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Abstract 

The aim of this study is to examine if Kenneth, a character in the novel Nyår by Stig Larsson, 

takes his ethical responsibility for one of the characters that appears in one section of the 

book, Ann. Nyår has often been related to morality. This study shows that Levinas philosophy 

of ethics is a supplement to the discussion of morality. According to Levinas, a person that 

acts in a non-moral way still can act in a righteous ethical way. With this starting point, it is 

possible to be close to the text and to bring out new perspectives on the novel. Kenneth is a 

nihilist, but has got the possibility to take his ethical responsibility for Ann. The ethical re-

sponsibility for another person, according to Levinas, always comes first. Kenneth, like eve-

rybody else, is obligated to this responsibility.   
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Inledning och syfte 

Nyår är romanen om Kenneth Bergwall, en störtloppsåkare bosatt i Vilhelmina, som är med 

om en allvarlig skidolycka och drabbas av minnesförlust.1 Mer eller mindre omgående efter 

att ha repat sig från olyckan lämnar han sin fru Eva och sina barn och flyttar ner till Stock-

holm. Efter att ha varit på flykt mellan 1969-1979 återförenas han med sin familj. De flyttar 

till en villa i Sollentuna. Efter att Kenneth slagit sig till ro börjar han berätta om tiden efter 

olyckan. Då Kenneth i början av romanen talar om sin flykt verkar det inte som att anledning-

en till flykten är att han känner sig som en främling i sin familj, eftersom hans minne efter 

olyckan återvänder successivt. Kenneth menar dock att han upplevde sig vara en främling i 

relation till sig själv: ”[…] det var en kall overklighetskänsla jag kände varje gång jag skratta-

de: vem är den här mannen… de här händerna… de här händerna?”2 Kenneth förklarar att han 

flydde och omständigheterna kring flykten. Han lämnar en lapp där det står att de kan betrakta 

honom som död. Han tar med sig alla familjens pengar. Kenneth berättar att han visste att han 

skulle bli tvungen att betala underhåll, men säger bara: ”De var borta för mig.”3 Redan i 

upprinnelsen av Nyår framgår att Kenneth Bergwall är en nihilist, ett faktum som genom 

romanen kommer att bekräftas genom ett otal händelser.4  

Med utgångspunkt i detta faktum har Nyår av skribenter helt befogat diskuterats i relation 

till moralen. Men en genomgång av texterna visar att det finns fog för att fråga sig hur mycket 

som sagts om moralen som verkligen är i närkontakt med romanen. Mycket i diskussionen 

handlar om författaren till Nyår; hur mycket av Stig Larssons egen världsbild som romanen 

representerar. Om han är en amoralisk estet eller om han ger sig i kast med de existentiella 

grundfrågorna.5 Romanen Nyår har hamnat i skymundan i diskussionen. Att tala om moralen 

ter sig emellanåt som ett sätt att hantera att den är bortstötande.   

                                                                 
1 Stig Larsson, Nyår (1984), 2 uppl. (Stockholm, 1987). 
2 Ibid., s. 12. 
3 Ibid., s. 10. 
4 Med nihilism avser jag ordets betydelse i enlighet med Svenska Akademiens ordlista, 12 uppl. (Stockholm, 
1998): ”Förnekande av moraliska värden el. normer el. av alltings existens”.  
5 Nils Schwarz, ”Stig Larsson är inte alls så svår som kritikerna lurat oss att befara”, Göteborgs-Tidningen 
24.04.1984, s. 35. 
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En väg att gå för att etablera en närkontakt med Nyår är att tillämpa filosofen Emmanuel 

Levinas etik i en läsning romanen. Etik och moral är hos Levinas två åtskilda begrepp. 

Etikens grund är en människas relation till en annan människa. Eller uttryckt med Levinas 

terminologi: Etikens grund är jagets relation till den Andre.6 Då jaget i relation till den Andre 

är etiskt ansvarsfull uppstår ett möte mellan jaget och den Andre.7 Moralen, ett system vars 

funktion är att upprätthålla lagar och regler, är enligt Levinas högst angelägen, men handlar 

inte om mänskliga relationer. Moralen kan inte göra människan rättvisa. Etiken däremot, 

handlar om mänskliga relationer och därför föregår etiken moralen hos Levinas. Utifrån 

Levinas åtskillnad av etik och moral betraktat, har de etiska aspekterna i relation till Nyår inte 

beaktats. En sådan undersökning kan utgöras av en granskning av hur romanens personer 

förhåller sig till etisk ansvarsfullhet. Syftet med denna uppsats är att granska hur Kenneth 

förhåller sig till romanpersonen Ann utifrån etikens grunder hos Levinas, det vill säga 

Kenneths relation till den Andre. 

Forskningsläget 
Fem C-uppsatser i litteraturvetenskap har skrivits om Nyår. Av dessa diskuterar Anna 

Fredriksson och Jonas Larsson romanen i relation till moralen.8 Övriga uppsatser har högst 

övergripande berört moralen eller helt förbigått den. Per Svensson läser in symboliska 

betydelser i romanens innehåll, Frank Hjortberg undersöker huvudpersonen Kenneth utifrån 

utgångsläget att han är autistisk, Kristian Smitterberg analyserar romanen på hermeneutisk 

väg.9 I sin doktorsavhandling, framlagd i tros- och livsåskådningsvetenskap, sätter Bertil 

Kristerson Stig Larssons texter i samband med Stig Larssons egen livsåskådning.10 Kristerson 

viger visst utrymme åt Nyår, men inte i relation till moralen. I tre essäer har stort utrymme 

                                                                 
6 Med den Andre avser jag således människan som etisk instans, utan att gå in på Levinas skiftande bruk av 
denna term. Jag innefattar heller inte termen såsom den tillämpas på andra håll. I enlighet med Levinas tillämpar 
jag versal i min stavning av begreppet den Andre.  
7 Termen etisk ansvarsfullhet ingår inte i Levinas terminologi. Derek Attridge däremot, som tillämpar Levinas 
litteraturvetenskapligt, använder sig i ”Innovation, Literature, Ethics: Relating to the Other”, Publications of the 
Modern Language Association of America 1999:1, s. 29, av termen ethical responsibility för att beskriva vad 
som krävs av jaget för att etablera en rättfärdig relation till den Andre. Jag väljer att översätta termen till etisk 
ansvarsfullhet.  
8 Anna Fredriksson, Stig Larssons roman Nyår. En studie av berättarjaget och dödens symbolik (Stockholms 
Universitet 1998) respektive Jonas Larsson, Identitetsupplösning, moraliskt vakuum och vilja till liv – ett försök 
till förståelse av Stig Larssons roman Nyår (Stockholms Universitet 1999). 
9 Per Svensson, Blicken som bödel, texten som synvilla – en studie i Stig Larssons roman Nyår (Lunds 
Universitet, 1985), Frank Hjortberg, En läsning och studie i Stig Larssons Nyår (Göteborgs Universitet, 1988), 
Kristian Smitterberg, Ögonblick av mening. Tankar om Stig Larssons roman Nyår (Uppsala Universitet, 1996). 
10 Bertil Kristerson, Stig Larssons idé- och romanvärld (diss. Uppsala; Stockholm, 1994). 
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ägnats åt Nyår. Horace Engdahls essä innefattar en läsning av romanen, i relation till bland 

annat Kierkegaard och Augustinus.11 Johan Svedjedal behandlar hela författarskapet.12 Anders 

Ohlsson behandlar filmanknytningen i Stig Larssons romaner Autisterna och Nyår.13 Moralen 

har i dessa essäer ingen framträdande roll. 

Berättaren och berättelsen i Nyår 
Som Johan Svedjedal hävdar, är läsaren av Nyår låst till Kenneths perspektiv.14 De händelser 

läsaren tar del av är de som Kenneth väljer att låta läsaren ta del av, och ibland finns det fog 

för att ställa sig frågan om Kenneth undanhåller läsaren information. Detta är aktuellt i de 

partier i romanen då Kenneth artikulerar sin roll som berättare: ”Jag ska just skriva att jag 

alltid varit fruktansvärt rädd för att dö, men i stället för alltid skriver jag aldrig.”15 En sådan 

mening avtäcker berättaren Kenneths tvivel inför sin berättelse, vilket leder till att läsaren 

knappast kan undgå att fundera över var och hur ofta detta tvivel uppstått. Kan det tänkas att 

dylika meningar existerar på andra håll i texten och att dessa, till skillnad från här, får passera 

okommenterade? Läsaren kan inte ha fullt förtroende för Kenneths berättelse. Detta är också 

aktuellt i relation till de rikligt förekommande detaljerna i romanen, varför de fordrar att 

kommenteras. Ofta rör det sig om ingående gestaltningar av valda utsnitt i den fysiska 

omgivningen: ”[…] mannen före mig i kioskkön, skärpet till hans mörkgrå rock som endast 

hängde i en hälla på ryggen och dinglade ner mot hans byxor […]”.16 Eller: ”[…] genom 

fönstret kunde jag när jag reste mig upp se att det slutat snöa, att en ensam cyklist passerade 

på det spåriga snötäcket på Rörstrandsgatan.”17 Vad har dessa detaljer för betydelse? Kenneth 

själv ger läsaren hjälp på traven då han omnämner detaljerna i ett metaavsnitt: ”Jag har ibland 

mycket detaljerat beskrivit saker. Extrema detaljer, jag kan skriva att jag väntade på någon i 

tjugo minuter, växlar med stora lakuner, t ex minns jag inte hur jag någon gång 1969 flyttade 

till Sundbyberg.”18 Kenneth påstår alltså att han minns detaljerna, men inte genomgripande 

förändringar. 1969 var i början av hans Stockholmsvistelse. Något senare kompletterar 

Kenneth resonemanget genom påståendet: ”Mina tankar var helt inriktade på det jag såg. […] 

                                                                 
11 Horace Engdahl, ”Stig Larsson, svensk idylliker”, Vinduet 1985:1, s. 18-21. 
12 Johan Svedjedal, ”Ett myller utan mening? Om Stig Larsson”, i Samtida. Essäer om svenska författarskap, 
red. Lars Elleström & Cecilia Hansson (Stockholm, 1990), s. 50-81. 
13 Anders Ohlsson, ”Synen av ett oavbrutet ingenting”, Tidskrift för Litteraturvetenskap 1997:1, 70-88.  
14 Svedjedal, s. 62. 
15 Larsson, s. 220. 
16 Ibid., s. 155. 
17 Ibid., s. 25. 
18 Ibid., s. 110. 
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Då jag låg vaken i sängen följde jag elledningarna med blicken. Till slut hade jag lärt mig det 

som en metod: att inte tappa kontakten med det jag såg.”19 Kenneth resonerar kring hur 

uppmärksamheten på detaljerna var ett sätt att slippa konfrontera obehagliga tankar.20 Det 

ligger därför nära till hands att föreställa sig att bakom den digra katalog av detaljer som 

läsaren får ta del av genom hela Nyår, döljer sig tankar som Kenneth inte velat konfrontera. 

