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1 Inledning 
Problemet som jag konfronteras med när jag läser vissa böcker är att det uppstår en konflikt 

mellan det fiktiva och verkligheten. Det skapas en värld där verkliga personer agerar i en 

fiktiv historia. En känsla av att bli ”lurad” och vilseledd uppstår. Vad denna uppsats kommer 

att koncentrera sig på är hur en författare gör för att skapa konflikter mellan verklighet och 

fiktion i verken som denne skriver och genom att analysera begrepp och de grepp som 

används kommer dessa att aktualiseras för att skapa en förståelse. 

    Paul Auster (1947-) är en amerikansk författare som följer de postmoderna idéerna när han 

skriver. Han placeras gärna i det postmoderna facket och studier kring hans böcker behandlar 

postmoderna idéer, däribland metafiktion, som denna uppsats kommer att undersöka. Han 

begagnar sig gärna av äldre traditioner som blandas med nya i sitt skrivande. Paul Auster är 

mest känd för sin New York-trilogin (1985-1986) där de postmoderna dragen är påfallande. 

New York-trilogin är skriven som en deckare och blev hans genombrott som författare. Auster 

började sin litterära karriär som poet och ansågs lovande i ung ålder innan han började skriva 

romaner. Efter New York-trilogin har han skrivit ett antal andra böcker och en av dem ska 

denna undersökning analysera, Orakelnatten (2003). I hans verk finns en vilja att ifrågasätta 

de konventioner som finns för att särskilja den ”riktiga” världen och den fiktiva världen. 

Tidigare forskning om Auster brukar peka ut att han skriver självbiografiskt i en litterär 

motivvärld, då man ofta använder hans självbiografiska böcker och relaterar till dem när man 

undersöker hur han skriver. Austers intresse av relationen mellan världen och språket 

utforskas i de självbiografiska böckerna och kopplas till hans fiktion.1

    Tidigare arbeten berör mest Paul Austers New York-trilogin och därför tänkte jag 

koncentrera mig på hans senare verk.  

 Det verkar vara svårt 

att komma undan att Austers egna liv och upplevelser har en stor del i böckerna. 

1.1 Syfte och problemformulering 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Paul Auster använder sig av metafiktion i sitt 

verk Orakelnatten. För att analysera metafiktionen i Orakelnatten används Patricia Waughs 

Metafiction. The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction (2001) och Bo G Janssons 

Postmodernism och metafiktion i Norden (1996) som underlag för undersökningen av 

berättelsens uppbyggnad och därmed förstå hur Auster utmanar skrivandets konventioner. Ett 

uppslagsverk om samtida litteraturteori kommer även att användas. 

                                                 
1 Aliki Varvogli, The World that is the Book. Paul Auster’s Fiction (Liverpool, 2001), s. 2. 
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Den tidigare forskningen som gjorts kring Austers författarskap kommer att vara en 

komplettering till analysen eftersom den ger konkreta exempel på hur Auster brukar 

metafiktion i andra verk som han har skrivit. 

    Liknande undersökningar har gjorts tidigare men oftast på tidigare verk av Paul Auster 

(men inget på hans senare verk). Tidigare resultat har redovisat att Auster använder sig av 

metafiktiva begrepp. Vad denna uppsats är ute efter är inte att upptäcka något nytt utan att 

skapa en förståelse hos mig själv och andra för vad metafiktion är och hur en författare kan 

använda sig av metafiktion för att påvisa relationen mellan författaren och det fiktiva denne 

skriver. 

    Metafiktion är ett uttryck inom litteraturen som postmoderna författare använder för att 

åskådliggöra en självbespegling och självreflexivitet som finns i fiktionen. Vad som temat-

iseras och problematiseras är relationen mellan en verklig författare och hans fiktiva gestalter. 

