 

dessuten en direkte innvirkning på vår konstruering av en personlig identitet og kollektive 

identiteter. Samfunnsteoretiker og Foucaults lærer Louis Althusser (1971, 61, 63) lanserte 

begrepet om interpellasjon for å si noe om hvordan. Althusser skiller mellom individer og 

subjekter. Individ er vi frem til vi blir tiltalt av noen. Ved tiltale blir vi tilbudt en 

subjektposisjon som vi kan velge enten å godta eller avslå. For eksempel blir en kvinne som 

reagerer på tilrop fra sitt biologiske eller adopterte barn, interpellert som ‘mor’ i det 

øyeblikket hun reagerer på tilropet. Dermed blir det forventet av henne at hun opptrer etter de 

gjeldende normene for den inntatte subjektposisjonen. ‘Mor’ er i utgangspunktet ikke annet 

enn en relasjonskategori, men inneholder, som vi ser, også retningslinjer som ikke har 

sammenheng med en forestilt morsessens. Disse retningslinjene er kulturelle og historiske 

konstruksjoner. Det reises forskjellige forventninger til mødre på tvers av landegrenser og 

epoker. Derfor ser det ut til å ha like mye å si for realiseringen av morsrollen å snakke om 

mødre som det har å føde eller adoptere et barn. 

 Subjektposisjoner er mulige å avslå. Språket er riktignok determinert av ytre forhold 

og ikke av språkbrukeren selv, men ingen av oss er tvunget til å snakke på én bestemt måte. 

Ved produsering av ytringer står vi kontinuerlig foran ordvalg og setningsvalg. Bakhtin 

vektlegger at bestemte krefter i historien sørger for spredning av språket, slik at vi kan 

anvende ord og uttrykk som er forskjellige sosialt og ideologisk (Bakhtin kommer jeg tilbake 

til i siste del av kapittelet). Vi kan fint snakke forskjellig fra hverandre selv om vi tilhører den 

samme kulturen og lever på det samme historiske tidspunktet. Det åpner en annen dimensjon 

ved språklig identitetskonstruksjon enn den jeg har sett på så langt. Strukturalister og 

poststrukturalisters avvisning av det sammenhengende, enhetlig selvets eksistens står ikke i 
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veien for å påpeke at vi også kan bruke språket til å konstruere våre identiteter selv. Tvert 

imot underbygger det deres identitetsforståelse. Professor i retorikk og språklig 

kommunikasjon Jan Svennevig understreker dette når han hevder at: «Vi bruker […] ord og 

språkformer til å assosiere oss med og distansere oss fra andre individer eller kollektiver» 

(2009, 106). Med denne formuleringen signaliserer Svennevig et syn på språk som noe vi 

anvender i motsetning til noe som preger oss uten at vi har noen som helst kontroll over det. I 

likhet med Foucault og Bakhtin ser Svennevig ut til å ha en sosialkonstruktivistisk 

språkforståelse. Også han mener at identitetskonstruksjon skjer i språklig samhandling med 

andre, og at våre identiteter aldri er helt bestemte. Tidligere trakk jeg frem poenget om at vår 

identitet varierer med hvem vi snakker med, hvor vi gjør det, og hvorfor. Like viktig er det at 

vår identitet endrer seg innenfor samme kommunikative hendelse (102). 

 Straub (2002, 59, 62–63) anerkjenner i likhet med Foucault, Bakhtin og Svennevig at 

våre identiteter er i kontinuerlig forandring. Imidlertid er Straub mer opptatt av psykologiske 

mekanismer enn språket når det gjelder hva som spiller med i vår identitetskonstruksjon. 

Personlig identitet definerer han derfor som en persons selvbevissthet. Han legger til at 

selvbevisstheten har utspring i kognitive prosesser som sørger for integrering og syntetisering 

av inntrykk. Dette er prosesser som gir oss muligheten til å finne en kontinuitet og en 

sammenheng i vår egen livsførsel (57). Kriser er derfor situasjoner som påvirker vår 

konstruering av en personlig identitet negativt. De nemlig bryter opp denne kontinuiteten og 

sammenhengen. Erik H. Erikson (1975) fant en nær tilknytning mellom kriser og 

konstrueringen av en personlig identitet, hevder Straub (2002, 60). I sin videreføring av 

Eriksons poeng knytter Straub indirekte an til teorien om subjektposisjoner: «[O]nly someone 

able to orient himself can have the sense and the experience of being able to be more or less 

self-identical» (2002, 62, forfatterens kursivering). Her er det en persons orientering mot 

bestemte roller eller subjektposisjoner Straub sikter til. Kriser setter oss ifølge Straub ute av 

stand til å orientere oss mot de samme rollene som ellers, noe som også betyr at vi heller ikke 

kan konstruere den samme personlige identiteten når vi opplever en krise, som ellers. 

1.2 Kulturell og diskursiv gruppedannelse 
Tidligere i teorikapittelet har jeg antydet at alle varianter av identiteter kan samles til 

personlig identitet og kollektive identiteter. Jeg skriver bare om kollektive identiteter i flertall 

fordi vi som oftest har flere av disse, men vi har bare én foranderlig personlig identitet. I 

likhet med vår konstruering av en personlig identitet er vår konstruering av kollektive 

identiteter en prosess som er preget av kontinuerlig endring. Kultur spiller en stor rolle i 
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gruppedannelse, og kulturer forandrer seg: «[I]t is precisely when a culture no longer changes 

that it is a dead culture» (Todorov 2010, 420). Som vi også skal se, har språket en like stor 

innvirkning på konstrueringen av begge identitetsvarianter. I denne delen av kapittelet vil 

konstrueringen av kollektive identiteter være fokus. Med utgangspunktet i dette fokuset vil 

jeg besvare spørsmålet om hva som kjennetegner forestilte fellesskap. Kollektive identiteter 

er både kulturelle og diskursive, og det er særlig den siste typen av gruppedannelse jeg vil se 

på her. 

 Flere og flere blir sendt på flukt til andre land, og det minsker de kulturelle 

forskjellene mellom oss mennesker. Utfallet av dette er det Todorov (2010, 421) sikter til 

med begrepsparet kulturell homogenisering. Den kulturelle homogeniseringen fører videre til 

at kulturfunderte grupper slutter å eksistere. På grunn av det kan enkelte oppleve den 

kulturelle homogeniseringen som en trussel mot sin konstruksjon av bestemte kollektive 

identiteter. For å gjenvinne de tapte kollektive identitetene vektlegger disse menneskene 

forskjellene mellom seg og andre. Før vi går videre må vi stille oss spørsmålet om hva kultur 

er. Todorov definerer det som representasjoner som deles av en gruppe av mennesker. Kultur 

både muliggjør vår konstruering av bestemte kollektive identiteter og tilgjengeliggjør 

rolleforventningene jeg skrev om tidligere i kapittelet: «These representations, as the word 

indicates, are an image, i.e. an interpretation of the world; possessing a culture means that 

one has access to a pre-organization of the world, a miniature model, a kind of map, which 

enables us to find our bearings» (Todorov 2010, 419). Som vi skjønner av det ovenstående, 

interfererer kulturer med hverandre. Dette må ikke forstås som at «rene» kulturer møtes, og at 

det fra dette møtet oppstår en «blandet kultur». Både Todorov (420) og Magnus Nilsson 

(2008, 274) avviser at blandede og rene kulturer er noe som eksisterer. Nilssons kritikk retter 

seg nærmere bestemt mot ideen om «flerkulturelle samfunn». Denne forestillingen har ifølge 

Nilsson gitt liv til et svensk historienarrativ om hvordan Sverige pleide å være et kulturelt 

homogent samfunn, men som følge av økt innvandring er gjort om til et ugjenkjennelig 

kulturmangfold (276). Kulturell homogenisering må altså ikke forstås som fremveksten av 

rene kulturer. 

 Narrativet i Nilssons artikkel er et eksempel på en normativ diskurs om 

gruppedannelse. Slike narrativer er ofte utgangspunktet for utviklingen av forestilte 

gruppeidentiteter (Straub 2002, 69–70). Den normative diskursens opphav er ofte 

utenforstående personer med ideologiske eller politiske intensjoner. Forestilte «vi» blir som 

regel fremstilt som absolutte og uopphørlige, noe som ikke er tilfelle for autentiske «vi»: 

«[Collective identity] does not exist ‘in itself’, but only to the extent that certain individuals 
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profess it. It is strong or weak insofar as it lives in the thought and action of the group 

members and can motivate their thoughts and actions» (Assmann 1992; her fra Straub 2002). 

Riktignok er konstruering av en personlig identitet og kollektive identiteter abstrakte 

prosesser, men vår personlige identitet synliggjøres gjennom kroppen og hvordan vi bruker 

den. Det Jan Assmann sier her, har slik sammenheng med hans beskrivelse av kollektiv 

identitet som noe annet enn en «sosial kropp», ettersom dette er noe som ikke eksisterer 

(Straub 2002, 68). Kollektive identiteter er derfor i mindre grad observerbare enn personlig 

identitet. Kollektive identiteter må i høyere grad enn personlig identitet kommuniseres 

verbalt, og på grunn av det er kollektive identiteter i høyere grad enn personlig identitet, 

diskursive (72). 

 Todorovs forklaring av den kulturelle homogeniseringens negative utslag i enkeltes 

konstruering av bestemte kollektive identiteter har sammenheng med diskursiv 

gruppedannelse. Jørgensen og Phillips forklarer at: «I diskursive gruppedannelser lukker man 

[…] dels ‘den anden’, den som man identificerer sig i modsætning til, ude, og dels ignorerer 

man de forskelle, der er i gruppen indadtil – og dermed alle de andre måder man også kunne 

have dannet grupper på» (1999, 57). Ved negativ kollektiv identitetsutvikling overser man 

altså bevisst likheter mellom seg og ‘den andre’ og forskjeller mellom seg og dem man 

identifiserer seg med. Jørgensen og Phillips påpeker videre at representasjon er et sentralt 

ledd i diskursiv gruppedannelse: 

Eftersom grupper ikke er givne på forhånd i det sociale, eksisterer de først, når de bliver italesat. 
Og det kræver, at nogle taler om gruppen eller på vegne af gruppen. Repræsentation betyder jo i 
grunden, at man gennem en stedfortræder kan være tilstede, selv om man er fysisk fraværende 
(58). 

Vi kan dermed knytte forklaringen av diskursiv gruppedannelse til sosialkonstruktivismens 

første premiss slik det er forklart av Burr. Vår kategorisering av fenomener, husker vi, tar 

ikke utgangspunkt i fenomenenes naturlige egenskaper, men egenskaper vi tillegger eller, 

som vi ser her, trekker fra fenomenene. Jørgensen og Phillips understreker at konstruering av 

kollektive identiteter ikke skjer av seg selv, men er utfallet av personers språkhandlinger. 

Sagt med et av den britiske filosofen John L. Austins begreper, er representasjon en 

illokusjonær handling. Det innebærer kort sagt at man utfører en handling med konsekvenser 

utover de rent kommunikative idet man, i denne sammenhengen, hevder at man representerer 

noen (Tjønneland og Henriksen 2018). 

 La oss nå se spesifikt på nasjonale fellesskap. Fordi vi mennesker uten større 

utfordringer kan føle en tilknytning til mennesker fra samme land som oss uten at vi verken 
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har hørt om eller truffet hverandre, oppfatter Anderson (1996, 19) nasjonen som forestilt. 

Anderson (26, 31) finner likhetstrekk mellom nasjonale fellesskap og religionen og dynastiet, 

som var to forestilte fellesskap som eksisterte før nasjonen. Det religiøse fellesskapet hentet 

legitimitet i de hellige språkene, mens det dynastiske fikk sin rettmessighet fra Gud. Spesielt 

interessant er det at begge fellesskapene tapte sin selvforklaringskraft med 

boktrykkervirksomhetens gjennombrudd. Religiøse og politiske skrifter som var skrevet på 

folkespråk, ble spredt til alle lag av samfunnet. Opphøyingen av folkespråkene til maktens 

språk brøt med det religiøse fellesskapet og økt deltakelse i politiske spørsmål med det 

dynastiske. Bokspredningen fremmet en bevissthetsendring som var avgjørende for 

konstrueringen av nasjonen. 

 Anderson låner to begreper av den tyske litteraturkritikeren Walter Benjamin for å 

forklare bevissthetsendringen. Mennesket i middelalderen, påpeker han, hadde en messiansk 

tidsoppfatning, mens senere mennesker utviklet en oppfatning av tiden som homogen og tom. 

Den messianske tidsoppfatningen var kjennetegnet av en rent vertikal ordning av inntrufne 

begivenheter. For første gang i historien var det mulig å forestille seg at hendelser foregår 

samtidig på forskjellige geografiske steder, altså horisontalt i historien. Romansjangeren 

utgjorde et nøkkelelement i bevissthetsendringen fordi den hadde (og fremdeles har) en 

struktur som gjør den egnet til å representere den tomme, homogene tiden. Romaner, påpeker 

Anderson, er som regel befolket av et visst antall karakterer som ikke treffer hverandre i løpet 

av fortellingen, men som likevel er samfunnsmessig forbundet med hverandre. Dessuten 

knyttes karakterene til hverandre i den historiske leserens hode. Denne kognitive 

sammenkoblingen har best forutsetninger dersom to karakterer er indirekte forbundet med 

hverandre gjennom en tredje karakter som er i direkte kontakt med begge to. Hver enkelt av 

disse kan videre utføre handlinger samtidig på forskjellige steder, fremdeles uten at to av dem 

kjenner til hverandre. Romanen, konkluderer Anderson, er fortalt i en homogen, tom tid. 

Tekstspredningens utviklede teknologiske forutsetninger tatt i betraktning, fikk særlig 

romanen slik mye å si for konstrueringen av nasjonen (36). 

 Varierende skriftlige fremstillinger av historien med stor H, for å låne en formulering 

av Anderson, var også sentral i denne utviklingen. Historiefaget har betydning for nasjonen 

som en leverandør av kollektive minner. Feilskriving av historien er en forutsetning for dette 

fellesskapets eksistens, hevder historiker Ernest Renan (1990, 11). Dagens befolkninger er 

samlinger av mennesker med forskjellig etnisk opphav som ble homogenisert til én gruppe på 

et bestemt punkt i historien. Homogeniseringen foregikk ved en rekke massakreringer der 

målet var å utrydde bestemte folkeslag. Dersom historiske begivenheter som dette skulle blitt 
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allment kjent i en befolkning, ville man risikert at det nasjonale fellesskapet hadde gått i 

oppløsning. Derfor er det viktig at befolkningen «glemmer» disse hendelsene. Her har jeg satt 

verbet i anførselstegn fordi Renan ikke sikter til glemsel som motsetningen til det å huske 

noe. Derimot betyr det å glemme i Renans utlegning å bli gitt tilgang til skriftlige 

fremstillinger av historien som ikke gjenspeiler den sanne bakgrunnen for slike historiske 

begivenheter. Utfallet av feilskrivingen av historien er at medlemmene av en befolkning 

forsones med hverandre. Et enhetlig folk kjennetegnes ifølge Renan av å kunne se tilbake på 

de samme historiske begivenhetene med glede og dele et mål om å utføre gode gjerninger 

sammen i fremtiden. Det nasjonale fellesskapet konstrueres av fortidige og fremtidige 

begivenheter (19). Lest i sammenheng med Todorovs kulturforståelse, sier Renans poeng oss 

derfor at nasjonal identitet er tett knyttet til kultur: 

Culture is both common memory – we learn the same language, the same history, the same 
traditions – and the rule for living together – we speak so as to be understood, and we behave in 
accordance with the rules that govern our society. It is turned both towards the past and towards 
the present (2010, 419). 

Likhetene i beskrivelsen av nasjoner og kulturer sier oss at nasjonen i tillegg til å være 

fundert i et kollektivt minne, har et grunnlag i en befolknings kultur. 

 Nasjonal tilhørighet utgjør gjerne en stor del av menneskers kollektive identiteter. 

Nasjoner har også selv identiteter, hevder Anderson (1996, 194). Han finner dessuten 

likhetstrekk mellom vår egen konstruering av en personlig identitet og nasjonal 

identitetskonstruksjon. Vi kan umulig gjenkjenne oss selv i fotografier av oss selv som 

spedbarn fordi vi ikke er i stand til å huske noe fra våre aller første leveår. Derfor kan vi ikke 

vite at barnet på bildet er oss, før noen andre påpeker dette. Anderson forklarer at fortelling 

derfor har mye å si for vår konstruering av en personlig identitet: «Ut av denne 

fremmedgjøringen kommer en forestilling om personlighet, identitet […] som må fortelles, 

fordi den kan ikke huskes» (1996, 193–194, forfatterens kursivering). Vi kan også «huske» 

historiske begivenheter vi ikke har deltatt i selv. Det er her feilskrivingen av historien og 

derfor også kollektive minner er av betydning for utviklingen av nasjonen. Nasjonen får sin 

identitet fra historiene vi mennesker forteller om den. 

 Med utgangspunkt i sine erfaringer med å bli interpellert av hvite i Frankrike2 

illustrerer Frantz Fanon hvordan konstruering av en personlig identitet og kollektive 

identiteter styres av kollektive minner. Hvite reproduserer ifølge Fanon sortes tildelte 

																																																								
2 Lyriker Kristina Leganger Iversen kobler Fanons beretning til Althussers interpellasjonsteori i Agora-
artikkelen «’Sjå, ein perker!’ – Rasialisert interpellasjon i samtidspoesien ... eller kvifor vi treng å lese og å lese 
med Fanon i dag» (2017). 
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subjektposisjoner gjennom å snakke til dem på pidginspråk: «Making him speak pidgin is 

tying him to an image, snaring him, imprisoning him as the eternal victim of his own essence, 

of a visible appearance for which he is not responsible» (2008, 18, forfatterens kursivering).  

I neste del av kapittelet skal vi se hvordan språkbruk alene avslører holdninger eller 

verdensanskuelser hos taleren. Hvites måte å snakke til sorte på, fortsetter Fanon, fører til at 

«sorthet» utvikles til noe mer enn en fysiologisk kategori. ‘Sort’ er i Fanons øyne også en 

språklig og sosialt konstruert identitetskategori. Å være sort, erfarer Fanon, vekker nemlig 

negative forestillinger hos andre om ens personlige identitet. Som følge av hvites 

interpellering av ham som ‘sort’ blir Fanon (2017, 176) bevisst sitt normavvikende utseende. 

Han adopterer også hvites historie om sorte som sin egen historie: «I første del av den 

historien de andre [de hvite] laget for meg, gjorde de kannibalismens fundament svært synlig, 

slik at jeg ikke skulle glemme det» (181). Kannibalismens primitivitet overføres til Fanon og 

andre sorte i Fanons samtid gjennom den hvite franske befolkningens kollektive minne. 

Hvites bruk av pidginspråk overfor sorte kan derfor sies å ha sammenheng med dette 

kollektive minnet. Denne måten å snakke til sorte på tyder nemlig på at hvite oppfatter dem 

som intellektuelt underlegne dem selv. Slik illustrerer Fanon hvordan kollektive minner gir 

sorte vanskeligheter med å bryte ut av belastende subjektposisjoner som de er blitt tildelt av 

andre grupper i befolkningen de tilhører. 

1.3 Dialogisitet og litterær polyfoni 
I tillegg til å være egnet til å representere den homogene, tomme tiden har romansjangeren et 

særskilt dialogisk potensial. Det er dette som ligger i Bakhtins begrep om den polyfone 

roman, som er hva jeg vil se nærmere på her. Ifølge Bakhtin var den russiske 

romanforfatteren Fjodor Dostojevskij den første forfatteren som utnyttet den fulle bredden av 

romanens dialogiske potensial. Bakhtins språkteori tar derfor utgangspunkt i Dostojevskijs 

forfatterskap. Jeg inkluderer likevel teoretikerens henvisninger til forfatterens verker bare der 

hvor det er nødvendig for utgreiingen av teorien. Hovedfokus senere i oppgaven vil tross alt 

være Tante Ulrikkes vei og Allt jag inte minns. 

 Bakhtin skiller mellom enhetsspråk, eller «det korrekte språk» (2003a, 55), og 

forskjelligspråk. Dette begrepsskillet er vesentlig for Bakhtins skille mellom monologisk og 

dialogisk tale. Enhetsspråk, forstår vi, er det samme som den til enhver tid gjeldende 

språknormen. Derfor er enhetsspråklig tale monologisk. Monologisk tale er nemlig 

kjennetegnet av en mangel på sosial og ideologisk variasjon i talerens valg av ord og uttrykk. 

Med sitt begrep om forskjelligspråk ser Bakhtin derimot ut til å antyde at det innenfor et gitt 
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språk, for eksempel norsk eller svensk, finnes varierte måter å ordlegge seg på. Gjennom 

hvordan vi uttrykker oss, røper vi vår verdensanskuelse (89). Årsaken til at Bakhtin 

fremhever romansjangeren, er at denne har en mer tøyelig form enn poesien og dramatikken: 

«Prosaisten […] forsøger […] at tale om sin egen verden i et fremmed sprog (f.eks. 

fortællerens ikke-litterære sprog, der repræsenterer en bestemt social-ideologisk gruppe), og 

han måler gerne sin egen verden med en fremmed, sproglig målestok» (Bakhtin 2003a, 81). 

Romanforfatterens metoder og romansjangerens bredde gjør at romanen er essensielt 

forskjelligspråklig. Romanen kan være fortalt av en av flere fortellere med en språkføring 

som skiller seg vesentlig fra den historiske forfatterens og de andre fortellernes måte å snakke 

på. 

 Hvordan forklarer Bakhtin at en romankarakter ordlegger seg annerledes enn den 

historiske forfatteren, når det er den historiske forfatteren som rent konkret produserer denne 

karakterens fortelling? I en roman, hevder han, kan dialog foregå på flere plan. Vi kan se 

karakterene samtale seg imellom, med tekstens impliserte forfatter eller med den historiske 

forfatteren (176). Replikkvekslingen kan være synlig eller gjemt. Bakhtin virker mest opptatt 

av kommunikasjonen mellom karakteren og den historiske forfatteren. Det er nemlig på 

denne aksen vi gjenkjenner en polyfon roman. Ifølge Bakhtin inntok Dostojevskij en 

forfatterposisjon som tillot ham å gå i dialog med karakterene i romanene han skrev (1984, 

63, 68). På denne måten kan karakteren fremstå som uavhengig, ufullført og ubestemt. Dette 

er egenskaper Bakhtin tillegger karakteren som også finnes i Gaaslands forklaring av 

romankarakteren som jeg henviste til innledningsvis i oppgaven. Karakterene i Dostojevskijs 

romaner er ikke redusert til objekter i den historiske Dostojevskijs estetiske diskurs, men er 

også subjekter fordi de produserer sin egen ideologiske diskurs. I en polyfon roman vil disse 

diskursene ha utspring i forskjellige ideologier, påpeker Bakhtin (2003b, 136, 153). Dialog 

har vi imidlertid bare tilfeller av dersom fortellingene interferer med hverandre (2003b, 184; 

1984, 70, 72), eller den varierende språkføringen gir tilgang til forskjellige 

verdensanskuelser: «[D]ialogic relationships are […] possible between language styles, social 

dialects, and so forth, insofar as they are perceived as semantic positions, as language 

worldviews of a sort» (1984, 184). 

 Dialogbegrepet er kjerneelementet i Bakhtins språkforståelse. Som for flertallet av 

andre språkbrukere innebærer dialog også for Bakhtin på den ene siden replikkveksling 

mellom samtalepartnere eller diskusjonsdeltakere. På den andre siden skriver han om det han 

kaller ordets dialogisitet. Ordet, hevder Bakhtin (202), gis liv gjennom å forflyttes mellom 

forskjellige personer fra forskjellige lag av samfunnet og forskjellige generasjoner, og 
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mellom forskjellige sammenhenger. Personene som bruker et ord, og sammenhengene det 

blir brukt i, setter et avtrykk på ordet som vedvarer frem til ordet blir brukt av en annen 

person eller i en annen sammenheng. Ordet er essensielt dialogisk fordi det rommer stemmen 

til flere personer enn språkbrukeren som bruker det akkurat nå. Disse personene representerer 

seg selv, sin posisjon i det samfunnet de tilhører eller tilhørte, og sin generasjon. Slik er 

ordets dialog en dialog mellom personer med forskjellige verdensanskuelser. Derfor er det 

mulig å uttrykke flere perspektiver ved bruk av bare ett ord. Ords avtrykk fra tidligere å ha 

blitt brukt av andre i forskjellige sammenhenger kan vi se på som ordets konnotative 

meningsinnhold. Det finnes ikke nøytrale ord. Her kan vi legge merke til at det finnes 

forbindelseslinjer mellom Bakhtins utlegning om ordets dialogisitet og Foucaults 

diskursbegrep. Bakhtin erkjenner også selv at vi er tvunget til å forholde oss til allerede 

eksisterende diskurser idet vi kommuniserer ved hjelp av ord. Elementene i ordets dialogisitet 

er diskurser som har eksistert og som fremdeles eksisterer i ordet når en annen bruker av 

språket enn tidligere, tar det i bruk. Bakhtin forstår ikke bare ordet, men også diskurser som 

dialogiske (183). 

 Avslutningsvis må vi spørre oss om hvordan tekster, som tross alt er oppgavens 

hovedfokus, i helhet er dialogiske. Bakhtin bruker Dostojevskijs kortroman «Записки изъ 

подполья» (engelsk tittel «Notes from the Underground») som eksempel på en dialogisk 

roman. Kortromanen er fortalt av den internt plasserte førstepersonsfortelleren Makar 

Devushkin. Devushkins måte å fortelle på får det ifølge Bakhtin til å se ut for at fortelleren er 

i dialog med en ukjent person som ikke selv kommer til orde i teksten (209–210, 228). En 

roman er dialogisk dersom det virker meningsfullt å konstruere en samtale utelukkende på 

grunnlag av hva fortelleren eller fortellerne forteller. Til slutt i første del av analysen av 

Tante Ulrikkes vei og Allt jag inte minns vil jeg med utgangspunkt i tekstenes fortellemotiv se 

på hvorvidt romanene kan sies å være polyfone. Med tanke på at Bakhtins undersjanger av 

romanen er kjennetegnet av en usedvanlig subjektivering av karakterene, vil et svar på dette 

spørsmålet kunne si oss noe om hvordan vilkårene for karakterenes konstruering av en 

personlig identitet og kollektive identiteter henger sammen ikke bare med tekstenes innhold, 

men også med deres form. 

 Når jeg nå i fortsettelsen av oppgaven vil analysere først Tante Ulrikkes vei og så Allt 

jag inte minns, vil jeg veksle mellom å behandle personene i tekstuniversene som fortellere 

og karakterer. Første del av analysene vil minne om en narrativ analyse ved i høy grad å være 

opptatt av tekstenes form. Analysenes andre del vil konsentrere seg om hvilke mekanismer 

som er virkningsfulle i tekstuniversene og derfor minne mer om en tematisk analyse. 
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2 Representasjon i Tante Ulrikkes vei 
 

Tante Ulrikkes vei har trekkene til den moderne brevromanen, gjerne kalt e-postroman. En 

forskjell fra den vanlige e-postromanen er at en av fortellerne i teksten bruker diktafon 

fremfor e-post for å kommunisere med en av tekstens andre fortellere. Variasjonen i 

foretrukne sekundære medier gir fortellerstemmene et differensiert preg som det kan være 

interessant å bruke som utgangspunkt for å forstå hvordan fortellerne utnytter nettopp språket 

i sin konstruering av en personlig identitet og kollektive identiteter. Til å begynne med 

konsentrerer jeg meg om hvordan de forskjellige sekundære mediene indirekte virker inn på 

Jamals og Mohammeds konstruering av en personlig identitet. Videre vil jeg se på mulige 

sammenhenger mellom fortellernes språkbruk og hvilken innflytelse de kan sies å ha i 

teksten, for slik å bedre forstå maktforholdet mellom Jamal og Mohammed som fortellere. 

2.1 Minoriteters erfaringer 
Tante Ulrikkes vei er fortalt i innskutt narrasjon av de to internt plasserte 

førstepersonsfortellerne Jamal og Mohammed og andrepersonsfortelleren Lars Bakken. De 

tre fortellingene forløper alle på det samme diegetiske nivået. Her vil jeg for det meste 

konsentrere meg om Jamal og Mohammed, men bare kort inkludere Bakken for å diskutere 

de mulige betydningene av de markante og de ikke fullt så tydelige variasjonene i de tre 

fortellingenes lengde. Makt er stikkordet her. Engelskprofessor Bronwen Thomas påpeker 

nemlig at: «[W]e can learn a great deal about the power relations between characters by 

analyzing who is in control of a conservation, who speaks most, and for the longest amount 

of time» (2007, 85). Spørsmålet om maktforskjeller mellom fortellerne er interessant særlig 

fordi det i Tante Ulrikkes vei er et spørsmål om tolkning hvem som forteller over lengst tid. 

Som avsender av den siste e-posten i teksten får Bakken bokstavelig talt det siste ordet. Som 

den fortelleren som starter korrespondansene med Jamal og Mohammed, forteller han også 

over lengst tid. 

 Bakkens fortelling er samtidig den korteste. Uavhengig av om vi regner i antall sider 

eller antall innlegg i hans e-postutveksling med Bakken, er det Mohammed som forteller 

mest. Vanligvis vil et verks sideantall være uten betydning i en analyse. Her har det virket 

relevant fordi historiene er fortalt som to korrespondanser og en midtveisrapport. Denne 

utformingen gir teksten et skriftlig preg som man sjelden finner i andre former for romaner. I 

lys av at den er en materiell tekst både for personer utenfor og innenfor tekstuniversets 
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rammer, har det virket rimelig å belyse sider ved teksten nettopp som tekst. Siden Jamal 

sender Bakken 187 kassetter og Mohammed sender ham 233 e-poster, er det nærliggende å 

tenke at Mohammed er en mer innflytelsesrik forteller enn Jamal. En slik tolkning 

understøttes av Svennevigs påpekning av at: «Det grunnleggende premisset for å øve 

innflytelse og dominere er at man kommer til orde. Den som får sin stemme hørt mest og 

best, har størst mulighet for å dominere» (2009, 115–116). 

 Mohammeds narrative innflytelse er av stor interesse å se nærmere på. Likevel vil jeg 

først få forståelse av hvilken betydning bruken av forskjellige sekundære medier har for 

hvordan Jamal og Mohammed forteller, for deretter å kort diskutere hvordan vi kan ha best 

nytte av å forstå Jamals uttrykksform. Fokus er på hvordan fortellernes individuelle 

språkføring virker inn på deres konstruering av en personlig identitet. Svennevig forklarer at: 

«Sekundære medier skaper […] ulike rammebetingelser for kommunikasjon og influerer 

dermed på språkbruken» (2009, 149). Teksten diskuterer imidlertid betydningen det 

sekundære mediet har når det gjelder fortellernes fortellevilkår i vid forstand. Da 

Mohammeds hjemme-PC slutter å virke, sender han Bakken en e-post fra en av maskinene på 

biblioteket på Stovner: «Jeg kan sende deg en ny mail igjen når vi får pc-en hjemme i orden. 