Detaljerna ersätter obehaget.   

Ett tjugotal sidor in i romanen börjar Kenneth skriva i andra person. Han riktar sig till en 

ung kvinna som han tagit kontakt med i början av sin vistelse i Stockholm. Läsaren kan 

därmed få intrycket att hela hans berättelse är ett brev, riktat till henne. Men det ska visa sig 

att Kenneth ändrar riktning. När Kenneth skriver ”[…] endast för att lugna dig, läsare […]” 

verkar det som att han syftar på en läsare i största allmänhet.21 Det förefaller också vara 

läsaren i största allmänhet han vänder sig till i kapitel 21, men här i egenskap av ett ni.22  

Läsaren kan endast konstatera att romanen är adresserad, men till vem är oklart. Klart är att 

det som berättas är angeläget för honom själv. Inte sällan i början av kapitlen artikulerar 

Kenneth sin roll som berättare och vad han i detta metaberättande ofta återkommer till är sitt 

sökande efter klarhet: ”[…] det jag söker, och kanske mer och mer kommer att söka, är 

klarhet. Det gäller att vara tydlig; att göra mig själv tydlig.”23 Närmast till hands är nog att 

uppfatta att Kenneth genom denna klarhet försöker uppnå en ökad självkännedom, men detta 

potentiella motiv glider undan då Kenneth uppenbarligen inte är uppriktig mot sig själv och 

sina läsare. Vad fyller berättelsen för funktion för Kenneth? I enlighet med Svedjedal är 

Kenneths berättande ”[…] som ett skydd mot (inte för!) den egna personligheten. Berättelsen 

är lögn och skydd”.24 

Den bild läsaren skapar sig av Kenneth är skapad på Kenneths egna premisser. Men bara 

för att Kenneth utelämnar fakta betyder det inte att det är en knapphändig bild läsaren kan 

göra sig av honom. Riktmärket för Kenneth är ofta att försöka vara så uppriktig som möjligt i 

det han berättar om sig själv. Som när han då och då beskriver sina sexuella preferenser, i 

form av fantasier och sådant han upplevt. Det finns ingen anledning att ifrågasätta 

uppriktigheten i skildringarna av hans sexuella preferenser. Dessa skildringar skulle inte ha 

                                                                 
19 Larsson, s. 155. 
20 Ibid., s. 156. 
21 Ibid., s. 62. 
22 Det finns ingen numrering av kapitlen i Nyår. Den har jag tillfogat. Kapitel 1 börjar på romanens första  
textsida.  
23 Larsson, s. 11. 
24 Svedjedal, s. 61. 
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sin plats i berättelsen om de inte stämmer överens med Kenneths självbild. Kenneths försöker 

att undvika excesser, han skriver inte mer än vad han måste, vilket för övrigt också gäller 

språket som alltjämt är tyglat. Om skildringarna av Kenneths sexuella preferenser inte skulle 

stämma överens med Kenneths självbild vore de överflödiga och skulle därmed inte ha sin 

plats i hans berättelse.   

Uppriktigheten i vad Kenneth väljer att berätta kan ifrågasättas samtidigt som det han väl 

berättar ofta förefaller vara uppriktigt berättat. Romanen Nyår, det vill säga berättaren 

Kenneth och hans berättelse, är av en högst komplex natur.   

Kring receptionen av Nyår  
Bo-Ingvar Kollberg menar att Stig Larsson valt de mest komplicerade moralproblemen som 

tema för sin roman.25 Nils Schwarz påstår i sin recension att det rykte som spridits att 

författaren ska vara amoralisk inte stämmer. Snarare ”[…] anas här förutsättningarna för en 

moralisk diskussion […].”26 Magnus Ringgren konstaterar kort: ”Hans text har ingen moral 

alls.”27 Dessa tre skribenter talar om moralen i relation till författaren istället för i relation till 

Nyår. Exemplen på detta skulle kunna mångfaldigas. Man undviker att ta itu med romanen, att 

uppehålla sig vid författaren är att hålla romanen på avstånd. Enligt min mening är Nyår en 

roman som kräver flera genomläsningar och gott om tid för att kunna förstås. Om möjligt är 

dessa recensioner ett symptom på att dagspressens recensionsforum har ett strängt begränsat 

utrymme. Detta är dock ingen fullständig förklaring till varför romanen undvikits, för samma 

problem kvarstår i en initierad studie gjord flera år efter att romanen utkommit. Jag syftar på 

artikeln ”Skräckellitteratur!” av Kay Glans, i vilken moralen har utgjort huvudämnet.28 

Artikeln behandlar inte primärt Nyår utan utgår främst från Stig Larssons roman Komedin 1. 

Det framgår dock tydligt att resonemanget gäller hela författarskapet. Begreppet 

skräckellitteratur är Glans eget, vilket han definierar som den litteratur som ”[…] med fiktivt 

våld provocerar moral och sensibilitet hos läsaren och väcker skräck- och äckelreaktioner”.29 

Denna definition är användbar, men Glans tar inte vara på den tillräckligt. Kort sagt menar 

Glans att våldet i Stig Larssons författarskap utgör ett mål i sig, i egenskap av att utgöra en 

                                                                 
25 Bo-Ingvar Kollberg, ”En nutidsmänniskas själsliv”, Upsala Nya Tidning 08.05.1984, s. 14. 
26 Nils Schwarz, ”Stig Larsson är inte alls så svår som kritikerna lurat oss att befara”, Göteborgs-Tidningen 
24.04.1984, s. 35. 
27 Magnus Ringgren, ”Författaren vid nollpunkten”, Aftonbladet 26.04.1984, s. 5. 
28 Kay Glans, ”Skräckellitteratur!”, Bonniers Litterära Magasin 1991:1, s. 6-12. 
29 Ibid., s. 6. 
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provokation: ”Det som i grund och botten intresserar honom [Stig Larsson] är perversionens 

chockverkan, inte dess psykologiska eller moraliska innebörd.”30 Glans ser därför inget 

intresse i att vilja ta itu med eller ens inte vilja kännas vid våldet i de texter som ingår i 

”skräckellitteraturen”.  

Aase Berg hävdar i polemik med Glans: ”Våldsskildringen som gränsöverskridande ritual 

är hos Glans bara acceptabel så länge den efter förättat [sic] värv fogligt återinrättar sig i den 

sociala ordningen”.31 Berg hävdar vidare att Glans av författaren kräver en uppbygglighet i 

våldsskildringar.32 Det obehag som dessa ej uppbyggliga texter genererar hanterar Glans 

genom att slå det ifrån sig: han skyller på författarens intentioner. Glans ställer alltså 

författaren Stig Larsson framför texten, därför finns i artikeln inget intresse för att belysa vad 

som händer i texten – när romanens handling berörs är den i närkontakt med hans bild av 

författaren. Glans artikel visar således på samma problem som recensenterna som behandlat 

moralen i Nyår.   

Enligt Kristjan Saag är inte en moraldiskussion en adekvat diskussion för romanen. I sin 

essä ”Att våga se texten i vitögat – Hur Stig Larsson tas emot” går Saag igenom en rad 

recensioner författaren fått av sina böcker. Han hävdar att Nyår ”[…] reduceras till 

moraldiskussion […].”33 Så, varför då denna reducering? I enlighet med Steve Sem-Sandberg 

kan moraldiskussionen förstås som ett symptom på skribentens osäkerhet inför romanen: ”Det 

har ibland hävdats att Stig Larsson skulle vara en moralist […]. Om man läser ut en moral ur 

hans böcker speglar man ytterst bara sitt eget tvång till moraliskt ställningstagande.”34 För 

Saag och Sem-Sandberg är inte moralen intressant, snarare verkar de propagera för ett neutralt 

förhållningssätt till romanen. Skälet till detta är enligt Sem-Sandberg att Stig Larssons 

romaner tiger, ”[…] som den verklighet de speglar tiger”.35 Sem-Sandberg menar att det enda 

som kan fastställas är att Stig Larssons böcker speglar verkligheten. Att Stig Larsson i stor 

utsträckning lyckas med detta är det sätt på vilket hans författarskap är intressant, inte texten i 

sig. På så sätt är Sem-Sandbergs intresseområde således bortom texten.  

Saag och Sem-Sandberg bidrar dock med att vidga perspektivet på romanen genom att de 

hävdar att den diskussion som förts inte varit tillräcklig. Visst är moraldiskussionen hos 

                                                                 
30 Glans, s. 7. 
31 Aase Berg, ”Det skrivna våldets rebeller”, 90-tal nr. 21 1997, s. 8. 
32 Ibid. 
33 Kristjan Saag, ”Att våga se texten i vitögat – Hur Stig Larsson tas emot”, 80-tal nr. 29 1988, s. 89. 
34 Steve Sem-Sandberg, ”Livsrummets arkitektur – nedslag i åttiotalets svenska prosa”, i Att Skriva Sin Tid, red. 
Madeleine Grive & Claes Wahlin (Stockholm, 1993), s. 228. 
35 Ibid. 
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recensenterna och Glans missriktad, men metoden att komma närmare Nyår kan inte vara att 

undvika moraldiskussionen helt och hållet. Jag anser att Sem-Sandberg har rätt i påståendet 

att om man läser ut en moral, speglar man sitt tvång till moraliskt ställningstagande. Till 

skillnad från Sem-Sandberg anser jag att detta tvång är allmängiltigt i relation till Nyår. För 

att här hänvisa till Glans definition av ”skräckellitteratur”, detta är en roman som provocerar 

läsarens moral. Den läsare som säger sig vara oberörd av Kenneth ignorerar hans nihilism. 

Även detta är att smita undan romanen. Jag tror att Saag och Sem-Sandberg underskattar 

moraldiskussionen. Vad som bör göras för att nyansera diskussionen kring romanen är snarare 

att komplettera moraldiskussionen. 