Vad detta arbete kommer att påvisa är att verkligheten hotas att fiktiviseras i Orakelnatten 

men även hur själva romanhandlingen är upplagd och hur författarens sätt att skriva boken, 

kommer att aktualiseras med hjälp av metafiktionen. Jansson skriver: ”Och härigenom rycker 

också, kan man säga, metafiktionen läsaren ut ur illusionen och tillbaka in i den till synes 

egentliga och faktiska verkligheten.”2

    Paul Auster räknas som en samtida författare som använder sin roll som författare i relation 

till sin fiktion. Han använder sig av metafiktion för att ”sudda ut” de regler som finns för att 

skriva fiktion, men även för att utmana dem och testa dem. Detta gör att det skapas frågor hos 

en läsare rörande fiktion och verklighet. Vad en läsare, som jag, börjar fundera på är hur 

kommunikationen i de olika situationerna ser ut i de olika texterna och hur författaren 

interagerar och löser problematiken i de olika situationerna. När man läser en bok av Auster 

kan man bli irriterad över hans frikostiga sätt att tänja på de gränser man är van vid när man 

läser och man vill som läsare skapa en förståelse av vad man läser. Problemet är att kunna 

applicera de begrepp som återfinns inom metafiktion på Austers bok och placera in boken i 

den metafiktiva traditionen. För att kunna dra slutsatser och analysera Austers verk och om 

det finns tydliga tecken på att Auster använder sig av metafiktion när han skriver, som många 

redan har antytt i olika arbeten om honom, så vill jag synliggöra det genom att ta hjälp av 

Waughs och Janssons arbeten om metafiktion. 

 Vad detta betyder för läsupplevelsen kommer att 

besvaras i analysdelen genom konkreta exempel från Orakelnatten. 

 

                                                 
2 Bo G Jansson, Postmodernism och metafiktion i Norden (Uppsala, 1996), s. 82-83. 
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1.2 Material och avgränsning 
En genomläsning av några av Austers böcker har varit nödvändig för att kunna välja ut ett av 

hans verk för att aktualisera min problemformulering. Det verk som kommer att analyseras 

heter Orakelnatten. Boken gavs ut på originalspråk 2003 och översattes till svenska ett år 

senare av Ulla Roseen. Anledningen till att denna roman blev vald är att den är skriven under 

2000-talet och att inget större arbete har skrivits om den. Därför blir Orakelnatten min 

primärkälla. En närläsning av ett av Paul Austers senare verk skapade ett intresse för hela 

hans författarskap. Han har även skrivit två biografier där han diskuterat de olika teman som 

ofta dyker upp i hans verk. Jag har inte läst Orakelnatten på originalspråk för att den språkliga 

läsförståelsen blir bättre om jag läser den på svenska än engelska. 

    Paul Austers Orakelnatten handlar om författaren Sidney Orr som håller på att återhämta 

sig från en allvarlig sjukdom. Han brukar gå ut och gå för att bli pigg och en dag ser han en 

affär som säljer papper och diverse prylar. I denna affär finner han en blå portugisisk anteckn-

ingsbok som han inte kan motstå att köpa. 

    När han sedan börjar skriva i den blir han helt trollbunden och skapar en berättelse. Innan 

har han haft svårt för att skriva och inte klarat av att betala sina sjukhusräkningar. Berättelsen 

som Orr skapar, utöver den som Auster skriver, blir en berättelse i berättelsen. Orr fastnar helt 

i sin anteckningsbok där han skapar en värld med olika händelser. I Orrs är det Nick Bowen 

som är huvudpersonen. Denna Nick Bowen flyr sin fru och sitt vanliga liv efter en nära 

döden-upplevelse. 

    Handlingen förklaras vidare i undersökningen. 

1.3 Tidigare forskning 
Paul Auster är en internationellt erkänd författare och har därför varit tacksam att göra studier 

om. På grund av detta har det gjorts relativt många undersökningar av hans verk, ofta rörande 

New York-trilogin, och källmaterial har inte varit något problem att hitta. Hans verk från 

2000-talet och till idag har inte analyserats lika flitigt som hans tidigare material under-

sökningen kommer att klargöra att den tidigare forskningen kan appliceras på Austers 

Orakelnatten utan större problem. Tidigare forskning har inriktat sig på intertextualiteten som 

finns i hans verk, och även jag kommer att belysa den men jag kommer inte att bearbeta den 

till den grad som tidigare forskningen har gjort. 