Jeg får bare bruke pc-en på biblioteket i 20 minutter» (Shakar 2017, 296). At denne e-posten 

er en av Mohammeds korteste, kan ha sammenheng med bibliotekets restriksjoner for bruk av 

PC-ene. Dette sier oss i sin tur at deler av tiden Mohammed har hatt til rådighet, har gått med 

til å reflektere over innholdet i e-posten og siden redigere e-postinnholdet. Det kan tyde på at 

Mohammed i høyere grad enn Jamal forhandler om sin personlige identitet i sin 

korrespondanse med Bakken. Som karakterer har deres personlige identitet en tett tilknytning 

til hva de sier, og hvordan: «[S]elvet er et resultat av vårt rollespill i kommunikasjon, og ikke 

en årsak til det. Identiteten blir skapt og opprettholdt i kommunikasjon, og ikke avdekket» 

(Svennevig 2009, 108, forfatterens kursiveringer). Sammenliknet med Mohammed har Jamal 

begrensede muligheter til å foreta kritiske betraktninger over innholdet i sin egen fortelling 

underveis. Den eneste måten for ham å redigere seg selv på ville vært å destruere kassetten 

med opptaket med det uønskede innholdet på og spille inn seg selv på nytt. 

 Tilsier det ovenstående at bruk av e-postmediet nødvendigvis gir bedre betingelser 

enn bruk av diktafonmediet for forhandling om og derfor også uttrykking av hvem 

karakterene er? For å svare på spørsmålet vil jeg se på den narrative betydningen av at Jamal 

og Mohammed er respondenter i Bakkens forskningsprosjekt. Respondentrollen gir dem 

større mulighet enn Bakken til å uttrykke seg personlig i sin korrespondanse med ham. Til 

tross for eller nettopp på grunn av denne muligheten velger Mohammed å følge reglene for 
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normert norsk skriftspråk i sin kommunikasjon med forskeren. På den ene siden er 

Mohammed mer eller mindre tvunget av det skriftlige mediets sjangerkonvensjoner til å 

skrive på en bestemt måte for å få gehør for sin fortelling, mens han på den andre siden har 

stått fritt til å anlegge en mer muntlig skrivestil. Særlig de utpregede litterære passasjene i 

Mohammeds fortelling sier oss at de kommunikative valgene han tar, er bevisste. Her fra 

hans fortelling om å ha kommet frem til leiligheten der han er invitert til en fest for 

studentene i hans kull: 

En gammel bygård med eføy på veggene. Jeg dytta i en rusten smijernsport og kom inn i et mørkt 
portrom fullt av sykler. I enden av portrommet lå en trappegang. Asken fra røyken min falt ned på 
et gammelt, mørkebrunt tregulv. Det var en tynn stripe med gusjegrønne keramiske fliser midt på 
de sennepsgule veggene (Shakar 2017, 190). 

Mohammeds vilkår for å uttrykke sin personlige identitet er ikke dårligere enn Jamals, selv 

om Jamals tale er mer direkte enn Mohammeds. Den individuelle virkningen av bruken av 

det ene eller andre sekundære mediet blir tydeliggjort allerede av Jamals første og eneste e-

post til Bakken: «jeg tar sånn og snakke med send på tante ulrikkesvei 42a» (6). Hvis vi 

sammenlikner innholdet i e-posten med innholdet i Bakkens transkripsjoner av Jamals 

lydopptak, går det tydelig frem av eposten at Jamal ville konstruert en helt annen personlig 

identitet i form av tekst enn han gjør i form av tale. Det virker derfor riktigere å snakke om 

varianter av personlige identiteter enn om grader av personlig identitet, i spørsmålet om 

hvilken virkning forskjellige sekundære medier har for Jamals og Mohammeds konstruering 

av en personlig identitet. 

 Bruken av slanguttrykk og manglende inversjon i Jamals fortelling kan gjøre det 

fristende å betegne hans språkføring som multietnolektisk stil. Førsteamanuensis i nordisk 

språk Toril Opsahl (2009, 22, se også 117) ga denne måten å snakke på denne betegnelsen. I 

tråd med eget metodevalg vil jeg imidlertid unngå å bruke en formulering som knytter Jamals 

språkføring direkte til multietnolektisk stil: «Att romanens [Jonas Hassen Khemiris Ett öga 

rött] stil tolkas som ‘bruten svenska’ kan […] förstås som uttryck för en förväntan på en 

litterär autenticitet som garanteras av författarens ‘kulturella tillhörighet’. Och en sådan 

förväntan implicerar […] att det inte finns någon större distans mellan författaren och texten» 

(Nilsson 2008, 286). Som Nilsson antyder, ville en slik lesning kunne aktivert det etniske 

filteret jeg har gått inn for å holde på avstand i min lesning av teksten. 

Litterært språk er ifølge Thomas uansett ikke en direkte avspeiling av virkelige 

menneskers språkbruk: «[E]ven the most conscientious attempts at recreating a particular 

sound or dialect in a written medium can only approximate the ‘real thing’» (2007, 83), men 
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det kan på den annen side, hvis det er muntlig, gjøre oss oppmerksomme på forhold i vår 

egen virkelighet: «Verbal style, where the novelist represents distinctive speech varieties, has 

important cultural significance, sometimes bringing to prominence marginalized or 

unprestigious speech varieties» (Thomas 2007, 85). La oss derfor, selv om vi ikke betrakter 

Jamals språkføring som multietnolektisk stil, gå ut ifra at Jamals språkføring har samme 

stilling i tekstuniverset som språkvarieteten har hatt her i Norge. I sin hovedfagsoppgave kom 

stipendiat i skoleforskning Vanja Røkkum Jahnsen fram til at de negative holdningene til 

multietnolektisk stil har vært utbredte: «Denne måten å snakke på ble oppfatta som gal, 

slurvete, og svært negativ» (2001; her fra Opsahl 2009). Det er derfor påfallende at 

fortellingene i Tante Ulrikkes vei starter i 2001. 

Jahnsens funn tilsier at multietnolektisk stil har hatt en lav utbredelse i norsk 

offentlighet. Jamal kan derfor sies å gi stemme til en eller flere minoritetsgrupper i Norge 

gjennom sin aktive deltakelse i Bakkens forskningsprosjekt. Det er mot denne bakgrunnen 

Mohammeds maktposisjon i teksten er interessant. Maktrelasjonen mellom fortellerne blir 

ikke mindre oppsiktsvekkende av at Jamal virker mer opptatt enn Mohammed av nettopp å 

representere en bestemt gruppe: «[J]eg er Jamal. svarting, muslim, fra Stovner, T.U.V., Tante 

Ulrikkes vei, du veit, representerer alltid» (Shakar 2017, 15; se også 18 og 140). De 

forskjellige mulighetene fortellernes valgte sekundære medium gir til korrigert 

selvfremstilling, er derfor påfallende. Gruppen Mohammed er en del av eller etterstreber å bli 

en del av, har allerede en tilstrekkelig mengde offentlige talerør og kan derfor reflektere 

dypere over hvordan de selv fremstår, enn over hvordan de kan fremheve andre enn seg selv. 

Ved at dette poenget materialiseres i Mohammeds foretrukne sekundære medium, bidrar 

tekstens form til å belyse tekstens sentrale selvfremstillingsmotiv. 

Selvfremstillingsmotivet fremstår som et naturlig inngangsmotiv til tekstens 

tematisering av betydningen av å fortelle. På grunn av det og med utgangspunkt i det 

ovenstående er den første linjen i Jamals muntlige korrespondanse med Bakken av høy 

tematisk interesse: «Halla, hører du meg elle?» (15) Med denne åpningslinjen ser nemlig 

teksten ut til å ville kaste lys over språklige minoriteters manglende muligheter til å uttrykke 

seg i det offentlige rom. Jamal anlegger riktignok i begynnelsen av korrespondansen en 

spøkefull fremtoning som kan få spørsmålet til å virke trivielt og uten betydning for tekstens 

innstilling til det den tematiserer. Min påpekning av at det motsatte er tilfelle, har årsak i 

Mohammeds omtale av sin egen og Jamals mor. At Mohammed og Jamal er de som forteller 

sin historie, er bare en av årsakene til at mødrene er tilnærmet stemmeløse i teksten. 

Mohammeds mor behersker det norske språket i liten grad: «Det er alltid rart å høre henne 
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snakke med nordmenn, for hun blir liten da, og stemmen spakner og hun hvisker nesten» 

(151), mens Jamals mor lider av depresjon: «[J]eg husker knapt moren til Jamal. Jeg mener, 

jeg husker jo, de to var gravide samtidig, men ikke hvordan hun så ut, liksom hele henne var 

utydelig, bare en kropp som sto der med en stemme som var like ute av fokus som kroppen» 

(35). Mot disse vurderende beskrivelsene er det et paradoks at Mohammed senere i teksten 

forteller om å våre opprørt over sin manglende mulighet til å fremstille seg selv i 

offentligheten (409). Dette vil jeg gå nærmere inn på i andre del av analysen. La oss kort 

vende tilbake til å se på hvordan teksten tematiserer betydningen av å fortelle gjennom 

Jamals fortelling. Ved et par anledninger ber Jamal Bakken om ikke å inkludere hendelser 

han har fortalt ham om, i forskningsprosjektet: 

Liksom, jeg skal fortelle deg. Men det er sånn, ikke noe kødd nå, skjønner du? Du veit når jeg har 
sagt til deg før du ikke skal skrive ting. Liksom, ikke skriv navnet mitt og alt det med keef og sånn. 
Sånne ting jeg har sagt til deg. Dem tinga her jeg skal si til deg nå, det er seriøse greier, mann. 
Liksom, hvis du sier dem tinga til folk og putter dem på forskinga di, jeg kommer og skader deg. 
Wallah, jeg kommer og skader deg (146; se også 339). 

Jamals anmodninger gjenspeiler et helt grunnleggende behov for å fortelle om egne 

erfaringer, noe som kan ha sammenheng med hans innsnevrede muligheter til å gjøre nettopp 

dette ellers. Jeg kommer tilbake til tekstens fortelletema når jeg senere i analysen også ser på 

hvilken betydning Bakken har i teksten. 

2.2 Diskursiv verdensanskuelse 
Forskjellene i Jamals og Mohammeds språkføring kaster ikke bare lys over et av tekstens 

mest sentrale temaer, men aktualiserer også, som vi skal se, Bakhtins anvendelse av 

betegnelsen «språk» for å distingvere mellom språket som lingvistisk fenomen og språk i 

bruk. Ifølge Bakhtin er vår språkbruk, som er det begrepet viser til, betinget av historiske 

strømninger, anvendte sjangre og vår tilhørighet til sosiale grupper i samfunnet. Mens jeg i 

neste del av analysen vil diskutere historiens innvirkning på hvilke fortellinger som 

virkeliggjøres av karakterer i teksten, vil jeg her konsentrere meg om hvilken betydning 

aktuelle sjangre og fortellernes tilknytning til sosiale grupper i samfunnet har for hvordan de 

ordlegger seg. 

La oss begynne med å se på de valgte sekundære medienes preging av Jamals og 

Mohammeds språkføring fra en annen vinkel enn tidligere. I tråd med e-postsjangeren og 

opptakssjangeren er hvert parti i teksten fortalt i samtidig narrasjon. Å bruke verbets 

fortidsform som standard ville i det norske språket vært unaturlig både i direkte tale og i 

skriving av e-poster. Svennevig (2009, 116) utpeker kjennskap til sjangerkonvensjoner som 
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et av kriteriene for å bli hørt i forskjellige sammenhenger. Det er på grunn av dette jeg 

tidligere i analysen påpekte at Mohammed på den ene siden er avhengig av å ordlegge seg på 

en gitt måte for å få gehør for sin historie. Fordi den samtidige narrasjonen tydeliggjør 

fortellernes grunnleggende forståelse av sjangrene de anvender, kan grepet sies å ha 

sammenheng med tekstens sentrale lyttemotiv og derfor også dens fortelletema. Hvis vi i 

neste omgang løfter blikket og ser fortellingene samlet under ett, blir det klart at fortellingene 

når alt kommer til alt, er datamateriale i et sosiologisk forskningsprosjekt. Hvordan påvirker 

forskningssjangeren Jamals og Mohammeds fortelling? Særlig Mohammed virker preget av 

de manglende premissene for korrespondansen mellom seg og Bakken. I sin første e-post til 

Bakken forteller Mohammed at: «Jeg tror jeg kan få til å skrive ganske ofte. Men jeg vet ikke 

om jeg kan skrive ting du er interessert i. Jeg vet ikke helt hva du vil vite engang. Du sa bare 

fortell om skole og familie og jobb og alt. Jeg liker egentlig når ting er litt mer spesifikke enn 

det» (Shakar 2017, 7). Mohammed er ikke gitt noen hint om hvilke konvensjoner som gjør 

seg gjeldende for e-postutvekslingen, og er derfor til å begynne med i tvil om hvilken 

identitet det er aktuelt å forhandle om: «Sammenhengen mellom språk og identitet innebærer 

at identitet langt på vei kan betraktes som et resultat av forhandling, noe som skapes i 

samarbeid med andre» (Svennevig 2009, 108, forfatterens kursiveringer). 

Hva gjelder den utvidede betydningen av Jamals og Mohammeds språkføring, er det 

interessant å se på hvordan noen av Jamals ordvalg røper hans negative holdning til en 

bestemt gruppe av statlig eller kommunalt ansatte. I stedet for å bruke den nøytrale 

yrkestermen politi kaller han politimenn bauers og politikvinner bauersdamer. Blant andre 

betydninger har baueruttrykket ordbokbetydningen ‘person uten manerer og dannet 

levemåte’. Ingenting essensielt ved politiyrket tilsier at beskrivelsen passer personer som 

velger denne yrkesveien. Ved språklig å knytte en negativ egenskap til politiet som det ikke 

er gitt på forhånd at politiet har, illustrerer Jamals språkbruk hvordan diskurser kan styre våre 

oppfatninger av omgivelsene. Det samme er tilfelle for Jamals bruk av ordet potet om 

nordmenn. Ordbruken virker fremmedgjørende på gruppen det brukes om, og slik vitner 

Jamals språkbruk om at han ikke identifiserer seg med denne gruppens medlemmer. Jamal 

ser altså ikke på seg selv som norsk. Å forstå Jamals og Mohammeds konstruering av 

kollektive identiteter vil stå sentralt i andre del av analysen. 

 Idet Mo begynner på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi ved Universitetet i 

Oslo, uttrykker han en annen holdning enn Jamal til statlige institusjoner. Særlig hvis vi leser 

Mohammeds fortelling om å begynne å studere på bakgrunn av Jamals fortelling om å 

avslutte videregående opplæring uten å fullføre, blir det tydelig at teksten tematiserer sosial 
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ulikhet. Tekstens ulikhetstema er det som gjør det aktuelt å diskutere hvilken innvirkning 

tilhørighet til sosiale grupper i samfunnet har på fortellernes individuelle språkføring. 

Gjennom Jamals fortelling om å besøke Mohammed og noen av Jamals henvisninger til 

fortellersituasjonen blir vi gjort klar over de markante forskjellene i levestandarden til Jamals 

og Mohammeds familie. Det gjelder for det første den materielle tilstanden til leiligheten 

Jamal bor i med moren og lillebroren: «Jeg måtte bare buste litt greier om i dag ass. Faen, 

klokka er liksom, hva er den a? Tre ass, jeg vekker sikkert folka her. Det er så lett å høre hva 

som skjer på dassen, tro meg. Veggene er sånn jeg kan slå hånda mi på den og brekke 

veggen» (Shakar 2017, 61), og for det andre familiens plassbegrensning: «Du veit ikke hvor 

ghetto jeg er nå. Jeg snakker til deg fra doen, jeg sverger. Ha ha. Hva skal jeg gjøre? Broren 

min sover på rommen liksom» (18). Vi kan legge merke til at Jamal signaliserer å være mye 

våken om nettene, og at Mohammed til forskjell fra Jamal har sitt eget soverom selv om 

Mohammeds familie er større enn Jamals. Avslutningsvis i denne delen av analysen vil jeg se 

på hvilken innstilling teksten kan sies å ha til ulikhetstemaet. 

I den korteste av passasjene i avsnittet over ser vi at Jamal bruker ordet getto 

adjektivisk. Som med bauer og potet ser getto i Jamals fortelling ut til å ha en betydning som 

overskrider ordets vanligste referent, som er et isolert område med en høy konsentrasjon av 

innvandrere. For Jamal er uttrykket i tillegg til dette en identitetsmarkør. Også med tanke på 

deres tilhørighet til forskjellige sosiale grupper i samfunnet er Jamals og Mohammeds 

«språk» så forskjellige at fortellingene kan sies å gi tilgang til forskjellige verdensanskuelser. 

Det gjør Tante Ulrikkes vei til en forskjelligspråklig roman. La oss her se nærmere på 

tekstens sjanger for videre å undersøke hvordan tekstens form kan sies å være av betydning 

for Jamals og Mohammeds konstruering av en personlig identitet. 

 Fortellerstemmen delegeres horisontalt mellom Bakken, Jamal og Mohammed. Den 

narrative sideordningen og tekstens flerstemmighet gjør at teksten minner om 1700-tallets 

brevroman. Karakteristisk for denne undersjangeren av romanen er fraværet av en overordnet 

forteller. Den amerikanske litteraturprofessoren Thomas O. Beebee («Epistolary Novel») 

fremhever dette kjennetegnet som et av undersjangerens mest sentrale. Dessuten er 

brevromanen ifølge Bakhtin den av romanens undersjangre som er den mest 

forskjelligspråklige, noe vi nettopp så karakteriserer Tante Ulrikkes vei. Bakhtin forklarer 

videre at når en roman har brevvekslingen som narrativt prinsipp, er det romanen og ikke 

brevvekslingen som endrer form, både språklig og strukturelt: «De i romanen indførte genrer 

bevarer som regel deres konstruktive spændstighed og selvstændighed og deres sproglige og 

stilistiske egenart» (2003a, 133–134). Sagt annerledes og med Bakhtins eget begrep, har 
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brevromanen integrert brevvekslingens «språk». Brevet er i likhet med den senere e-posten 

og lydopptaket et sekundært medium. Følgelig kan man også si om disse andre to 

medieformene at de fremtrer med sitt eget «språk», noe som i sin tur betyr at Tante Ulrikkes 

vei tar opp i seg dette «språket». Det fortalte formidles ikke gjennom romanens eget «språk», 

som i stedet blir liggende bakenfor det fortalte. På grunn av Bakkens, Jamals og Mohammeds 

anvendelse av sekundære medier er historiene i teksten fortalt i et lagdelt språk. Bakhtin anså 

romansjangeren for å være essensielt forskjelligspråklig. Dette er et trekk brevvekslingen 

eller den muntlige eller skriftlige korrespondansen utdyper. 

 På bakgrunn av det ovenstående fremstår Tante Ulrikkes vei som en polyfon roman. 

Det narrative brevvekslings- eller korrespondanseprinsippet gjør fortellehandlingen til en så 

sentral del av både den tradisjonelle og moderne brevromanen at brevromanens tekstunivers 

nærmest kan sies å være bygget opp av romankarakterenes synspunkter. Sagt med Bakhtin 

(2003b, 66; 1984, 48), kan brevromanens historiske leser bli gitt inntrykk av at tekstens 

karakterer selv setter sammen sin egen omverden. Jeg har tidligere i analysen påpekt at særlig 

Jamals språkføring kan sies å gi tilgang til en bestemt verdensanskuelse. Den narrative 

sideordningen gjør det naturlig å sammenlikne måten Jamal og Mohammed ordlegger seg på. 

En slik sammenlikning kan resultere for det første i opphevingen av illusjonen om at 

Mohammeds språkføring er nøytral. Ved å snakke annerledes enn Jamal, uttrykker han andre 

ideologiske overbevisninger enn ham. For det andre er forskjellene i Jamals og Mohammeds 

språkføring illustrerende for det uavhengige og ubestemte som Bakhtin identifiserte i 

karakterene i Fjodor Dostojevskijs romaner. Det jeg vil frem til, er at Jamal og Mohammed 

ikke bare er objekter i den historiske forfatterens estetiske diskurs, men dessuten subjekter 

som produserer sin egen ideologiske diskurs. Den historiske forfatterens dialogiske innstilling 

til karakterene har slik en positiv innvirkning på deres muligheter for personlig utfoldelse. 

2.3 Tekstens impliserte forfatter 
Jeg har tidligere i analysen sett på tekstens ulikhetstema, men uten å komme frem til noen 

slutning om hva teksten sier om temaet. Det vil være hovedfokus her i avrundingen av første 

del av analysen. Spørsmålet jeg vil konsentrere meg om å besvare, er derfor hvem som kan 

sies å være tekstens normbærer. Litteraturprofessor Wayne C. Booth er opphavsmannen til 

vår idé om en bakenforliggende instans i teksten, ofte kalt den impliserte forfatteren. Brooks 

oppfattet denne instansen som den historiske forfatterens åndelige speilbilde: «As he writes, 

he creates not simply an ideal, impersonal ‘man in general’ but an implied version of 

‘himself’ that is different from the implied authors we meet in other men’s works» (Brooks 
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1983, 70–71). Ettersom Brooks’ begrep siden har fått nytt meningsinnhold, er det i dag liten 

enighet om hva begrepet betyr, hevder den tyske litteraturprofessoren Ansgar Nünning 

(«Implied Author»). Bakhtin er en av dem som har videreført ideen om en implisert forfatter. 

Han påpeker at: «Autor har ligesom ikke sit eget sprog» (2003a, 119). Det tilsier at den 

impliserte forfatteren verken er synlig inni eller utenfor teksten, men befinner seg i en 

idébasert dimensjon mellom vår historisk forankrede virkelighet og den konstruerte 

virkeligheten som eksisterer i tekstuniverset. Det er denne definisjonen jeg har valgt å 

forholde meg til her. Samtidig adopterer jeg Brooks’ syn på den impliserte forfatteren som 

summen av tekstens normer. 

Som allerede antydet, er Bakken den mest anonyme av fortellerne i Tante Ulrikkes 

vei. Utover at han forteller i andreperson, og at hans fortelling er betraktelig kortere enn 

Jamals og Mohammeds, fremstår Bakkens fortelling som tekstens aller mest nøytrale det rent 

språklige tatt i betraktning. På den annen side kan Bakkens språkføring sies å knytte ham til 

det sosiologiske forskermiljøet ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Særlig i 

midtveisrapporten til Barne- og familiedepartementet anvender han en analytisk og 

vitenskapelig sjargong. Her skriver han blant annet at: «En respondent oppgir å ha tatovert 

delbydelens navn på underarmen, etter sigende fordi han ‘er stolt av Romsås’, mens andre er 

opptatt av det de kaller ‘å representere’» (Shakar 2017, 262, forfatterens kursivering). 

Formuleringen vitner om at Bakken anvender representasjonsbegrepet annerledes enn Jamal, 

og slik uttrykker han en annen gruppetilhørighet enn ham. Det er en sammenheng mellom 

hva man legger i forskjellige uttrykk, og hvilke personer man identifiserer seg med. I andre 

del v analysen vil jeg se nærmere på sammenhengen i teksten mellom språkføring og 

kollektiv identitet. 

 Selv om han ikke nødvendigvis identifiserer seg med de samme personene som Jamal, 

har Bakken en tett tilknytning særlig til Jamals fortelling. Han nemlig muliggjør fortellingen 

ved for det første å transkribere opptakene av Jamal og for det andre å bevare fortellingens 

språklige autentisitet i transkriberingen av opptakene. På denne måten uttrykker Bakken en 

vilje til å lytte til og fremheve neglisjerte stemmer i den norske befolkningen. Inkluderingen 

av passasjer Jamal har anmodet ham om å stryke, vitner dessuten om viktigheten Bakken ser i 

at minoritetsgrupper blir gitt en mulighet til å fortelle om sine erfaringer, og at andre tar seg 

tid til å lytte til hva de har å si. Endelig utvider Bakken spekteret av potensielle deltakere til 

prosjektet ved å invitere ungdommer til å skrive eller snakke. Som allerede nevnt, behersker 

ikke Jamal det normerte norske skriftspråket like godt som Mohammed. På grunn av det er 

det ikke utenkelig at å bli tvunget til å skrive ville avlet en følelse av avmakt hos Jamal som 



	 29 

ville ført til at han hadde latt være med å delta i prosjektet. Diktafonmediet gir ham også en 

mulighet til selvrealisering: «Egentlig, det her gjør at jeg føler jeg er rapper. Liksom jeg veit 

det ikke er en mikrofon eller no, men en dikt et eller annet, men jeg sverger, det er litt derfor 

jeg gidder å gjøre det også, så liksom jeg kan prate på mikrofon om livet mitt og folk hører på 

hva jeg sier, skjønner du?» (15–16) Passasjen er ikke minst betegnende for det jeg har skrevet 

tidligere i analysen, om at Jamal i mindre grad enn personer med en mer standardisert 

språkføring, blir lyttet til. 

 Som mottaker av også Mohammeds e-poster distribuerer Bakken også Mohammeds 

fortelling. Når han i tillegg til å distribuere alle fortellingene i teksten er fortellingenes 

initiativtaker og i noen grad styrer samtalen, blir det åpenbart at Bakken er den mest 

innflytelsesrike av fortellerne: «Det å ta initiativ i samtalen er å styre utviklingen av den og 

dermed å dominere, mens det å gi respons i langt mindre grad styrer samtalen» (Svennevig 

2009, 116, forfatterens kursiveringer). Fortellernes asymmetriske institusjonelle roller som 

henholdsvis forsker og respondenter (se 109) støtter oppunder et syn på fortellerne som at de 

i tekstuniverset ikke er sideordnet hverandre. Mot denne bakgrunnen og Bakkens narrative 

rolle tatt i betraktning, kan den horisontale delegeringen av fortellerstemmen forstås som et 

signal om hvordan teksten forholder seg til ulikhetstemaet. Den narrative sideordningen 

bryter med Bakkens, Jamals og Mohammeds asymmetriske forhold til hverandre ettersom de 

på forskjellig vis er involvert i Bakkens forskningsprosjekt. Funnet kan abstraheres til at 

ulikheter av betydning generelt er noe vi er nødt til å bøte på. Dette er en verdidom som også 

gjenspeiles i Bakkens ivaretakelse av Jamals fortelling. 

 Siden en slik slutning bare lar seg formulere dersom Bakken kan utpekes som tekstens 

normbærer, antyder jeg over at dette er tilfelle. La meg derfor forklare bakgrunnen for 

slutningen. De nevnte trekkene ved Bakken har gjort det aktuelt å trekke paralleller mellom 

ham og tekstens impliserte forfatter. Vi har allerede sett at han får Jamal og Mohammed til å 

fortelle og dermed skaper bevegelse i tekstuniverset, og at han i teksten kan gjøre dette usett 

fordi han hovedsakelig beveger seg i bakgrunnen av det fortalte. At han er mottaker av 

Jamals og Mohammeds fortelling, gir ham dessuten en overlegen oversikt. Videre går det 

frem av midtveisrapporten til Barne- og familiedepartementet at Bakken er tekstens 

sorterende instans: «Ved prosjektstart var det 31 respondenter. Det har imidlertid vært noe 

frafall underveis. P.t. er det 23 aktive respondenter. NOVA ser behov for å omdisponere noen 

av de tilførte midlene til tiltak som kan bidra til at ikke flere respondenter faller fra» (Shakar 

2017, 261, forfatterens kursiveringer). Jamal og Mohammed er plukket ut blant over 20 andre 

deltakere til å få sin historie formidlet utenom Bakkens prosjekt. Mye tyder altså på at 
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Bakken er den impliserte forfatterens talerør. Det betyr at Bakken er den fortelleren som gir 

tilgang til tekstens samlede verdisett. En slik lesning av teksten støttes av Bakkens 

medvirkning til den endelige teksten. Fordi Jamal og Mohammed begge bor i Tante Ulrikkes 

vei, kan verkets tittel forstås som en samlebetegnelse Bakken har brukt for Jamals og 

Mohammeds fortelling med sikte på å lettere kunne korrigere for geografiske forskjeller 

senere i prosjektets analysefase. Etter en kort diskusjon av implikasjonene første del av 

analysen kan ha for andre del av analysen vil jeg se nærmere på tekstuniversets tilknytning til 

en tekstekstern virkelighet. 

 Kvaliteter ved Bakkens fortelling, som at den er betraktelige kortere enn de to andre 

fortellingene, og at Bakken feller få verdidommer, kan gjøre det problematisk å gi en grundig 

fortsettelse av analysen med utgangspunkt i at Bakken er tekstens normbærer. Begge disse 

variablene gjør det nærliggende å tenke at Jamals og Mohammeds fortelling inneholder flere 

tematiske nøkler enn Bakkens. I andre del av analysen vil jeg derfor behandle Bakken 

simpelthen som distributør av fortellingene i teksten for slik å knytte tekstens normgrunnlag 

også til hva Jamal og Mohammed forteller, selv om Bakken som en distribuerende instans har 

hatt muligheten til å klippe og lime i Jamals og Mohammeds fortelling. 

 Den fiktive forskerens fulle navn ser ut til å være en sammensetning av fornavnet til 

den virkelige Lars Roar Frøyland og etternavnet til den virkelige Anders Bakken. Disse er 

sosiologer ved den empiriske ekvivalenten til den fiktive Bakkens arbeidsplass. Sammen med 

sosiologen Mira Aaboen Sletten ferdigstilte de i 2016 rapporten Sosiale forskjeller i unges 

liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene? (Eriksen 2016). Prosjektet arbeidet de med på 

oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Direktoratet er underlagt det som i dag 

heter Barne- og likestillingsdepartementet, men som het Barne- og familiedepartementet fra 

1991 til 2006, altså den empiriske ekvivalenten til den fiktive Bakkens oppdragsgiver. Videre 

er den fiktive forskerens prosjekt sammenliknbart med kvalitative studier utført av virkelige 

forskere. I en tekstekstern virkelighet vil kvalitativt orienterte forskere som regel ha nytte av 

å stille spørsmål ved hvorvidt deres autoritet kan ha en innvirkning på respondentenes 

forestillinger. Det asymmetriske forholdet mellom forskeren og respondentene kan påvirke 

hvilke data forskeren får hentet ut av intervjuer med dem. Å gi et sikkert svar på om 

respondentene besvarer spørsmål ut fra personlige forestillinger om hvilke svar som er de 

mest anvendelige, kan være vanskelig å si. Ved i liten grad å involvere seg i Jamals og 

Mohammeds fortelling er det mulig Bakken eliminerer denne komponenten i sin egen 

forskning samtidig som han stimulerer til upåvirket fortelling. Slik tilrettelegger han for deres 

konstruering av en personlig identitet og kollektive identiteter. 
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3 Forestilte fellesskap i Tante Ulrikkes vei 
 

I første del av analysen av Tante Ulrikkes vei så jeg på blant annet hvordan tekstens 

flerstemmighet gir tilgang til både forskjellige levde virkeligheter og forskjellige 

fremstillinger av to av fortellernes levde virkelighet. Når jeg her går over til å behandle Jamal 

og Mohammed som karakterer i større grad enn fortellere, vil først og fremst det disse 

forteller mest om, være av stor betydning å se nærmere på. Derfor vil jeg begynne med å 

konsentrere meg om hvordan variasjoner i Jamals og Mohammeds materielle levekår virker 

inn på deres fellesskapsfølelse. Som vi skal se, gir bistandsmotivet tilgang til et av tekstens 

mest sentrale temaer, og det åpner for en forståelse av FrP-politikeren Carl I. Hagen som kan 

være nyttig å ha med seg senere i analysen. Et sentralt spørsmål er dessuten hvilken holdning 

teksten uttrykker til segregeringen av Norges befolkning. 