Teori och metod 
Levinas menar att etiken alltid är närvarande. Människan påminns överallt om etiken eftersom 

etikens grund är jagets möte med en annan människa, den Andre. Då jaget i relation till den 

Andre är etiskt ansvarsfull uppstår ett möte mellan jaget och den Andre. Att vara etiskt 

ansvarsfull är att bejaka den Andre som en unik annan människa.36 För att detta ska kunna 

ske, krävs att jaget inte kan kontrollera den Andre. Jaget kan inte ha en intellektuell 

föreställning om den Andre.37 Till exempel kan jaget inte jämföra sig med den Andre. Om så 

sker, upphör den Andre att betraktas som en unik annan människa och följaktligen upphör den 

Andre att existera. Den forna Andre blir en för jaget kontrollerbar enhet. Eller uttryckt med 

Levinas terminologi: Den Andre assimileras i mitt eget jag som det Samma.38  

Mötet med den Andre kan dock föreberedas av jaget genom sin inställning, vilken kan 

formuleras enligt följande: ”I trust the other before I know what the other will bring.”39 Det 

handlar om att vara förutsättningslös. Då är jaget mottaglig för ett möte med den Andre. 

Enligt Levinas kommer ansvaret för den Andre alltid först. Jaget står inte i centrum i den 

etiska relationen, tonvikten ligger på att det finns andra människor utom jaget. Etiken utgår 

från den Andre. Det är nämligen genom mötet med den Andre som jaget kan uppleva sig vara 

en outbytbar, enskild människa.40 Upplevelsen av detta sporrar i bästa fall människan till ett 

ansvar för den Andre, att jaget inser vikten av etisk ansvarsfullhet. På så sätt är etiken en 

                                                                 
36 Göran Torrkulla, ”Emmanuel Lévinas – ett tänkande i det Olikas banor”, Glänta 2001:1-2, s. 101. 
37 Peter Kemp, Emmanuel Lévinas – en introduktion (Göteborg, 1992), s. 53. 
38 För begreppet det Samma gäller samma princip som för den Andre. Se not 6. 
39 Attridge (1999), s. 27. 
40 Torrkulla, s. 103. 
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oändlig cykel – den såväl utgår från som utmynnar i frågan om mänskligt ansvar.41 Etiken 

gäller alla människor, även de som inte lever upp till moralisk rättfärdighet kan handla etiskt 

ansvarsfullt. Moralen och etiken är inte i fas med varann. Moralen utgörs av de specifika krav 

som ställs på individen i ett socialt sammanhang och tillgodoser individen med normer.42 Till 

skillnad från etiken är kontroll att betrakta som moralens förutsättning. Moralens funktion är 

att upprätthålla de samhälleliga instanserna, den handlar i enlighet med Levinas inte om 

mänskliga relationer. Således föregår etiken moralen.  

Jag föreslår en läsning av Nyår i vilken etiken föregår moralen i enlighet med Levinas som 

följer. Uppehåller sig läsaren av Nyår endast vid moralen tenderar läsaren att hamna utanför 

romanen och romanpersonerna, med hänvisning till skribenterna som behandlat moralen i 

relation till författaren istället för i relation till Nyår. Eftersom Kenneths med sin nihilism 

provocerar läsarens moral, är det lättaste för läsaren att dra sig undan romanen helt och hållet. 

Är läsarens utgångspunkt istället att Kenneth har kapaciteten att i situationer kunna handla 

etiskt ansvarsfullt trots att helhetsintrycket av honom kommer att skapas utifrån att han 

provocerar läsarens moral, är det inte lika lätt att tappa kontakten med romanen. Härleder 

läsaren relationer som bygger på etisk ansvarsfullhet i texten, knyter läsaren täta band till 

personerna i texten. En sådan undersökning av Nyår kan göras genom att granska Kenneths 

relation till romanpersonen Ann, den Andre.  

I anslutning till min föreslagna läsning finns en anmärkning att göra. Med tanke på att 

Levinas etik rör mänskliga relationer, kan man fråga sig vad denna granskning har för 

mening, eftersom den utspelar sig inom litteraturen och således inte rör verkliga människor. I 

Levinas mening kan en text i sig inte vara etiskt ansvarsfull, men Levinas själv hänvisar ofta 

till litterära citat. Ofta citerar han Dostojevskij då han talar om jagets ansvar: ”[…] vi alla har 

skuld inför alla människor, i allt, och jag mer än alla andra.”43 Jag tycker mig kunna finna en 

väl grundad anledning till att Levinas använder sig av litterära citat. Levinas hävdar att han 

inte bygger upp en etik, i betydelsen en programmatisk filosofi.44 Skälet till detta, är att det 

inte går att på förhand beskriva vilka handlingar som är etiskt ansvarsfulla eller inte, eftersom 

etiken då skulle tematiseras. Jaget skulle i så fall kunna kontrollera samt göra sig en 

intellektuell föreställning om den Andre, den Andre skulle inte betraktas som unik och 

                                                                 
41 Ibid., s. 97. 
42 Se fotnot 20 i Attridge (1999), s. 28. 
43 Fjodor Dostojevskij, Bröderna Karamazov (Stockholm, 1986), s. 319. Citatet förekommer i exempelvis 
Emmanuel Lévinas Etik och oändlighet (Stockholm/Lund, 1988), s. 115. På s. 118 i samma verk återkommer 
citatet, denna gång ersätter Levinas ”skuld” med ”ansvar”.  
44 Lévinas (1988), s. 102. 
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följaktligen skulle den Andre upphöra att existera. I litteraturen finns hela panoramat av etiskt 

ansvarsfulla respektive icke-etiskt ansvarsfulla handlingar skildrade, förankrade i sina 

specifika, respektive sammanhang. Men att granska, eller som i Levinas fall hänvisa till en 

skildring av etisk ansvarsfullhet i litteraturen leder inte till att etiken tematiseras, just eftersom 

skildringen är knuten till sitt specifika sammanhang. Vad jag är övertygad om, är att 

litteraturens skildringar av etisk ansvarsfullhet pekar utom litteraturen. Jag tror att man kan 

säga att skildringarna påbjuder etisk ansvarsfullhet utan att beskriva hur etiskt ansvarsfulla 

handlingar ska utföras. Tack vare denna egenskap hos litteraturen tror jag att Levinas hänvisar 

till den. Det återstår att se om etisk ansvarsfullhet står att finna i Nyår. 
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Inventering av berättelsen om Ann 

I kapitel 5 i Nyår berättar Kenneth om hur han 1972 plötsligt mindes en röst som han några år 

tidigare hade hört i radio. Han lyckades få reda på att radioprataren heter Ann, och att hon 

nyligen hade tagit livet av sig. Han fick också reda på att Ann har en bror vid namn Kjell, som 

Kenneth sökte upp. Tillsammans åkte de till Anns lägenhet. Kenneth fick nycklarna till Anns 

lägenhet och gick dagen därpå dit och sökte igenom den. På vägen därifrån ringde han sin fru 

Eva. Eftersom Ann här har en central position är denna del i Nyår att betrakta som berättelsen 

om Ann. Berättelsen om Ann är i stort sett frånskild romanens handling i övrigt, endast namn 

som nämnts i berättelsen om Ann återkommer vid enstaka tillfällen. Betraktas berättelsen om 

Ann som en enskild enhet är den innehållsrik som en sammansatt novell. Jag har svårt att inte 

se den som ett stycke angelägen prosa. Eftersom berättelsen om Ann ingår i en roman går det 

inte att undgå att fråga sig vilken betydelse denna berättelse har i romanen. Jag är inte ensam 

om att ställa denna fråga, några skribenter som behandlat Nyår har ägnat sig åt berättelsen om 

Ann.  

Gunlög Lindh skriver i sin recension: ”Den bortgångna radioprataren Anns öde har en 

magnetisk dragningskraft på honom (trots att de aldrig träffats). Kenneth får tillgång till 

hennes lägenhet, tvättar sig med hennes tvål etc”.45 I dagspressens recensionsforum är 

utrymmet ofta strängt begränsat. Ändå har berättelsen om Ann mer eller mindre pressats in i 

Lindhs recension. I sammanhanget framstår den som aningen malplacerad och stympad, men 

ändå har recensenten tagit beslutet att den ska vara med – av skäl som inte har kunnat 

motiveras av recensenten, inte i texten och troligen inte heller för sig själv. Anna Fredriksson 

är i sin uppsats något mer utförlig. I en överblick av dödens exponering i Nyår ingår 

berättelsen om Ann: ”Kenneth ägnar sig åt att forska om en kvinna vars röst han hört på radio, 

och som begått självmord.”46 Senare i uppsatsen, då sexualiteten behandlas, återkommer hon 

till den: ”Om Ann, radioprataren som tagit sitt liv, säger en av hennes arbetskamrater att ’[…] 

hon hade ett sätt att vara som gjorde att man blev attraherad av henne, inte kanske sexuellt, 

men som människa.’ (s. 39) Döden är något tilltalande och lockande, men ’bortanför’ all 

                                                                 
45 Gunlög Lindh, ”Döden centralt motiv”, Västerbottens-Kuriren 01.06.1984, s. 2. 
46 Fredriksson, s. 6. 
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sexuell dragningskraft.”47 Det konstateras endast att dessa beröringspunkter finns, men inte 

vad de har för betydelse för texten. Här underordnas berättelsen om Ann därför den 

tolkningsmodell som Nyår analyseras genom, berättelsen om Ann används enkom för att 

bekräfta denna modell.  

Det är tydligt att berättelsen om Ann av bägge skribenter i någon mån uppfattats som 

betydelsefull för romanen, men de har inte kunnat beskriva hur eller varför den är 

betydelsefull. Jonas Larsson kan inte heller specificera vad berättelsen om Ann har för 

betydelse för romanen, men hänvisar till att det är karaktäristiskt för hela romanen att den är 

undflyende. Han benämner berättelsen om Ann som ett av många stickspår i Nyår enligt 

följande:  

Varför söker till exempel Kenneth upp brodern till en död kvinnlig radiopratare för att få veta så 
mycket som möjligt om hennes liv? Han har visserligen uppskattat hennes röst, men hans 
handlande framstår som något av ett mysterium. Kanske kan en del av dessa till synes 
meningslösa stickspår vara en produkt av Larssons sätt att skriva.48  

 

Larsson hävdar att stickspåren tillsammans utgör en strategi från författarens sida. Tack vare 

dem har ”[…] romanen en större likhet med livet självt än vad den annars skulle ha”.49 

Larsson försöker rättfärdiga att han inte kan förstå varför berättelsen om Ann är viktig – han 

påstår att den inte kan förstås, att den utgör ett mysterium, och att det är därför den har sin 

givna plats i texten. Hos Larsson är det inte bara så att berättelsen om Ann underordnas 

tolkningsmodellen. Här missgynnas också texten genom att han kallar beståndsdelar i texten 

för meningslösa utan att undersöka dem.  