    Aliki Varvoglis arbete heter The World that is the Book. Paul Auster’s Fiction. Hennes 

forskning berör Austers fiktion från New York-trilogin till Timbuktu, en tidsperiod som berör 

1987-1999. De litterära och kulturella källor som Auster nyttjar flitigt när han skapar sina 
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historier genom intertextualitets, språkets och subjektens relationer till den komplexa världen 

är något Varvogli har koncentrerat sig på. Hon skriver att de olika teman som finns i Austers 

verk är det viktigaste att forska om, för att förstå Austers relation till litteratur och andra 

kulturella texter och för att kunna utröna vilka genrer som Auster använder sig av i sitt 

skrivande. Varvogli undersöker olika aspekter av den intertext som finns, hur den är skapad, 

hur den påverkar Auster och hans fiktion. För min egen analys är de olika teman, genrer och 

intertexter som Varvogli kommenterar användbara för att dra mina egna slutsatser om 

Orakelnatten och styrka dem. Likaså blir Varvoglis slutsatser om hur Auster använder meta-

fiktion i sina tidigare verk användbara. 

    Det som även är relevant för detta arbete är att Varvogli skriver att Austers böcker 

kombinerar metafiktiva element med ett stort intresse för den samtida världen.3

    Som följd av att Auster lånar från olika traditioner, menar Varvogli, är det svårt att 

klassificera författarskapet till en genre. Han hämtar material från den amerikanska litterära 

traditionen och använder den för ett större projekt av filosofisk undersökning. Austers New 

York-trilogin är ett bra exempel på hur han experimenterar med realism och sociologi för att 

skapa ett skrivande som har en metafysisk dimension.

 Likaså har 

Varvogli uppmärksammat att Auster ofta använder sig av en ensam huvudfigur i sina verk och 

att rum och andra stängda platser används flitigt och är viktiga. Detta är inte ett metafiktivt 

drag utan är ett sammanträffande som återkommer i flera av Austers böcker och i 

Orakelnatten. De allusioner och referenser som Varvogli analyserar är också intressanta men 

kommer inte att beröras i en större skala. 

4

    Varvogli nämner att Auster själv har sagt att alla hans verk egentligen är ett och samma. 

Därför är det viktigt, enligt Varvogli, att analysen borde innefatta fler verk än ett för att kunna 

sammanställa Austers egna drag i hans skrivande.

 Auster diskuterar styrkan hos själva 

historieberättandet via sin fiktion och med hjälp av allusioner och referenser bygger Auster 

upp sin fiktion. 

5

    Ett annat relevant arbete om Paul Auster är skrivet av Brendan Martin, Paul Auster’s 

Postmodernity, som behandlar Austers postmodernism. Martin undersöker olika teman som 

finns inom postmodernismen och i Austers verk. Ofta drar han paralleller till Austers New 

York-trilogin för att visa på att det verket är ett typiskt postmodernt arbete som kommer att 

spegla även hans senare verk. I Martins arbete behandlas Orakelnatten och det finns 

 

                                                 
3 Varvogli, s. 2. 
4 Ibid., s. 4. 
5 Ibid., s. 12. 
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användbara delar ur det som jag har använt i min egen undersökning. Vad som är relevant är 

Martins slutsatser om hur relationen mellan Austers fiktiva och självbiografiska böcker 

påverkar hans fiktiva protagonister som lever ut hans egna erfarenheter i böckerna. Martin 

skriver att Auster ”constructs postmodern autobiographies, and his characters share Auster’s 

experiences”.6

    Ett annat arbete som berör de olika teman som Auster använder sig av, är Christopher 

Donovans Postmodern Counternarratives. Irony and Audience in the Novels of Paul Auster, 

Don DeLillo, Charles Johnson, and Tim O’Brien. Donovan börjar med att undersöka frågan 

”varför skriva?” som Paul Auster har använt som titel på en av sina essäer. Från detta 

övergick Donovan till att studera flera andra samtida författare, bland annat Don DeLillo 

(1936-) och Tim O’Brien (1946-). Donovan undersöker hur det sociala klimatet var när dessa 

författare fick sina genombrott och diskuterar den ironi som de använder för att kritisera USA. 