3.1 Økonomisk bistand og utenforskap 
Våre forestillinger om virkeligheten er gjerne tett forbundet med hvorvidt vi kan velge selv 

hvordan vi skal leve. Å være tvunget til å føre en bestemt livsførsel kan påvirke hvilken 

oppfatning vi har av omgivelsene. For eksempel oppfatter Jamal at den norske stat 

motarbeider moren, noe som kan gi oss forståelse for hans negative holdning til norske 

statlige institusjoner og derfor også til etnisk norske personer: 

Hun får flus fra Trygdekontoret. Før hun tenkte hun skal få sånn uføretrygd. Men Trygdekontoret 
sier nei hele tida ass. Dem vil ikke gi den sånn fast. Så hun får sånn, hva sier dem, midlertidige 
greier, og det er jævlig lite. Mange ganger før, hun går på kontoret dems, men hver gang sier dem 
hun ikke er nok syk til å få fast. Kroppen er ikke syk og sånn, sier dem (Shakar 2017, 27). 

Da moren mottar et brev om endelig avslag på søknaden om uføretrygd, ser Jamal det som 

eneste utvei å kontakte sosialkontoret. Riktignok begynner hun å motta avklaringspenger 

etter dette, men heller ikke denne ordningen er optimal: «For litt sia, hun har starta igjen å 

klage på meg. Lagde masse kaos. Stresser med at dem avklaringspenga bare varer en år til. 

Stresser med meg: ‘Hva skal du gjøre nå? Ingen jobb, ingen skole, ingenting’» (424). Jamals 

mor får fremdeles ikke økonomisk hjelp i tilstrekkelig grad. 

 Det å motta statlig økonomisk bistand er et av de mest gjentatte motivene i teksten. I 

likhet med Jamals mor er Mohammeds foreldre begge trygdede. På grunn av den økonomiske 

situasjonen hjemme mottar Jamal og Mohammed et stipend for elever i videregående 

opplæring fra lavinntektshusholdninger, som er den eneste likheten vi finner i de to 

karakterenes økonomiske situasjon. Mohammeds fortelling om å motta et særskilt stipend i 



	 32 

forbindelse med at han studerer, forløper parallelt med Jamals skildring av morens forhold til 

Trygdekontoret. Stipendet Mohammed mottar, inngår i en tiltakspakke den sittende 

regjeringen har utformet med sikte på å bedre levekårene til beboere i Groruddalen. Det er 

ment som et incentiv til å få flere gutter med innvandrerbakgrunn fra ressurssvake hjem til å 

ta universitetsutdanning. 

 Gjennom bistandsmotivet, blant annet, ser teksten ut til å tematisere forskjeller og 

utenforskap. Ettersom jeg allerede har sett på tekstens ulikhetstema, vil jeg her konsentrere 

meg om tekstens utenforskapstema. Mens Jamals fremmedfølelse kan sies å ha sammenheng 

med mangelen på statlig støtte i tilstrekkelig grad, ser Mohammeds fremmedfølelse ut til å 

forsterkes av at han er en av få studenter ved Universitetet i Oslo som mottar et særskilt 

stipend. Underveis blir Mohammed kjent med Mikael, som studerer ved det samme 

universitetet som ham. En kveld sitter de på Mikaels hybel og spiller Playstation-spill: 

«Faren min vettu, alltid sagt at det ikke er no å hente på Fagernes. Ville jeg skulle dra ned til byen 
å studere. Var lærer vettu. Har trua på skolegang. Jeg tenkte, faen heller, det er i byen det skjer 
uansett. Alle festene og kjerringene. Var klar som bare faen, jeg.» Det var jeg som lo denne 
gangen. Jeg fortalte han om en annen far med samme tro. «Egentlig litt på grunn av han at jeg kom 
meg til Blindern og fikk det spesielle stipendet og alt», sa jeg. «Spesielle stipendet?» spurte han. 
«Ja, jeg har fått sånn spesielt stipend for minoritetsungdom». «Minoritetsungdom? Var det bare 
utlendinger som fikk det?» Jeg nikka. «Å ja», sa han. Han så tankefullt på tv-skjermen. «Start 
game» sto og blinka utålmodig mens Blur spilte i bakgrunnen. Jeg angra på at jeg ikke hadde tenkt 
meg om. Tenkt på Aften-Aften og det knøttlille bildet i det mye større. «Skal vi spille, eller hva?» 
sa jeg og løfta Playstation-kontrollen. «Jeg har jævla masse studielån allerede», sa han. Jeg visste 
ikke hva jeg skulle svare. Det så ikke ut som han venta på svar. Han plukka opp kontrollen sin. Jeg 
kommer ikke til å fortelle noen om det stipendet (201–202). 

Mohammeds ubehag kan imidlertid handle om mer enn at Mikael er i en annen økonomisk 

situasjon enn ham. At Mikael veksler fritt mellom begrepene minoritetsungdom og utlending, 

igangsetter en forhandling om særlig Mohammeds kollektive identiteter mellom de to. Dette 

er ord med forskjellig meningsinnhold som plasserer den tiltalte, her Mohammed, i 

noenlunde forskjellige subjektposisjoner. Idet Mohammed nikker, er han interpellert av 

Mikael som «utlending». Bistandsmotivet kaster slik lys over tekstens diskusjon av hvorvidt 

ungdommer med minoritetsbakgrunn kan sies å være utlendinger. Jeg vil ta for meg denne 

diskusjonen senere i analysen. 

 Hvilken holdning til segregeringen av Norges befolkning kan teksten sies å uttrykke 

gjennom bistandsmotivet? Her er det viktig å presisere at jeg ikke bare befinner meg innenfor 

tekstuniverset, men også har til hensikt å ta opp igjen tråden fra oppgavens innledning ved å 

understreke at teksten har en vilje til å si noe om en tekstekstern virkelighet. La meg forklare 

dette før jeg kommer tilbake til spørsmålet om tekstens innstilling til noe av det den 
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tematiserer. En rekke historiske hendelser inntreffer eller har inntruffet i tekstuniverset jeg 

her undersøker. Disse er bombingen av tvillingtårnene i New York i 2001, terrorangrepet i 

Madrid i 2004, opptøyene i Paris i 2005, drapet på Benjamin Hermansen i 2001 og 

karikaturstriden som begynte i 2005, her oppgitt i den rekkefølgen de blir fortalt om i teksten. 

I tillegg blir det holdt stortingsvalg i tekstuniverset i 2006, en hendelse den historiske 

forfatteren har kommentert på verkets kolofonside: «For ordens skyld: I denne historien står 

Arbeiderpartiet i fare for å miste regjeringsmakten i valget i 2006. Dette stemmer selvsagt 

ikke med virkeligheten, siden det ikke var stortingsvalg i 2006» (Shakar 2017, 4). Ved å 

gjøre oss klar over en historisk feil i teksten, signaliserer kommentaren at teksten gjenspeiler 

forhold i en tekstekstern virkelighet. 

Tekstens virkelighetsgehalt underbygges av ytterligere to elementer. For det første 

sier forfatternavnet på verkets vaskeseddel oss at teksten er skrevet av en mann av ikke-norsk 

opprinnelse. Det aktualiserer derfor selvbiografiske lesninger av teksten at to av tekstens 

fortellere har foreldre fra et annet land enn Norge. For det andre har verktittelen på 

vaskeseddelen samme visuelle utforming som offentlige gateskilt i Norge. Under forutsetning 

av å ha kjennskap til hvordan disse ser ut, vil vi derfor automatisk koble teksten til den 

virkelige gaten Tante Ulrikkes vei på Stovner i det virkelige Oslo. Samtidig med dette 

signaliseres det at teksten skal behandles som fiksjon. Forlagsteksten nederst på omslaget sier 

oss nemlig at verket har en skjønnlitterær intensjon. Den franske litteraturprofessoren 

Philippe Lejeune (1989) har etablert et skille mellom den selvbiografiske pakt og den fiktive 

pakt. Skillet utviklet han med utgangspunkt i forholdet mellom en teksts historiske forfatter, 

forteller og protagonist. Hvis disse tre heter det samme, er det en selvbiografi vi leser (5), 

mens det motsatte indikerer at verket er en roman. Ifølge Lejeune er det verkets egen 

bekreftelse av å ha en fiktiv essens at det står nettopp «roman» på omslaget (15), noe som er 

tilfelle for Tante Ulrikkes vei. Det er viktig å kort presisere at Lejeunes distinksjon utfordres 

av senere verker, og at pakten Tante Ulrikkes vei inngår med den historiske leseren, ikke 

styrker teksten som virkelighetslitteratur i høyere grad enn hva som er tilfellet for enhver 

realistisk orientert roman. 

 Verkets fiktive pakt med den historiske leseren er altså tvetydig. Da jeg unngikk å 

koble Jamals språkføring direkte til multietnolektisk stil, kan jeg ha gitt signaler om at 

tekstens skjønnlitterære intensjon er av større betydning i oppgaven enn dens 

virkelighetsgehalt. I første del av analysen behandlet jeg Jamal, Mohammed og Bakken som 

fortellere. Når jeg her har gått over til å se på fortellerne som karakterer i teksten, vil det være 

viktigere enn tidligere i oppgaven å ta i betraktning tekstens ønske om å si noe om en 
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tekstekstern virkelighet. Ikke bare virkelige hendelser, men også virkelige personer er 

tilstedeværende i tekstuniverset, som den allerede nevnte Hagen og Norges statsminister på 

det aktuelle tidspunktet. Særlig Hagens utsagn har jeg valgt å avlese som representasjoner av 

synspunktene til den virkelige Hagen. 

 La oss vende tilbake til spørsmålet om tekstens innstilling til segregeringen av Norges 

befolkning. Variasjonene i Jamals tilgang til økonomiske ressurser har en tydelig innvirkning 

på hans ambisjonsnivå og mulighet til selvrealisering. Idet en moské tilbyr seg å hjelpe ham 

med penger til å ta opp fag fra videregående opplæring, kvitter han seg med den negative 

innstillingen jeg så på tidligere i analysen. Han fokuserer i stedet på å nå målet om å bli 

bilmekaniker. Kort tid etter praten med Jamal mister moskeen den offentlige pengestøtten. 

Etter å ha fått negativ omtale i mediene, fremstår institusjonen i et slikt lys at kommunen ikke 

lenger ønsker å støtte moskeens virksomhet. Bistandskuttet gjør at moskeen ikke lenger kan 

hjelpe Jamal. Han henlegger planene og utviser på nytt en negativ holdning til den norske stat 

og etnisk norske personer: «’Fuck alt, mann. Jeg mener det. Det moraknullerlandet her … De 

moraknullerfolka. Fuck det og fuck dem, seriøst. Skjønner du hva jeg mener?’» (401) 

Hendelsesrekken er illustrerende for hvordan mediefortellinger kan gjøre endringer i 

enkeltpersoners materielle levekår. Senere i analysen vil jeg se nærmere på journalistenes 

indirekte rolle i Jamals og Mohammeds konstruering av kollektive identiteter. Funderingen 

av Jamals holdninger i hans tilgang til økonomiske ressurser fremhever tekstens positive 

evaluering av den norske stats bistand til familier som er avhengige av hjelp. Med tekstens 

evalueringer sikter jeg til den impliserte forfatteren og tekstens innstilling til det den 

tematiserer. Gjennom opphøyingen av den norske stats nødvendige bistand uttrykker teksten 

indirekte en negativ holdning til segregeringen av Norges befolkning. Særlig Mohammeds 

fortelling om en høy andel trygdede beboere i Groruddalen, tydeliggjør forbindelsen mellom 

økonomiske ressurser og akkumuleringen av innvandrere i området. 

 Bistandsmotivet tilgjengeliggjør dermed en tematisk nyttig forståelse av Hagen. Like 

etter offentliggjøringen av Groruddalspakken skriver Aften-Aften at: «Hagen hevder 

regjeringen hjelper innvandrere på bekostning av andre. Han viser blant annet til en egen 

stipendordning for innvandrergutter og gratis barnehageplasser i flere innvandrertette 

bydeler. Nå vil han ha med seg Stortinget på å omgjøre beslutningen» (168, forfatterens 

kursiveringer). Hagens uttalelser gjør Jamals karakteristikk av offentlige personer tidligere i 

teksten usedvanlig treffende: «[D]em mest skada folka, det er dem potetene fra andre steder 

på Oslo og Norge ass, jeg sverger. Dem går på tv og sånn og snakker dritt og så har dem aldri 

har [sic] vært på Stovner eller shaka hånda med en svarting engang» (18). Diskrepansen 
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mellom Hagens verdidom og Jamals erfaringer er påfallende. Hagen forteller ut fra egne 

ideologiske overbevisninger og kan derfor ikke ses på som upålitelig. Samtidig henger ikke 

Hagens verdiutsagn sammen med det jeg tidligere i analysen kom frem til er del av tekstens 

samlede verdisett. Det kan vi komme frem til dersom vi leser utsagnene i Aften-Aften på 

bakgrunn av tekstens positive evaluering av den norske stats bistand til familier i økonomisk 

nød, som særlig Jamals familie er eksempel på. Dermed kan teksten sies å devaluere Hagens 

synspunkter. Dette poenget vil være viktig å ha i mente i diskusjonen av diskursers rolle i 

karakterenes identitetskonstruering senere i analysen. 

 Hittil har jeg sett på hvordan tilgangen på statlige midler på den ene siden er et 

potensielt botemiddel mot følelsen av utenforskap, mens det på den andre siden kan være en 

kilde til nettopp dette. Det første gjelder i høy grad Jamal og det andre Mohammed. Når jeg 

nå fortsetter andre del av analysen med et nytt fokus, vil jeg konsentrere meg om navn og 

hudfarge, men også særlig kollektivt minne og stedstilhørighet som viktige variabler i Jamals 

og Mohammeds konstruering av kollektive identiteter. Med dette fokuset mener jeg å antyde 

at personenes utvikling av nasjonsfølelse og en nasjonal identitet er av særskilt interesse. 

Måten teksten er fortalt på, røper at historiene i teksten foregår i en tom, homogen tid. Siden 

korrespondanseinnleggene er merket med dato, vet vi at Jamal enkelte ganger spiller inn 

opptak samme dag som Mohammed sender Bakken en ferdigskrevet e-post. Slik illustrerer 

teksten den bevissthetsendringen som var nødvendig for etableringen av nasjonen. Samtidig 

kan ikke romanen sies å spille den samme rollen i utviklingen av nasjonen i dag som den 

gjorde på 1700-tallet. Tvert imot kan samtidsromaner sies å utfordre nasjonens legitimitet. 

Hvordan Tante Ulrikkes vei gjør dette, vil jeg se på avslutningsvis i analysen av teksten. 

3.2 Diskursiv identitetskonstruering 
3.2.1 Mediefortellinger og erfaringsbaserte fortellinger 
Hvilke ord vi bruker for å omtale andre, sier noe om hvordan vi forstår disse personene, og 

kan derfor være av betydning for disse personenes selvforståelse. Derfor er det interessant å 

se på hvordan Jamal og Mohammed allerede ved fortellingens begynnelse er interpellert av 

Bakken som «ungdom med minoritetsbakgrunn». I og med at deltakelse i Bakkens 

forskningsprosjekt forutsetter at man passer denne beskrivelsen, skjer interpelleringen i det 

øyeblikket Jamal og Mohammed godtar invitasjonen om å delta i forskningsprosjektet. 

Subjektposisjonen «ungdom med minoritetsbakgrunn» er derfor gjeldende ut 

prosjektperioden. Jamal og Mohammed befinner seg dessuten i flere subjektposisjoner enn 

denne, på samme tid. For eksempel anvender Oslos kommunaldirektør Bente Øverli 
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betegnelsen «gutt med innvandrerbakgrunn» i brevet om regjeringens tiltakspakke for 

beboere i Groruddalen (Shakar 2017, 96), en subjektposisjon Mohammed inntar på samme 

måte som den han tidligere i teksten er tilbudt av Bakken. Igjen skjer interpelleringen ved at 

han søker om stipendet som er inkludert i tillitspakken. Som allerede påpekt, omtaler Carl I. 

Hagen og Mohammed derimot stipendordningen som et tiltak henholdsvis for 

«innvandrergutter» og «minoritetsungdom». Karakterenes varierende ordbruk om det samme 

tiltaket virker inn på særlig Mohammeds, men også Jamals konstruering av kollektive 

identiteter. Jamals og Mohammeds kollektive identiteter er til språklig forhandling gjennom 

hele prosjektperioden. 

 Enkelte andre karakterer har i motsetning til de ovennevnte vansker med å finne 

passende begreper for å beskrive det vi kan se på som Jamals og Mohammeds nasjonale 

identitet. Uttrykk som norsk og utlending ser i teksten ut til å være så ladede eller belastende 

at noen lar være å bruke dem. Første gang de treffes, spør Mikael Mohammed om hvor han er 

fra. Hva som skjer når Mohammed svarer «Stovner», vil jeg se på senere i analysen. Her vil 

jeg fremheve oppfølgingsspørsmålet Mikael gir ham: «’Men foreldra dine og sånt a? Du ser 

ikke helt ...’ Hendene peila ut i luften» (192). Vi ser noe av den samme usikkerheten rundt 

begrepsbruk hos Jamals arbeidsgiver hos Norsk Gallup Institutt i etterkant av en kort 

telefonsamtale der Jamal har blitt interpellert som «den andre»: «Det er flere her som er ... 

Altså, flere med ikke-norske navn har valgt å bruke et norsk navn når de presenterer seg. De 

føler at det er enklere» (323). En slik vegring mot å bruke bestemte ord og uttrykk om andre 

for det første understreker språkets innvirkning på karakterenes konstruering av kollektive 

identiteter og tyder for det andre på at «norsk» og «utlending» i teksten er subjektposisjoner 

som er uklart definerte. Gjennom sin anvendelse av en språkvarietet med tilknytning også til 

andre språk enn norsk kan Jamal altså sies å yte motstand mot slike interpelleringer. Slik 

illustrerer teksten hvordan språket ikke bare er et redskap for å låse andre fast i bestemte 

subjektposisjoner, men også kan brukes til å forhindre at man selv fastlåses i disse 

subjektposisjonene. Senere i analysen vil jeg se på hvordan særlig Jamals stedstilhørighet kan 

sies å ha den samme virkningen. 

 Jamals forsøk på å interpellere Bakken som «norsk» tydeliggjør det varierende 

betydningsinnholdet som er tilknyttet denne subjektposisjonen. Han spiller på forestillinger 

om hvor etnisk norske flest reiser på ferie om sommeren: «Skjer a, mann? Du har vært på 

ferie og sånn elle? Sikkert på Syden og sånn. Alle norske folk går på Syden og er på stranda 

og sånn» (106), og om hva etnisk norske typisk spiser og drikker i julen: «Yes, mann. God 

jul. Digg med ribbe elle? Og akvevitt [sic]? Er det ikke det dere spiser på jula?» (292) Å 
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svare på Jamals tiltale ville vært et brudd på forskningssjangeren, så hans direkte 

henvendelser til Bakken blir stående ubesvarte ut prosjektperioden. På grunn av det kan ikke 

Jamals forsøk på å interpellere Bakken sies å ha noen innvirkning på Bakkens konstruering 

av kollektive identiteter. Fraværet av Bakkens respons kan også forstås som bekreftende på at 

innholdet i Jamals utsagn simpelthen er forestillinger og ikke nødvendigvis noe alle etnisk 

norske personer kjenner seg igjen i. Vi kan også legge merke til at Jamal mellom 

interpelleringsforsøkene legger over til det han selv kan sies å se på som en norsk 

hverdagsdiskurs: «Halla. Skjer a? Jobber og sliter og sånn. Ha ha. Er det ikke folk sier? 

Liksom, når jeg går forbi sånn norske voksne folk, jeg hører dem alltid si sånn: ‘Jeg jobber og 

sliter vettu.’ Så jeg jobber og sliter» (182). Hans latterliggjøring av etnisk norske personers 

kommunikasjon med hverandre, kan sies å skape en belastende subjektposisjon som tilsvarer 

subjektposisjonen «utlending». 

 Ved å illustrere språkets muligheter for forhandling om egen og andres identitet ser 

teksten ut til å tematisere det subjektive og relative ved vår virkelighetsoppfatning. Temaet 

tydeliggjøres særlig av Jamals og Mohammeds (60–64), men også andre personers 

fremstilling av bombingen av tvillingtårnene i New York i 2001: 

«Jævla bikkjer!» «Det der, det er en banditt», sa han da han så meg stå i døråpningen. «Husk det, 
Mohammed, det der er ingenting annet enn noen jævla banditter.» Da jeg kom tilbake, spurte jeg 
faren min hva som egentlig skjedde i Irak og hvorfor onkel Hameed sa at presidenten i USA var en 
banditt. Han kasta et oppgitt blikk over gangen. «Du skal ikke bry deg om sånt, Mohammed», 
svarte han og kutta tvert, men på skolen et par dager senere sa Christian at faren hans hadde sagt at 
Saddam Hussein var ond, og at amerikanerne gjorde det rette. Etter det slet jeg med å gjøre det 
faren min ba meg om (124–125, forfatterens kursivering). 

Mohammeds kollektive identitetsfølelse ser ut til å utfordres av at forskjellige karaktereres 

fremstilling av angrepet og hendelsene i etterkant av det har opphav mer eller mindre i disse 

personenes etniske opprinnelse. At han selv er muslim, kan gjøre det vanskeligere for 

Mohammed enn etnisk norske ikke å bli preget av bombingen og videre av andres 

karakteristikk av dem som stod bak. Hendelsen i seg selv går inn på ham, men fortellingene 

om hva som skjedde, virker altså i høyere grad inn på hans selvforståelse. 

 Drapet på Farah sommeren 2004 har i likhet med bombingen av tvillingtårnene i New 

York i 2001 virkninger for andre enn de direkte rammede. Øyeblikkelig får hendelsen i seg 

selv ringvirkninger for Mohammeds selvforståelse ettersom den inntreffer på Stovner: «Jeg 

håper ikke Maria går rundt og tenker like mye på Farah som jeg gjør. Kanskje hun tror at 

familien min en dag skal skyte ned henne eller noe. Eller at jeg skal gjøre det. At jeg er en 

annen, en som bare later som» (267). Stedstilhørighet er av stor betydning for karakterenes 

individuelle selvforståelse. Som allerede antydet, vil jeg senere i analysen også se på hvordan 



	 38 

Jamal konstruerer en kollektiv identitet gjennom å bo på Stovner. Betydningen av bosted for 

karakterenes kollektive identiteter forsterkes av spørsmålet Marias mor stiller Mohammed 

første gang de treffer hverandre: «Maria ga meg et hadetkyss som jeg vendte meg vekk fra og 

som landa halvt på leppene og halvt på kinnet. ‘Ha det’ sa jeg til moren som så ut som hun 

skulle si det samme, men hun gjorde ikke det. ‘Du’, sa hun, ‘er ikke du fra det stedet der hun 

stakkars Farah ble drept?’» (286; se også 288) Spørsmålet kan nemlig se ut som en form for 

interpellering av Mohammed i den rollen han frykter å bli plassert i. 

 Tidligere i analysen har jeg påpekt hvordan mediefortellinger indirekte kan endre 

enkeltpersoners materielle levekår. Den samme innvirkningen kan fortellingene sies å ha på 

enkeltes kollektive utfoldelsesmuligheter. Marias mor har ikke førstehåndskunnskap om 

drapet på Farah, men har hørt om hendelsen i nyhetene. Journalistenes saksvinkling får mye å 

si for hvordan mediepublikummet forstår hendelsen og videre beboerne på Stovner: 

[H]istorien har gått hundre ganger på tv allerede. Ulykkelig kjærlighet. En 17-åring som var 
sammen med en familien mislikte. En familie som ikke respekterte det, og en bror som til slutt 
skjøt henne. Det er kortversjonen. NRK og TV2 sin historie. Ikke den som går på Stovner. Den 
som er lenger, og som alle her har fått høre. Moren og faren min også. Om mannen som gråt på tv 
over en død kjæreste, men som hadde en annen dame hele tida. Som holdt på med dop. Som gikk 
rundt med pistol og hadde trua familien til Farah med den et par uker før drapet, noe som fikk dem 
til å skaffe seg en pistol selv (265; se også 271). 

Det er derfor interessant at inntrykket Marias mor og andre karakterer har av Mohammed 

som følge av hans tilhørighet til Stovner, ikke er forenelig verken med hans eller Jamals syn 

på handlingen til Farahs bror (265, 270, 271–272). Begge to devaluerer det som skjedde og 

gir slik inntrykk av at de ikke ville gjort noe liknende selv. Gjennom å indirekte fremstille 

diskrepansen mellom Stovner-beboernes oppfatninger og oppfatningene til karakterer med 

bopel i andre bydeler i Oslo understreker teksten det potensialet som ligger i fortellinger til å 

gjøre betydelige endringer i enkeltpersoners liv. 

 Allerede i første del av analysen kom jeg frem til at betydningen av å fortelle er et av 

tekstens mest sentrale temaer. Hvordan kan teksten samlet sies å evaluere forskjellige typer 

fortellinger? Over så jeg på hvordan erfaringsbaserte fortellinger kan gi en annerledes eller 

utvidet fremstilling enn mediefortellinger av omstendighetene rundt en hendelse. Det samme 

poenget vil jeg si vi finner i Mohammeds og Marias fortelling om i 

karikaturstriddemonstrasjonen i 2005. Mohammed deltar selv i demonstrasjonen og beskriver 

demonstrasjonen som så intens at han til slutt besvimer. Derfor er det påfallende at Maria 

dagen etter sier til Mohammed at: «På tv så det ut som det gikk ganske rolig for seg» (413). 

Hvis vi sammenlikner Mohammeds fortelling med Marias vurdering av mediefremstillingen 

av begivenheten, kan nyhetsjournalistene bak saken sies å miste troverdighet. Under 
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forutsetning av at fortelleren ikke er upålitelig, kan vi generelt være sikre på at en fortelling 

som tar utgangspunkt i fortellerens egne erfaringer, i liten grad er preget av fortellernes 

forestillinger om temaet. Med tanke på at verken Jamal eller Mohammed gir betydelige hint 

om å være upålitelige,3 ser teksten derfor ut til å evaluere erfaringsbaserte fortellinger høyere 

enn mediefortellinger. På bakgrunn av dette er det rimelig å slutte at Jamals og Mohammeds 

fortelling om seg selv er viktigere enn andres fortellinger om dem. Dette poenget vil være 

nyttig å komme tilbake til når jeg senere i oppgaven ser på betydningen Hagens og den 

sittende statsministerens fortellinger om innvandrere i Norge har for spesielt Mohammeds 

konstruering av kollektive identiteter. 

3.2.2 Lokale forestilte fellesskap 
Fortellinger og minner har en tett tilknytning til hverandre ved å gjensidig muliggjøre 

hverandre. Skriving av historien med stor H sørger for vedlikehold og utvikling av en 

befolknings kollektive minne, som igjen gir grobunn for varierte nasjonale fortellinger. Her 

vil jeg med utgangspunkt i Jamals og Mohammeds tilknytning til det globale muslimske 

fellesskapet konsentrere meg om hvordan Tante Ulrikkes vei illustrerer hvilken betydning 

minner og glemsel har for karakterenes konstruering av kollektive identiteter. Det kan være 

interessant først og fremst å se på hvordan det samme prinsippet som ifølge Anderson ligger 

til grunn for det nasjonale, forestille fellesskapet også kan sies å gjenspeiles i Jamals 

fremstilling av det globale muslimske fellesskapet: «’Du veit, det er sånn muslimer er, vi er 

alle bror, samma om vi ikke kjenner han’» (Shakar 2017, 207). Av seg og Mohammed er 

Jamal alene om å tydelig annonsere sin religiøse identitet overfor Bakken: «Jeg er muslim 

som faen, jeg. Faen, jeg kan ikke si sånn. Astaghfirullah. Men liksom, jeg er ordentlig 

muslim da» (206). 

 I motsetning til Jamal har Mohammed en tilknytning til islam hovedsakelig på grunn 

av hva han heter. Mohammeds bruk av kallenavnet Mo sier oss at han stiller seg noe 

likegyldig til religionen, noe også hans fortelling om faren forteller oss: 

Han lot meg slippe koranskolen flere år før de andre gjorde det, så jeg hadde plass til å huske alt 
fra den vanlige skolen. Jeg gikk der et snaut år, leste gjennom Koranen én gang og lærte å be. Det 
var det. Nå kan jeg trosbekjennelsen og bønnen. Det andre er borte. Som det å faste i ramadan. Jeg 
slapp for det går ikke an å konsentrere seg når du er så sulten, som han sa. Moren min tviholdt på 
at jeg skulle gjøre det i helgene, men da ungdomsskolen begynte, og jeg ofte leste til prøver i 
helgene, stoppa det også. Vi drar til moskeen to ganger i året nå. På id. Da står faren min og jeg 

																																																								
3 Dette er årsaken til at jeg ikke viet plass til en vurdering av fortellernes pålitelighet i første del av analysen. 
Både Jamal og Mohammed innrømmer å sile ut hendelser i eget liv som de forteller Bakken om (Shakar 2017, 
82, 376), men ingen av dem kan etter min mening beskyldes for å holde tilbake informasjon av stor betydning 
for historiene. 
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der på et mykt teppe i et ombygd fabrikklokale på Galgeberg og ber, og så drar vi hjem når bønnen 
er ferdig. Jeg tror egentlig han er grunnen til at jeg har så få religiøse følelser (22). 

Til tross for forskjeller i deres tilknytning til islam, tilhører Jamal og Mohammed begge det 

globale muslimske fellesskapet. Jamal interpellerer Mohammed som «muslim» i 

sammenheng med at han spør ham om hjelp til å ta opp igjen fag fra videregående opplæring: 

«’Greia er, bror, jeg trenger å snakke med deg om no. Er det greit?’» (353, min kursivering) 

Denne illokusjonære handlingen tyder på at det globale muslimske fellesskapet er forestilt. På 

grunn av forskjellene i Jamals og Mohammeds tilknytning til islam er ikke religionen et 

naturlig bindeledd mellom dem. Jamals omtale av det globale muslimske fellesskapet og hans 

diskursive innpassing av Mohammed i det sier oss at felleskapet bare finnes så lenge noen 

snakker om det eller på vegne av fellesskapets medlemmer. 