Berättelsen om Ann har av dessa tre skribenter nämnts i förbigående. Alla tre undviker att 

befatta sig med vad som händer på dessa sidor, men hade berättelsen om Ann inte utgjort en 

viktig del av romanen hade den inte nämnts alls. Berättelsen om Ann är betydelsefull för 

romanen, även om den kan framstå som dunkel. Undersöks den, kan läsaren förvissa sig om 

att så är fallet.  

Närmast texten kommer Mikael van Reis: ”En kvinnlig radiopratare tar livet av sig och han 

försöker inventera det tomrum hon lämnar efter sig.”50 I denna mening tycker jag mig kunna 

skönja ett intresse för berättelsen om Ann. Meningen framstår inte som slappt inskjutet i 

                                                                 
47 Fredriksson, s. 25. 
48 Jonas Larsson, s. 9. 
49 Ibid. 
50 Mikael van Reis, ”Jag är en annan”, Göteborgs-Posten 24.04.1984, s. 2. 
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sammanhanget, utan pekar in i romanen. Han visar att det som händer i berättelsen om Ann är 

viktigt. Berättelsen om Ann lämnar spår.  

Upprinnelsen till berättelsen om Ann är att Kenneth hört en röst inom sig, som han snart 

identifierar som en röst han hört i radio. Det finns beröringspunkter mellan denna upprinnelse 

och detaljerna i Nyår. Skulle det stanna vid att Kenneth minns en röst, placerar den och sedan 

går vidare, skulle det vara en detalj. Men berättelsen om Ann är mer omfattande än så. 

Kenneth nöjer sig inte med att bli varse varifrån rösten kommer, utan försöker uppsöka Ann. 

Det ligger nära till hands att relatera till mötet med den Andre. Upprättar Kenneth ett möte 

med Ann, i betydelsen ett möte med den Andre? Då jaget står inför den Andre, är det denna 

människas ansikte som är det första jaget har att förhålla sig till. För att jaget ska vara etiskt 

ansvarsfull krävas att jaget varken kontrollerar eller har en intellektuell föreställning om den 

Andre och följaktligen inte heller den Andres ansikte. Ansiktet är bortom varje klassificering, 

varje entydig eller uttömmande beskrivning eller bestämning.51 På så sätt, menar Levinas, är 

ansiktet det sätt på vilket den Andre presenterar sig.52 Enligt Levinas hör ansikte och tal ihop. 

Ansiktet ”[…] talar på så sätt att det är ansiktet som möjliggör och påbörjar allt tal”.53  Den 

Andre behöver dock inte vara fysiskt närvarande för att ett möte ska kunna ske. Den Andre 

kan presentera sig för jaget genom sin röst utan att jaget har något annat än rösten att tillgå, 

för talet hör ihop med ansiktet – det är ändå ansiktet som talar, i enlighet med Levinas. Här 

presenterar sig Ann för Kenneth via sin röst i radio och utifrån dessa förutsättningar kan 

konstateras att Kenneth handlar etiskt ansvarsfullt. Det går nämligen inte att assimilera den 

Andre som det Samma om lyssnaren inte känner till något om den som talar utom dennes röst. 

Lyssnaren svävar i ovisshet om röstens förutsättningar, om den är förinspelad eller ej. Det är 

fullt möjligt att den man lyssnat till är död, vilket innebär att en lyssnare som trollbinds av 

rösten, vilket är fallet med Kenneth, inte kan assimilera personen bakom rösten som det 

Samma. Men han stannar inte vid detta. Så fort Kenneth träder utom denna relation till Ann, 

riskerar han att införliva henne som det Samma. 

 

Kenneth berättar att han 1972 lyckats placera rösten: ”Det var melodin i hennes röst, inte vad 

hon sa. Hon presenterade bara skivorna, sa ingenting särskilt personligt. Men jag blev helt 

trollbunden av henne […]. Sedan försvann hon plötsligt ur radion, någon gång under 

                                                                 
51 Torrkulla, s. 97. 
52 Aris Fioretos, ”Anteckningar kring aska, minne, spår”, Kris nr. 38 1989, s. 30. 
53 Lévinas (1988), s. 102. 
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sommaren 1969.”54 Sedan berättar Kenneth att han lyckats bestämma träff med en man som 

hette Alf Parmborg på Sveriges Radio dagen därpå. Kenneth berättar att han minns att han satt 

sig på sin säng och tänkt: ”Varför var jag så intresserad av henne?”55 Dock besvarar han inte 

frågan, för det finns ingen möjlighet att han skulle kunna göra det. Han väljer inte att bli 

trollbunden av hennes röst. Snarare är det Ann som anländer till Kenneth: ”The other appears 

in the form of the arrivant.”56  

Läsaren får dock information om varför Kenneth 1969 ägnade mycket tid åt att lyssna på 

radio. Detta är samma år som Kenneth flyttade till Stockholm, och från denna tid har han 

svårt att minnas genomgripande förändringar, ”[…] t ex minns jag inte hur jag någon gång 

1969 flyttade till Sundbyberg”.57 Under denna tid blev han trollbunden av Ann, ”[…] i timmar 

kunde jag lyssna, bestämde mig för varje skiva att slå av radion, kände mig ändå tvingad att 

höra henne ännu en gång, så pågick det i en evighet”.58 Därför ligger det nära till hands att 

uppfatta att Kenneth lyssnade på radio för att slippa konfrontera obehagliga tankar, i likhet 

med detaljerna. Precis som detaljerna pekar mot det som inte står i texten gör lyssnandet på 

radio också det – genom att Kenneth vill ha något att uppehålla sig vid för att slippa minnas, 

är det som uppehåller honom inte hans egentliga intresse. Ann var således inget ändamål för 

Kenneth när han lyssnade till henne 1969. Frågan varför han vill på tag på henne 1972, det år 

han placerat hennes röst, kvarstår. 

När Kenneth träffar Alf Parmborg får han veta att hon heter Ann Sahlén. Alf Parmborg 

tycker att det är konstigt att Kenneth frågar om Ann, och han undrar varför Kenneth vill träffa 

henne. Kenneth ljuger, säger att han tycker sig ha hört hennes röst i tunnelbanan och blivit 

nyfiken ”[…] på vem hon kunde vara”.59 Alf Parmborg berättar att ”[…] hon tog livet av sig 

förra veckan. Det var därför jag tyckte det var lustigt att du frågade efter henne just nu”.60 Det 

första Kenneth gör efter att han fått detta besked är att återigen relatera till hennes röst:  

”– Hon pauserade konstigt. Hennes röst var liksom ständigt fallande.”61 Förvisso finns 

möjligheten – som alltid – att Kenneth i återgivandet av denna dialog undvikit att redogöra för 

sin egen känslomässiga reaktion, men det är högst troligt att hans reaktion är såhär kylig. Hur 

                                                                 
54 Larsson, s. 37. 
55 Larsson, s. 37. 
56 Derek Attridge, “Trusting the Other”, The South Atlantic Quarterly 1994:1, s. 69. Som exempel på detta cit-
erar Attridge ur J. M. Coetzees Age of Iron, (New York, 1990), s. 71: ”I didn´t choose you, but you are the one 
who is here, and that will have to do. You arrived.”  
57 Larsson, s. 25. 
58 Ibid., s. 37. 
59 Ibid., s. 37 f. 
60 Ibid., s. 38. 
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som helst hakar Alf på och stämmer in: ”– Ja just det. Och ganska mörk.”62 Alf börjar berätta 

om att han träffat Ann på universitet där de bägge läste nypersiska. Hon hade gift sig med en 

man som fått en tjänst på ambassaden i Teheran. Alf och Ann hade sedan träffats av en slump 

ett år senare, då hade Ann just skilt sig, var arbetslös och Alf hade kunnat ordna jobb åt henne 

på radion. Ann hade slutat efter ett halvår. Ett halvår senare hade Alf träffat henne igen av en 

slump, nu jobbade hon på en blindskola och sa att hon trivdes. Det var sista gången han sett 

henne. Anns bror hade ringt Alf och berättat att hon tagit livet av sig med sömnmedel. Alf 

berättar att han genom Ann hade lärt känna hennes bror lite grand, och att brodern försörjer 

sig som matematiklärare. Kenneth frågar Alf om han har Anns brors telefonnummer. Alf:  

”– Javisst. Jag förstår inte varför du är så intresserad av Ann. Men hon var faktiskt en märklig 

kvinna.”63 Efter att Alf sagt detta frångår Kenneth sitt tidigare påstående, som hittills varit 

vägledande; ”[…] det viktiga var hennes röst”.64 Som att Alf genom sitt yttrande brutit isen 

kommer de två korthuggna frågorna ”– Hur gammal var hon?” och ”– Hur såg hon ut?” 

ställda efter varann, ivrigt.65 Alf svarar att hon troligen skulle ha varit 34 år gammal nu och 

redogör för sitt omdöme om Anns utseende: ” – Hon såg ganska normal ut, om man kan säga 

så. […] Hon var varken direkt vacker eller ful. Men hon hade ett sätt att vara som gjorde att 

man blev attraherad av henne, inte kanske sexuellt, men som människa. Det låter dumt va?”66 

Alfs relation till Anns ansikte bygger på hennes ansiktes fysik, och här är det knappast tal om 

ett möte med den Andre – genom att Alfs yttrande består av hans omdöme om hennes 

utseende står det klart att han inte värnar om den Andre. Genom detta omdöme har den Andre 

assimilerats som det Samma. Genom sina två ivrigt ställda frågor verkar Kenneth vara på väg 

åt samma håll. Hans reaktion på Alfs påstående är: ”Vi såg på varann som om vi var vänner 

sedan lång tid.”67 Som om han menar att de uppnått ett samförstånd i att de båda dras till Ann.  