Författarna använder ofta terror och krig i sina böcker för att kritisera den samtida politiken. 

Efter Austers ”varför skriva?” skapades en annan fråga, ”varför läsa?”, hos Donovan och detta 

motiverade honom att göra sin analys på några samtida författare som han tyckte hade de 

mest övertygande svaren på denna fråga om varför man ska läsa.

 Detta är väldigt relevant för min analys, eftersom jag hoppas kunna poängtera 

att Austers egna erfarenheter som yrkesförfattare och det som händer runt omkring honom är 

något som bidrar till kommunikationen mellan författare och läsare. Genom att Auster skriver 

vad som händer när en författare börjar arbeta på en bok och läsaren får en inblick i hur det är 

att skriva och själva skrivprocessen. Man hittar verkliga händelser i hans verk och blir nästan 

lurad att tro att det är verkliga berättelser man läser. Det ska poängteras att händelser från 

Austers eget liv återkommer i hans böcker men det är inget som detta arbete kommer att 

beröra då det avgränsas till det som berör yrkesförfattaren. 

7

    Ett sista viktigt arbete för denna uppsats är Johan Karlssons A Framework for Ideas. The 

Relevance of Structure in Paul Auster’s City of Glass. Karlssons arbete undersöker ämnen 

som mitt arbete kommer att behandla, fast Karlsson studerar City of Glass och jag 

Orakelnatten. Karlssons analys handlar om frågor som rör förhållandet mellan fiktion och 

verklighet, den identitet som författare skapar och den relation som de har till sin fiktiva värld 

och till läsarna. 

 

                                                 
6 Brendan Martin, Paul Auster’s Postmodernity, (New York, 2008), s. ix. 
7 Christopher Donovan, Postmodern Counternarratives. Irony and Audience in the Novels of Paul Auster, Don 
DeLillo, Charles Johnson, and Tim O’Brien, (New York, 2005), s.vii. 
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Vad Auster gör är, skriver Karlsson, att han inkluderar händelser och personer som finns i 

verkligheten i sin fiktiva värld.8 Genom detta kan författaren se på sig själv från utsidan i 

litteraturen, som i en spegel. Som en konsekvens av detta kommer läsaren att hitta saker 

denne erfarit. Detta är något som jag kommer att relatera till och undersöka i min analys. 

Karlsson menar att när författare skriver på det sätt som Auster gör, vill de diskutera olika 

teman och idéer genom sina verk. Texten blir då en kommunikativ situation där läsaren har en 

chans att ta del av diskussionen. När Auster använder sig av en populär genre som 

deckargenren når han lättare ut till sina läsare och kan skapa en debatt med sina åsikter om 

samtiden, genom att han låter sina läsare vara aktiva i läsningen av historien och att de får 

tolka den.9

    I Karlsson undersökning behandlas även intertexter som han upptäckt i City of Glass. Dessa 

använder Auster för att kunna skapa olika situationer och relationer till sig själv och för att 

uttrycka sina upplevelser när han läst andra böcker och sina relationer till dem, men även att 

Paul Auster dyker upp i sin egen bok har en viktig funktion som intertext. Att Auster 

använder sig av ”chinese-box structure” eller ”mise en abyme” hör också till diskussionen om 

metafiktion och är något som Karlsson studerar. Sådana berättartekniska grepp hjälper till att 

påvisa att det finns något utanför den fiktiva världen som har en viktig funktion för att visa att 

litteraturen är litteratur och författaren en författare. Karlsson använder spegeln ofta för att 

visa att Austers City of Glass är en värld där läsaren och författaren står utanför och 

observerar händelserna. Reflektioner kring det som händer dyker sedan upp hos både läsaren 

och författaren för att visa vad som är vad av verklighet och fiktion och att de alltid är 

hoplänkade i litteraturen. Viktigt för läsaren är då att inte blanda samman verklighet och 

fiktion, poängterar Karlsson.