 Vår religiøse identitet styrer gjerne hvilke kollektive minner vi blir gitt tilgang til. 

Dette går frem av Jamals og Mohammeds forskjellige oppfatning av bombingen av 

tvillingtårnene i New York i 2001. Jamal ser nyhetssendingen hjemme hos kameraten Rashid. 

Han forteller om hva Rashids storebror Mustafa forteller dem om utøverne av angrepet da 

han kommer hjem: 

«De er vår tids Saladin.» Sånn sa han. Liksom, at Saladin var en kar som kriga for oss da vi pleide 
å være store, du veit, kalifatet og sånn. «Vi pleide å rule verden før i tida», sa han. «Bare at folk 
har glemt det. Fordi vi har blitt fitter, gutta, seriøst. Pakkisfitter, araberfitter, negerfitter, alle 
sammen. Folk bare kødder med oss, er det ikke sant? Se på Palestina, Kasjmir, Irak, Tsjetsjenia, 
overalt kødder dem med oss. Men nå, endelig lager vi litt kaos tilbake» (61, min kursivering). 

Mustafas bruk av ordet glemt i denne sammenhengen kan forstås på samme måte som Renans 

utgreiing av betydningen historieskriving har i nasjonsbygging. Sultanen Saladin er en 

historisk person som ingen nålevende karakterer har hatt muligheten til å være i fysisk 

kontakt med. Mustafa og rimeligvis også andre muslimer har derimot lest om ham i Koranen. 

Saladin er derfor del av det globale muslimske fellesskapets kollektive minne, som man får 

tilgang til gjennom å lese islams hellige bok. Mohammed har lest Koranen, men husker lite 

av innholdet i boken og har derfor ikke det samme kollektive minnet som aktivt praktiserende 

muslimer. Jamals og Mohammeds forskjellige oppfatning av bombingen av tvillingtårnene i 

New York har altså sammenheng med forskjeller i hva de «husker». Teksten illustrerer slik 

hvordan minner er styrende for hvilke fortellinger vi kan fortelle, og derfor også hvilke 

kollektive identiteter vi kan konstruere. 

 Videre kan Tante Ulrikkes vei sies å utvide Renans påpekning av betydningen 

innholdet i skolens historieundervisning har i nasjonsbygging. Teksten fremhever nemlig 

ikke bare historiefagets foreningspotensial, men også dets potensial til fremmedgjøring av 
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enkeltpersoner. Ved begynnelsen av det nye skoleåret i 2001 reflekterer Jamal over hva han 

lærer om på skolen: «Alltid dem [lærerne] snakker om viking eller middelalder på Europa 

eller andre verdenskrig, men aldri dem snakker om andre ting. Liksom, hva med 

slavegreiene, kolonigreiene, og andre kriger?» (43–44) 12. september samme år arrangerer 

Jamals lærer i geofag Karin en kort minnestund for ofrene for bombingen av tvillingtårnene i 

New York. Minnestunden forsterker Jamals følelse av å være fremmedgjort overfor etnisk 

norske: 

Liksom, dem griner så heftig for dem, men ikke for andre, aldri for andre ass, og det får meg til å 
tenke enda mere sånn, liksom dem der og meg, nei ass, vi er ikke det samma, skjønner du hva jeg 
mener? For da dem hadde grini litt for andre også. Men nå vi skal stå her ikke én minutt, men tre 
fuckings minutter for uskyldige på USA? Hør a, seriøst, noen uskyldige folk daua der, men liksom, 
uskyldige folk dauer mere på svartinger sine land på grunn av USA, ikke sant? Så hvordan er dem 
på USA helt uskyldige da? Er ikke vi mere uskyldige enn dem? (67) 

Passasjen har klare forbindelseslinjer til Jamals reflektering over innholdet i skolens 

historieundervisning tidligere i teksten. Nok en gang blir en historisk hendelse prioritert som 

retter oppmerksomheten mot borgere i den vestlige delen av verden og neglisjerer borgere i 

den østlige delen av verden. Jamals frustrasjon kan forstås som et uttrykk for forskjeller i 

hans og de andre elevenes kollektive minne. Som leverandør av kollektivt minne kan 

historiefaget likefullt hindre nasjonalfølelsen som å fostre den. 

 Kan personlige minner sies å ha den samme virkningen? Jamal forteller om da han 

feiret id i familiens hjemland og de i tråd med den religiøse tradisjonen slaktet et lam som de 

så spiste (85–85), og om aktiviteter han og fetteren og av og til onkelen fant på da Jamal var 

yngre (100). Mohammeds fortelling om en krangel mellom moren og faren avslører at han 

husker mindre enn Jamal av å ha vært i foreldrenes hjemland: «’Folk tror vi ikke liker dem! 

Folk sier vi ikke bryr oss lenger. Du ringer dem to ganger i året, på id. Aldri mer enn det. Din 

egen familie!’ Faren min brumma lavt. Hun fortsatte. ‘Se på Mohammed. Han husker ikke 

engang, så lenge siden er det! Ingenting husker han» (83) Jamals understreking av å høre til 

på Stovner opphever mot denne bakgrunnen enhver forbindelse mellom karakterenes 

personlige minner og deres utvikling av en nasjonal identitet: «Den landen er landen min og 

sånn også, men liksom, hør a, jeg har hooden og folka mine her da. Det her er steden min 

liksom. Stovner ass. T.U.V.» (100). 

3.2.3 Et kolonisert Stovner 
Diskusjonen av utviklingen av nasjonalfølelse står sentralt i Tante Ulrikkes vei. Jamal og 

Mohammed er begge født på Aker sykehus i Oslo og ser selv ut til å mene at språket de 

snakker, er norsk. For eksempel sier Jamal om noen av dem han arbeider sammen med på 
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bilverkstedet, at: «Folka der er ok. Liksom, mange av dem som jobber der, dem snakker ikke 

så bra norsk da. Men liksom, det er ok. Vi skjønner likevel, og vi kødder mye og sånn når han 

sjefen ikke sjofer» (Shakar 2017, 154; se også 223). Det må legges til at Jamal idet han 

indirekte bemerker en forskjell i egen språkføring og geofaglærerens måte å ordlegge seg på, 

kan sies å selv erkjenne å bruke en varietet av det norske språket som skiller seg fra mer eller 

mindre standardisert norsk tale: «Hun Karin tar armen min, og sier liksom, hva sa hun igjen 

a, sånn skikkelig norsk ord, ja: ‘Makan!’, og hun klypte skikkelig på armen min» (67, min 

kursivering). Likevel er det interessant at verken Jamal eller Mohammed identifiserer seg 

som norsk. Mohammed forteller for eksempel at: «I jula var Maria borte. På hytta i 

Beitostølen, skrev hun da jeg sendte en melding og sa god jul. Hytta. Det var alltid der de 

hadde vært, de norske i klassen, når læreren spurte hva vi hadde gjort i juleferien» (225, min 

kursivering), mens Jamals fortelling er preget av en differensierende pronomenbruk som 

plasserer ham i et annet fellesskap enn etnisk norske. Hva dette fellesskapet er kjennetegnet 

av, vil jeg straks se nærmere på. 

 To andre karakterer utfordrer forståelsen av fødestedets betydning for Jamals og 

Mohammeds konstruering av kollektive identiteter. Mohammeds far er i motsetning til 

Mohammed og Jamal født utenfor Norge. Han innvandret til landet sent på 1970-tallet og ser 

i tekstens nåtid ut til å identifisere seg med etnisk norske: «I det samme ropte faren min at det 

var mål. ‘Kom! Det er mål! Flo!’ Det var det navnet han kunne. Han traff den gangen. Arne 

Scheie fulgte etter. ’Vi har scoret i Marseille!’ Jeg stakk hodet inn på stua og så Norge hente 

ballen i nettet bak Taffarel» (24). Passasjen er fra Mohammeds fortelling om da det norske 

fotballandslaget for herrer fikk inn et mål i kampen mot Brasil i Marseille i 1998. Farens 

engasjement minner om den patriotismen det kan vekke i en å se idrettslag fra samme land 

som oss vinne. Mohammeds midlertidige kjæreste Maria oppfatter Mohammed som norsk 

fordi han er født i Norge (320). Ved at fødested og tilegnede språk ser ut til å være 

avgjørende for karakterenes nasjonale identitet bare i varierende grad, illustrerer teksten 

hvordan identitet er noe vi kontinuerlig forhandler om. 

 Oppvekststed er derimot ikke helt uten betydning verken for Jamals eller 

Mohammeds selvforståelse. Det kom frem tidligere i analysen der jeg så på hvordan 

Mohammeds stedstilhørighet gjorde at drapet på Farah skapte forstyrrelser i hans 

konstruering av en personlig identitet og kollektive identiteter. Jamal kan sies å føle en 

tilknytning til et fellesskap på bakgrunn av felles ritualer og språkføring og bosted spesielt: 

Halla, Nova-mann. Går bra? Jeg veit du ikke snakker tilbake da, bare sånn liksom, hvis du tror jeg 
er blitt gæren eller noe. Men vi hilser sånn. Sånn, går bra elle? Eller, hva skjer a? Eller noen 
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ganger bare, skjer a eller skjer? Det er ikke meninga at du skal svare liksom. Det er bare sånn, 
what’s up, skjønner du hva jeg mener? Så shaker vi hender sånn kjapt. Alltid shake hender. Må 
det. Poteter gjør ikke det så mye. Dere shaker ikke liksom, bare når det er sånn skikkelig seriøst. 
Ellers, sånn som André, han shaker, liksom han er potet og sånn, men han er herfra, skjønner du? 
Jeg sverger, karen snakker mer ghetto enn meg liksom (97). 

André tilhører det samme fellesskapet som Jamal selv om han er norskfødt og derfor lysere i 

huden enn ham, noe Jamals omtaling av kameraten som potet indikerer. Å være etnisk norsk 

og å ha vokst opp på Stovner fremstår som utgangspunktet for å konstruere to vidt 

forskjellige kollektive identiteter. Det ser i teksten ut til å være oppvekststedet som avgjør 

hvorvidt disse to identitetene er forenelige med hverandre. 

Andrés doble identitet er interessant blant annet fordi den gir hint om at Stovner i 

Jamals øyne ikke egentlig er en del av Norge. Han bekrefter å ha en slik tankegang senere i 

teksten: «[N]å jeg skal gå på militæret og hjelpe Norge? Hjelpe USA? Med å skyte på folk på 

Irak? Så mange her på Norge like ikke trynet mitt engang … Nei ass. Om jeg skal gå på krig, 

jeg skal gå på krig for Stovner og T.U.V., da jeg skal krige som faen» (158). Tidligere har 

han dessuten gitt uttrykk for en kolonialistisk forståelse av forholdet mellom Stovner og 

Norge for øvrig: «Liksom, vi alle er svartinger på en hvit land, skjønner du?» (17) Jamal 

fremstiller Norge som kolonimakten og beboerne på Stovner som den koloniserte 

befolkningen. Jeg har tidligere i analysen sett på hvordan Jamals hybride språkføring kan 

forstås som et forsvar mot å tvinges inn i belastende subjektposisjoner. Hans hybridisering av 

Stovner tjener det samme formålet. Rent geografisk er Stovner en del av Norge. Jamals 

tilknytning til bydelen gjør det derfor vanskelig å interpellere ham som «utlending». Samtidig 

vanskeliggjør hans kolonialistiske tankegang en interpellering av ham som «norsk». Jamals 

stedstilhørighet er slik en av måtene han forhandler om identitet på. 

 Stovner-hybriden i teksten aktualiserer Fanons syn på forholdet mellom den 

koloniserte sivilisasjonen og kolonimakten. Han hevder at: 

To speak means being able to use a certain syntax and possessing the morphology of such and 
such a language, but it means above all assuming a culture and bearing the weight of a civilization. 
[…] All colonized people – in other words, people in whom an inferiority complex has taken root, 
whose local cultural originality has been committed to the grave – position themselves in relation 
to the civilizing language: i.e., the metropolitan culture (2008, 2–3). 

Språk er kulturelt og derfor er det av høy betydning for medlemmer av koloniserte 

befolkninger hvilket eller hvilke språk som er i bruk blant dem selv og kolonimaktens 

befolkning. Når man er borger av et koloniserte land, vil man verne om og videreføre ens 

egen kultur dersom man snakker landets opprinnelige offisielle språk. Omvendt vil man støtte 

oppunder kolonimaktens kultur, som allerede i utgangspunktet er i en høyere posisjon enn 
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ens egen dersom man anvender det offisielle språket til den koloniserende befolkningen. 

Fanons språkforståelse har åpenbare likhetstrekk med Bakhtins. Vi husker at ord ifølge 

Bakhtin umulig kan være nøytrale ettersom de er bærere av stemmen til menneskene som har 

brukt dem før oss. Det er en nærliggende tanke at Fanon sikter til nettopp dette med sitt 

utsagn om tilknytningen språkbruk har til en befolknings opprinnelige kultur. Jamals 

blanding av ord fra norsk og blant annet arabisk tilsier at den språkvarieteten Jamal anvender, 

har avtrykk fra personer på tvers av kontinenter og derfor også på tvers av kulturer. Dermed 

kan vi forstå Jamals språkføring som en videreføring av «hans» kultur og en motstand mot å 

tilslutte seg kolonimaktens kulturelle fellesskap. 

 Som en forestilt kolonimakt i teksten kan Norge sies å øve press på kulturen Jamal 

føler en tilknytning til. Særlig Jamals oppfatning av interiøret hjemme hos familien til 

kjæresten Sarah som vanlig (Shakar 2017, 92), tyder på det. Her uttrykker nemlig Jamal at 

hans kultur avviker fra normen. Presset på Jamals kultur tydeliggjøres senere i teksten av en 

av leserkommentarene til kronikken på VG Nett som er skrevet av moskeen Jamal etter hvert 

utvikler en tilknytning til: «Bestefaren min var på skauen. Han forsvarte OSS. Det er på tide 

at vi forsvarer OSS, vi også. Ikke bare lar dem ta seg til rette i VÅRT land» (391, forfatterens 

kursiveringer). Kommentaren minner om innholdet i den allerede nevnte telefonsamtalen 

Jamal har i jobben på Norsk Gallup Institutt: «En annen kar, skikkelig rasistkar, han bare sa 

sånn: ‘Snakker ikke med sånne som deg’, etter jeg sier: ‘Hei, det er Jamal fra Norsk Gallup’» 

(322). Mye tyder på at Norges befolkning i teksten preges av en tendens til kulturell 

homogenisering, noe som påvirker både etnisk norskes og andres muligheter for konstruering 

av bestemte kollektive identiteter. Segregeringen av landets befolkning hindrer forskjellige 

kulturer i å komme i kontakt med hverandre. Utfallet av det er ifølge Todorov en opphopning 

av kulturelle grupper i adskilte områder: «It is […] up to us whether the new millennium will 

be one of xenophobia, ghettos and collective scapegoats, or one of dialogues between 

cultures» (2010, 426, mine kursiveringer). Stovners gettostatus er manifestert i Jamals 

adjektiviske bruk av gettobegrepet for å beskrive sin egen livsstil. 

 La oss kort se på betydningen av navn også for Mohammeds muligheter til å oppnå 

tilhørighet til forskjellige fellesskap før vi går over til å undersøke Stovners direkte og 

indirekte innvirkning på hans konstruering av kollektive identiteter. Mohammed ser allerede 

før korrespondansens begynnelse ut til å ha erkjent at hva han heter, setter begrensninger for 

hans personlige og kollektive utfoldelse: 

Jeg skjønner ikke hva de tenkte på, egentlig, foreldrene mine. Det er tradisjon å kalle den 
førstefødte Mohammed, og Profeten er alle muslimers forbilde, og spesielt moren min ville veldig 
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gjerne at jeg skulle få det navnet, men de som er så opptatt av at jeg skal komme meg ut herfra og 
få en fin jobb og alt det der, jeg skjønner ikke hvorfor de ga meg det navnet da» (7–8; se også 20). 

Videre ser navn og stedstilhørighet ut til å være koblet til hverandre. Mohammeds målrettede 

nedtoning av sin religiøse identitet ved bruk av kallenavnet Mo belyser hans negative syn på 

Stovner. 

 Senere i teksten understreker Mohammed at også andre variabler enn stedstilhørighet, 

kan være avgjørende for hvem karakterene er: 

Jeg har mista dem der ute. Jeg er den rare gutten, jeg vet de tenker det. Som dem, men ikke. Norsk 
1, ikke norsk 2. Et språk med flere ord fra skolebøkene inne på rommet enn fra gata utafor. Han de 
ser på vei til og fra skolen, men ikke ellers. Som de hilser på og noen ganger snakker litt med, men 
aldri ringer på hos. Som får gå i fred, for seg selv. Jeg er han, på utsida av dem for lengst, selv om 
jeg har de samme Adidasene og tråkker rundt på den samme asfalten (26). 

Også språkføring er sentralt i konstrueringen av grupper. Her kan Mohammed dessuten sies å 

forklare at dialog er Stovner-kollektivets grunnstein. Fordi ingen snakker med ham, er han 

ikke en del av den samme gruppen som de andre beboerne på Stovner på hans alder. Jamals 

beskrivelse av Mohammed tydeliggjør poenget om at språkføring kan være av større 

betydning enn hvor vi har vokst opp, for vår kollektive identitet: 

Liksom, når jeg sjofer han på gata her, jeg tenker noen ganger, han karen, han passer ikke helt her 
liksom, skjønner du hva jeg mener? Liksom han gjør det, han bor her hele livet og sånn, han er 
svarting som meg og sånn, men han er litt, jeg veit ikke ass, liksom, potet eller no, men ikke sånn 
Stovner-potet heller. Liksom, han snakker sånn som folka på NRK jo, jeg kødder ikke (110). 

Derfor er det påfallende at Jamal innvier Mohammed i «sitt» kulturelle fellesskap. Da de 

passerer hverandre i nærheten av russefeiringen på Tryvann, tiltaler Jamal Mohammed ved 

forkortelsen T.U.V. (129). Slik forankres Mohammeds identitet i hans og Jamals felles 

oppvekststed. Jamal interpellerer Mohammed igjen på hans første dag på universitetet: 

Jeg var ikke i humør til å holde en samtale i gang, hvert fall ikke en som trakk universitetet ned i 
støvet langs Tante Ulrikkes vei. Jeg nikka fraværende til det han sa, men da vi gikk hver vår vei 
like før brua opp til senteret, ropte han noe etter meg som jeg skulle ønske han ikke hadde sagt, for 
det festa seg litt for godt. ‘Du representerer, mann!’ (177) 

Variasjonene i Mohammeds tilknytning til det samme fellesskapet som Jamal tyder på at også 

dette fellesskapet er forestilt. «Jamals» kulturelle fellesskap ser ut til å eksistere bare i kraft 

av at noen taler på vegne av fellesskapets medlemmer, noe Jamal gjør de gangene han sier 

han representerer Stovner, eller gjennom tiltale innlemmer andre i fellesskapet. Fordi Jamal 

overser forskjellene i hans og Mohammeds språkføring, kan hans interpellering av 

Mohammed sies å illustrere hvordan diskursiv gruppedannelse kan foregå. 

 Etter hvert i teksten blir det klart at Stovner ikke bare er en bydel, men også en 

subjektposisjon personer i tekstuniverset plasserer seg selv og andre i. Det tydeligste tegnet 
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på dette finner vi i Mohammeds adjektiviske bruk av bydelsnavnet i sin vurdering av Sarah: 

«Nå som hun snakket mye mer, hørte jeg hvor Stovner hun var. Fullt av ‘ass’ og ‘jævlig’ og 

‘heftig’ hele tida» (171). Det går dessuten frem av Mohammeds første møte med Mikael hva 

som kjennetegner det å «være» Stovner: «’Så hvor er du fra a?’ spurte han. ‘Stovner’, svarte 

jeg kort. Han satte opp en grimase og la armene i kryss. ‘Yo, Stovner ass. Stovner punjabs. 

Skal ikke bråke med deg.’ Han lo igjen. Jeg smilte fortsatt» (192). I forlengelsen av forrige 

avsnitt kan vi legge merke til at Mohammeds noe likegyldige holdning til Mikaels respons 

sier oss at den identiteten han blir tillagt her, ikke rimer med Mohammeds selvforståelse. Det 

vekker derfor et ubehag i ham å fortelle andre om hvor han bor, som når han prater med 

Maria første gang: «’Hvor bor du?’ Jeg nølte litt. Så sa jeg Stovner, som om navnet ikke 

betydde noe som helst. Om hun tenkte noe, røpte hun det ikke» (216). 

 Med tanke på at Mohammed devaluerer Stovner, og at stedstilhørighet er av stor 

betydning for karakterenes konstruering av kollektive identiteter, fremstår Mohammeds 

poengtering av at Maria er fra Lofthus (218), som en viktig detalj i teksten. Fordi han blir 

sammen med henne, kan hun sies å åpne dørene for Mohammed til hans idealiserte 

fellesskap. Til tross for forholdet han har til Maria, lykkes han ikke i å oppnå en varig 

tilhørighet til dette fellesskapet. Som antydet tidligere i analysen, slår Mohammed og Maria 

etter hvert opp med hverandre: 

«Må du være så sint hele tida!» skrek hun. Jeg sto lamslått og så på henne. Som om en bombe 
hadde gått av. Stemmen hennes pep i ørene mine. Hun har aldri skreket sånn. Ikke kasta ting på 
bakken. Ikke hatt et ansikt med så dype furer. «Du henger deg så utrolig mye opp i alt som er 
negativt, vet du det?» Jeg hørte fortsatt ikke ordentlig. «Vet du det?!» gjentok hun. Hun prusta. 
«Du tar deg så nær av alt mulig, Mo. Slapp av» (342). 

Marias kommentar er spesielt interessant i lys av Sarahs oppfatning av Mohammed tidligere i 

teksten: «Hun spurte om det ikke var jeg som sto på scenen med statsministeren? Som skulle 

begynne på universitetet og hadde fått sånn spesielt stipend? Jeg sa ja. […] Så sa hun lavere: 

’Du veit, du er skikkelig inspirerende ass’» (169). Sarah er selv fra Stovner, så hennes og 

Marias forskjellige oppfatning av Mohammed, riktignok på forskjellige tidspunkt i historien, 

kan samlet forstås som et symbol på hvordan stedstilhørighet indirekte styrer karakterenes 

kollektive utfoldelsesmuligheter gjennom hvem de knytter bånd med. 

Hvem karakterene forhandler om identiteter med, er av stor betydning for hvem de er. 

Kort oppsummert er «Stovner» både en identitetsmarkør og en identitetskategori med 

skiftende innhold. Gjennom å skille mellom begrepene markør og kategori ønsker jeg å 

belyse forskjellen mellom Jamals ønskede tilknytning til Stovner og Mohammeds uønskede 

tilknytning til bydelen. Jamals og Mohammeds adjektiviske bruk av bestemte ord og uttrykk 
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er eksempler på markører, som altså er noe man har valgt å bruke selv. En kategori er derimot 

noe man gjerne blir plassert i av andre, som når Jamal interpellerer Mohammed som nettopp 

«Stovner». Jeg har tidligere i analysen sett på hvordan mediefortellinger endrer inntrykket 

karakterer i andre deler av Oslo har av beboerne på Stovner. Min påpekning her av at 

identitetskategorien «Stovner» har skiftende innhold, henger sammen med denne variasjonen 

i enkeltes oppfatninger. I analysens siste punkt vil jeg se nærmere på hvordan også nasjonale 

fortellinger kan sies å virke inn på Jamals og Mohammeds konstruering av bestemte 

kollektive identiteter. 

3.2.4 Det nasjonale, forestilte fellesskapet 
Et blikk på Mohammeds fortelling tidlig i e-postutvekslingen med Bakken om hvordan 

fortellingene om nasjonen Norge med tiden har endret seg, kan gi oss utvidet forståelse for 

Jamals adskillelse av Stovner fra resten av landet: 

Men altså, jeg har likt Stovner også. Jeg likte å være barn her. […] På skolen skulle barn av 
regnbuen sammen leve. Det var kulturdager med mat fra alle verdenshjørner. Vi dro og besøkte 
moskeer, kirker og templer. På Rommensletta spilte vi fotball, alle sammen, og når vi var ferdig 
drakk vi det beste vannet i verden fra kranene på klubbhuset til Rommen SK og spiste bringebær i 
skrenten mot Fossumklubben. Hadde vi penger, kjøpte vi tjue Bugg på Vivo for en tier. Jeg husker 
det. Bursdager med langbord dekka av girlandere, Turtles-pappkrus og sjokoladekaker med 
kokosstrø. Snøballer og frosne fingertupper på vinteren, kongen på haugen på store brøytekanter 
og Nintendo hjemme hos André helt til han skulle spise middag og alle måtte gå. // Jeg tror det var 
sånn. Annerledes. Et annet Stovner. Et annet Norge (Shakar 2017, 9–10). 

Passasjen over er eneste gang Mohammed omtaler et vi som omfatter flere av Norges 

befolkning enn utelukkende dem som er etnisk norske. Ikke bare Jamals pronomenbruk er av 

betydning å se på. Forsonende fortellinger om et enhetlig folk ser ut til å ha dominert det 

offentlige ordskiftet i Norge på 1990-tallet, men har med tiden blitt erstattet av fortellinger 

om «oss» og «dem». Denne grunnfortellingen har samme prinsipp som det svenske 

historienarrativet Nilsson viste til i sin artikkel, og den preger i høy grad Jamals og 

Mohammeds fortelling om seg selv. 

Henvisningen til den norske oversettelsen av den amerikanske fredsaktivisten Pete 

Seegers «My Rainbow Race» er illustrerende for poenget om at kollektive fortellinger har 

mye å si for hvordan et lands befolkning forstår seg selv. Dessuten er den historiske 

variasjonen i fortellingene om Norge betegnende for Andersons poengtering av at man 

umulig kan angi en gang for alle når en nasjon ble født. Anderson legger til at: «Siden det 

ikke finnes noen ‘opphavsmann’, kan ikke nasjoners historie bli skrevet evangelisk, ‘ned 

gjennom tiden’, gjennom en lang rekke ætlinger. Det eneste alternativet er å forme den ‘opp 

gjennom tiden’ […]» (1996, 195). Et slikt syn skinner gjennom Mohammeds fortelling om 
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det han selv kaller et annet Stovner og et annet Norge. Ettersom nasjonen ikke har noen 

identifiserbar fødsel og heller ingen naturlig død, oppstår det forestilte, norske, nasjonale 

fellesskapet fra forestillinger om hva dette fellesskapet bygger på. Hagens og statsministerens 

fortellinger om innvandrere og barn av disse er eksempler på hva disse forestillingene i sin 

tur har opphav i. Landets geografiske forhold kan riktignok være endret siden Mohammed 

var barn, men av større betydning for både hans og Jamals konstruering av kollektive 

identiteter er endringen i de kollektive fortellingene om nasjonen Norge. 

 Hagens, statsministerens og andre offentlige personers fortellinger er i utgangspunktet 

distribuert utelukkende av Mohammed, som i høyere grad enn Jamal, preges av de negativt 

ladde fortellingene om innvandrere: 

Det er egentlig ikke hva de sier, bare at de fortsetter, om du skjønner. At de snakker om hverandre 
som helter nå, fordi de snakker. Helter som bare pøser på med enda større ord og enda flere 
stemmer som jeg må svelge unna. Det er det som gjør meg kvalm. Så mange av dem sittende fast i 
halsen min på en gang. Det renner fullstendig over noen ganger, som da redaktøren i Dagbladet 
satt på Go Morgen Norge med dypt alvorlig mine og sa at det var viktig at vi ikke lot oss kneble, 
viktig at mediene fikk komme til orde også i saker som gjaldt muslimer og innvandrere, at det 
måtte de finne seg i å tåle, selv om det innebar konflikt. Da ble jeg så rasende at om det ikke var 
for resten av familien som satt ved siden av meg, hadde jeg slått hånda tvers gjennom tv-en. De 
har hatt ordet fra jeg var åtte (409). 

Da Mohammed var åtte år gammel, overhørte han en samtale mellom noen av lærerne på 

Rommen skole om det negative utfallet av endringene i Norges demografi (10–11). Denne 

samtalen ser han ut til å referere til her. Dermed tydeliggjør Mohammeds refleksjoner i 

etterkant av at karikaturstriden har brutt ut, på flere vis tekstens tematisering av betydningen 

det har å fortelle. Avisredaktørers og politikeres posisjoner gir dem en definisjonsmakt 

Mohammed og andre muslimer mangler. Dermed vil disse personenes fortellinger uavhengig 

av innhold stille bestemte grupper i et lys disse gruppene ikke har mulighet til å styre selv. 

Sagt annerledes, kan offentlige personer forhandle om andre personers identitet uten 

nødvendigvis å måtte forholde seg til hva disse personene sier om seg selv. 

 I valgkampen før stortingsvalget nærer Hagen av den samme negativt ladde 

innvandrerdiskursen som lærerne Mohammed henviser til: «Innvandrere jobba for lite, 

mangla vilje til å delta og holdt seg med middelalderske tradisjoner som var en trussel mot 

norske verdier. ‘Det har vi ikke plass til i Norge’, avslutta han» (332). Fordi han her ser ut til 

å fastholde ideen om «rene» og «blandede» kulturer, kan Hagens diskurs sies å ha 

likhetstrekk med det nevnte svenske historienarrativet. Dermed kan Hagen-karakterens 

utsagn forstår som en normativ diskurs om gruppedannelse. Hagen har politiske motiver, 

deler ikke egenskaper med innvandrergruppens medlemmer og tar ikke hensyn til forskjeller 
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mellom personene han grupperer sammen. Hagens innvandrerbetegnelse konstruerer derfor 

det vi kan se på som et forestilt «vi». Videre tydeliggjør en sammenlikning av Hagens utsagn 

i Holmgang-debatten med statsministerens tale til Mohammed under sitt besøk på Stovner 

kontrasten mellom hans og statsministerens nasjonale diskurs: 

Han sa jeg var undervurdert og ofte stigmatisert, men at jeg ikke skulle tro på det. For jeg var 
sulten, og jeg var sterk, jeg trengte bare plassen til å vise det frem. Han sa han ville se meg ute. Se 
at jeg var med og ikke måtte gi opp selv om det føltes vanskelig, for han visste det kom til å bli 
bedre. Han sa at det alltid var jeg som måtte ta det avgjørende steget, men at han skulle hjelpe meg 
på veien. Han skulle ta meg imot om jeg snubla. For vi var del av det samme, han og jeg. «For du 
er like mye del av dette landets fremtid som jeg er av dets fortid», avslutta han (166). 