Efter detta skiljs de åt. Kenneth försöker redan samma dag få tag i Anns bror, han ringer 

flera gånger utan att lyckas, varför han torde vara högst angelägen om att få tag på honom. 

Vad Kenneth vill Anns bror är oklart, och när han tagit reda på att han heter Kjell, åkt hem till 

honom samma kväll och blivit insläppt håller han lika låg profil som när han träffade Alf 

                                                                                                                                                         
61 Ibid. 
62 Ibid. 
 
63 Larsson, s. 39. 
64 Ibid., s. 37. 
65 Ibid., s. 39.  
66 Ibid. 
67 Ibid. 
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Parmborg. Kenneth uppfattar att Kjell ”[…] var mycket berusad, men försökte dölja det”.68 

Han kommenterar sedan Kjells utseende, ”Han hade bockskägg, såg faktiskt ut som en 

matematiklärare”.69 De sätter sig i vardagsrummet. Kenneth: ”– Jag hörde henne på radion, 

tyckte om hennes röst. Jag beklagar sorgen.”70  Kjell är kort i tonen med sitt svar; ”– Du ville 

någonting sa du”.71 Efter att Kenneth frågat om han kan berätta något om Ann säger Kjell: ”– 

Näe. Vad skulle jag säga då?”72 Efter att Kenneth svarat ”– Vad som helst. Jag är 

intresserad”73 börjar han ändå berätta: ”– Ann var ett år äldre än jag. Vi hade en ganska bra 

kontakt…”74 Sedan är det som att Kjell kommer på sig med att prata om sin döda syster inför 

en främmande människa, han avbyter sin redogörelse: ”Du kan ju inte vara riktigt klok, 

komma och fråga såhär.”75 Kenneth svarar:  
– Vill du att jag ska gå? 
– Det är okay om du stannar. 
– Du verkar inte gilla att jag är här.76  
 

Det som här händer är att Kenneth plötsligt bemöter Kjells korta ton med samma mynt, och 

konfronterar honom samtidigt med en uppriktig fråga, som för att avväpna Kjell. Det 

fungerar. Kjell: ”– Jodå. Det är bra. Det är helt okay. Du kanske vill ha en grogg?”77 Inbjudan 

till en grogg ger intryck av att Kjell vill att Kenneth ska stanna. Genom att Kjell frågar om 

Kenneth vill ha en grogg har läsaren fått svart på vitt att det verkligen är alkohol med i bilden, 

som Kenneth först hade förutspått. Alkoholen genererar gärna snabba humörsvängningar, 

varför det inte är orimligt att anta att Kjell plötsligt vill hålla kvar Kenneth hos sig. Säkert 

märker Kenneth detta, för han glider genast tillbaks till att han vill få reda på mer om Ann, 

han tackar nej till en grogg och vill att Kjell ska ta vid där han slutat sin redogörelse. Men det 

verkar som Kjell tappat tråden, troligtvis på grund av alkoholen: ”Han hade en vit polotröja 

med stora fläckar. Han kisade med ögonen när han tänkte efter.”78 Kjell frågar om Kenneth 

vill att han ska berätta om hennes sexliv, Kenneth svarar att han inte behöver göra det. Han 

håller låg profil, säger varken ja eller nej till Kjells förfrågan, låter Kjell själv tar ställning till 

vad han vill berätta. Kjell släpper det ämnet och verkar också helt släppa engagemanget, han 

                                                                 
68 Ibid., s. 39 f. 
69 Larsson, s. 40. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 



 20

blir oseriös: ”– Ska jag berätta om hennes favoritmat? Om vår farmor? Ska jag berätta om vår 

farmor? Nä, jag bara larvar mig. Ska jag berätta om hennes favoritmat? Nä…”79 

Kenneth verkar ge Kjell fritt spelrum i deras samtal. Kjell fortsätter: ”– Ann brukade göra 

sådana här dockor… Dockor av olika material, som konstverk alltså. Hon ställde inte ut dem, 

utan hon gav dem till olika barn. Det var en massa olika dockor. Dockor av cigarrettpaket och 

tuggummi och… klockor, nu överdriver jag. Nä, det var dockor av garn och toalettrullar 

och… ja.”80 Här finns det fog för att ifrågasätta Kjells uppriktighet snarare än Kenneths. 

Yttrandet är förvirrat genom hans överdrifter, men Kenneth – liksom läsaren – är vid det här 

laget väl medveten om att Kjell är berusad. Kenneth ger dock inte uttryck för någon 

tveksamhet gentemot vad Kjell sagt. Istället frågar han om de träffades ofta. Kjell berättar att 

han krökat det senaste året, de träffades inte ofta. ”Nej, Ann hon skötte sig bra” försäkrar 

han.81 Inte heller här redovisar Kenneth någon eventuell respons på Kjells yttrande, han frågar 

istället:  

”– Ann bodde i Iran ett tag va?” Kjell: ”– Ja, det stämmer. Har du lust kan vi fara dit. Till 

hennes lägenhet. Den ligger i Gröndal. Vi kan ta en taxi.”82 Innan Kjell sagt att han syftar på 

hennes lägenhet ser yttrandet ut att hänga ihop med Kenneths senaste yttrande, det verkar 

först som han menar att de kan åka till Iran. När det sedan visar sig att Kjell talar om hennes 

lägenhet står det klart att han undvikit att prata om Iran. Han bekräftar att Ann bott i Iran men 

går sedan direkt in på ett annat ämne. Kjell lyckas avvärja samtalsämnet, Kenneth engageras 

av Kjells idé. Det framgår inte alls vad de ska göra i hennes lägenhet. Innan de lämnar Kjells 

lägenhet säger Kjell till Kenneth: ”Kan du gå ut och kolla så att allting är släckt?”83 Yttrandet 

antyder att Kjell har förtroende för Kenneth, att se om en bostad medför ansvar. Sådant 

överlåtes inte på vem som helst, såtillvida personen som överlåter ansvaret inte är vid sina 

sinnens fulla bruk, vilket ju här är fallet. Men å andra sidan har Kjell visat skärpa i sitt sätt att 

slippa resonera kring Anns förehavanden i Iran – men detta behöver inte vara en medveten 

strategi, det kan röra sig om en tillfällighet. Hur det förhåller sig förblir oklart. 

Kjell och Kenneth tar en taxi till Anns lägenhet, ”[…] allting var orört. Det var en liten 

tvåa, med vacker utsikt över vattnet. Hennes blommor slokade, jag hämtade ett glas vatten 

och vattnade dem”.84 Genom blomvattningen ger Kenneth uttryck för en omsorgsfullhet som 
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han tidigare inte gett uttryck för. Yttrandet som följer på detta är Kjells, och kommer väldigt 

plötsligt: ”– Du kan få nyckeln hit om du vill.”85 Läsaren har tidigare kunnat se att Kjell 

verkar ha etablerat en tilltro till Kenneth, då han ville bjuda honom på grogg. Sedan verkar 

han ha förtroende för Kenneth genom att låta honom se över sin egen bostad. Väl i Anns 

lägenhet visar sig Kenneth huslig tack vare sin omsorg om växterna. Det är som att 

omsorgsfullheten är den avgörande faktorn som behövs för att Kjell ska kunna fråga om 

Kenneth vill ha nycklarna. Det verkar som om han planerat att fråga om det – annars skulle 

det inte komma så plötsligt. Kenneth ger uttryck för en osäkerhet, han vet inte riktigt hur han 

ska ta det: ”– Varför vill du ge mig den? Du känner mig ju knappast.”86  Kjell: ”– Jag vill inte. 

Jag varken vill eller inte vill. För mig har det ingen betydelse.”87 Kjell verkar velig, som att 

han inte riktigt vet varför han ska ge nycklarna till Kenneth. Han bara måste göra det, som om 

han inte vill kännas vid hennes lägenhet för tillfället. Kanske för att slippa åka dit och se över 

lägenheten, slippa ta ansvar – uppenbarligen hade ingen varit där och gjort det eftersom 

blommorna slokade. Att Kenneth anförtros detta ansvar är troligtvis källan till Kenneths 

osäkerhet. Ansvaret innefattar inte endast att förfoga över hennes lägenhet utan också till att 

etablera en etiskt ansvarsfull relation till den bild av Ann som han verkar vilja ta del av genom 

sina efterforskningar, en bild som omfattar mer än endast rösten. Först här verkar det stå klart 

för Kenneth att detta inbegriper ett ansvar, därav osäkerheten. Läsaren kan därmed ställa sig 

frågan: Vill Kenneth att Ann ska vara något annat än en röst för honom eller inte? 

Efter diskussionen går Kjell igenom några lådor och finner ”[…] en liten hög med 

fotografier. De flesta föreställde en man.”88 Kjell tycks inte visa något vidare engagemang: ”– 

Hon var gift med honom, sa han. Här är hon. Det var tre år sedan.”89 Eller så vill han inte 

berätta. Beröringspunkter med Iran finns med i sammanhanget. Kenneth beskriver inte 

mannen, men däremot Anns utseende. Dock utan något uttömmande värdeomdöme, även om 

han verkar sympatisera med vad Alf Parmborg sagt om henne och engageras av att se 

fotografiet: ”Hon hade mycket kortklippt brunt hår, det fanns en harmoni i hennes ansikte. Alf 

Parmborg hade haft rätt om hennes ögonfärg också, hon hade klarblå ögon. Jag höll länge i 

fotografiet.”90 Kjell: ”– Jag kanske ska lägga mig här. Det är nog inte så bra förresten. Vill du 

                                                                 
85 Ibid. 
86 Larsson, s. 41. 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Ibid., s. 41 f. 



 22

vara kvar här?”91 Här är det som att han för ett ögonblick glömmer bort att han inte vill kännas 

vid Anns lägenhet. Han känner sig trött, vill sova och kommer sedan på sig; ”Det är nog inte 

så bra förresten.”92 Kenneth svarar: ”– Nej, men det vore fint om jag fick nyckeln hit.”93 Efter 

detta följer ett längre glapp i tid. Nästa stycke utspelar sig på eftermiddagen dagen efter att de 

varit där, Kenneth har tagit sig till Gröndal i snöoväder för att utforska lägenheten ensam. 