 

10

    Han menar slutligen att den empiriska världen är modellen eller källan för många av 

karaktärerna, händelserna och objekten, eftersom vi kan hitta dem där och sedan i Austers 

fiktiva värld. 

 

1.4 Begreppet metafiktion 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkt hämtas framför allt från Patricia Waughs arbete om 

metafiktion, men även Janssons arbete kommer att komplettera analysen. Waughs analys av 

metafiktion tillhör inte de nyaste undersökningarna om metafiktion i litteraturen men är en av 

                                                 
8 Johan Karlsson, A Framework for Ideas. The Relevance of Structure in Paul Auster’s City of Glass, ( diss., 
Växjö, 1999), s. 45. 
9 Karlsson, s. 45-46. 
10 Ibid., s. 45-46 
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de mest grundliga. Den tidigare forskningen har relevans till undersökningen och kommer att 

komplettera Waugh och Jansson för att aktualisera mina reflektioner. Janssons arbete blir ett 

bra komplement till Waughs eftersom det är på svenska och det ökar min förståelse för 

metafiktion. 

    Metafiktion är en funktion och en tendens som finns i alla fiktiva verk. Vad metafiktion 

symboliserar är representationen av verkligheten i fiktionen och vad som ger fiktiva verk dess 

identitet. Representationen av verkligheten är det stora problemet och dilemmat för den som 

skriver metafiktivt. Författaren frågar sig hur han eller hon ska kunna använda sig av 

verkligheten i sin berättelse på bästa sätt för att realismen ska vara trovärdig. ”The 

metafictionist is highly conscious of a basic dilemma: if he or she sets out to ’represent’ the 

world, he or she realizes fairly soon that the world, as such, cannot be ’represented’. In 

literary fiction it is, in fact, possible only to ’represent’ the discourses of that language.”11 Att 

försöka representera en verklighet i fiktionen ger ett förstärkt intryck av realismen i fiktionen, 

men verkligheten måste sättas in i en helt ny diskurs. Vad problematiseringen av 

representationen då går ut på är att läsaren skall dras ut ur illusionen i den fiktiva berättelsen 

och hamna i en till synes faktisk verklighet i diskursen.12

    Metafiktiva böcker är självmedvetna om sin status som artefakter och använder sig av olika 

metoder för att utsätta fiktionen för frågor rörande relationen mellan fiktion och verklighet. 

Ofta rör det sig om ironi och självreflektion för att uppmärksamma att det som berättas inte är 

verkligt utan att det är något som är diktat och föreställt. Metafiktion låter således inte sina 

läsare glömma bort att de läser en fiktiv berättelse. Waugh menar att det som är fiktivt och 

verkligt i en bok inte ska döljas utan påvisas och diskuteras genom boken, vilket betyder att 

boken reflekterar över sin egen självmedvetenhet. Detta leder till att metafiktion kan ses som 

en undersökning av förhållandet mellan dikt och verklighet, ett experiment som öppet bryter 

med den traditionella realismen inom litteratur. Likväl undersöker metafiktion även frågan om 

identitet, oftast genom författaridentiteten. Författaren skriver om sin egen miljö som 

författare och påvisar vilken roll denne har i uppbyggnaden av en berättelse. Waugh skriver 

att metafiktiva texter påpekar att fiktion inom litteratur aldrig kan representera eller imitera 

den verkliga världen, utan de representerar och imiterar olika diskurser som sedan konstruerar 

 Den verklighet som läsaren kan 

relatera till blir inte lika uppenbar i diskursen men igenkännbar. En författare som skriver 

metafiktivt vill försöka representera verkligheten i sin fiktion men även påminna läsaren att 

verkligheten är placerad i en helt ny kontext som är påhittad. 