Med tanke på at teksten devaluerer Hagens utsagn, er det påfallende at statsministeren aldri 

blir nevnt ved navn. Grepet har en anonymiserende effekt og gir inntrykk av at Hagens 

innvandrerdiskurs er mer sentral enn statsministerens. Gjennom å henholdsvis devaluere og 

anonymisere to av tekstens mest sentrale leverandører av nasjonale fortellinger ser teksten ut 

til å fremheve viktigheten av at enkeltpersoner selv får fortelle sin historie. 

Arbeiderpartiets velgeroppslutning har sunket siden forrige stortingsvalg, mens de 

borgerlige partienes velgeroppslutning øker. Endringene i Norges demografi kan kaste lys 

over bevegelsene i den politiske velgermassen. Forholdet mellom Hagens og statsministerens 

innvandrerdiskurs må nemlig forstås ut fra historiske omstendigheter. Tidligere nevnte jeg at 

den kulturelle homogeniseringen av Norges befolkning fører til at enkelte etnisk norske 

personer i tekstuniverset mister et positivt grunnlag for konstruering av kollektive identiteter. 

Det foreløpige valgresultatet sier oss at dette gjelder majoriteten av Norges velgermasse. 

Følgelig fremstår Hagens innvandrerdiskurs som mer i tråd med flertallets oppfatning av den 

historiske utviklingen enn statsministerens. Poenget har støtte i Mohammeds illustrering av 

hvordan statsministerens innvandrerdiskurs etter hvert smelter sammen med Hagens: «’Altså, 

det er klart, ja, det er noen utfordringer knyttet til kultur.’ ‘Nei, vi skal ikke være naive.’ ‘Ja, 

vi må passe på verdiene våre.» (333). Slik illustrerer teksten hvordan diskurser er begrenset 

av historien, og hvordan de derfor styrer våre oppfatninger. 

På lik linje med Mohammeds distribuering av offentlige personers historier om 

innvandrere i Norge distribuerer Jamal tekster som er skrevet og fremført av kjente 

hiphopartister som 2Pac og Jay-Z. Tekstene oppfatter han som fortellinger om sitt eget liv: 

Hiphop ass. Jeg sverger da, ingen annen musikk snakker til meg liksom. Hva, Bon Jovi? Aqua? 
Britney Spears? / Fuck det a, mann. / Jeg veit jeg ikke er neger fra Compton, men liksom, jeg er 
det litt også, skjønner du hva jeg mener? Du veit hvordan det er her på Stovner. Pakkiser, negere, 
degoser, chippere, jogurter, arabere, lankere, alt mulig. / Liksom, vi alle er svartinger på en hvit 
land, skjønner du? / Det er sånne ting, hiphop snakker om det så bra. På hiphop folka snakker om å 
henge ute på gata, røyke weed, møte kæber liksom, det er sånn jeg lever jo, jeg kødder ikke. Og 
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dem snakker om sånn, vær stolt av hooden din, selv om andre folk snakker dritt. Og du veit hvor 
mange som snakker dritt ass. Alltid (17, forfatterens kursivering). 

Fordi Stovner i Jamals fortelling er uten direkte forbindelse til Norge, virker hiphoptekstene 

som en alternativ nasjonal diskurs til Hagens negative innvandrerdiskurs. Mohammed 

forteller om å ha et annet forhold til musikksjangeren enn Jamal: «[Sarah] spilte noe hiphop i 

bakgrunnen og spurte om jeg likte det, hun kunne sette på noe annet hvis jeg ville. Jeg sa det 

var greit. Jeg har egentlig ikke så peiling på hiphop uansett, men jeg liker ‘I’ll be missing 

you’ og ‘Changes’. Hun hadde ingen av dem» (171; se også 368). Jamals foretrukne diskurs 

gir ham et personlig og kollektivt handlingsrom som det etter hvert blir tydelig at Mohammed 

er i mangel av. Her har jeg i tankene Mohammeds fortelling om ikke lenger å tørre å forlate 

hjemmet helt i slutten av e-postutvekslingen med Bakken (429). Nasjonale fortellinger har 

altså direkte implikasjoner for karakterenes konstruering av en personlig identitet i tillegg til 

deres konstruering av kollektive identiteter. 

 Jamals vektlegging av utseendet til beboerne på Stovner er interessant ettersom han 

senere i teksten forteller at den norskfødte kameraten André tilhører det samme kulturelle 

fellesskapet som ham. Dette kan nemlig tyde på at å være sort for Jamal ikke nødvendigvis er 

det samme som å være mørk i huden, men også handler om kulturell tilhørighet. Sorthet er i 

Jamals fortelling ikke bare en fysiologisk kategori, men også en sosial kategori. Mohammeds 

fortelling om å ha blitt stanset på Gardermoen etter et opphold i Spania våren 2005 på grunn 

av mistanke om ulovlig innvandring (317), er samtidig illustrerende for betydningen hudfarge 

kan ha for karakterenes tilknytning til nasjonale fellesskap. 

 Hva kan teksten sies å fortelle om forholdet mellom etnisitet og kollektiv identitet? På 

vei til Gardermoen reagerer Maria på oppførselen til noen av de andre passasjerene: 

Tre norske menn satt foran oss, sikkert femti år gamle, og drakk drink etter drink, som om de 
forsøkte å drikke kalenderen under bordet. De støyet veldig, ropte ‘darling’ og ‘baby’ til 
flyvertinna, ba henne om å ‘give us some more of that’, og lo seg skakke hver gang de gjorde det. 
[…] / ‘Herregud, jeg blir så flau over å være norsk noen ganger’, sa Maria og la hendene foran 
ansiktet (315–316). 

Marias etnisitet er det eneste grunnlaget hun har for å identifisere seg med de andre 

passasjerene. Teksten fremhever slik at det norske, nasjonale fellesskapet er forestilt. Særlig 

Jamals fortelling tydeliggjør at nasjoner ikke har legitimitet i opptegnede landegrenser, mens 

Mohammeds fortelling setter fokus på hvilken betydning diskurser har for vår forståelse av 

nasjonen og derfor også selvforståelsen til enkeltindivider i nasjonens befolkning. På denne 

måten og gjennom Jamals og Mohammeds syn på seg selv som utlendinger kan Tante 

Ulrikkes vei sies å utfordre nasjonens legitimitet. 
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4 Illusjoner i Allt jag inte minns 
 

I en tekst om å vekke til live et menneske igjen gjennom fortelling vil den mest anonyme 

fortelleren fremstå som den mest troverdige. Jo mindre vi vet om den som forteller, jo mindre 

rimelig er det å beskylde fortelleren for å farge sin historie om den avdøde med sine egne 

synspunkter. Imidlertid er ikke identitet noe karakterene bevarer, men noe de kontinuerlig 

forhandler om. Forfalskning av historier gir kanskje ikke et dekkende bilde av hva som i 

virkeligheten skjedde, men må ikke forveksles med fortellerens personlige forståelse av 

hendelsene. Ettersom språket uansett ikke gir tilgang til en nøytral virkelighet, kan ikke en 

fortelling sies å være direkte usann utelukkende på grunn av fortellerens vinkling av 

omstendighetene. I første del av analysen av Allt jag inte minns vil jeg begynne med å få en 

forståelse av hvordan fortellerne forhandler om nettopp troverdighet, og hvilken innvirkning 

forhandlingen har på særlig Samuels personlige identitetskonstruksjon. 

4.1 Kampen om sannheten 
Allt jag inte minns er fortalt av en anonym homodiegetisk forteller, heretter kalt forfatteren, 

og de sju heterodiegetiske fortellerne Vandad, Laide, Samuels mor, Panteren, «Mikaela», 

Gurpal og Nahid. En heterodiegetisk forteller er involvert i hovedfortellingen i teksten, mens 

en homodiegetisk forteller ikke er det. Betydningen av at tre av Samuels venner og bekjente 

ikke oppgir sitt egentlige navn, er noe jeg vil se nærmere på i andre del av analysen. 

Fortellerne er fordelt på tre diegetiske nivåer: Ekstradiegetisk, diegetisk og hypodiegetisk. 

Disse tre diegetiske nivåene viser til strukturen rundt hvem som distribuerer hvilken historie. 

Fortelleren på det ekstradiegetiske nivået distribuerer historien til fortellerne på det diegetiske 

nivået, som i sin tur distribuerer historien til fortelleren på det hypodiegetiske nivået. Den 

grundige oppdelingen av diskursen skyldes forfatterens bruk av indirekte stil. Grepet gjør det 

mulig for ham å tre i bakgrunnen av det fortalte. Jeg lar være å kalle forfatteren 

førstepersonsforteller fordi han vanskelig lar seg plassere nøyaktig i det tradisjonelle skillet 

mellom førstepersonsforteller og tredjepersonsforteller. 

 Forfatteren griper i liten grad inn i det fortalte i tekstens første og andre del. Han feller 

få verdidommer, foretar sjelden analyser (Khemiri 2015, 34, 73) og har titulert kapitlene ut 

fra sin og den intervjuedes skiftende romlige plassering. Kapitteltitlene sier oss dermed 

ingenting om forfatteren tolkninger av kapittelinnholdet. Jeg er klar over at jeg ved å knytte 

ham til kapitlene antyder at han har medvirket til eller til og med stått for skrivingen av boken 
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som er tilgjengelig for oss historiske lesere. Blant annet noen referanser til «boken» i 

intervjuet med naboen til Samuels mormor, det med Samuels mor og med Vandad (23, 35 

182) kan tyde på at dette er tilfelle. Teksten problematiserer dermed forholdet mellom fiksjon 

og virkelighet. Dette vil jeg diskutere nærmere senere i analysen. 

 En lang rekke asterisker deler diskursen i to mellom forfatterens intervju med 

Samuels kamerat Vandad og intervjuene med alle de andre av Samuels venner og bekjente og 

hans familie. På grunn av det, forløper to fortellinger parallelt med hverandre på tekstens 

diskursplan. Grepet åpner for en tolkning av teksten som at den er fortalt av to fortellere. En 

slik lesning har støtte i at intervjuet med Vandad med få unntak er distribuert som om 

Vandad selv forteller uten hjelp fra forfatteren. Sagt annerledes, er det som om Vandad 

distribuerer sin historie på egenhånd. Det blir tydelig etter hvert at det også i Vandads tilfelle 

er forfatteren som distribuerer hans historie. Vandad prater i likhet med de andre av Samuels 

venner og bekjente og Samuels familie til forfatteren: 

Jag förstår. Jag undrar bara varför du har ödslat så mycket tid. Varför kom du inte hit tidigare? 
Varför pratade du med Laide och Pantern och Samuels gamla pluggkompisar innan du träffade 
mig? På vilket sätt hoppades du att personalen på Samuels mormors demensboende skulle hjälpa 
dig att förstå det som hände? Vad har Samuels mormors granne med det här att göra? Om jag ska 
vara med så vill jag vara med hela vägen från början till slut, för ingen kände Samuel bättre än jag 
(32). 

At du-et i passasjen er forfatteren, går tydelig frem av Vandads oppramsing av intervjuene 

forfatteren har gjort med andre av Samuels venner og bekjente og hans familie. På et punkt i 

intervjuet med Vandad blir forfatteren dessuten tvunget til selv å fortelle. Vandad tier til han 

får vite av forfatteren hvor mye han får av ham for tjenesten han mener det innebærer å 

fortelle om Samuel: «(Vi sitter tysta. Vandad tittater på mig. Jag tittar på Vandad)» (177). 

Både parentesen og det at Vandad blir omtalt i tredjeperson, tilsier at det jeg-et som viser seg 

her, ikke er Vandad, men rimeligvis forfatteren som intervjuer ham og Samuels andre venner 

og bekjente og hans familie. Vandad er altså ikke en av tekstens to fortellere, men den 

indirekte stilen er intensivert i videreformidlingen av hans historie. 

 Den i større eller mindre grad uformidlede distribueringen av intervjuet med Vandad 

åpner etter min mening opp for en diskusjon av karakterenes pålitelighet som fortellere. Her 

befinner jeg meg på tekstens ekstradiegetiske og diegetiske nivå. Særlig forfatteren, Vandad, 

Samuels tidligere kjæreste Laide og Samuels mor er av interesse i denne sammenheng. De 

andre historiene om Samuel enn Vandads må sies å ha et dobbelt fortellernærvær idet de er 

fortalt av en person til en person som forteller den første personens historie videre til den 

historiske leseren. Det samme gjelder riktignok Vandads historie, men ved her å intensivere 
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den indirekte stilen gir forfatteren inntrykk av at Vandad forteller direkte til den historiske 

leseren. Hvorvidt vi kan stole på en forteller, henger som regel sammen med i hvilken grad 

denne griper inn i det fortalte. Teksten utfordrer en slik tanke idet alle fortellerne uavhengig 

av synlighet i fortellingen er upålitelige. I analysen jeg gikk inn på innledningsvis i 

oppgaven, påpeker Myhr nettopp dette. Hun hevder videre at: «Fortellingene slåss om å ha 

rett, og i slåsskampen taper de alle troverdighet» (Myhr 2018, 93). Med tanke på at det altså 

er i blandingen av historiene om Samuel at fortellerne fremstår som upålitelige, har tekstens 

fragmentariske form direkte implikasjoner for fortellernes troverdighet. De hyppige skiftene i 

hvem sin historie vi blir fortalt, kaster lys over hvordan de forskjellige historiene avviker fra 

hverandre, og setter dermed i gang den historiske leserens mistanker om at fortellerne ikke 

snakker sant. Av samme grunn er det vanskelig å si hva den enkelte forteller lyver om og 

ikke. 

 La oss åpne den mer konkrete diskusjonen av fortellernes pålitelighet med et blikk på 

tekstens overordnede forteller. Forfatterens anonymitet kan sies å øyeblikkelig gi ham en 

troverdighet som Samuels venner og bekjente og hans familie ikke har. I en sammenlikning 

av heterodiegetiske fortellere og homodiegetiske fortellere forklarer engelskprofessor H. 

Porter Abbott at: 

[Heterodiegetic narrators] tend to have greater reliability, inspiring more confidence in the 
information and views they convey and often deploying third-person narration throughout. This is 
not always the case. Some heterodiegetic narrators have clearly developed personalities, refer to 
themselves in the first person, and even raise suspicions regarding their reliability. But, by and 
large, heterodiegetic narrators are less personally invested in the story they tell than are 
homodiegetic narrators, though among these latter, too, personalities and personal investment 
range widely (2007, 42). 

Omfanget av den indirekte fortellestilen, det Abbott her viser til som tredjepersonsfortelling, 

får forfatteren til å virke mindre subjektiv enn de andre fortellerne i Allt jag inte minns. 

Imidlertid kan vi ikke overse forfatterens referering til seg selv i førsteperson allerede i første 

og andre del av teksten. Dette kan nemlig forstås som det første hintet om at forfatteren er 

personlig involvert i historiene. Forfatteren kan derfor sies å skape en illusjon om at det 

motsatte er tilfelle, ved i tekstens første og andre del å konsentrere seg om å distribuere 

fortellingene til Samuels venner og bekjente og hans familie fremfor sin egen. Inntil videre 

har han en mer fremvisende opptreden enn de andre fortellerne. 

Som antydet, kan sannhetsgehalten i forfatterens historie sies å utfordres allerede i 

tekstens første og andre del. For eksempel har forfatteren sendt Samuels mor en e-post med et 

avgrenset utkast av bokmanuset som han har ønsket at hun skulle se på. Samuels mor 

hentyder til at hun har en annen forståelse av Samuel enn den som skinner gjennom utkastet: 
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«I sitt sjätte mail skriver mamman att hon har full förståelse för en författares kreativa frihet. 

Men det är ändå en viss skillnad på sanningen och våldsamma överdrifter» (Khemiri 2015, 

45). Slik røper hun at forfatteren tross alt er involvert i fremstillingen av Samuel. Derfor kan 

han ikke som en av tekstens fortellere anses for å være helt nøytral. Det samme kan 

begrunnes med at han er forfatter og på grunn av det kan sies å ha en profesjonell agenda 

med bearbeidingen av intervjuene med Samuels nærmeste til et bokmanus: «Okej. Jag förstår 

att du är ‘fett orolig för klyschträsket’. […] Om du sen vill skriva att något annat hände så får 

du väl göra det. Jag berättar bara sanningen» (174). Her avslører Laide at forfatteren er 

opptatt av hvilket lys han risikerer å bli plassert i med den ferdige boken. Han virker mer 

opptatt av litterær originalitet enn av å gjenspeile hvem Samuel virkelig var. 

 Flertallet av Samuels venner og bekjente og hans familie spekulerer i hva som skjedde 

ham. Mens Vandad og Panteren virker overbevist om at Samuel tok sitt eget liv (74, 282), ser 

Samuels mor og Laide ut til å mene at hendelsen var en ulykke (49, 282). Ved at Vandads og 

Laides tolkning ligger så nær hverandre i diskursen, intensiveres kampen mellom tekstens to 

mest kontrasterte karakterer om å eie sannheten om Samuel. Når flere konkurrerer om å eie 

den samme historien, er det et privilegium å fortelle sin versjon først. Fordi han i historien 

forteller sist, risikerer Vandad i høyere grad enn de andre av Samuels venner og bekjente og 

hans familie å få sin historie farget av de andres historie om Samuel. Risikoen forminskes av 

at Vandad i diskursen forteller parallelt med alle de andre fortellerne på det diegetiske nivået. 

I stedet for at de andres historie virker korrigerende på hans fortelling utelukkende, virker 

historiene på grunn av tekstens form korrigerende på hverandre. 

 For eksempel fremstår Samuels mor som upålitelig i Panterens historie, noe som 

fremgår av Panterens påpekning av at: «Det är klart jag ångrar saker. Det gör alla. Den som 

inte ångrar något ljuger» (74) på bakgrunn av at Samuels mor tidligere i teksten har hevdet at: 

«Jag känner ingen skuld. Jag ångrar ingenting» (40). Imidlertid fremstår heller ikke Panteren 

som troverdig. Hennes lange utbrodering om sanseinntrykkene fra dagen hun mottok nyheten 

om Samuel, er et tegn på at hun henter støtte i minner om de aktuelle omgivelsene for å 

overbevise forfatteren om at det hun sier, er sant: 

Jag vet att jag sjönk ihop, jag minns att han som sålde grönsakerna först verkade tro att jag försökte 
sno kronärtskockorna, sen fattade han och sprang ut och ställde sig nära så att ingen skulle råka på 
mig, det var trångt, kullerstensgatan var full av grönsaksrester och svart vatten, det hördes ett ljud, 
det var inte gråt, det var ett djur, ett kvidande urtidsdjur, jag satt där på huk, jag vet inte hur länge, 
grönsakssäljaren stod kvar i väntan på att jag skulle resa mig, han lånade en vattenflaska av en 
kollega, han räckte den till mig, jag tog emot den utan att kunna dricka, det gick förbi skor och 
orakade smalben, två tyska killar med varsin gitarr pratade högt om ananastomater som tydligen 
var som vanliga tomater men i formen av en ananas, smaken var likadan som vanliga tomater men 
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formen helt annorlunda och ena killen sa «men vad är då poängen med dom» och den andra 
svarade något som jag inte hörde för dom hade gått förbi, dom var redan borta, efter ett tag kunde 
jag resa mig, mannen med kronärtskockorna ville ge mig dom men jag betalade, jag ville inte ha 
något gratis, jag tog plastpåsen och gick hem, en kvart senare märkte jag att jag var på väg i fel 
riktning, jag vände och gick hem, jag hade köpt kronärtskockor, solen sken, tyska killar pratade 
om ananastomater, utanför en möbelaffär stod en skåpbil och lassade av lampor och byråer, på en 
uteservering glittrade ölen i plastglas, det var en fin dag, och folk mådde bra, cyklar vinglade, 
taxibilar tutade, katter jamade, staden pulserade men Samuel var död (84, mine kursiveringer). 

En påpekning av at Panteren ikke er pålitelig, har særlig støtte i ordene jeg har kursivert, i 

starten av passasjen. Hun ser ut til ikke å være sikker på om det hun forteller, stemmer 

overens med det som skjedde den dagen. Hennes verdidomfellelse alene bør derfor ikke ha 

noe å si for hvordan vi leser historien til Samuels mor. 

 Den samme vurderingen er aktuell for forholdet mellom Vandad og Laide. I etterkant 

av at Laide har gått fra Samuel, drar Vandad til Laides leilighet for å uttrykke hva han tenker 

om hennes behandling av Samuel. I trappeoppgangen møter han Laides søster, som han tror 

er Laide. Han har også forvekslet dem med hverandre tidligere i historien (79). Vandads 

fortelling om Laide når det egentlig er søsteren han forteller om, er en dokumentarisk feil i 

Vandads historie og ikke en intendert løgn. Er det da rimelig av oss å felle en dom over 

Vandad som løgnaktig på bakgrunn av hans påpekning av at han aldri glemmer et ansikt (42 

og 149)? Vandads subjektive oppfatninger av omgivelsene er for ham objektive 

betraktninger. Betydningen av personlige inntrykk for hva som fortelles, og hvordan, blir 

underbygget i teksten av at Vandad også feilbedømmer hvor sterk han er. Møtet med Laides 

søster ender med at han, ifølge ham selv, gir henne to forsiktige dytter og forsvinner fra 

stedet. Skadene Laide forteller at søsteren var påført, tilsier at realiteten er en annen: 

Hon låg på andra våningen, det första jag såg var hennes vänsterarm som låg i en konstig vinkel 
från själva kroppen, den vita benpipan stack ut genom den sönderrivna jeansjackan, hennes ansikte 
låg nedåtvänt, det var blod på vägen, blod på trappräcket, hennes mun var ett gapande hål av 
krossade tandbitar och spruckna läppar […] (279; se også 215–216 og 280). 

Fordi Vandad flere ganger forteller om vennskapelige dytt som av andre blir oppfattet som 

voldsom atferd, må vi gå ut ifra at han forteller med utgangspunkt i sin egen selvoppfattelse 

og sine egne forventninger. Vandad lyver altså ikke om alt som ikke stemmer overens med 

hvordan andre personer i tekstuniverset oppfatter aktuelle forhold. 

Det er påfallende at det er historien om Samuel og Laide forfatteren virker mest 

opptatt av å bli fortalt, ettersom denne historien er den minst tilgjengelige i teksten. Fordi 

Laides og Vandads fortelling av historien forløper parallelt i diskursen, blir vi kontinuerlig 

gitt forskjellige versjoner av historien. Vandad gjenforteller riktignok bare Samuels fortelling 

om møtene med Laide, mens Laide derimot forteller om begivenheter hun selv har deltatt i. 
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Vandads historie preges dessuten av fortellerens egne holdninger: «Han [Samuel] fick för sig 

att hon [Laide] var vacker» (107, min kursivering). Her overskygger Vandads negative 

forhold til Laide egenskaper ved Samuels forhold til henne. Gjennom forfatterens opptatthet 

av historiene om Samuels kjærlighetsliv ser teksten dermed ut til å fremheve at karakterenes 

identiteter finnes i språket og deres fortellinger om hverandre. Samuels identitet bevares ikke 

av noen, men forhandles om selv etter hans død. 

 Mye taler for at Vandads negative vinkling av historien om Samuel og Laide har 

sammenheng med at Vandad selv har følelser for Samuel. De gangene han ber forfatteren om 

å stryke noe han har vært på vei til å fortelle ham, og heller skrive noe annet, er det dette 

temaet han så vidt har kommet inn på: 

Ibland när jag kommer ut i badrummet på morgonen och ser hans [Samuels] tandborste stå bredvid 
min tänker jag att vi har kommit väldigt nära varandra på väldigt kort tid. att den här närheten är. 
Stryk det. Stryk allt det. Skriv bara att resten av året är som en stroboskopisk slideshow av 
mullrande basgångar, skålade glas, nickningar mot folk som vi inte känner men känner igen, 
klibbiga dansgolv, gummigarderobsbrickor i bakfickan, ångig rökmaskinslukt, fimpar i 
översvämmade toaletter, mosade cigarettpaket i tomma glas, samtal framför högtalare där enda 
sättet att göra sig hörd är att hålla för lyssnarens öra (83–84; se også 58, 71 og 206). 

Vandads behov for å endre historien om Samuel og seg gjør andres antakelser om Samuels 

seksuelle og romantiske preferanser (96, 128 og 331) påfallende. Dessuten opplever Vandad 

av uforklarte grunner et visst ubehag av å høre Samuel fortelle om hvor vakker Laide er 

(107). Samtidig med at Samuels mormor i diskursen forteller at hun tror Samuel elsket 

Vandad, ber Vandad forfatteren om å gå. Det er en tydelig tendens i teksten til at Vandads 

historie overlapper med innholdet i historien til den av Samuels venner eller bekjente eller 

hans familie som i diskursen forteller parallelt med Vandad. Derfor virker det rimelig å gå ut 

ifra at forfatteren konfronterer Vandad med hans følelser for Samuel i slutten av intervjuet 

med ham. Vandads reaksjon bekrefter dermed antakelsen om hans følelser for Samuel. På 

overflaten handler Allt jag inte minns ikke bare om Samuels og Laides kjæresteforhold, men 

også om den uforløste kjærligheten mellom Samuel og Vandad. 

 Tekstens upålitelige fortellere kompliserer og tilslører sannheter i sine egne og de 

andres historie. Det er vanskelig å trekke slutninger om hvor sanne historiene om Samuel er, 

når alle historiene i teksten blir gjort mer eller mindre ugyldige av andres beskyldninger om 

løgnaktighet og fortellernes egne åpenbare løgner og feiltakelser. Det gjør det også vanskelig 

både for oss historiske lesere og forfatteren å skulle slutte hvem Samuel virkelig var. 

Forfatterens konstruering av Samuels personlige identitet er tilnærmet umulig som følge av 

de avvikende historiene om ham. En rimelig slutning er derfor at Samuels personlige identitet 

og den personlige identiteten til hans venner, bekjente og familie endrer seg med hvem som 
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forteller. Som følge av at to fortellinger til enhver tid forløper parallelt med hverandre i 

tekstens diskurs, foregår denne endringen eller forhandlingen om identitet dessuten 

kontinuerlig. 

4.2 Dialogisk utfoldelse 
Sannhetstemaet i Allt jag inte minns aktualiserer etter min mening en analyse av 

maktforholdet mellom tekstens fortellere. Fortelleren med mest makt vil naturlig nok være 

den med størst mulighet til å definere andre og seg selv. Også i denne teksten er spørsmålet 

om hvem som forteller mest og over lengst tid, et spørsmål om tolkning. Jeg håper å kunne gi 

et velfundert svar på akkurat dette med utgangspunkt i Bakhtins teori om den polyfone 

roman. I tillegg til det belyser teorien innvirkningen tekstens form har på Samuels personlige 

identitetskonstruksjon. Etter hvert vil jeg se nærmere på forbindelser mellom fortellere i 

teksten og den impliserte forfatteren. Når alt kommer til alt, er det i Allt jag inte minns bare 

forfatterens diskurs vi er gitt tilgang til. Tross alt er det han som forteller alle historiene til 

den historiske leseren. Tekstens form er slik illustrerende for at flerstemmighet i seg selv ikke 

uten videre må forveksles med polyfoni. Bakhtin understreker videre at en roman ikke er 

polyfon med mindre den er dialogisk. Han avviser at en anonym tredjepersonsforteller kan 

eksistere i den polyfone romanen: 

Den [dialogiske roman] konstrueres ikke som en helhet tilknyttet en bevissthet som opptar andre 
bevisstheter i seg som objekter, men som helheten av flere bevisstheter i samspill, og der ikke en 
eneste av dem fullt ut blir et objekt for en av de andre. […] Ikke et eneste element konstrueres ut 
fra en ‘tredje’ nøytral synsvinkel. I selve romanen er en slik nøytral tredjeperson overhodet ikke 
fremsatt (Bakhtin 2003b, 154–155). 

Som påpekt tidligere i analysen, er forfatteren i teksten verken en tredjepersonsforteller eller 

objektiv. Hans distribuerer riktignok historiene til Samuels venner og bekjente og hans 

familie, men kan ikke sies å være subjektet som rommer disse andre fortellernes bevissthet. 

Fortellerne er del av det samme tekstuniverset, inklusive forfatteren. Med andre ord er ikke 

forfatteren en olympisk forteller som, på grunn av sin eksterne plassering i forhold til de 

andre aktørene i teksten, har en suveren oversikt og dessuten innsyn i de andres hode. Derfor 

må hver forteller kunnes sies å selv være subjekt i sin egen diskurs på tross av de narrative 

grepene som er brukt av forfatteren for å videreformidle de andres historie. 

 Når det gjelder hvor meningsfullt det er å utpeke teksten som en dialogisk roman, må 

vi se på den kommunikative aktiviteten mellom karakterene i teksten og hvordan den er 

presentert i teksten. Det første vi kan legge merke til, er at det avtegner seg en dialog i teksten 

i det skjulte. Jeg har tidligere i analysen funnet tegn på at forfatteren instruerer dem han 
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intervjuer, ut fra både hva han vil vite og ikke, og hvordan han ønsker historien om Samuel 

fremlagt. Derfor er det mulig ikke bare å konstruere, men også rekonstruere en dialog på 

bakgrunn av utsagn i fortellingene i teksten. Videre kan vi avlese vekslingen mellom 

Vandads historie og de andres historie som en eksplisitt replikkveksling, for ikke å nevne at 

tekstens form skaper interferens mellom de forskjellige historiene. Siden Vandads historie 

ved hjelp av asterisker får flyte fritt mellom historien til alle de andre av Samuels venner og 

bekjente og hans familie, får vi kontinuerlig endret inntrykket av hvem Samuel virkelig var. 

Endelig er tekstens mange sannheter gjerne det som i ytterst grad gjør teksten dialogisk: 

«Whenever someone else’s ‘truth’ is presented in a given novel, it is introduced without fail 

into the dialogic field of vision of all the other major heroes of the novel» (Bakhtin 1984, 73, 

forfatterens kursivering). Bakhtin ser her ut til å påpeke at en tekst med flere varianter av den 

samme historien nødvendigvis er dialogisk. Videre er det betegnende at han skriver om 

sannheten i hermetegn, ettersom Allt jag inte minns verken på det diegetiske nivået eller det 

ekstradiegetiske gir oss tilgang til en avsluttet sannhet om Samuel. 

 Når Samuels identitet på denne måten er til forhandling mellom dem som kjente ham, 

åpenbarer teksten det ufullførte og ubestemte ved Samuel som karakter. Jo mer vi blir fortalt 

om ham, jo mindre sikre blir vi på hvem han virkelig var. Dermed er det de forskjellige 

historiene om Samuel som medvirker til å belyse at hans identitet aldri er helt bestemt. 

Fortellerstemmene kan ikke sies å være utpreget ideologiske, men de gir likevel tilgang til 

varierte anskuelser av fortellernes omgivelser. Ved at de effektiviserer tilgangen til de 

forskjellige perspektivene, understrekes det ubestemte ved karakterene i asteriskene. Slik 

bidrar bruken av asterisker til å gjøre Allt jag inte minns til en polyfon roman. 