”[…] redan denna första dag skulle jag gå till henne” säger Kenneth, men detta är det enda 

besöket läsarna får ta del av – meningen antyder att det skulle kunna skett flera gånger.94 Hur 

som helst tyder det faktum att han är där första dagen, trotsande ett oväder, på att han är högst 

angelägen om att utforska lägenheten. Beskrivningarna av lägenheten är denna gång mer 

detaljerade än vid första besöket. Här är inte detaljerna som de brukar, de är inte ingående 

gestaltningar av valda utsnitt i den fysiska omgivningen. Här förekommer ett kluster av 

detaljer som glider in i varann och som beskriver vad Kenneth har för sig i lägenheten. Då 

detaljrikedomen här är mer påtaglig än vanligt, kan läsaren ställa sig frågan om Kenneth här 

således undviker att konfrontera en diger lista med obehagliga tankar. Jag tror inte att så är 

fallet. Här skiljer sig inte bara gestaltningen av detaljerna utan också motiven med dem. Hos 

Ann klamrar han sig fast vid detaljer för att det inte finns något annat att klamra sig fast vid, 

han vet inte någonting om Ann, känner bara till de uppgifter han tagit del av genom Alf 

Parmborg och Kjell Sahlén. Ett utsnitt:  

I över fyra timmar var jag i lägenheten, gick igenom hennes böcker, hennes kläder, tittade på 
fotografierna, läste ett par brev, bläddrade i några Time som låg där. Breven var förresten inte 
alls intima. Det låter kanske lite otrevligt att jag läste hennes brev.95 

 
I citatet ger sig berättaren Kenneth till känna. Kenneth beskriver hur breven är opersonliga, 

som för att rättfärdiga sitt läsande. Detta är riktat till adressaten, han uttrycker en tveksamhet 

gentemot vad han själv gjort. Denna tveksamhet är viktig. Läsaren har kunnat se att sökandet 

efter Ann inte slutar då Kenneth blivit varse hennes död, utan pågår ända fram tills att han för 

andra gången befinner sig i hennes lägenhet. Hans huvudsyfte med sökandet torde därför inte 

vara att bli trollbunden av hennes röst igen. Genom att han tar emot nycklarna av Kjell kan 

det snarare verka som att han vill låta sig bli trollbunden av något annat som har med Ann att 

göra än hennes röst. Men Kenneth visar osäkerhet redan när Kjell frågar om han vill ha 

nycklarna till lägenheten, och osäkerheten tilltar genom att Kenneth visar tveksamhet under 
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andra besöket i Anns lägenhet. Han tittar på fotografier och bläddrar i brev, men verkar inte 

kunna förmå sig att göra sig någon egen bild av breven, berättar bara att ”[de] var kanske 

förvånansvärt opersonliga [min kurs.]”.96 De mystiska omständigheterna som omgärdar Anns 

relation till sin man och vistelsen i Teheran, som framför allt framkommer genom Kjells 

ovilja att prata om dem, kvarstår. Det verkar inte finnas något intresse för Kenneth att forska i 

det. Jag uppfattar att det mest påtagliga som Kenneth erfar i Anns lägenhet är att ett tomrum 

växer fram i honom själv tack vare Ann, för att anknyta till van Reis reflektion kring 

berättelsen om Ann i sin recension av Nyår.97 Genom att läsa breven försöker Kenneth 

upprätta en intim relation med det Ann lämnat efter sig, vilket innebär att han försöker 

assimilera henne som det Samma, men utan att lyckas. Det han istället upplever är bristen på 

delaktighet i Ann. Det är som att han ångrar sig, att läsa hennes brev och se fotografier av 

henne når inte upp till upplevelsen av hennes röst.  

Kenneth söker inte efter att bli trollbunden av hennes röst och vill uppenbarligen inte heller 

bli trollbunden av något annat – kvar återstår därför ingenting. Detta gör att Kenneth erfar ett 

inre tomrum, och mot detta kan han inte värja sig. Kenneth har uppehållit sig vid detaljer för 

att undvika obehagliga tankar. Det är som att Kenneth tvingas fylla tomrummet med dessa 

obehagliga tankar. När han kommer ut ur lägenheten kan han, om än temporärt, konfrontera 

tankarna – han går direkt till en telefonkiosk och ringer sin fru, för första gången sedan han 

lämnat henne: ”En plogvall hade täckt för ingången till en telefonkiosk, jag försökte öppna 

glasdörren. Tillslut gick den upp […]. Jag mindes fortfarande numret hem till Eva. Hon 

svarade efter några signaler.”98  

Han säger ”hem till Eva”, vilket tyder på att han inte kan knyta sig själv till det forna 

hemmet, men genom att han minns numret ändå har bevarat band till det. Att komma ihåg sitt 

eget gamla telefonnummer utgör med största sannolikhet obehaglig tanke för honom. Här 

konfronterar han den, och andra helt klart obehagliga tankar – efter att Eva lyft luren ger han 

sig direkt till känna: 
– Hej Eva. Det är jag. Jag ringer från Stockholm.  
– Hej. Är det du? 
– Ja. Hur är det? 
– Bra. Det är så konstigt att prata med dig. 
– Är det bra med barnen? 
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– Dom håller på att bli stora. Stefan går i ettan. Det är bra… det är bra med dom.99 
 

Eva frågar vad Kenneth sysslar med, han säger som det är, att han jobbar som nattportier. Han 

frågar vad hon sysslar med, hon svarar: ”– Det vanliga. Det går runt i alla fall.”100 Hon frågar 

om Kenneth trivs ”[…] bättre där nere […]”, han svarar ”– Ja. Jag trivs bra”.101 Han ger i 

dialogen intryck av att vara säker på att han trivs där han är, vilket det snart visar sig att han 

inte är. När Eva på detta svarar: ”– Det kanske är bra det som hände då”, och syftar på att han 

lämnade dem, svarar Kenneth med att vara mindre säker: ”– Ja. Jag vet inte. Jag kanske ringer 

dig nån fler gång.”102 På detta svarar Eva ”– Det är bra”, och strax efter lägger de på.103 

Därmed är berättelsen om Ann slut.  

Evas konsekvent lakoniska hållning, helt i fas med Kenneths, fordrar att kommenteras. En 

möjlighet till att Evas hållning är i fas med Kenneths kan vara att berättaren Kenneth inte 

förmår göra rättvisa av hennes uttryckssätt, vilket kan vara av både känslomässiga och 

tekniska anledningar – en möjlighet som förstås också gäller hans eget uttryckssätt. Men det 

finns andra möjligheter. Eftersom detta är första kontakten han tar med Eva sedan han 

lämnade lappen med meddelandet att de kan betrakta honom som död, och det vid tillfället 

har gått tre år sedan dess, har hon troligen lyckats vänja sig vid att förhålla sig till Kenneth 

som död. Även om ett sådant meddelande inte leder till att mottagaren lyckas med, och 

kanske inte ens vill lyckas med att betrakta den som skrivit brevet som död, så är det möjligt 

att det faktum att meddelandet skrivits tar död på relationen med den som skrivit brevet.  

 

Det fordras en belysning av Kenneths medvetandenivå, kring denna har frågetecken 

framkommit genom läsningen. Det framgår i berättelsen om Ann att Kenneth har kunnat ljuga 

för Alf, men inte för Kjell. Lögnen inför Alf är en smärre lögn. Han sätter sökandet efter Ann 

i ett sammanhang, för att ge en rimlig anledning till att han vill få tag på Ann; han påstår sig 

ha hört hennes röst i tunnelbanan och blivit nyfiken ”[…] på vem hon kunde vara”.104 När han 

träffar Kjell finns inga ansatser till dylika lögner. Istället tar han risken att bli avhyst, genom 

att rakt ut fråga om han tränger sig på. Han säger som det är, att han är intresserad, men 

pressar inte Kjell på några svar. Han fortsätter intressera sig för Ann trots att han blivit varse 
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att hon är död, men det är inte med samma engagemang han söker. Kenneths båda vistelser i 

Anns lägenhet är präglade av tveksamhet. Det är därför mycket möjligt att han är medveten 

om att det inte spelar någon roll vad han än får reda på om Ann, att han vet att han genom 

henne inte längre kan undvika obehagliga tankar, vilket han kunnat då han lyssnat till henne i 

radio.  

Så behöver dock inte vara fallet. Det finns faktiskt några anmärkningar att göra, som ger för 

handen att Kenneth inte är medveten om vad det är frågan om i berättelsen om Ann. Då och 

då verkar det som att Kenneth undanhåller läsaren information. Det ligger nära till hands att 

fråga sig om Kenneth inte är uppriktig i återgivandet av sina egna yttranden i dialoger. Ljuger 

berättaren Kenneth om vad han upplevt? Jag tror inte att hela berättelsen Kenneth byggt upp 

skulle bestå av floskler. Fundamentet är att det som Kenneth berättar är angeläget för honom 

själv, skulle så inte vara fallet skulle det betyda att Kenneth bryter mot det kontrakt som han 

upprättat med sig själv och således också med läsaren. Möjligheten finns dock att Kenneth 

inte har insikt i de upplevelser han berättar om, men vill tro att han har det, och manifesterar 

denna tro i berättelsen. Om så är fallet står ändå fundamentet stadigt. Som Svedjedal hävdar, 

lyckas Kenneth ändå med att låta berättelsen vara ”[…] ett skydd mot (inte för!) den egna 

personligheten”, vilket således innebär att den fyller sitt ändamål för honom.105  

Det finns sådant som talar för att Kenneth vill tro att han har insikt i sina upplevelser. 