                                                 
11 Patricia Waugh, Metafiction. The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction (London, 2001 [1984]), s. 4. 
12 Jansson, 1996, s. 84. 
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denna värld.13 I denna värld låter metafiktiva författare läsaren observera den språkliga och 

lingvistiska konstruktionen för att bli engagerade i läsningen.14

    Olika aspekter och begrepp som berör metafiktion kommer att analyseras i denna uppsats.  

Det första begreppet är mise en abyme som är ett konstgrepp som används flitigt hos 

postmodernister. Vad mise en abyme framkallar är en dubbel rörelse som blir synlig i 

fiktionen. Denna dubbla rörelse visar att det är en fördubbling av verket i verket. Detta grepp 

används för att sudda ut det avstånd som finns mellan författarens verk och hans eller hennes 

fiktion. Detta är den ena rörelsen som en författare kan använda sig av medan den andra 

rörelsen motsäger den första. När man suddar ut avståndet mellan verket och realiteten, alltså 

hur verklig man försöker göra sin fiktion, leder det till att avståndet mellan verket och den 

avbildade verkligheten blir längre.

 

15

 

 

Alltså: ”mise en abyme” - bilden i bilden - är ett tveeggat svärd vilket på en och samma 
gång dels försvagar och dels förstärker illusionen av verkligheten. Å ena sidan 
understryker bilden i bilden att bilden är blott en bild. Å andra sidan emellertid, 
frammanar bilden i bildens karaktär av just bild illusoriskt (eller hyperillusoriskt) det 
intrycket att bilden - dvs. bilden i bildens omgivande bild - är verklighet och inte bild.16

 

 

Jansson menar att verkligheten speglas genom verket på samma sätt som berättelsen i 

berättelsen speglar verket.17 På detta sätt skapas det en osäkerhet hos läsaren men det hjälper 

även läsaren genom att poängtera att det är en fiktion, inte verklighet som man läser. När mise 

en abyme används vill författaren ge ett intryck av att distinktionen mellan fiktion och 

verklighet är otydlig.18

    Intertextualitet är ett grepp en metafiktiv författare kan använda sig av. Inom 

litteraturforskningen försökte man ”fastställa vilka influenser en författare haft när han skrivit 

sina verk.”

 

19

                                                 
13 Waugh, s. 101. 

 Genom att utnyttja olika referenser till samtida eller tidigare författare eller olika 

händelser, skapar författaren sin fiktion och ger en verklighetskänsla. Denna verklighetskänsla 

uppkommer genom att läsaren känner igen dessa namn eller händelser och kan relatera till 

dem. Genom att det används i fiktionen kan vi förstå hur man kan reagera på det i 

verkligheten. I fiktionen är det fortfarande en illusion av verkligheten, en händelse, en 

14 Ibid, s. 104. 
15 Jansson, 1996, s. 94. 
16 Ibid., s. 95. 
17 Ibid., s. 95. 
18 Ibid., s.95. 
19 Claes-Göran Holmberg, Anders Olsson, Epikanalys. En introduktion (Lund, 2006), s. 45. 
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författare etc. men det kan problematiseras där utan några konstigheter eller att författaren 

behöver stå till svars för sina åsikter. Ibland kan författaren själv dyka upp i boken och 

konfrontera huvudfiguren i berättelsen eller kommentera andra verk som författaren har 

skrivit. Holmberg och Olsson skriver: ”Intertextualitet är ett mycket vitt begrepp som 

omfattar alla slags förbindelser mellan texter: direkta lån, anspelningar, traditioner och 

traditionsbrott och andra litterära relationer och beroenden.”20

    Nästa knep som en författare kan använda sig av är att behandla själva skrivprocessen och 

sitt egna medium, författarrollen. Detta genom att skriva om hur skrivprocessen går till när en 

författare skriver sin berättelse. Författaren använder sig av en bekant miljö, författandet, där 

läsaren får följa med i tankegångar om hur författaren ska gå vidare med sin berättelse, eller 

när material ska inhandlas. Kort sagt så sätter berättaren in läsaren i de svårigheter som en 

författare stöter på när den skriver. Läsaren får följa med i berättarens vardag och man får en 

bild av hur det går till när en berättelse blir till. Ofta är huvudfiguren en författare av något 

slag eller någon som arbetar inom bokbranschen. 