I første del av analysen av Tante Ulrikkes vei påpekte jeg at maktfordelingen mellom 

fortellerne i en tekst gjerne avgjøres av lengden på fortellingene og av hvorvidt noen kan sies 

å styre samtalen. Med analysen min av Bakken illustrerte jeg at fortellemakt dessuten kan 

komme av å være tett forbundet med den impliserte forfatteren. I Allt jag inte minns er det 

særlig Vandad og forfatteren som har et markert forhold til den impliserte forfatteren. 

Privilegiet det gir Vandad å i historien fortelle sist, er en mulighet til å kommentere det andre 

av Samuels nærmeste har fortalt forfatteren før ham. Med tanke på den tette koblingen 

mellom hva som fortelles, og hvem fortelleren er, har Vandad slik bedre vilkår enn de andre 

for å gjøre inngrep i konstrueringen av en personlig identitet til Samuels andre venner og 

bekjente og hans familie. Forfatteren i teksten har på sin side en kobling til den historiske 

forfatteren som har skrevet teksten. Som allerede nevnt, kan teksten sies å problematisere 

forholdet mellom fiksjon og virkelighet, og med dette også særlig den impliserte forfatterens 
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funksjon. Fordi teksten er plassert i grensesjiktet mellom en erfaringsbasert og en konstruert 

virkelighet, altså i den dimensjonen hvor den impliserte forfatteren befinner seg, er det 

vanskelig å skulle komme frem til hvem i teksten som muligens er den impliserte forfatterens 

talerør. Oppgaven om å si noe om hvilket normgrunnlag teksten bygger på, forverres av at 

alle fortellerne i teksten er upålitelige. La oss runde av diskusjonen av maktforholdet mellom 

fortellerne før vi se nærmere på virkningene av tekstens spill med roller. 

At forfatteren tilsynelatende har sortert intervjuene ut fra rekkefølgen på 

begivenhetene i Vandads historie, tilsier at Vandad er en korrigerende instans i teksten. 

Vandad er altså utslagsgivende for dialogiseringen av teksten. At han har en tydeligere 

stemme enn de andre av Samuels venner og bekjente og hans familie, sier oss at han har mer 

makt til å definere Samuel enn dem. Maktforholdet understrekes av at Vandad bokstavelig 

talt får det siste ordet. En slik tolkning er fundert i forståelsen av ham som et 

diskursproduserende subjekt. Vandad er altså fortelleren som forteller mest og over lengst tid. 

I tillegg til å fremstå som en av tekstens mektigste fortellere gir han seg selv 

definisjonsmakten idet han hevder at: «Om det var viktigt för historien skulle jag berätta det» 

(Khemiri 2015, 25), og at: «Det finns mycket kvar att berätta. Allt det viktiga kommer nu och 

jag tänker inte berätta vidare förrän vi är överens» (175). Imidlertid er det forfatteren som 

står bak opphøyingen av Vandad til en slags korrigerende instans i teksten. Derfor må han 

kunne sies å være mektigere enn Vandad. Det kan være interessant å komme frem til 

bakgrunnen for forfatterens opphøying av Vandad. Grepet kan ha sammenheng med det jeg 

påpekte tidligere i analysen om at Vandads historie avslører en side ved Samuel som ikke er 

uttrykt like tydelig i historien til Samuels andre venner og bekjente og hans familie. Som 

også nevnt, er forfatteren tydelig opptatt av å bli fortalt om Samuels kjærlighetsliv, noe som 

kommer frem særlig i intervjuet med Vandad: «Okej. Jag förstår att vi inte har ‘all tid i 

världen’. Och visst kan jag ‘snabbspola fram till Laides och Samuels nästa möte’. Bara du är 

med på att allt som jag har berättat hittills spelar en viktig roll i det som kommer hända sen» 

(82; se også 95). Viktigheten av Vandads historie utgjøres altså av å være nettopp en historie 

om Samuels kjærlighetsliv som er et alternativ til Laides historie om det samme. 

4.3 Tekstens impliserte forfatter 
I analysen av Tante Ulrikkes vei forholdt jeg meg til den impliserte forfatteren som en 

sorterende instans i teksten og tekstens normbærer. Det gjør jeg også her i analysen av Allt 

jag inte minns. Jeg har allerede påpekt at forfatteren har brukt Vandads historie som 

sorteringsprinsipp i utformingen av teksten. Dessuten forteller Vandad enkelte steder om seg 
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og Samuel med fortellestilen til en olympisk forteller, som når han forteller at: «Fast vi inte 

pratade hela tiden så kände vi redan första kvällen på Spicy House att vi hörde ihop» (58; se 

også 45, 53 og 98). Alt dette kunne tydet på at Vandad er den impliserte forfatterens talerør, 

hadde det ikke vært for at det er forfatteren som samler alle historiene til et bokmanus. 

Likhetstrekkene mellom forfatteren og den impliserte forfatteren er dessuten flere enn 

mellom Vandad og den impliserte forfatteren. Mest sentralt er det at begge får ting til å skje. 

Enkelte ganger er det på grunn av noe forfatteren forteller en av dem han intervjuer, at vi sår 

tvil om noe som i diskursen er fortalt tidligere, som da Vandad sier at: «Vilken idiot har 

påstått at jag tog ut en ‘ockerhytta’ av Samuel? Är det Laide? Lita inte på falska rykten» 

(210). I dette tilfellet er det ikke før forfatteren forteller Vandad om Laides beskyldninger, at 

vi har grunn til å lure på hvem av Vandad og Laide som snakker sant. Ved å invitere Samuels 

venner og bekjente og hans familie til å la seg intervjue er det dessuten forfatteren som gjør 

det aktuelt for de andre fortellerne i teksten å fortelle. Særlig gjennom å instruere dem han 

intervjuer, i hva han ønsker at de forteller ham, og hvordan, markerer han en tydelig kobling 

til den impliserte forfatteren. 

 Imidlertid kan ikke forfatteren utpekes som tekstens normbærer på grunnlag av å ha 

en klar forbindelse til den impliserte forfatteren. Til det er han for ustabil, det vil si ubestemt 

og ufullført. I likhet med de andre fortellerne blir forfatteren til gjennom fortelling, noe som 

gjør ham for dynamisk til å identifiseres som bæreren av tekstens stabile normer. La oss 

derfor runde av første del av analysen ved å se nærmere på koblingen mellom forfatteren i 

teksten og den historiske forfatteren som har skrevet teksten. Referanser både til den allerede 

nevnte «boken» og til andre bøker forfatteren har skrevet (23 og 51), er noe av det som 

aktualiserer denne koblingen. Allt jag inte minns er i vår historisk forankrede virkelighet 

skrevet av den svensktunisiske forfatteren Jonas Hassen Khemiri. Han har tidligere utgitt tre 

romaner og er bosatt i Stockholm. Den homodiegetiske fortelleren i Khemiris tekst er selv 

forfatter, svensktunisier og bor i den svenske hovedstaden. Vi får aldri vite hva han heter, og 

kan derfor ikke utelukke at også han heter Jonas Khemiri, noe som er tilfelle i den historiske 

Khemiris roman Montecore. 

 Særlig en passasje i intervjuet med Vandad gir støtte til koblingen av forfatteren i 

teksten til den historiske forfatteren som har skrevet teksten. Vandad røper nemlig at boken 

den tekstinterne forfatteren arbeider med, er den samme boken som den vi som er bokens 

historiske lesere, har tilgang til: 

Här tycker jag vi tar en paus. Vi har kommit ungefär halvvägs. Dom fetaste sakerna kommer hända 
snart. Men innan vi går videre vill jag prata ekonomi. Hur mycket tänker du betala mig för det här? 
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Vill du att vi kör procent på bokens försäljning eller en klumpsumma i förväg? Du får välja. Jag är 
flexibel (174). 

Koblingen mellom forfatteren i teksten og den historiske forfatteren som har skrevet teksten, 

krever at vi utvider vår forståelse av tekstens sjanger. Lek med fiksjon og virkelighet er et 

typisk trekk ved litterær metafiksjon. Litteraturprofessor Hans H. Skei beskriver sjangeren på 

en måte som gjør det aktuelt å bruke denne sjangerbetegnelsen om Allt jag inte minns: 

«Metaromanen spør: Hva er en ramme, og hvilken ramme skiller ‘virkeligheten’ fra 

‘fiksjonen’?» (1995, 42) Når det gjelder metafiksjon, eksisterer altså ikke karakterenes 

virkelighet og vår historisk forankrede virkelighet uavhengig av hverandre. De glir tvert imot 

over i hverandre. 

Hittil har jeg sett på hvordan Allt jag inte minns bruker det ekstradiegetiske nivået til å 

utviske skillet mellom romanvirkeligheten og virkeligheten til den historiske leseren, for ikke 

å si den historiske forfatteren. Dette kan teksten også sies å gjøre på det diegetiske nivået. I et 

kort utdrag fra intervjuet med Laide som jeg har sett på tidligere i analysen, poengterer Laide 

det følgende overfor forfatteren: «Men kom ihåg att jag beskriver det som hände. Det är upp 

till dig att göra om det så att det funkar som fiktion» (Khemiri 2015, 174, min kursivering). 

Laides formulering kan forstås som en antydning om at heller ikke de heterodiegetiske 

fortellerne er fiktive. 

 Teksten er et skriftlig arbeid både innenfor og utenfor tekstuniversets flytende ramme 

og virker derfor utpreget skriftlig. Det er brukt asterisker for å skille mellom fortellerstemmer 

og parenteser for å skille ut forfatterens kommentarer i tekstens første og andre del. Direkte 

tale er markert med henholdsvis lange bindestreker og hermetegn for å skille mellom tekstens 

ekstradiegetiske, diegetiske og hypodiegetiske nivå, som i intervjuet med Vandad der han 

distribuerer en kjapp replikkveksling mellom seg og Samuel etter å ha fått adgang på en bar: 

«– Grym göt. / – Kolla hennes boudie. / – Checka kattens ass. / – Damn baby’s got back! / – 

Nice rumpa!» (77), og intervjuet med Laide, der hun forteller om å ha arbeidet som tolk for 

Nihad og en politimann på voldtektsakutten «’Ring honom då, ring svartskallen, vad tror du 

han kan göra, vad tror du händer med honom om jag anmäler honom för olaga hot? Vad tror 

du händer om jag säger att han kom över och misshandlade mig?» (109) Skriftligheten er det 

andre trekket ved teksten som gjør det aktuelt å se på den som litterær metafiksjon. Som Skei 

påpeker: «Enkelt sagt er de definerende karakteristika for metafiksjon at denne er direkte og 

(oftest) åpent opptatt av selve fiksjonsskapelsen. Der hvor det å lage fiksjonene, arbeidet med 

tekstproduksjonen, er hovedsak snakker vi om metafiksjon» (1995, 14, forfatterens 

kursivering). 
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5 (Re)Presentasjon i Allt jag inte minns 
 

Andre del av analysen av Allt jag inte minns åpner jeg med et blikk på sammenhengen 

mellom to av tekstens mest sentrale motiver, nemlig livsmotivet og minnemotivet. Som 

livsmotivets tydeligste kontrast vil også tekstens dødsmotiv etter hvert bli viet 

oppmerksomhet. Dødsmotivet dessuten aktualiserer diskusjonen av tekstens sjanger fra første 

del av analysen på nytt. Sjangerdiskusjonen har jeg påpekt er viktig fordi den belyser sentrale 

forhold rundt konstrueringen av en personlig identitet og kollektive identiteter til karakterer i 

teksten. Teksten ser videre ut til å diskutere hvorvidt karakterene mister sine identiteter når de 

dør. Denne diskusjonen belyses særlig av Samuels venners og bekjentes og hans families 

historier om hvordan Samuels dødsfall direkte eller indirekte har påvirket deres forståelse av 

egne tidligere handlinger og av seg selv. Betydningen av minner for karakterenes 

konstruksjon av en personlig identitet er derfor hovedfokus ti å begynne med. 

5.1 Å bli husket er å leve? 
Idet fortellingen i Allt jag inte minns begynner, er Samuel død. Døden er derfor ofte et tema 

Samuels venner og bekjente og hans familie forteller om. Det er for eksempel påfallende at 

Samuel i historiene om Samuel stadig vekk minner om viktigheten av å tilegne seg mange 

nok erfaringer før man dør. Vandad forteller at: 

Vi hade varit kompisar i några månader när Samuel berättade att Pantern skulle flytta till Berlin. / 
– När då? frågade jag och kände mig glad / – Om några veckor. Hon ska bara dra. Lämna mig här. 
/ Vi satt tysta i några sekunder. Jag förstod inte riktigt varför han såg så ledsen ut. Han svepte sitt 
glas, signalerade om påfyllning och frågade om jag ville gå vidare. / – Det är slutfest på hennes 
konstskola ikväll. Jag tänkte dra dit. Vil du haka? / Jag tvekade, jag trivdes bättre på Spicy house. / 
– Kom igen. Det blir kul. Tänk på Erfarenhetsbanken! / – Erfarenhetsbanken? / – Hur trist det än 
blir så kommer vi ju minnas det. Och då är det värt det, eller hur? (Khemiri 2015, 72–73) 

Samuel virker prinsipielt opptatt av å huske, noe som i teksten forsterker betydningen av 

minnet i seg selv fremfor hva man husker. Videre kan Samuels begrep om Erfaringsbanken 

sies å materialisere en kobling mellom det å leve og det å huske i teksten. Denne forbindelsen 

høyner viktigheten av teksten minnetema. 

 Samuels livsfilosofi er et av to forhold i teksten jeg mener gjør det interessant å 

undersøke sammenhengen mellom livsmotivet og minnemotivet nærmere. Det andre er 

spenningen i teksten mellom liv og død. Senere i teksten forteller Vandad at: 

En annan gång berättade Samuel om vännerna som hade gått bort, han som körde motorcykel på 
fyllan och kraschade in i ett broräcke, han som tog en överdos när han jobbade på ett kollo, hon 
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som blev biten av en orm när hon var på Sri Lanka för att hälsa på kvinnan som hade adopterat 
bort henne. / – Men det är ju sånt som händer, sa Samuel. Livet går vidare (137). 

Samtidig med å understreke betydningen av å oppleve tilstrekkelig mye før man dør, 

uttrykker altså Samuel en nonchalant holdning til at flere venner av ham ikke lever lenger. 

Han ser derfor ut til å ha et noe ubestemmelig forhold til døden. Samuels kommentar om at 

livet går videre, kan forstås som et hint om at livet ikke er over selv om kroppen har forvitret. 

Som poengtert i første del av analysen av teksten, kan Samuel sies å leve videre gjennom 

andres minner om ham ettersom hans identitet fremdeles forhandles om selv etter hans 

bortgang. Det samme synet på kraften i minnet eller forholdet mellom det å huske og det å 

leve blir poengtert i Vandads fortelling til Samuel om å ha mistet broren: 

– Mamma hade fått jobb som säljare på ett företag som tillverkade köksfläktar, min bror var med 
två kompisar och en av kompisarnas storasyster, dom skulle bowla, dom gick över en parkering 
vid Kungens Kurva, det var mycket snö, dom blev påkörda från sidan av en tankbil, kompisarna 
överlevde, syrran också, men min bror dog. / […] – Tur att du har så grymt minne. / – Hur så? / – 
Då har du ju kvar honom. Han är inte död. Han lever vidare. Tack vare dig (65–66). 

Samuels nonchalanse kan dermed forstås som en bekymringsløshet over å dø selv fordi han 

vet at han vil leve videre gjennom dem han gjorde inntrykk på, og som på grunn av det vil 

huske ham etter hans død. 

I sammenheng med undersøkelsen av forholdet i teksten mellom livet og minnet kan 

det være nyttig å ta opp igjen tråden fra sjangerdiskusjonen i første del av analysen. Her kom 

jeg frem til at Allt jag inte minns er en polyfon roman og en metaroman. Teksten har også 

flere av de typiske kjennetegnene til lyriske tekster. De hyppige linjeskiftene, noe jeg 

markerer i henvisningene til passasjer i teksten, og det at forfatteren gir en død person en 

stemme, er eksempler på dikteriske trekk fra lyrikk. Teksten utfordrer i høy grad etablerte 

sjangerkonvensjoner idet den gjør det til en vanskelig oppgave å plassere den nøyaktig 

innenfor et eksisterende sjangerparadigme, selv om den i overveiende grad likner en roman. 

Tekstens lyriske preg tilsier dessuten at Samuel lever videre ikke bare gjennom hva levende 

personer husker om ham, men også gjennom at noen forteller om ham. Å gi liv til en død 

person gjennom fortelling er tross alt forfatterens og derfor også tekstens grunnleggende 

prosjekt. 

 Som redegjort for i andre del av analysen av Tante Ulrikkes vei, er minner og 

fortelling tett forbundet med hverandre. La oss derfor fortsette med å konsentrere oss om 

betydningen av minner i Allt jag inte minns. Det er interessant at Samuel kan sies å ha 

evaluert sin opplevelse av livet høyere enn andres minner om hvordan han levde. Sagt 

annerledes, er det viktigere for ham å oppleve noe minneverdig enn å bli husket for noe han 
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har gjort. Laide og Samuels korte samtale om festen Samuel, Vandad og Panteren deltok på, 

der de tre på Panterens initiativ avsluttet natten med å rydde hele kjøkkenet til festens vert, 

sier oss dette: «– Var det för att ni ville bli ihågkomna som ni gjorde det där på fästen? / – 

Vadå? / – Minns du inte? I köket? / – Jaså det. Nej. Vi tyckte bara att det var en kul idé, där 

och då. Något som skulle fylla på Erfarenhetsbanken. Något som fick oss att minnas kvällen» 

(160). Selv om man ifølge Samuel lever videre gjennom andres minner om oss, har altså livet 

en annen kvalitet i minnet enn det har mens man lever det. 

 Vi kan legge merke til at Samuels beskrivelse av Panterens innfall ikke stemmer 

overens med Panterens eget forhold til det å huske og å glemme. Panteren nedvurderer 

nemlig Samuels idé om Erfaringsbanken: «Det var något krampaktigt över hela grejen. 

Samuel försökte aktivt hitta nya erfarenheter, men han var helt oförmögen att njuta av 

någonting. Ju mer han pratade om att fylla på Erfarenhetsbanken, desto tommare kändes han» 

(57). At Panteren har et annet forhold enn Samuel til minner og glemsel, går tydelig frem av 

hennes manglende forståelse for Samuels bekymring for mormoren, som har blitt dement 

(67). Panterens vurdering av Samuels minneprosjekt sier oss at Samuels higen etter å huske 

mest mulig hadde en negativ innvirkning på hans konstruksjon av en personlig identitet mens 

han ennå levde. Slik åpenbarer den negative vurderingen av prosjektet koblingen mellom 

tekstens minnetema og også dens dødsmotiv. Fordi Samuels minneprosjekt ifølge Panteren 

fikk ham til å fremstå som en utydelig utgave av seg selv, er det et paradoks at forfatteren går 

inn for å rekonstruere Samuels siste dag ved hjelp av hva Samuels venner og bekjente og 

hans familie husker om ham. På den ene siden sørger andres minner om Samuel for at 

Samuel ikke forvitrer fullstendig, mens Samuels opptatthet av å huske selv på den andre 

siden svekket hans livskvalitet mens han fremdeles var helt i live. Minnets betydning for 

Samuels personlige identitetskonstruksjon er derfor tvetydig. 

 En liknende holdning til minner som den Panteren har, finner vi i Vandads historie. 

På et punkt i teksten reflekterer Vandad over forholdet mellom opplevelsene han hadde med 

Samuel, og sine minner om de samme opplevelsene: 

Resten av våren bara fortsatte. Tiden gick så där långsamt som den bara gör när inget händer. Och 
ändå, nu när jag tänker tillbaka på våren, känns det som att den försvann på en sekund. Kanske är 
det alltid så, att perioderna som känns långa när man lever dom blir korta i minner och tvärtom 
(200). 

Vandads refleksjoner belyser at minnet ikke er til å stole på. Han forteller bare om 

høydepunktene med Samuel ettersom de kjedeligste øyeblikkene er visket ut av 

hukommelsen hans, slik tilfellet er for oss menneskers kognitive funksjoner. Hjernen sorterer 
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ut de minst viktige opplevelsene og på grunn av det blir hendelser kortere i minnet enn slik vi 

opplevde dem. Følgelig forkorter man alltid livet når man forteller om det. Fortellingen i 

teksten virker særskilt selektert med tanke på at en rekke personer forteller til en forfatter som 

forteller videre til den historiske leseren. Alle disse personene velger ut øyeblikk fra hva de 

husker, i hver sin omgang. Vandads refleksjoner kan dermed sies å ha en tydelig forbindelse 

til verkets tittel, Allt jag inte minns, som er det teksten handler om. At minnet ikke er til å 

stole på, er et poeng jeg vil komme tilbake til avslutningsvis i analysen. Her vil jeg nemlig 

diskutere verktittelen nøyere. 

Hvis vi går tilbake til Panterens historie igjen, finner vi at det å forsøke å huske sine 

erfaringer kan virke mot sin hensikt: «Istället för att minnas sina upplevelser mindes han 

musiken och byxorna och parfymen. Men själva livet som passerade, vardagen, den mindes 

han ännu mindre av» (59). Spenningen vi finner i tekstens minnemotiv, kan sies å være på sitt 

tydeligste i panterens historie. Utover å understreke det jeg allerede har kommet frem til om 

minneprosjektets negative innvirkning på Samuels personlige identitetskonstruksjon, 

åpenbarer Panterens syn på prosjektet her dessuten en enda tydeligere forbindelse til Vandads 

refleksjoner om forholdet mellom våre opplevelser og hvordan vi husker dem i ettertid. I 

passasjen over ser vi nemlig hvordan Samuels forsøk på å huske mest mulig av hva han 

erfarer, på sett og vis forkorter Samuels liv ifølge Panteren. Med Panterens og Vandads 

historie om Samuel kan teksten dermed sies å supplere Fanons utlegning om hans kollektive 

erfaringer. Teksten belyser nemlig betydningen personlige minner har for hvem vi er. For det 

første er hver av historiene til Samuels venner og bekjente og hans familie for forskjellige fra 

hverandre til at vi kan gå ut ifra at det er et kollektivt minne Samuels etterlatte trekker veksler 

på i sin fortelling om ham. For det andre beskriver Panteren hvordan én persons dårlige 

hukommelse har virkninger utelukkende for denne personens liv. Fanons forklaring av 

hvordan kollektive minner kan ha en negativ innvirkning på enkeltpersoners konstruering av 

kollektive identiteter, er også noe som vil være av betydning å komme tilbake til 

avslutningsvis i analysen. 

 Opplevelsen av døden fratar Samuel all mulighet til å selv forhandle om sin identitet. 

Samuels dødsfall virker samtidig inn på hans venners og bekjentes og hans families 

konstruering av en personlig identitet på interessant vis. For det første er historien til naboen 

til Samuels mormor illustrerende for hvordan våre handlinger overfor andre personer gjerne 

fremstår i et annerledes lys etter disse personenes bortgang: «Grannen skjuter ifrån sig 

kaffekoppen och harklar sig. Såhär i efterhand tycker jag att jag lika gärna kunde ha vinkat 

tillbaka, Vad hade det gjort för skillnad? Kanske inge alls» (20). Den dagen han forteller om, 
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var han opprørt over brannen i huset til Samuels mormor. Han vinket derfor ikke tilbake da 

Samuel vinket til ham. Av forfatterens e-postkorrespondanse med Samuels mor går det for 

det andre frem at dødsfallet også preger historiene Samuels etterlatte forteller om ham: 

8. Nej, det började redan som liten. När han var sju kunde han komma hem från ett kalas och vara 
helt förundrad över att han inte kunde återkalla minnet av smaken på glassen som han hade ätit på 
eftermiddagen. För honom var det som att glassen var värd mindre då. Men nu när jag skriver det 
så låter det kanske mer lillgammalt och filosofiskt än det faktiskt var (39). 

Morens kommentar i slutten av passasjen kan tyde på at hun forteller om Samuel på en måte 

som hun ellers ikke ville fortalt om ham dersom han fremdeles hadde vært i live. Som mor 

kan det være viktigere for henne enn det er for Samuels venner og bekjente å fremstille ham i 

et bestemt lys. Nå som han er død og ikke kan fortelle om seg selv, øker viktigheten av 

hvilket bilde andre gir av ham. Eriksons poeng om at kriser vekker bestemte følelser og slik 

griper inn i vår konstruering av en personlig identitet, kan sies å bli gjenspeilet i passasjene 

jeg henviser til her. Samuels død er en krise alle karakterene i teksten i varierende grad er 

rammet av, og innimellom blir det tydelig hvordan denne krisen virker inn på både hvordan 

de forteller og vurderer sine handlinger overfor Samuel. 

 Over har jeg beskrevet hvordan Samuels død indirekte virker inn på hans etterlattes 

konstruering av en personlig identitet. Dødsfallet har dessuten en mer indirekte virkning på 

konstrueringen av en personlig identitet til enkelte av karakterene. Ettersom identitet er noe 

karakterene forhandler om, mister de bestemte forhandlingsmuligheter når personer de 

tilbringer betydelige mengder tid med, dør, for ikke å si at nye forhandlingsmuligheter 

samtidig dukker opp. Vandads historie om da Samuel flyttet ut av leiligheten de inntil da 

hadde hatt sammen, er illustrerende for dette poenget: «Och när han inte var med var det 

svårare för mig att vara den som jag var med honom och fast jag försökte, fast jag ibland gick 

runt på stan och satt på Spicy House och inbillade mig att han var där så funkade det inte på 

samma sätt som när han var med» (206). Samuels bortgang tvinger Vandad til å reforhandle 

om hvem han selv er. Det er gjerne i denne reforhandlingen om hans personlige identitet at de 

nye mulighetene for identitetskonstruksjon trer frem. 

Av Vandads historie om ikke å kunne være sammen med Samuel lenger, kan vi slutte 

at teksten fremhever at karakterenes konstruering av en personlig identitet i høy grad henger 

sammen med deres samvær med andre personer. Fordi Samuel nå er død, har Vandad 

fullstendig mistet den av sine identiteter som han forhandlet frem sammen med Samuel. Det 

samme gjelder Laide, tatt i betraktning at hun forteller om hvordan Samuels lyst på livet ga 

henne lyst til å gjøre like mange ting som han ville: «Hans entusiasm smittade mig och när 



	 67 

han berättade om hur han skrev en lista på tjugotre saker som han ville ha gjort innan han 

fyllde tjugotre och sen målmedvetet betade av dom, en efter en […], blev jag lockad att göra 

samma sak» (142). Vandads og Laides historie om seg selv gir oss dermed utvidet forståelse 

for forfatterens opptatt av akkurat historien om Samuel og Laide. Samuels aller nærmeste har 

nemlig hatt stor betydning for hvem han virkelig var. Vandads beskrivelse av betydelige 

endringer i sin egen personlige identitet som følge av å ha mistet den tette kontakten med 

Samuel tatt i betraktning, ser passasjen også ut til å ha forbindelseslinjer til både hans og 

Laides fortelling om Samuels varierende atferd etter hvem han oppholdt seg med. Jeg vil 

konsentrere meg om innholdet i passasjen fra Laides historie senere. 

Av analysen så langt går det frem at det å leve og å dø er ledemotiver i teksten med en 

klar kobling til tekstens minne- og glemselsmotiv. Jeg har sett på tekstens diskusjon av 

hvorvidt karakterene mister sine identiteter når de dør, og hvilken rolle minner spiller for 

deres personlige identitetskonstruksjon etter at kroppen har forvitret. Heretter vil hovedfokus 

være hvordan diskursive elementer som personnavn, den narrative utformingen av 

rekonstruksjonen av Samuels siste dag, fortelling om personer og begivenheter og nasjonale 

fortellinger virker inn på en eller flere av karakterenes konstruering av en personlig identitet 

eller kollektive identiteter. I høyere grad enn i den første delen av analysen vil de forskjellige 

fortellingene i teksten her bli sett på innenfor rammene av sosialkonstruktivistisk språkteori. 

Jeg vil dessuten frem til hvordan teksten kan sies å forholde seg til noe av det den 

tematiserer. Særlig interessante temaer i teksten i denne sammenhengen er forholdet mellom 

språk og virkelighet og nasjonal identitet. 

5.2 Diskursiv identitetskonstruksjon 
5.2.1 Navn som subjektposisjoner 
I forbindelse med undersøkelsen av karakterenes navn er verkets epigraf av stor interesse å ta 

i betraktning. Epigrafen lyder: «Oh na na what’s my name?» (5, forfatterens kursivering). 

Sitatet er åpningslinjene og refrenglinjene i den barbadiske vokalisten Rihannas låt med 

tittelen «What’s My Name». Låten utga hun på studioalbumet Loud i 2010, en tittel som kan 

gi assosiasjoner til virkningene av stemmemangfoldet i Allt jag inte minns. Forfatterens bruk 

av asterisker tydeliggjør den kampen jeg så i første del av analysen, som foregår mellom 

Samuels venner og bekjente og hans familie om å eie sannheten om Samuel. Personenes 

kamp om å ha ordet er på sitt tydeligste i de mest sekvensielle partiene, som når Samuels 

mormor og Vandad helt i slutten av teksten forteller avvikende historier om Samuels forhold 

til Vandad: «– Han blev mer sårad av hans [Vandads] svek än av hennes [Laides]. // – Varför 
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skulle jag [Vandad] känna skyld? Lägg inte dina känslor på mig. Jag är inte du. Samuel er 

inte du. […] // – Jag [Samuels mormor] tror han älskade honom» (Khemiri 2015, 330–331). 

Enda viktigere er det gjerne at låtsitatet kaster lys over betydningen av et av de mest sentrale 

motivene i teksten. Forfatteren og flertallet av Samuels venner og bekjente og hans familie 

uttrykker enten implisitt eller eksplisitt en bestemt holdning til hva de heter. Derfor vil jeg se 

på hvordan karakterenes personnavn kan sies å være et viktig element i deres konstruering av 

kollektive identiteter. 

I første del av analysen så jeg på hvordan forfatterens anonymitet kan forstås som en 

lek med objektivitet og subjektivitet. Han anonymiserer også andre enn seg selv, etter disse 

personenes eget ønske. På grunn av det er det etter min mening nødvendig å utvide vår 

forståelse av anonymiseringsmotivet. I tekstens tredje del henviser forfatteren til en rekke 

personer ved det vi kan gå ut ifra er den første bokstaven i disse personenes fornavn: «Sen får 

mormor en blodpropp. M:s pappa en hjärtattack. D:s faster går bort i lungcancer. En väns son 

boffar lim och dör av hjärtstillestånd. B och P blir nedmejade av en rattfyllerist på Birger 

Jarlsgatan» (314). Tidligere i teksten har Samuels mor uttrykt at hun ikke ønsker å delta i 

forfatterens prosjekt under sitt egentlige navn: «Om du ändå envisas med att gå vidare är det 

viktigt att du byter ut alla namn och specificerar att jag inte all höll mig ‘i bakgrunden’ efter 

branden. Jag hade ingen ‘uppvällande bitterhet’ gentemot vare sig Samuel eller min mor» 

(48). Anonymiseringen av enkelte karakterer har dermed først og fremst en direkte tematisk 

implikasjon idet motivet tydeliggjør tekstens tematisering av personfremstilling. Betydningen 

av hvordan man fremstiller andre, er et av tekstens mest sentrale temaer allerede gjennom 

forfatterens ønske om å rekonstruere Samuels siste dag. 