Under det att han träffar Kjell blir detta synligt. Det verkar som att berättelsens riktning inte är 

tydlig. Kjell verkar ömsom berusad och ömsom skärpt under sin medverkan. Det faktum att 

det är svårt för läsaren att veta var man har honom, har inte enbart att göra med den berusades 

lynnighet. Det visar sig nämligen att Kenneths återgivanden av Kjells yttranden inte är i fas 

med varann. Kenneths återgivning av hur Kjell resonerar om vad han skulle kunna berätta om 

Ann; ”– Ska jag berätta om hennes favoritmat? Om vår farmor? Ska jag berätta om vår 

farmor? Nä, jag bara larvar mig. Ska jag berätta om hennes favoritmat? Nä…”106 ger intryck 

av att Kjell är berusad. När Kjell sedan lyckas avvärja ett samtalsämne – det om Ann, hennes 

man och vistelsen i Teheran – verkar Kjell mer skärpt och när de sedan befinner sig i Anns 

lägenhet verkar han inte berusad alls. Det är helt enkelt inte trovärdigt att han nyktrat till inom 

loppet av ett par timmar. Att uppgifterna om Kjell är motstridiga tyder på att Kenneth inte vet 

var berättelsen ska föra honom. Genom att jag här ställer dessa motstridigheter mot varandra 

blottas berättarens osäkerhet, och den korthuggna tonen som Kenneth framställer sig själv 
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med i dialoger framstår i ljuset att detta som ett sätt att söka väga upp osäkerheten. Skulle 

Kenneth vara medveten om den centrala betydelse Ann har för att han ska lyckas ta kontakt 

med Eva, skulle han här inte uppehålla sig vid Kjell i denna utsträckning. Kenneth värjer sig 

mot excesser. Hade han varit medveten om berättelsens riktning, hade resonemangen kring 

Kjell i detta sammanhang utgjort en excess. Hade Kenneth haft insikt hade han vigt ett enskilt, 

ansenligt utrymme till resonemang kring Kjell med tanke på vad som framkommer längre 

fram i romanen, då Kjell vid ett tillfälle nämns: 

 [Det] fanns en märklig likhet mellan de män jag mötte. […] Bosse Segerstedt; Kjell Sahlén 
(Anns bror); och nu Benny. De verkade redan ha levt sina liv. De var också alla mer eller 
mindre alkoholiserade. […] och hur mycket av dem var egentligen avspeglingar av mig?107  

 

Kenneth har här kommit fram till vad han inte greppat när han berättade om Kjell i berättelsen 

om Ann. Kenneth drar slutsatsen att han på något sätt identifierat sig med Kjell, därför har 

han haft svårt att beskriva honom. Medvetandenivån har alltså gradvis stigit under 

berättandets gång. Som Horace Engdahl hävdar, är Nyår en utvecklingshistoria, textens 

utveckling är i fas med Kenneths.108 Berättandet fyller således, åtminstone delvis, Kenneths 

motivering med berättelsen; att uppnå klarhet.109 

 

På ett ställe i övriga boken refereras till Ann, och det är strax efter berättelsen om Ann: ”Snön 

hade upphört falla under kvällen, och snö var sedan under en tid för mig förbundet med Anns 

röst.”110 

För det första måste konstateras att det blir tomt genom att läsaren inte får reda på mer om 

vad som hänt i relation till berättelsen om Ann. Går Kenneth dit fler gånger utan att han 

berättar om det eller la han nycklarna i brevlådan efter det andra besöket hos Ann som 

skildras? Denna uppföljande mening visar att det som hänt genom berättelsen om Ann präglat 

honom, men i vilken utsträckning? Det är anmärkningsvärt att han skriver att han under en tid 

förband snö med Anns röst. Att tiden inte preciseras torde ge upphov till bryderier hos läsaren 

– är det fråga om resten av vintern eller kanske flera vintrar? Det är inte likt Kenneth att ge en 

oprecis angivelse som denna, då han ju ofta återger detaljer och har ett tyglat språk. Här är det 

något som inte riktigt stämmer, och det hos berättaren Kenneth. Kenneth vet hur länge han 
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förband snö med Anns röst när han befinner sig i berättarsituationen. Att han inte preciserar 

angivelsen kan betyda att det är möjligt att han fortfarande, i berättarsituationen, relaterar snö 

till Anns röst, och med hänvisning till att han vill vara så uppriktig som möjligt vill han inte 

ljuga. Men om så är fallet, varför kan han inte skriva det? Mycket talar för att han i 

berättarsituationen upplever något plågsamt med det som skildras i berättelsen om Ann. 

Minnet av upplevelsen av att ta kontakt med Eva, det vill säga konsekvensen av att han sökt 

upp Ann, torde vara det som plågar honom. Tack vare samtalet med Eva kan han inte undgå 

att bli varse vilka konsekvenser hans svek har fått. 

Efter att han ringt till Eva denna gång dröjer det ända till 1974 innan han söker upp henne 

igen, åtminstone i vad som redovisas för läsaren. Denna gång besöker han henne, dyker upp 

oanmäld i Vilhelmina. Detta skildras i kapitel 8, emellan de båda kontakttillfällena berörs Eva 

knappt alls, bara i förbifarten vid ett par tillfällen, som här i en parentes i en mening som 

beskriver ett annat sammanhang: ”Någon gång i slutet av februari (dagen efter mitt 

telefonsamtal med Eva) gick jag på en konsert där några avantgardistiska rockband skulle 

spela.”111 Vid ett annat tillfälle påstår han sig ha varit medveten om Evas närvaro i tankarna, 

men utan att kunna ”se” henne.112 

Efter berättelsen om Ann slutar således både Ann och Eva att omtalas samtidigt. Vad finns 

egentligen kvar från berättelsen om Ann? Genom att Kenneth påstår att han förbinder snö 

med Anns röst kan han samtidigt inte längre relatera till sitt inre tomrum – tomrummet verkar 

ju ha uppstått delvis genom att Kenneth inte försökt att komma i kontakt med Anns röst. Det 

står således klart att Kenneth i denna mening återvänder till att relatera till Ann såsom han 

relaterade till henne innan han påbörjade sitt sökande. Förklaringen till detta torde vara att 

Kenneth kommit att förknippa Ann med Eva, därför kommer också Ann att utgöra en 

obehaglig tanke. Då Kenneth förknippar Ann med hennes röst påminnas han inte om Eva. 

Dock verkar det som att han inte helt lämnat berättelsen om Ann bakom sig. Han säger att 

han förbinder snö med Ann, precis som om allt som utspelats i berättelsen om Ann filtrerats 

bort i hans minne utom just snön, som i detta textparti är rikligt förekommande. Genom denna 

mening är det som att han vill kunna helt förbigå det som utspelas i berättelsen om Ann, men 

han kan inte bibehålla trovärdigheten inför sig själv om han helt låtsas om det – att relatera till 

snön blir en hållhake till det som utspelar sig i textpartiet. Det hör till saken att nämna att 

ordet snö förekommer närmare 50 gånger i Nyår.  
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Under de dryga två år som går utan att han har kontakt med Eva beskriver Kenneth idel 

hemskheter som han upplever, av vilka vissa är framkallade av honom själv. Under alla 

omständigheter kan sägas att den bild läsaren har kunnat göra sig av Kenneth som nihilist 

utifrån vad som framkommit innan berättelsen om Ann, här bekräftas med råge. Intensiteten i 

beskrivningar av vad som hänt under dessa år är hög fram tills kapitel 8, men här avstannar de 

och han börjar berätta om tiden på Akademiska Sjukhuset i Uppsala, där han vårdades efter 

olyckan. Han börjar minnas den tiden genom att han är på besök hos en ögonläkare: ”Jag 

försökte återkalla en cigarrett jag rökte i cafeterian på Akademiska Sjukhuset, hur jag drog in 

röken, kände en svettdroppe vid hårfästet med handen.”113 Det går att närmare specificera 

denna detalj. Det Kenneth här återger är en typisk detalj i romanen, men observera: det står 

inte i texten att han återkallade en detalj utan att han försökte göra det. Det verkar alltså som 

att Kenneth inte nöjer sig med att minnas denna detalj, han vill komma ännu närmare – med 

tanke på att detaljernas funktion verkar vara att ersätta ett obehag är det här som att han 

försöker nå själva obehaget, men detaljen står i vägen.  

Jag tror att Kenneth här beskriver hur han försöker minnas Eva. Han försöker återigen ”se” 

henne, men utan att lyckas konfrontera den tanken. Han berättar sedan hur han under samma 

dag plötsligt känner sig mycket nedstämd. Hemma försöker han läsa, men blir rastlös. ”Det 

hände mig ibland att jag plågades av rastlöshet. Jag ville göra så mycket, men allt rann bara ut 

i sanden. […] Det jag kände var att jag hade blivit en växt, och det kunde jag aldrig 

acceptera.”114 Detta är en viktig dag, för det verkar som att Kenneth återigen erfar sitt inre 

tomrum. Denna gång tycks tomrummet ge sig till känna mer påtagligt än förra gången. 

Läsaren kan följa hur det gradvis ger sig till känna. Försöket att minnas Eva men utan att 

lyckas får honom nedstämd, men nedstämdheten övergår i en rastlöshet som i sin tur får 

honom att känna att han vill rycka upp sig. Genom Kenneths beskrivning av hur han känner 

sig som en växt är det inre tomrummet ett faktum. Det hela kulminerar genom att Kenneth 

verkställer den obehagliga tanken på att besöka Eva: ”Så: nästan som en sömngångare 

packade jag min resväska efter maten. […] Nu var jag ju på väg. Tåget till Vännäs skulle gå 

först 21.05.”115 Framme i Vännäs på morgonen tar han en rälsbuss till Vilhelmina: ”När jag 

kom fram till byn var det helt mörkt. Jag gick långsamt mot vårt hus.”116 Det är som att 

kyligheten som Kenneth visade i berättelsen om Ann har släppt. Då Eva öppnar dörren 
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kramas de: ”Jag höll om henne en lång stund”.117 Plötsligt känner han en tillhörighet – han 

skriver i ovanstående citat vårt hus till skillnad från ”[…] hem till Eva […]”, som det låter i 

berättelsen om Ann.118 Det första Eva säger efter att de kramats är: ”– Mina händer är flottiga, 

sa hon. Jag håller på att göra en radiokaka.”119 På detta redovisar Kenneth inget svar, han går 

in i huset och hälsar på sina barn. Radiokaka. Evas yttrande är en referens till Ann. 

Möjligheten finns att detta kan vara en tillfällighet. Men eftersom Kenneths besök ska visa sig 

komma att ha stor betydelse för händelseutvecklingen, kan det ändå vara fruktbart med några 

anmärkningar kring radiokakan som en referens till Ann. Besökets betydelse består i att Eva 

ska komma att bli en etablerad romanperson, det är som att isen mellan dem bryts – hon 

upphör att utgöra en tanke som vållar honom obehag. Därmed torde inte heller Ann längre 

kunna vålla honom obehag, därför kan hon dyka upp i skepnad av radiokakan som Eva bakar, 

för att sedan försvinna lika snabbt, denna gång helt och hållet ur handlingen. Att Ann i denna 

blixtvisit dyker upp som en förbrukningsvara tycks markera att hon gjort sitt i Nyår. 

Obehagen har dock inte helt upphört. Hos berättaren Kenneth verkar de kvarstå, genom 

minnet av hans eget handlande. 