 I likhet med Samuels mor ønsker ikke assistentpleieren på demenshjemmet til 

Samuels mormor, «Mikaela», å fremstå i teksten med sitt egentlige navn, noe forfatteren 

vektlegger ved bruk av hermetegnene når han henviser til henne. Kallenavnet er navnet til en 

av hennes venninner i barndommen og hun ønsker at forfatteren bruker det fordi hun stadig 

vekk opplever å få oppfølgingsspørsmål når hun forteller andre hva hun egentlig heter (24). 

Vandad har påfallende nok den samme erfaringen som «Mikaela»: 

Samuel torkade sin hand och presenterade sig. Jag visste inte vilket namn jag skulle välja för när 
jag var ute på runder med Hamza sa jag aldrig mitt riktiga namn. […] Jag kunde säga vad som 
helst för när man ser ut på ett visst sätt är er det ingen som vågar påstå att ens namn inte är ens 
namn. Men när Samuel presenterade sig svarade jag med mitt riktiga namn. Jag gjorde mig redo på 
följdfrågorna. «Vad sa du? Vamdad? Vanbab? Van Damme? Jaha Vandad. Var kommer det 
namnet ifrån? Vad betyder det? Var kommer dina föräldrar ifrån? Kom dom hit som politiska 
flyktingar? Är du född här? Är du hel eller halv? Känner du dig svensk? Hur svensk känner du 
dig? Äter du fläsk? Förresten känner du dig svensk? Kan ni åka tillbaka? Har du rest tillbaka? Hur 
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känns det att resa tillbaka? Är det kanske så att du känner dig utländsk när du är här och svensk när 
du är där?» (19). 

Gjennom betydningen av karakterenes navn tematiserer teksten nasjonal identitet. For det 

første ser teksten ut til å skildre en svensk befolkning som preges av en tendens til kulturell 

homogenisering. Andres opptatthet av å understreke forskjellen mellom seg og Vandad og 

«Mikaela» tyde på det. For det andre er hvor svensk man føler seg, et spørsmål med 

tilknytning til en nasjonal diskurs. Spørsmålet tyder på at man ikke er svensk simpelthen 

fordi man er født i Sverige. Teksten kan derfor sies å stille spørsmål om hva etnisitet er, 

gjennom Vandads historie. Det siste spørsmålet i passasjen gjenspeiler en forståelse av 

etnisitet som noe situasjonsavhengig, noe som forandrer seg med hvor i verden man befinner 

seg, dersom man ikke har én etnisitet, men flere. Spørsmålet dessuten røper at forestillinger 

om et lands befolkning i teksten er av betydning for hvilken eller hvilke etnisiteter man har, 

og når man har dem. Karakterene regnes gjerne som svenske dersom de er født i Sverige, 

men fødested trenger ikke, som også påpekt i analysen av Tante Ulrikkes vei, være en 

forutsetning for hvorvidt karakterene føler seg svenske. 

Videre er andres fremmedgjøring av «Mikaela» og Vandad blant det som tyder på at 

flertallet av fortellerne i teksten tilhører en etnisk minoritet i Sverige. La oss for eksempelets 

skyld også se på hva Vandad forteller om bakgrunnen for Samuels navn: «En kväll snackade 

vi namn och Samuel berättade att hans pappa vile att han skulle heta Samuel för att han hade 

börjat fatta vilken behandling som utländska namn fick av arbetsgivare och hyresvärdar. 

Pappan ville inte att sonen skulle möta samma sak» (63). Anonymiseringen i teksten ser altså 

også ut til å ha sammenheng med tekstens utenforskapstema. Tekstens skildring av et 

homogeniserende Sverige og dens kobling til en tekstekstern virkelighet tatt i betraktning, 

kan teksten forstås som en kritikk av det svenske historienarrativet Nilsson henviste til i sin 

artikkel. 

 Endelig vil jeg påpeke at det er hva han heter, og ikke hvordan han ser ut, som ved 

tidligere anledninger har fått andre til å stille spørsmål ved Vandads opprinnelse. Det betyr at 

karakterenes navn har enda mer å si enn deres hudfarge for deres nasjonale identitet eller 

nasjonale identiteter. Panteren bodde i samme oppgang som forfatteren den tiden forfatteren 

også bodde i Berlin. På bakgrunn av Panterens korte historie om ham røper Vandad at 

forfatteren er av svensk og tunisisk opprinnelse (226). I lys av dette kan forfatterens 

anonymitet forstås som et forsøk på å unngå å bli redusert til et ikke-svensk objekt av den 

historiske leseren. Det går tydelig frem av forfatterens historie og historien til Samuels 

venner og bekjente og hans familie at navn i høyere grad enn hudfarge er et forhandlingskort 
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karakterene kan bruke i spørsmål om deres identiteter. Navn er dessuten noe Panteren bruker 

til å forhandle om sin kjønnsidentitet. Hun forteller om at hun og Samuel møttes gjennom 

baskeballtreningen: «När vi lärde känna varandra var ett av skämten att jag borde hoppa in i 

deras lag så att dom äntligen kunde vinna en match för på den tiden såg jag ganska mycket ut 

som en kille. Det var nog ingen som skulle märkt något och mitt riktiga namn funkar för både 

killar och tjejer» (53–54). 

 Av Laides historie går det frem at en nasjons offisielle språk er eksempel på en 

sammenheng der navn ikke lar seg bruke til å forhandle om kollektive identiteter med. Laides 

fulle navn er Adelaide, et navn hun er nødt til å bruke i de landene der kallenavnet får en 

betydning det ikke har i andre land eller på andre språk (170). Hun trekker frem fransktalende 

land som eksempel. Laide er fransk for stygg. Gjennom Laides manglende mulighet til å 

bruke kallenavnet som selvvalgt subjektposisjon i bestemte land, blir tekstens tematisering av 

nasjonal identitet tydeliggjort. Jeg vil vende tilbake til temaet avslutningsvis i analysen. 

Derimot vil fremstillingstemaet gjøre seg gjeldende når jeg nå går i gang med en 

undersøkelse av forholdet mellom fortelling og identitet i teksten. Først vil jeg se spesifikt på 

hvilken innvirkning forfatterens prosjekt har hatt på hans egen personlige identitet, før jeg så 

vender over til å belyse karakterenes forhandling om identitet. 

5.2.2 Hvis jeg er jeg, hvem er Samuel? 
Hittil i andre del av analysen har jeg sett på blant annet hvordan forfatterens anonymitet og 

hans anonymisering av andre karakterer kan sies å kaste lys over tekstens tematisering av 

personfremstilling. Allerede i første del av analysen kom det frem hvordan enkelte av 

Samuels venner og bekjente og hans familie forsøker å sette andre karakterer med en 

tilknytning til Samuel i et dårlig lys for slik å vinne kampen om sannheten om Samuel. 

Forholdet mellom muntlig og skriftlig tale er en annen viktig komponent i spørsmålet om 

hvordan Samuels venner og bekjente og hans familie og ikke minst Samuel selv fremstår i 

forfatterens prosjekt om å rekonstruere Samuels siste dag. Av fortellerne i teksten setter 

særlig Laide fokus på dette: 

Ska jag bara prata på? Okej. Men då litar jag på att du gör om det jag säger så att det funkar som 
text. Jo men typ tar bort när jag säger «typ» och «liksom», för jag vet hur talspråk ser ut när det är 
exakt nedskrivet, det blir helt bisarrt, man framstår som en idiot och jag vill inte framstå som en 
idiot, jag vill framstå som jag (Khemiri 2015, 90, min kursivering). 

Forfatteren tar ikke hensyn til Laides synspunkt på variasjonene hennes identitet gjennomgår 

avhengig av om hun snakker eller skriver om seg selv eller eventuelt noen andre. Senere i 

teksten rådfører Laide forfatteren uoppfordret i hvordan han burde gå frem for å rekonstruere 
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Samuels siste dag: «Har du någon plan på hur du ska få ihop det till en sammanhängande 

berättelse? Bara du inte försöker skriva fram Samuel i första person så kan det nog funka. Jag 

tror inte man kan fånga rösten hos en främmande person, det vore dumdristigt att ens 

försöka» (282). Laides indirekte påpekning av at forfatteren strengt tatt ikke kjente Samuel 

personlig, vil være av særskilt interesse i diskusjonen av tekstens nasjonstema avslutningsvis 

i analysen. Her vil jeg peke på at Laide historie tjener til å understreke at forfatteren når alt 

kommer til alt, ikke er en olympisk forteller, men en person i tekstuniverset på lik linje med 

de andre fortellerne og øvrige personer i teksten. Det innebærer at forfatteren ikke har direkte 

innsyn i de andre personenes hode, men må forholde seg utelukkende til det han får vite om 

dem og om Samuel gjennom det de forteller ham. 

Forfatterens fortelleridentitet kan sies å belyse tekstens tematisering av 

personfremstilling. Samtidig har forfatteren makt til å formidle den eneste eksisterende 

sannheten om Samuel til den historiske leseren. Dette er en mulighet de andre fortellerne i 

teksten ikke har. Som en person i tekstuniverset har forfatteren derfor særskilt ansvar for 

hvordan Samuel blir fremstilt i den endelige teksten, noe som også vil være av interesse å se 

nærmere på avslutningsvis i analysen. I tillegg til koblingen mellom forfatteren i teksten og 

tekstens historiske forfatter er refleksjonene i teksten om å skrive, for ikke å nevne om å 

huske og å glemme, noe av det som gjør den til en metaroman. Laides refleksjoner kan sies å 

aktualisere spørsmålet om i hvilken grad teksten er en representasjon av en person. Det kan 

med utgangspunkt i dette være nyttig å spørre seg hvilket grunnsyn teksten har på identitet. 

 Vår kjennskap til forfatterens fortelleridentitet kan vi bruke for å bedre forstå 

innholdet i nestsiste kapittel i teksten. Spørsmålet er hvem som her fører ordet. Fortellestilen 

som er brukt, lar seg vanskelig plassere mellom de forskjellige måtene en forteller kan gjengi 

språklig materiale på. Det skulle tilsi at stilen i kapittelet lar seg definere som indirekte fri 

stil. Gaasland gir følgende forklaring av denne måten å fortelle på: 

[E]nkelt sagt defineres den ved at fortelleren fører ordet, men benytter et vokabular og en 
uttrykksmåte som er karakterens. Det dreier seg altså om en stilkategori der fortellerens stemme 
blandes sammen med karakterens ytre og/eller indre stemme. Til forskjell fra [andre stilkategorier] 
er fortelleren altså mer nærværende (1999, 34). 

Imidlertid kategoriserer Gaasland indirekte fri stil nettopp som gjengivelse av språklig 

materiale, noe som betyr at stilen ikke dekker en fortellers bruk av vokabularet til en død 

person i nåtid. Å snakke om fortellernærvær vil ha lite for seg når fortelleren ikke henviser til 

eller snakker på vegne av levende karakterer som denne rent språklig kan velge enten å legge 

seg tett opp mot eller ta avstand til. Når jeg dessuten har kommet frem til at forfatteren for det 
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første er forbundet med tekstens historiske forfatter og for det andre ikke er en olympisk 

forteller, virker det rimelig å gå ut ifra at jeg-et i rekonstruksjonen av Samuels siste dag er 

forfatteren. Videre mener forfatteren å kunne identifisere enkelte tomme plasser i historiene 

om Samuel (325). For å tette igjen disse «hullene» har han innhentet egne personlige minner i 

bearbeidingen av intervjuene til et bokmanus. Dermed har forfatterens egen historie om seg 

selv blandet seg med historiene til Samuels venner og bekjente og hans familie. I tekstens 

tredje del forteller forfatteren om sitt møte med Samuels mormor: 

Samuels mormor berättar vad dom har ätit till middag och frågar tre gånger om jag är hungrig. / – 
Nej det är bra, säger jag. Jag åt innan jag kom hit. / – Det syns inte. / Hon frågar om min syster 
mår bra och hur det är med mamma. Jag försöker förklara att jag inte har någon syster, och att min 
mamma mår bra, men min mamma är inte hennes dotter och jag är inte Samuel, jag är jag. Är du 
säker på det?» (327, forfatterens kursivering) 

Blandingen av forfatterens historie om seg selv med historiene om Samuel driver forfatteren 

til å stille spørsmål om hvem han selv egentlig er. At det er forfatteren som er jeg-et i 

rekonstruksjonen av Samuels siste dag, kan derfor sies å illustrere hvilken betydning 

fortelling har for hans egen konstruksjon av en personlig identitet. Kapittelet skaper en 

illusjon om at forfatteren og Samuel er samme person. 

Minner er en viktig komponent i denne illusjonen. Det er tross alt i møte med 

Samuels demente mormor forfatteren stiller spørsmål ved sin personlige identitet. Mormorens 

forveksling av forfatteren med Samuel har opphav i hennes forvitrende evne til å huske hva 

hun tidligere har husket, og på grunn av denne forvekslingen blir forfatteren i tvil om hvem 

han egentlig er. Det betyr i praksis at jeg-et i rekonstruksjonen av Samuels siste dag også kan 

være Samuel. En slik lek med identitet har jeg påpekt kjennetegner andre av den historiske 

forfatteren Jonas Hassen Khemiris bøker. Det er likevel påfallende at forfatteren bruker 

formuleringen «jag är jag» overfor Samuels mormor for å gjøre henne klar over hvem han er. 

Det mest naturlige ville være å fortelle en dement person hva man heter, for å minne denne 

personen på hvem man er. Forfatteren bruker altså språket til å konstruere en identitet for seg 

selv som ikke er riktig bestemt. 

5.2.3 Kognitive og emosjonelle begrensninger 
Et sentralt sosialkonstruktivistisk poeng er at hva vi kan si, og hvem som kan si hva, er 

historisk betinget. Allt jag inte minns kaster etter min mening lys over hvordan minner og 

glemsel legger de samme begrensningene for ytring som det diskurser gjør. I første del av 

analysen så jeg på hvordan Vandads kognitive evner styrer hans oppfatning av omgivelsene 

og derfor også hans historie om Samuel. Jeg har også nettopp sett på hvordan sykdommen til 

Samuels mormor på indirekte vis griper inn i forfatterens konstruering av en personlig 



	 73 

identitet. Samtidig poengterer Samuels mormor at mens alderdommen i seg selv svekker 

visse kognitive evner, styrker det våre kommunikative ferdigheter å ha levd et langt liv: 

– Jo du. Om jag bara får chansen att göra det där provet så ska jag minsann visa dom var skåpet 
ska stå. Det blir lätt som en plätt, sa bagaren till bagarens son. / – Varför då? / – Va? / – Varför sa 
bagaren just att det blir lätt som en plätt till sin son? / – Det vet väl inte jag? Det var sånt som vi sa 
när vi var små. / – Dom har blivit fler och fler med tiden. / – Vilka? / – Dom där uttrycken. / – Ju 
äldre jag blir, desto fler minns jag. Det är bara en av fördelarna med att åldras» (Khemiri 2015, 
303). 

Derfor er det påfallende at Samuel for det første døde ung, og at han for det andre mente han 

hadde dårlig hukommelse. Sammen med den varierende påliteligheten til Samuels etterlatte 

er dette forhold som gir flere grunner til å så tvil om meningen i forfatterens prosjekt om å 

rekonstruere Samuels siste dag. Vi kan vanskelig stole på at historiene en person med dårlig 

hukommelse forteller om seg selv, er sanne. 

Tid er et viktig element i passasjen over. Det er også noe som tematiseres i deltitlene 

«FM» og «EM» ettersom disse kan tenkes å være akronymer for henholdsvis Före Mig og 

Efter Mig. Den videre betydningen av disse titlene vil jeg konsentrere meg om senere i 

analysen. Tid er helt konkret en sentral variabel i fortellingen om Samuel. Den korte tiden 

som er satt av til å fullføre prosjektet om å rekonstruere Samuels siste dag, tvinger Samuels 

etterlatte til å gjøre strenge prioriteringer i hva de deler med forfatteren. Inntrykket forfatteren 

kan få av Samuel, vil derfor uansett være begrenset, noe som er av stor betydning for 

Samuels personlige identitetskonstruksjon. 

Samuels mor er alene blant Samuels venner og bekjente og hans familie om å 

reflektere over muligheten hun har til å fortelle utfyllende om Samuel, og hva de gjeldende 

begrensningene muligens vil ha å si for forfatterens fremstilling av Samuel i den endelige 

teksten: 

Hur många detaljer behöver du för att förstå honom? Är det viktigt att han hade en goseödla som 
hette Mushimushi som vi tappade bort på en semester på kreta? Att han var rädd för sirener när 
han var liten? Att han började gråta när han hörde melankolisk musik och sa att den «gjorde ont i 
honom»? Att han samlade på såna där PEZ-figurer i plast ända tills han började i mellanstadiet? 
Att han älskade skolan på högstadiet, men hatade den på gymnasiet? Att han slutade kalla sin 
pappa för «pappa» efter skilsmässan och började kalla honom vid förnamn? Vem bestämmer vad 
som är viktigt och vad som är överflödigt? Allt jag vet är att ju fler detaljer som jag berättar om 
honom, desto fler detaljer känns det som om jag utelämnar (43). 

Ikke alt lar seg fortelle om, og det er derfor begrenset hvilke utgaver av Samuels personlige 

identitet forfatteren og derfor også den historiske leseren kan få tilgang til. Jeg har allerede 

påpekt at historiene om Samuel gjennomgår flere filtreringer idet en forfatter lytter til 

historier om en person som han så forteller videre til den historiske leseren. Her vil jeg legge 

til at Samuels personlige identitet forblir ustabil så lenge vi umulig kan få et endelig inntrykk 
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av ham. Samuels mor viser i passasjen over til en begrensning i hva hun husker, for hva hun 

kan fortelle forfatteren om Samuel. I likhet med alle de andre historiene i teksten om Samuel 

belyser dermed historien til Samuels mor betydningen av minner og glemsel for hvem vi er. 

Vi kan si det samme om forfatterens møte med Samuels mormor. Det gir teksten estetisk 

troverdighet at den på denne måten hele tiden sirkler rundt innholdet i verktittelen. Teksten 

minner oss altså på at den til tross for den tette tilknytningen til den historiske leserens 

virkelighet også er fiksjon. 

Vårt bilde av hvem Samuel virkelig var, er begrenset også uavhengig av prosjektets 

tidsramme. Laide forteller at: «Jag behövde höra hans röst för att klara mig igenom vardagen. 

Inte för det vi pratade om var särskilt djupt. Om jag skulle återberätta det skulle du zona ut på 

några sekunder» (141–142). Laide ser her ut til å vurdere enten forfatterens oppfatningsevne 

eller sin egen evne til å gjengi noen av samtalene hun hadde med Samuel mens de fremdeles 

var kjærester. Med «zona ut» kan hun sies å sikte til at historien er så innviklet at tilhøreren 

etter kort tid ville sluttet å henge med på hva hun forteller. Det er verdt å nevne at det på 

bakgrunn av dette er interessant at Samuels mor tidligere i teksten gjengir et par 

telefonsamtaler hun hadde med Samuel før han døde (41–42). Noe Laide forteller forfatteren 

senere i teksten, sier oss at det hovedsakelig er Laides evne til å fortelle som er hennes største 

hinder for å gi et klart bilde av hvem Samuel var: «Relationen med Samuel var tvärtom. Vi 

började i vardagen, med långa kompissamtal, som sen flera månader senare blev till kyssar 

och närhet och en intimitet som. Jag vet inte hur jag ska beskriva den» (164). Igjen ser vi 

hvordan de kognitive for ikke å si også emosjonelle evnene til Samuels venner og bekjente og 

hans familie er avgjørende for hvilke muligheter de har til å fortelle om sine erfaringer med 

Samuel. Passasjene fra Laides historie understreker slik at individuelle krefter gjør seg 

gjeldende i spørsmål om hva man kan si og ikke kan si, noe som altså ikke styres utelukkende 

av historiske krefter. 

 De kognisjons- og emosjonsbaserte begrensningene i Laides evne til å fortelle om 

Samuel kan forstås som et sentralt ledd i tekstens tematisering av forholdet mellom språk og 

virkelighet. Historiene om Samuels mormor er særskilt interessante i sammenheng med 

temaet. Hun er både på tekstens diskursplan og på dens historieplan en av de siste personene 

som forteller om Samuel. Innen hun forteller sin historie, har flere av de andre personene i 

teksten fortalt forfatteren om henne. For eksempel sier Samuels mor om henne at: «Envishet 

är en bra egenskap. Det sa vi alltid när jag växte upp. Alla utom min mamma som envist 

hävdade att hon inte var det minsta envis» (36), mens mormorens nabo sier om henne at: 
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«Hon var en fin kvinna. Ärlig och rak, envis och viljestark» (14). Det er særlig i lys av 

Gurpals historie om Samuels mormor at disse to korte passasjene blir interessante: 

Samuel gick bort mot sin mormor som satt och sov i tv-rummet. Hon hade på sig vita skor, en tunn 
beige jacka och en kjol i en färg som jag inte minns. Bredvid henne stod resväskan. Jag hade 
försökt förklara att hon inte behövde den, att hon bara skulle till sjukhuset och sen komma tillbaka. 
Men hon hade vägrat, hon sa att hon var tvungen att ha den med sig och om det var en sak som jag 
hade lärt mig under min tid här så var det att inte försöka övertala henne om något när hon väl 
hade bestämt sig. ‘Jag är inte envis’, brukade hon säga. ‘Men jag ger mig aldrig’ (28). 

Innholdet i disse tre karakterenes beskrivelse av Samuels mormor er det samme, men 

fremstillingen av henne er likevel annerledes etter hvordan det blir snakket om henne. Sta er 

et ord med negativ betydning og gir derfor et noe negativt bilde av hvem Samuels mormor er. 

Når hun senere i teksten beskriver seg selv ved hjelp av flere og mindre ladede ord, er det en 

annen person som fremtrer gjennom omtalen. Slik er teksten illustrerende for ideen om at 

språket ikke brukes til å gjengi en nøytral virkelighet med, men at ordvalg skaper 

virkeligheter ved å endre våre oppfatninger av særlig våre nære omgivelser. Historiene om 

Samuels mormor støtter samlet oppunder en lesning av teksten som forankret i en 

sosialkonstruktivistisk identitetsforståelse. Endelig kan vi legge merke til at verkets tittel også 

blir gjenspeilet i Gurpals historie gjennom hva han husker og ikke husker. 

Også en av passasjene i Panterens historie kaster lys over tekstens tematisering av 

forholdet mellom språk og virkelighet. Forfatteren innleder Panterens historie med å si at: 

«Pantern säger att Samuel envisades med att kalla mormorns demens för ‘virrighet’» (66). 

Her ser vi hvordan vår omtale av sykdom i familien kan ha en helbredende virkning på om 

ikke den syke, så oss selv. Sagt annerledes, gjør Samuels omtale av mormorens demens 

ingenting med tilstanden hun er i, men det kan gjøre det lettere for ham å leve med at hun 

forandrer seg, å snakke om sykdommen på en bestemt måte. Hva gjelder mormorens 

personlige identitet, er prinsippet det samme her som for hvorvidt man omtaler henne som sta 

eller beskriver henne som at hun aldri gir seg. En vimsete person er noen annen enn en 

dement person. 

 En av de mest interessante passasjene i teksten om forholdet mellom hendelser i det 

virkelige liv og måten vi omtaler våre omgivelser på, er likevel den der Vandad får høre om 

hva som har hendt med Samuel. På dette tidspunktet i sin historie arbeider han som fører av 

et turisttog med en innspilt guidestemme som forteller om Stockholms severdigheter etter 

hvert som de dukker opp på turen. Etter at Vandad har fått en telefon om hva som har hendt 

Samuel, kjører Vandad så hurtig til kollisjonsstedet at guidestemmens fortelling ikke lenger 

korresponderer med det turistene ser fra toget. Begivenheten tydeliggjør distribuering av 
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stemmer som et viktig motiv i teksten, et motiv som gir tilgang til tekstens fortelletema. 

Misforholdet mellom guidestemmen og de passerende severdighetene kan videre sies å 

fungere som en metalitterær kommentar. Den samme skjevheten mellom fortelling og 

virkelighet kan vi påfallende nok finne i forfatterens kommunikasjon med den historiske 

leseren. Ettersom han ved hjelp av andres minner forteller om en person som er død, og som 

han ikke kjente, vil han uansett ikke kunne gi en dekkende fremstilling av Samuel. Innholdet 

i de metalitterære kommentarene ser dermed ut til å være at fortellinger ikke nødvendigvis 

inneholder sannheten om noen eller noe. En slik innstilling til fortelletemaet går også frem av 

fortellernes upålitelighet. 

 Like interessant er det å se på betydningen av at innspillingen av guidestemmen 

starter forfra igjen etter at Vandad har stanset toget. På kollisjonsstedet blir Vandad møtt av 

en sykepleier: 

[…] – Hörru det är ingen fara, det kommer bli bra, så ja, så ja, ta det lugnt nu, det är ingen fara. / 
Det kändes bra med hans arm där, jag kände hans värme, hans svettlukt, i bakgrunden hörde jag 
guiderösten som startade om på nytt, skådespelarrösten välkomnade turisterna till denna guidade 
tur och när tåget borde ha korsat Djurgårdsbron istället för att stå vid vägkanten i Solberga sa 
rösten: ‘Stockholm. Look at her. Isn’t she beautiful?’ (324–323) 

Synet som møter Vandad idet han når frem til kollisjonsstedet, skulle på ingen måte kunne 

kalles vakkert. En av Vandads aller nærmeste har kjørt seg i hjel. Ved å minne oss på at det 

finnes flere måter å beskrive hva vi ser, på, blir guidestemmen stående i teksten som et 

sosialkonstruktivistisk symbol på at vår egen omtale av omgivelsene ikke er den eneste 

mulige måten å snakke om dem på. Videre kan guidestemmen sies å potensielt gripe inn i 

Vandads oppfatning av forholdene på kollisjonsstedet. Kontrasten mellom det 

guidestemmens sier, og det som har skjedd, gjør nemlig hendelsen enda mer grusom enn den 

i utgangspunktet er. 

 Språk er en sentral ressurs når det gjelder muliggjøringen av karakterenes forhandling 

om personlig identitet og forståelse av hendelser som har inntruffet enten i andres eller deres 

eget liv. Dette siste blir særlig belyst av tekstens tolkemotiv. Laide forteller om da hun ble 

tilkalt til voldtektsakutten på Södersjukhuset for å bistå en kvinne som nylig hadde blitt 

voldtatt. Laides vurdering av politimannens forståelse av situasjonen er i seg selv interessant: 

«– Jag [politimannen] sitter här med en kvinna som behöver din tolkhjälp. / Och jag minns att 

jag tänkte att det var väl lika mycket han som behövde den som hon» (105). Laide gjør oss 

her oppmerksomme på at politimannen er like avhengig av å forstå Nihad for å kartlegge 

situasjonen og foreta en velfundert avgjørelse ut fra informasjonen han er gitt, som Nihad er 

for å videreformidle sin erfaring til politiet. Politimannens avhengighet av Laide blir særlig 
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tydelig idet Laide legger over til Nihads morsmål og fører en samtale med henne 

utelukkende. Utelukkelsen av politimannen i samtalen har bakgrunn i at Laide oppfatter at 

han har vansker med å sette seg inn i Nihads situasjon. At politimannen ikke kan språket de 

to snakker til hverandre på, gir Laide og Nihad mulighet til å manipulere situasjonen slik at 

Nihad heller får snakke med en kvinnelig politibetjent som kan komme til å forstå situasjonen 

bedre enn det den mannlige politimannen gjør (114). Behovet for en kvinnelig politibetjent 

tydeliggjør at biologisk kjønn dessuten kan sies å være det sentrale elementet i situasjonen 

mellom Laide, Nihad og politimannen. For det første går noe tapt allerede i oversettelsen 

ettersom Nihad forteller ut fra en kroppslig erfaring og Laide tolker semantisk. For det andre 

skal en mann med en annen kropp enn Nihad, tolke Laide. Denne språklige overføringen av 

erfaringer aktualiserer en forståelse av situasjonen som en metakommentar på linje med 

misforholdet mellom guidestemmen og de aktuelle omgivelsene senere i teksten. Teksten 

fremstår dermed som en roman om romanen på alle tre diegetiske nivåer. 

Voldtekter og dødsfall i nær omgangskrets er eksempler på kriser. Både Nihad og 

forfatteren når etter hvert et punkt der de ikke lenger makter å fortelle. I Nihads tilfelle kan 

Laide overta fortellingen, men når forfatteren slutter å fortelle, stanser hele fortellingen i 

teksten opp. I teksten tredje del vegrer forfatteren seg for å fortelle om det som har hendt med 

personen han henviser til som «E». Utover krisene teksten handler om eller er inspirert av, 

aktualiserer tekstens oppbygging Eriksons syn på kriser som situasjoner som preger vår 

konstruering av en personlig identitet. Allt jag inte minns fremstår nemlig ikke som en 

sammenhengende fortelling, men er fortalt som biter av forskjellige personers fortellinger. 

Teksten kan slik sies å illustrere krisers negative påvirkning av livets kontinuitet og 

sammenhenger og den lar seg derfor på den ene siden tolke som et krisenarrativ, både 

diskursen og historien tatt i betraktning. At forfatteren er hindret i å presentere en 

sammenhengende gjengivelse av hvem Samuel virkelig var, påvirker i sin tur Samuels 

personlige identitetskonstruksjon negativt. Fortellinger er konstruksjoner med tid og 

kausalitet som sentrale elementer. Også minnet som situert i tid og organisert etter et 

kausalitetsprinsipp er en konstruksjon. Tekstens oppbygging gjør det derfor på den annen 

side aktuelt å lese den som en illustrasjon av nettopp hvordan minnet er organisert, og 

hvordan det virker inn på hva vi forteller andre. Idet den ved hjelp av den fragmenterte 

diskursen illuderer minnet, kan teksten forstås som et minnenarrativ. 

Med poengene over nærmer jeg meg en avslutning på den delen av analysen der jeg 

vektlegger forholdet mellom språkbruk og oppfatninger av bestemte hendelser og karakterer i 

teksten. I avrundingen vil jeg diskutere hvilket syn på identitet vi finner i teksten. Tidligere i 
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analysen så jeg på hvordan teksten kan sies å videreføre en sosialkonstruktivistisk 

identitetsforståelse. Teksten ser samtidig ut til å utfordre sosialkonstruktivistenes forståelse 

av forholdet mellom språk og virkelighet. Av forfatterens kognitive selvkorrigering i tekstens 

tredje del går det frem at det strengt tatt finnes en virkelighet utenfor språket der hendelser 

inntreffer og mennesker lever uavhengig av hvorvidt man forteller eller blir fortalt om dem: 

«Jag borde skriva det, jag försöker skriva det. // Och så E som. // E som. // Men det går inte, 

det går inte, om jag skriver det är det som att det verkligen har hänt. Det har hänt, när ska du 

fatta att det har hänt? Det har hänt det har hänt det har hänt det har hänt» (315, forfatterens 

kursiveringer). En forståelse av de kursiverte partiene i passasjen som en påminner om at en 

persons levde virkelighet finnes selv om hun eller han ikke har mulighet til å fortelle om 

denne, har støtte i Nihads språklige situasjon og rimer dessuten med Myhrs (2018, 96) 

påpekning av at den historiske Jonas Hassen Khemiri både her og ellers i forfatterskapet 

virker særskilt opptatt av de stemmeløse. 

Samtidig belyser forfatteren her nok en gang det problematiske i å skulle fortelle om 

et liv. Hans refleksjoner om skriving kan vi forstå som en av flere metalitterære kommentarer 

i teksten. Uavhengig av hva Samuels venner og bekjente og hans familie, forfatteren eller for 

den saks skyld han selv forteller om ham, har Samuel hatt et liv før han døde. Dette livet har 

fortonet seg på bestemte måter uavhengig av hva som er blitt fortalt om det. En slik tanke 

gjenspeiles på sett og vis også i noe Laide forteller om sitt forhold til Samuel: 

Jag började undra vem Samuel var egentligen. Pratade han som jag när han var med mig? Vem var 
han när jag inte var med? Kände jag ens hans riktiga jag? En dag sa vi hejdå i hallen, han skulle 
rusa mot tunnelbanan för att hinna till jobbet, jag kysste honom hejdå och låste dörren efter 
honom. Sen tittade jag på honom i titthålet, när han kom ut i trapphuset och började gå nedför 
trapporna. Jag ville se hur han såg ut när jag inte var med. [J]ag såg hur snabbt han skiftade mellan 
olika personligheter och ju mer jag gjorde det, desto tydligare blev det att den versionen jag kände 
bara var en av många (Khemiri 2015, 260). 

Det er påfallende hvordan Laide her kan sies å formulere kjernen i forfatterens prosjekt om å 

rekonstruere Samuels siste dag. Ettersom Samuel blir til gjennom intervjuet med flere av 

hans etterlatte, ser ikke målet med prosjektet ut til å være å komme frem til Samuels essens. I 

stedet belyser forfatteren, i likhet med Laide, at Samuels personlige identitet må anses for å 

være en interaksjonell størrelse. Også i dette ligger det en problematisering av det å skulle 

fortelle om et liv. Hvis vi bare har tilgang til enkelte av en persons mange identiteter, kan vi 

umulig fortelle alt om hvem denne personen virkelig var. 

 Tanken om at vår personlige identitet er dynamisk, ser ut til å videreføres i de allerede 

nevnte deltitlene «FM» (Före Mig) og «EM» (Efter Mig) og i tittelen på tekstens to siste 

kapitler, «JAGET (1)» og «JAGET (2)». Tallene i parentes i kapitteltitlene ikke bare adskiller 
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titlene fra hverandre, men kan også ha sammenheng med tekstens grunnsyn på identitet. 

Titlene gjør oss nemlig oppmerksomme på at verken Samuel eller forfatteren selv har ett jeg, 

men flere. Det samme kan sies om deltitlene. Ettersom «FM» og «EM» som allerede nevnt, 

markerer tid, kan forfatteren sies å bruke deltitlene til å signalisere en erkjennelse av at hans 

inngripen i historiene om Samuel virker inn på hvem Samuel er nå i etterkant av dødsfallet, 

sammenliknet med hvem han var mens han fremdeles levde. På den annen side kan det være 

endringer i sin identitet han sikter til. Jeg-et i deltitlene er det rimelig å gå ut ifra er 

forfatteren. Före Mig og Efter Mig kan bety at forfatterens personlige identitet er i endring 

gjennom hele prosjektet. Titlene gir nemlig hint om at jeg-et over tid byttes ut med et annet 

jeg. Dette poenget har støtte særlig i antydningene i teksten om at Samuel og forfatteren er 

samme person, ettersom Samuels personlige identitet, som forklart i den narrative analysen 

av teksten, er under kontinuerlig forandring i teksten. Dessuten er forfatterens prosjekt i seg 

selv illustrerende for ideen om våre identiteter som språklige konstruksjoner. Fordi 

forskjellige personer forteller varierende historier om det samme levde livet, vil forfatteren 

bli gjort kjent med denne personens mange forskjellige personlige identiteter. 

5.2.4 Det nasjonale, forestilte fellesskapet 
Underveis i analysen har jeg gitt forvarsler om at jeg vil diskutere tekstens tematisering av 

nasjonal identitet. To av spørsmålene knyttet til dette, har vært hvordan henholdsvis minner 

og språket eller språkene vi snakker, er av betydning for karakterenes konstruering av 

kollektive identiteter. I analysens avslutning vil jeg først av alt se på hvordan disse variablene 

er tett forbundet med hverandre i Samuels kollektive identitetskonstruksjon. Det kollektive 

minnet Samuels far innehar, er nemlig, sammen med Samuels egen hukommelse, av 

betydning for hvilke språk Samuel lærte mens han fremdeles var i live. 

 På et punkt i teksten forteller Laide om årsaken til at Samuel ikke snakket arabisk: 

«På väg tillbaka mot pendeln sa Samuel att han var avundsjuk på att jag kunde så bra 

arabiska. Han berättade att hans pappa alltid hade varit mer mån om att han skulle lära sig 

franska. / – Varför då? undrade jag. / – Han ville inte att jag skulle hamna i fel sällskap» 

(Khemiri 2015, 200). Her er det interessant å legge til at det i vår historisk forankrede 

virkelighet i 2010 og 2011 brøt ut en konflikt mellom Frankrike og de nordafrikanske statene 

som følge av opprørene i Nord-Afrika og i Midtøsten (Leraand 2017). Nord-Afrika ble på 

slutten av 600-tallet erobret av arabere, lenge før det ble kolonisert av Frankrike fra og med 

1830. Kolonitiden varte frem til rett etter andre verdenskrig (Sæbø og Leraand 2019). Nord-

Afrikas historie er det jeg sikter til over med hvilket kollektivt minne Samuels far innehar, 
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som altså er det som styrer hans språktilegnelsesvalg på vegne av sønnen. Samuel hadde i 

senere tid forsøkt å lære seg arabisk. Laide har tidligere i teksten fortalt at: 

En annan gång berättade Samuel att han hade haft hemspråksundervisning i fem år och det enda 
han mindes var spridda ord på standardarabiska. / – Typ vilka då? / – Mohandis och fellah till 
exempel. / Jag skrattade och frågade om hans lärare bara fokuserade på yrken. / – Nej men det var 
dom grejerna som stannade kvar. Det och frukterna. Allt annat har jag glömt bort. Men jag kan 
fortfarande läsa och skriva. Det är bara själva ordförrådet som jag behöver träna upp. / Vi stod nere 
vid Söderbysjön, solen var på väg ned, hundar badade, fåglar flaxade. Jag tänkte på det när vi gick 
hemåt, att det var typiskt Samuel på något sätt, att lära sig läsa och skriva, men inte minnas 
någonting av det som han behövde för att på ett naturligt sätt kommunicera med människor 
(Khemiri 2015, 173, forfatterens kursiveringer). 

Laides påpekning av at det var Samuels dårlige hukommelse som hindret ham i å snakke med 

andre på arabisk, sier oss at minner også har en mer direkte innvirkning på hvilke språk 

Samuel lærte, og derfor også på hans kollektive identitetskonstruksjon. 

Minnets betydning for Samuels identitetskonstruksjon gjør det aktuelt å trekke 

paralleller mellom ham og nasjonen. Samuels identitetskonstruksjon foregår på samme måte 

som nasjonens slik den er forklart av Anderson. Nå, etter hans død, foregår Samuels 

identitetskonstruksjon ved at hans etterlatte forteller om ham. Det samme er tilfelle for 

nasjonen ettersom heller ikke denne har mulighet til å snakke for seg selv. Jeg har allerede 

sett på måter teksten tematiserer nasjonal identitet på. Nasjonstemaet finnes etter min mening 

også i verkets tittel. Verktittelens glemselsbegrep ser nemlig ut til å være identisk med 

begrepet Renan brukte for å forklare glemselens betydning for etableringen av nasjonen. På 

bakgrunn av et par av henvisningene i teksten til fortellersituasjonen er det rimelig å anta at 

det ikke er hva han er fortalt, han sikter til med tittelen. Forfatteren forteller selv at: «([…]. 

Vandad nickar och pekar mot mikrofonen: Spelar du in fortfarande?)» (Khemiri 2015, 182), 

mens Laide senere i teksten sier at: «Jag tänkte att vi kunde sitta här inne, funkar det rent 

ljudmässigt?» (89). Forfatteren bruker altså båndopptaker i intervjuene. Også e-poster er en 

måte å huske på som er i bruk i teksten i forfatterens intervju med Samuels mor. Derfor er det 

nærliggende å tenke at det er de tomme plassene forfatteren mener å kunne identifisere i 

fortellingene om Samuel, han sikter til i verkets tittel. 

At forfatteren tetter igjen «hullene» i historiene med sine personlige minner, er særlig 

interessant i lys både av koblingen av Samuel til nasjonen og av tekstens fremheving av at 

minnet ikke er til å stole på. Poengene fremhever nemlig forbindelsen mellom tekstens 

nasjonstema og dens sannhetstema. Renan forklarte hvordan vårt kollektive minne utvikles 

av hvilke historier vi blir fortalt om en nasjons tilblivelse, og understreket at disse historiene 

ikke nødvendigvis gjenspeiler sannheten om hva som i virkeligheten skjedde. Forfatteren kan 
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altså sies å gå inn i rollen som historieskriver idet han begynner prosjektet om å rekonstruere 

Samuels siste dag. Derfor er det påfallende at han ikke kjente Samuel personlig. På bakgrunn 

av at den ser ut til å bruke Samuel for å si noe om nasjonen, kan teksten slik sies å belyse det 

mangelfulle i at enkeltpersoner skriver historien til en hel nasjon. 

Tittelens vektlegging av glemsel fremfor minner forteller oss at glemsel er av høyere 

betydning enn minner for Samuels personlige identitetskonstruksjon. Det er i denne 

sammenheng verdt å legge til at ideen om tomme plasser i en tekst ikke er forenelig med 

tanken om fortellingen eller diskursen som absolutt. Det betyr at forfatteren i Allt jag inte 

minns tolker historiene til Samuels venner og bekjente og hans familie allerede idet han 

hevder å ha funnet hull i dem. Ved å skildre betydningen av det personlige minnet for 

karakterenes personlige identitetskonstruksjon supplerer teksten Fanons beskrivelse av 

hvordan en befolknings kollektive minne kan hindre enkelte medlemmer av befolkningen i å 

bryte ut av belastende subjektposisjoner. Slik ansvarliggjør teksten individet for at disse 

bestemte subjektposisjonene reproduseres. Det kan den også sies å gjøre ved å gi forfatteren 

et særskilt ansvar for hvordan Samuel fremstår i den endelige teksten. Riktignok plasserer 

ikke forfatteren Samuel i en klart definert subjektposisjon, men han styrer den historiske 

leserens oppfatning av ham ved å skrive den endelige historien om Samuel. Inntrykk eller 

forventninger, husker vi, er subjektposisjonens mest sentrale element. 

 Forfatterens rekonstruksjon av Samuels siste dag avslører sammen med det 

avsluttende poenget i avsnittet før det forrige tekstens innstilling til nasjonstemaet. Her blir 

det åpenbart at forfatteren ikke bare henter inn egne minner, men også forveksler personer 

med hverandre. Vandad forteller at: «Marra sprang ned till lastbilen för att kolla om det låg 

kvar något, det enda han hittade var några platta pinnar som kanske hade varit en ryggstöd 

och kunden satt där med den lilla stolen och dom trasiga pinnarna och hon klappade pallen 

som om den var en katt» (40, min kursivering), sammenliknet med forfatterens historie i 

nestsiste kapittel: «När vi kommer ut på motorvägen sträcker jag mig mot plastpåsen i 

baksätet och plockar fram den rosa godisskålen som ibland är antik och ibland är drejad av 

mig i slöjden. / – Tack, säger hon och klappar skålen som en katt. Var är locket?» (300, mine 

kursiveringer) Ved å peke på at det umulig lar seg gjøre å gi en utfyllende fremstilling særlig 

av noen andre enn oss selv, understreker teksten samtidig det individuelle og illegitime preget 

vi kan finne ved nasjonale fortellinger. Allt jag inte minns viser oss altså i likhet med Tante 

Ulrikkes vei at romaner kan være like virkningsfulle når det kommer til å bryte med det 

nasjonale, forestilte fellesskapet som når det gjaldt å etablere det. 
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Konklusjon og oppsummering 
I denne masteroppgaven har jeg analysert Tante Ulrikkes vei (2017) av Zeshan Shakar og Allt 

jag inte minns (2015) av Jonas Hassen Khemiri. I analysene har jeg konsentrert meg om å 

forstå hvordan sentrale karakterer i tekstene bruker fortelling for å konstruere identiteter. Med 

identitet har jeg siktet til enten hvem vi er som individer, eller hvem vi er som del av en 

større eller mindre gruppe. Oppgavens endelige mål har vært å se på hvordan to 

skandinaviske romaner hver på sitt vis kan sies å utfordre det nasjonale fellesskapets 

legitimitet. På grunn av det har det vært interessant å se på to tekster som er bundet til 

forskjellige nasjonale kontekster. Selv om jeg ikke har anlagt et komparativt perspektiv i 

analysene, vil jeg avslutningsvis summere opp og konkludere uten å skille tekstene like 

grundig fra hverandre som ellers i oppgaven. En slik fremgangsmåte mener jeg vil gi meg 

større mulighet til å sammenfatte og derfor mer plass til å fremheve de viktigste poengene fra 

analysene. 

 Sammenhengen i tekstene mellom fortelling og identitet er det jeg primært har sett på. 

Konsentrasjonen om hvordan karakterene forteller, har etter min mening legitimert et fokus 

på også hva de forteller om. Fortelling er i seg selv et forhandlingsmiddel i spørsmål om 

personlig og kollektiv identitet, men også innholdet i karakterenes fortellinger sier en del om 

hvem de er. Utover fortelletemaet i Tante Ulrikkes vei har jeg derfor sett på hvordan teksten 

tematiserer ulikhet og utenforskap, og hvilken innstilling teksten kan sies å ha til disse to 

temaene. Jeg har i denne forbindelse fremhevet tekstens gjentatte bistandsmotiv. Motivet 

materialiserer nemlig en forbindelse mellom ulikhetstemaet og utenforskapstemaet i teksten. 

Jamal ser ut til å oppfatte Trygdekontorets avslag av morens søknader som at den norske stat 

motarbeider henne. Ifølge ham kvalifiserer hun for mer bistand enn hun får. Mohammed 

opplever på sin side å bli fremmedgjort av Mikael, en annen student ved Universitetet i Oslo 

som han blir venner med, idet han forteller ham om å motta et særskilt stipend for 

minoritetsungdom som tar høyere utdanning. Dessuten kaster Mikaels veksling mellom 

ordene minoritetsungdom og utlending i denne situasjonen lys over tekstens diskusjon om 

hvorvidt ungdom med minoritetsbakgrunn er utlendinger. 

 Nasjonal identitet er et sentralt tema i begge tekstene. Gjennom historien til to gutter 

som er født i Norge, men ikke oppfatter seg selv som norske, diskuterer Tante Ulrikkes vei 

oppfatninger av hva etnisitet er. Spesielt Jamals historie kaster dessuten lys over betydningen 

opptegnede landegrenser har for hvem han er. Han anser ikke bydelen Stovner for å være en 

del av Norge, men kan sies å omtale den som en hybrid, en mellomting mellom foreldrenes 
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hjemland og landet han selv er født i. Jamals hybride språkføring må derfor sies å være et 

sentralt element i hans konstruering av en bestemt kollektiv identitet. Allt jag inte minns tar 

opp den samme problemstilling ved hjelp av karakterenes navn. Samuels bestekompis 

Vandad og «Mikaela», en assistentpleier ved demenshjemmet Samuels mormor bor på, som 

ikke ønsker å delta i forfatterprotagonistens prosjekt under sitt egentlige navn, har begge 

negativ erfaring med å få oppfølgingsspørsmål når de forteller andre hva de heter. 

Oppfølgingsspørsmålene åpner for at etnisitet er situasjonsavhengig og ikke bestemt en gang 

for alle. Samtidig bidrar spørsmålene til å skildre et homogeniserende Sverige. Sagt 

annerledes, ser den svenske befolkningen ut til å preges av en kulturell 

homogeniseringstendens. Tante Ulrikkes vei illustrerer at det samme er tilfelle for etnisk 

norske, gjennom fremmedgjøringen av Jamal i en jobbtelefonsamtale og gjennom Jamals og 

Mohammeds omtale av etnisk norske som noe fremmed fra dem selv. 

 Særlig Tante Ulrikkes vei belyser hvordan diskursiv gruppedannelse kan foregå, og 

hva som er mulige virkninger av diskursiv gruppedannelse. Mohammed forteller om hvordan 

fortellingene om Norge med tiden har endret seg og skapt en kulturell og etnisk splittelse i 

befolkningen som tidligere ikke eksisterte. Videre gjengir han to konkurrerende 

innvandrerdiskurser. Carl I. Hagens negativt ladde diskurs kan sies å ta Norges statsministers 

positivt ladde diskurs opp i seg fordi den har en tydeligere historisk forankring og derfor et 

mer stabilt meningsinnhold enn den andre. Den enkelte diskurs’ stabilitet avsløres av 

endringen i de politiske meningsmålingene. De borgerlige partiene ligger an til å vinne 

stortingsvalget i 2006. Slik er Tante Ulrikkes vei illustrerende for ideen om at hva vi kan si, er 

historisk betinget. Teksten viser oss dessuten hvordan språk ikke er et redskap for å gjengi en 

nøytral virkelighet, men skaper virkeligheter ved å plassere mennesker i subjektposisjoner 

som enten forener dem eller skiller dem fra hverandre. Forholdet mellom språk og virkelighet 

blir også tematisert i Allt jag inte minns, her gjennom den varierende bruken av ord som sta, 

dement og vimsete for å beskrive Samuels mormor. Mest av alt viser tekstene oss at identitet 

er flytende, og at ingen kan formidle Sannheten om hvem en person er eller var. Karakterenes 

identiteter er kontinuerlig i forandring ved alltid å være til forhandling. 

 Allt jag inte minns diskuterer samtidig det sosialkonstruktivistiske tankegodset teksten 

ser ut til å bygge på, ved å fremheve at mennesker har en livsførsel og hendelser inntreffer 

uavhengig av hvorvidt man forteller om eller blir fortalt om disse menneskene eller 

hendelsene. Tekstens fortelletema og tilknyttede motiver og temaer har gjort seg gjeldende i 

denne forbindelse. Et sentralt spørsmål har vært hvilken innstilling teksten kan sies å ha til 

fortelletemaet. For å svare på spørsmålet har jeg sett særlig på distribuering av stemmer som 
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et motiv i teksten og tekstens tolkemotiv. Da Nihad oppsøker voldtektsakutten på 

Södersjukhuset, kontakter politimannen på akutten Laide for å bryte språkbarrieren mellom 

seg og Nihad. Imidlertid forstår ikke politimannen Nihad selv med tolk til stede. For det 

første forteller Nihad ut fra en kroppslig erfaring mens Laide oversetter semantisk, og for det 

andre har politimannen en annen kropp enn Nihad. Voldtekten har uansett funnet sted, 

uavhengig av om Nihad får videreformidlet erfaringen eller ikke. Videre kan den innspilte 

guidestemmen på turisttoget Vandad arbeider på, sies å symbolisere en skjevhet mellom 

fortelling og virkelighet. Dermed fremstår innspillingen som en av flere metalitterære 

kommentarer i teksten. Teksten kan sies å diskutere romansjangeren ved å problematisere det 

å skulle fortelle om et liv. Den fragmentariske formen teksten er skrevet i, tydeliggjør 

dessuten at ingen av fortellerne er pålitelige, og på grunn av det er Samuels identitet under 

kontinuerlig forandring gjennom hele teksten. Slik belyser teksten at fortellinger ikke er det 

samme som universelle sannheter. 

 I begge tekster er varierte medieformer satt i spill. Forfatterprotagonisten i Allt jag 

inte minns benytter båndopptaker i intervjuene med Samuels venner og bekjente og skriver e-

poster med Samuels mor. I Tante Ulrikkes vei kommuniserer Jamal med Lars Bakken ved 

hjelp av diktafon, mens Mohammed sender ham e-poster. Laide påpeker overfor forfatteren 

at skriftlig kommunikasjon ikke er forenelig med muntlig kommunikasjon, og at hennes 

personlige identitet ville blitt forvridd dersom forfatteren skrev nøyaktig det hun sa, noe han 

nettopp gjør. Hvilket sekundært medium man bruker i språklig samhandling med andre, har 

altså mye å si for hvem vi til enhver tid er i den aktuelle situasjonen. Forskjellige sekundære 

medier gir dessuten forskjellige vilkår for forhandling om personlig identitet. Siden han 

skriver e-poster, har Mohammed større mulighet enn Jamal til å revidere innholdet i sin 

korrespondanse med Bakken før han sender innlegget. Diktafonmediet gir ikke de samme 

mulighetene som e-postmediet til selvkorrigering, så Jamal forhandler i mindre grad enn 

Mohammed med seg selv om sin personlige identitet. Det betyr ikke at lydmediet genererer 

en mer autentisk identitet enn skriftmediet. I stedet fremhever bruken av forskjellige 

medieformer i Tante Ulrikkes vei det samme som Laide poengterer i Allt jag inte minns. Valg 

av sekundært medium har en direkte konsekvens for hvem karakterene er. 

De aktuelle medieformene må anses for å være forskjellige måter å huske på. Minne- 

og glemselsmotivet har en sentral plass særlig i Allt jag inte minns. Tekstens allerede nevnte 

fragmentariske form får den til å fremstå som en illustrasjon på hvordan minnet er organisert. 

Derfor har jeg valgt å kalle teksten et minnenarrativ, blant annet. Teksten belyser hvordan 

minnet på flere måter er tvetydig. På den ene siden kan det ifølge Panteren virke mot sin 
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hensikt å prøve å huske. Panteren forklarer at Samuel sluttet å huske hverdagen da han gikk 

inn for å huske så mye som mulig ved å knytte bestemte gjenstander til sine opplevelser. På 

den andre siden lever man ifølge Samuel videre gjennom det andre husker om oss, etter 

kroppens forvitring. Minnet har altså en ubestemmelig innvirkning på Samuels personlige 

identitetskonstruksjon, noe som er blant det som skaper en indre spenning i tekstens minne- 

og glemselsmotiv. Denne spenningen forsterkes av at motivets kobling til både livsmotivet og 

dødsmotivet i teksten. 

 Kanskje viktigst av alt i Allt jag inte minns er det at minnet ikke er til å stole på. 

Vandad kan sies å reflektere over oss menneskers kognitive mekanismer idet han påpeker at 

opplevelser ser annerledes ut i minnet enn de gjorde i virkeligheten, ettersom hjernen visker 

ut opplevelsene av minst betydning. Ikke minst mener forfatterprotagonisten å kunne 

identifisere hull i historiene om Samuel som han i den endelige teksten har tettet igjen ved 

hjelp av egne personlige minner. Fordi det ikke er det han er fortalt, han sikter til med 

tittelens glemselsbegrep, men disse «tomme plassene», ser glemselsbegrepet til forfatteren ut 

til å være identisk med det begrepet Ernest Renan brukte for å forklare betydningen av 

kollektive minner i dannelsen og opprettholdelsen av nasjoner. Feilskriving av historien, 

hevder Renan, kan være nødvendig for å samle en befolkning. Med tanke på at minner og 

fortellinger er sentrale komponenter i Samuels identitetskonstruksjon, foregår denne på 

samme måte som nasjonens identitetskonstruksjon slik den er forklart av Benedict Anderson. 

Gjennom både forfatterens inngripen i historiene og de kognitive og emosjonelle 

begrensningene til Samuels etterlatte, kaster teksten derfor lys over det individuelle og 

illegitime preget ved nasjonale fortellinger. Teksten er illustrerende for hvordan romanen i 

nyere tid bryter med det nasjonale, forestilte fellesskapet. Det samme kan vi si om Tante 

Ulrikkes vei, som på flere måter diskuterer betydningen landegrenser har for konstruering av 

kollektive identiteter. I Jamals fortelling fremstår bydelen Stovner som en hybrid av hans 

foreldres hjemland og landet han vokser opp i. Dessuten er Jamal og Mohammed begge født i 

Norge, men ingen av dem identifiserer seg som norsk. 

Når jeg i analysene av tekstene har skrevet om at de knytter seg til vår historisk 

forankrede virkelighet, har det vært for å understreke nettopp tekstenes vilje til å si noe om 

oss som lever i virkeligheten utenfor tekstuniverset. Hensynet til tekstenes virkelighetsgehalt 

har vært like viktig som å ivareta den fiktive pakten tekstene tegner med den historiske 

leseren. Det er særlig på grunn av innsynet tekstene gir oss i vår egen virkelighet, jeg mener 

det er av betydning å utvide kunnskapen vi har om Khemiris litterære prosjekt, og å sette 

Shakars debutroman inn i en vitenskapelig kontekst. 
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Videre forskning 
Når jeg avrunder denne masteroppgaven i nordisk litteratur og med det gir stafettpinnen 

videre, er det særlig tre aspekter ved Tante Ulrikkes vei og Allt jag inte minns som kan bli 

belyst bedre i andre analyser av dem i fremtiden. Det første av disse aspektene er tekstenes 

sjanger. Jeg har sett på hvordan Allt jag inte minns leker med sjangere ved å diskutere 

romansjangeren og samtidig anvende virkemidler fra lyrikk både hva gjelder form og 

innhold. Derimot har jeg ikke nevnt at Laides fortelling om å bistå Nihad og politimannen på 

voldtektsakutten på Södersjukhuset er utformet som replikkvekslingen i dramatisk litteratur. 

Teksten inviterer til en grundig sjangeranalyse og en diskusjon av det eksisterende 

sjangerparadigmet. Hva gjelder Tante Ulrikkes vei, har jeg sett på hvordan fortellernes bruk 

av sekundære medier spiler med i deres konstruering av en personlig identitet. Tekstens 

utvidede mediale dimensjon kunne også vært studert i lys av spørsmål om tekstens sjanger, 

for ikke å nevne at det kunne vært interessant å se nærmere på tekstens tvetydige pakt med 

den historiske leseren. 

Det andre aspektet jeg vil trekke frem her, er tekstenes tematisering av ulikhet. Jeg ser 

på betydningen av økonomiske forskjeller i første del av analysen av Tante Ulrikkes vei. Med 

utgangspunkt i bistandsmotivet sier jeg noe om Jamals og Mohammeds fremmedfølelse 

overfor etnisk norske. Betydninger av etnisitet, opptegnede landegrenser og nasjonalfølelse 

har vært viktigere å forstå enn de økonomiske forskjellene mellom karakterer i teksten som 

sådan. Tekstens ulikhetstema kunne også vært studert på andre premisser enn dem jeg har 

lagt til grunn for analysen her. Tematiseringen av klasseforskjeller er dessuten nevnt i en av 

anmeldelsene jeg har sett på, av Allt jag inte minns. I tillegg til dette er betydninger av 

biologisk kjønn noe som tematiseres i teksten, og som jeg bare i liten grad berører i min 

analyse av den. Hvordan språkføring kan knyttes til ikke bare nasjonal identitet, men også til 

sosial tilhørighet og kjønnsidentitet, er derfor aktuelle spørsmål. 

 Endelig tematiserer tekstene viktigheten av dialog på andre måter enn dem jeg har 

belyst i analysene her. Dette er nevnt i en av de inkluderte anmeldelsene av Tante Ulrikkes 

vei. I mine analyser har jeg konsentrert meg om å forstå tekstene som polyfone romaner på 

bakgrunn av flerstemmigheten i tekstene, altså i Mikhail M. Bakhtins forståelse av 

polyfonibegrepet. Like relevant ville det vært å studere dialogen i tekstene uavhengig av 

ordets dialogisitet og tekstenes forskjelligspråklighet. Tekstenes oppfordring til dialog 

gjennom å være utformet som korrespondanser og intervjuer og å illustrere konsekvensene av 

mangel på dialog, er verdt å se nærmere på også i en vitenskapelig sammenheng. 
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Vedlegg 
 

Alhamdulilah a takket være Gud 

Arsko v ha sex med 

Astaghfirullah a jeg søker tilgivelse hos Gud 

Avor v stikker, går 

Bauers s politi 

Bauersbil s politibil 

Boblings s hasj av høy kvalitet4 

Bøffe v stjele 

Chipper s asiat (ordet har rasistiske konnotasjoner) 

Degos s latinamerikaner 

Etis s matlyst 

Flus s penger 

Ghetto boligområde med stor konsentrasjon av mennesker med annet etnisk opphav enn etniske (i de 

tilfeller ghettoen finnes i Norge) nordmenn 

Gølve v drikke (alkohol) i store mengder og med høy hastighet el. slå noen rett i gulvet 

Homie s kamerat 

Hood s nabolag 

Hypper s rohypnol 

Jogurt s person med bakgrunn fra eks-Jugoslavia 

Keef s hasj 

Keefe v røyke hasj 

Kæbe s hore (brukes også om damer generelt uten negative bibetydninger) 

Kæze v banke opp 

Lanker s person fra Sri-Lanka 

Loke v drive rundt uten mål og mening 

Mornings s den første hasjen man røyker etter å ha stått opp 

Nattings s den siste hasjen man røyker før man legger seg 

Olø a jøss, wow 

Schpaa adj bra, god, deilig 

Shkækk adj påvirket av andre rusmidler enn alkohol 

Sjofe v se (på) 

																																																								
4 Uttrykket kommer av at brukere og selgere av hasj gjerne filtrerer stoffet gjennom såkalte bubblebags for å 
oppnå forskjellige stoffkvaliteter. Ved oppvarming vil oljen i hasjen boble. Mye olje er ofte et godt tegn. 



	 92 

Tishar s generelt nedsettende uttrykk 

Tæsje s stjele el. svindle 

Tæz adj kjipt 

Ummah a en samling muslimer el. det globale muslimske fellesskapet 

Viggo adj alene 

Wallah a jeg lover ved Gud 

Ya Allah a gode Gud 

 