 

Berättelsen om Ann lämnar spår hos Kenneth. Allt som händer i detta textparti, och det är 

som framgått en hel del, kan knytas till Ann. Detta trots att det inte är som en i romanen 

närvarande person Ann ger sig tillkänna; när Kenneth börjar intressera sig för Ann är det 

rösten av henne han minns, sedan blir han varse att hon inte lever, sista gången hon dyker upp 

tycks vara i egenskap av en kaka. Jag tänker mig att spåret har med Ann att göra, men på 

vilket sätt? För att förstå detta kan Levinas konsulteras, för honom är spåret av fundamental 

betydelse i relationen till den Andre. Då Levinas hävdar att mötet med den Andre sker via 

denna människas ansikte, utgör spåret det märke i det förflutna utifrån vilket detta möte 

förstås.120 Den Andre lämnar spår efter sig, och spåret är det enda som det etiskt ansvarsfulla 

jaget kan förhålla sig till som vittnar om den Andres existens. Om jaget låter spåret utgöra en 

bro mellan jaget och den Andre, sker inget möte. Det går inte att söka en korrelation mellan 

spåret och den Andre: ”Relationen mellan det betecknande och betydelsen är i spåret inte en 

korrelation utan själva avböjningen […].”121 Kenneth tycks till en början söka en korrelation 

                                                                 
117 Ibid. 
118 Ibid., s. 43. 
119 Larsson, s. 85. 
120 Kemp, s. 53. 
121 Emmanuel Levinas, ”Den andres spår”, Kris nr. 38 1989, s. 12. 
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mellan Anns röst, som är det spår efter Ann som Kenneth till en början följer, och människan 

Ann. Han tror här att spåret leder fram till henne. Men efter berättelsen om Ann, då han i allra 

högsta grad är medveten om hennes död, kommer han åter att relatera till hennes röst. Detta 

innebär att Kenneth godtar avböjningen i spåret.  

I berättelsen om Ann följer Kenneth spåret efter Ann. Men klart är att spåret inte leder fram 

till Ann, utan fram till Eva, i etapper – först tar han kontakt med henne via telefon och 

slutligen står de ansikte mot ansikte. Hur ska då detta förstås? Jo, Ann inte bara lämnar spår 

utan utgör också ett spår. Levinas hävdar att ”[…] spårets betydande består i att betyda utan 

att låta framträda” och det är i enlighet med detta Ann är positionerad i texten.122 Ann gör sig 

inte till känna, hon är alltjämt passiv.  

Kenneth vet inte något om Ann utom rösten. Han gör ansatser till att assimilera henne som 

det Samma, men utan att lyckas – istället verkar försöken utmynna i att han erfar ett inre 

tomrum. Kenneth följer spåret efter Ann ända fram till Eva, och efter vad som framkommit 

om berättelsen om Ann i förhållande till Levinas, handlar Kenneth etiskt ansvarsfullt i relation 

till Ann. För det första: Genom att Kenneth tack vare Ann tycks erfara ett inre tomrum, står 

det klart att han inte kräver något av henne. Kenneth är förutsättningslös i relation till Ann, 

vilket innebär att han är mottaglig för ett möte med den Andre. För det andra är det inte ett 

överlagt val av Kenneth att följa spåret efter Ann – det sker i farvattnet av att Kenneth 

trollbundits av hennes röst som han inte valt att bli trollbunden av – Ann är en arrivant.123  För 

det tredje verkar det som att Kenneth under sitt umgänge med Kjell blir medveten om sitt 

ansvar inför Ann, den Andre. Han skulle kunna assimilera Ann som det Samma, men väljer 

att inte göra det. Han kommer istället att åter relatera till Anns röst, så som hon presenterat sig 

för Kenneth i radio, och utifrån dessa förutsättningar handlar Kenneth etiskt ansvarsfullt. En 

radiolyssnare som i likhet med Kenneth trollbinds av rösten kan inte assimilera personen 

bakom rösten som det Samma.  

Läsaren kan också se att Kenneth, genom att följa spåret efter Ann, förändrats. Det är tack 

vare Ann han tycks erfara ett inre tomrum och detta är en förändring i Kenneth som ger 

upphov till förändring i yttre omständigheter. Andra gången detta tomrum tycks ge sig till 

känna leder det till att han söker upp Eva. Att ha låtit sig förändrats genom den Andre är ett 

bevis på att ha handlat etiskt ansvarsfullt i relation till den Andre.124 För att förändring ska 

kunna ske, måste individen släppa taget om sig själv, så att säga sätta det egna jaget på spel. 

                                                                 
122 Levinas (1989), s. 13. 
123 Attridge (1994), s. 69.  
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Då har man levt upp till förberedelsen inför mötet med den Andre; ”I trust the other before I 

know what the other will bring”, varit mottaglig för ett möte med den Andre. 125    

Är det nu så att Anns sista sejour är i egenskap av en förbrukningsvara, står inte detta i 

motsats till etisk ansvarsfullhet. Det är inte Kenneth som har reducerat henne. Han väljer inte 

att hon ska dyka upp som förbrukningsvara, liksom han inte väljer att bli trollbunden av 

hennes röst. 

Eftersom spåret leder fram till Eva, pockar hans relation till Eva på en granskning. En 

sådan granskning kräver dock att betrakta romanen i ett helhetsperspektiv, därför gör jag inte 

anspråk på en sådan granskning. Det är ändå på sin plats med några kommentarer, i anslutning 

till vad som konstaterats om hans handlande i relation till Ann. För det första: Kan läsaren 

någonstans finna att Kenneth tar ansvar för Eva? Jag tycker mig finna en ansats, och den 

består i att Kenneth, när han erfar tomrummet i sig själv, måste fylla det med obehagliga 

tankar på Eva. Jag tror att han är tvungen till detta, och att det är ansvaret inför Eva som 

genererar detta tvång. För det andra: Kenneth är i relation till Ann förutsättningslös, men även 

vid det första tillfället han tar kontakt med Eva tycks så vara fallet. Detta kan framför allt 

knytas till vad jag i min läsning kommit fram till angående Kenneths medvetandenivå. 

Berättaren Kenneths medvetandenivå har gradvis höjts under berättandets gång. När han 

berättar om Ann, vilket är ett tidigt parti i romanen, är den således tämligen låg. Med 

hänvisning till hur det förhöll sig ett drygt decennium innan, då Kenneth upplevde det han 

berättar om och hur han då uppehållit sig vid detaljer för att slippa konfrontera obehagliga 

tankar, måste hans medvetandenivå följaktligen ha varit låg även där. Ändå leder spåret 

honom fram till Eva, och han planerar inte att söka upp henne. Om detta har han släppt 

kontrollen. 

Hade Kenneth inte tagit kontakt med Eva i berättelsen om Ann hade den efterföljande 

försoningen inte kunnat bli möjlig, efter de förutsättningar läsaren har att tillgå. Det dröjer 

innan han hör av sig till henne igen, men här ger han sig för första gången till känna och har 

därmed ändå inlett processen som ska leda till deras återförening. Eftersom Eva inte vet var 

han finns är det helt och hållet på hans villkor detta kan göras, varför betydelsen av att han 

söker upp Eva, vilket är att betrakta som konsekvensen av berättelsen om Ann, inte kan 

underskattas. 

 

                                                                                                                                                         
124 Attridge (1999), s. 24. 
125 Ibid., s. 27. 
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Sammanfattning 

Jag har undersökt etiken i Nyår, närmare bestämt har jag granskat berättarjaget Kenneths 

relation till radioprataren Ann, den Andre. För ändamålet har jag använt mig av filosofen 

Emmanuel Levinas etik. Ann figurerar i ett textparti i romanen, och detta textparti, berättelsen 

om Ann, är här föremål för granskning. I yttre hänseende har berättelsen om Ann inte mycket 

med romanen i övrigt att göra. Dock har denna granskning visat att Kenneth under ett besök i 

den nyligen avlidna Anns lägenhet tycks erfara ett inre tomrum som gör att han lyckas bryta 

sin fixering vid detaljer, ett sätt att slippa konfrontera obehagliga tankar på sin fru och sin 

familj som han lämnat. Han tvingas fylla tomrummet med dessa obehagliga tankar, 

konfrontera dem, vilket slutligen leder till att han återförenas med sin familj. Eftersom han 

erfar tomrummet i berättelsen om Ann, har det som sker i detta textparti följaktligen stor 

betydelse för händelseförloppet i romanen. Kenneth gör ansatser till att eliminera den Andre, 

men blir medveten om sitt ansvar och väljer i sista stund att relatera till Anns röst. I 

granskningen framgår att Kenneth i relation till Anns röst bejakar henne som en unik annan 

människa, han förhåller sig etiskt ansvarsfull i enlighet med Levinas.126   

Nihilisten Kenneth handlar i relation till Ann etiskt ansvarsfullt. Jag vill framhålla att denna 

granskning inte syftar till att rättfärdiga Kenneth. Snarare har jag artikulerat Levinas princip 

om att etiken föregår moralen. Enligt Levinas kommer ansvaret för den Andre alltid först. Inte 

bara före moralen, utan också före det egna jaget. Handlar inte jaget etiskt ansvarsfullt, kan 

jaget inte heller uppfatta sig själv som en unik människa. På så sätt genererar den Andre etisk 

ansvarsfullhet. Enligt Levinas kan alla människor handla etiskt ansvarsfullt men ingen kan 

påstå sig ha helt och hållet uppfyllt sin etiska plikt.127 En plikt som helt och hållet kan 

uppfyllas har snarare med moralen att göra, då moralen består av normer som man vet om 

man lever upp till eller inte. Etiken, den är oändlig. 

Mycket av den moraldiskussion som förts i relation till Nyår står inte i närkontakt med 

romanen. Jag påtalade tidigt att Levinas etik kompletterar denna moraldiskussion. En 

tillämpning av Levinas etik i en läsning av romanen utgör en möjlig metod för att vara i 

                                                                 
126 Torrkulla, s. 101. 
127 Lévinas (1988), s. 121. 
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närkontakt med texten utan att undvika de moraliska perspektiven, vilka jag anser vara 

ofrånkomliga. Levinas själv har för vana att hänvisa till etisk ansvarsfullhet skildrad i 

litteraturen, då dessa skildringar tycks påbjuda etisk ansvarfullhet. Jag har härlett en skildring 

av etisk ansvarsfullhet. Ingalunda menar jag att jag med denna härledning har satt punkt i 

diskussionen 
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