 Att göra en sådan analys 

kommer att ta för stor plats i denna undersökning men ett kortare avsnitt kommer att 

kommenteras. 

    För att göra kompletteringar till texten, eller skapa berättelse i berättelsen (som även är en 

mise en abyme) så kan en författare använda sig av fotnoter. Fotnoter är ett knep för att göra 

om strukturen i romanen. Att utmana den struktur som oftast finns inom romanskrivandet och 

experimentera med den, är en metafiktiv företeelse och genom att använda fotnoter kan man 

skapa nya berättelser eller lägga till viktiga eller oviktiga händelser till ramberättelsen. Waugh 

kallar det för att göra ”frame-breaks”21

 

, man bryter mot de konstruktioner som finns inom 

romanskrivandet och följer inte den kronologiska ordningen. När man skriver vill man 

experimentera och genom att bryta mot ramen för hur en roman brukar se ut, kan en 

metafiktiv författare bli tillfredsställd. Detta leder ofta till en krångligare läsning för läsaren 

och därför brukar det inte användas så ofta av författare som inte skriver metafiktivt. Att göra 

en ”frame-break” leder till att det traditionella sättet att skriva om realism bryts och man 

försöker att hitta nya vägar att beskriva realismen. 

 
 
                                                 
20 Holmberg & Olsson, s. 46. 
21 Waugh, s. 31. 
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1.6 Metod och disposition 
Det har kommenterats tidigare att detta kommer att vara en undersökning av metafiktion i 

Orakelnatten. 

    Analysen kommer att fokusera på att upptäcka de olika begrepp och grepp Auster använder 

sig av för att skapa en metafiktiv berättelse. En begreppsanalys kommer att utföras. I de olika 

avsnitten kommer de metafiktiva teman och metoder som Auster använder sig av att 

kategoriseras för att underlätta förståelsen av min undersökning och sammanfatta den.  

    Jag kommer att hoppa fram och tillbaka i romanen för att visa på de metafiktiva elementen 

i boken och handlingen kan komma att upprepas i de olika avsnitten. Orsaken till detta är att 

det ska bli lättare att se de metafiktiva elementen som Auster använder sig av. Handlingen är 

viktig i denna uppsats men allt får inte utrymme eftersom omfånget på uppsatsen då blir för 

stor. Viktiga delar och exempel kommer att redovisas och det kan dock ibland innebära stora 

hopp i handlingen. De citat jag använder mig av från boken är typiska exempel på metafiktion 

och ibland nöjer jag mig med att bara referera från boken för att handlingen inte ska förstöras. 

    Avsnitten är uppdelade i fyra olika rubriker. Vissa avsnitt är lite längre på grund av det 

fanns mer material att undersöka och även att sålla bort. Vissa avsnitt är mindre på grund av 

Auster inte har tillämpat det metafiktiva knepet lika mycket. 

    En till sak ska kommenteras innan undersökningen börjar och det är att det kommer att 

omväxlande refereras till Paul Auster och till den fiktive Sidney Orr. Eftersom det rör sig om 

en berättelse i berättelsen kommer jag skriva att Orr skriver detta, eftersom det är han som är 

författaren till Orakelnatten, samtidigt som det är Auster som är den egentliga författaren 

bakom allt. Förklaring av detta kommer i undersökningen och ska inte spolieras här. Även de 

olika namnen i handlingen kan vara förvirrande men det får sin förklaring i själva 

undersökningen. 
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2 Analys 
”Alla berättelser är delvis metaberättelser. Alla fiktioner är delvis metafiktioner.”22

    Här kommer även en kort presentation av de viktigaste karaktärerna: Sidney Orr, är Austers 

protagonist. Det är honom vi får följa i boken. Hans fru Grace är en återkommande karaktär 

men inte så viktig i undersökningen. John Trause som är en känd författare och vän till Sidney 

och Grace återkommer också i handlingen, även Trauses son har en roll. Sedan är det Nick 

Bowen, som är Orrs protagonist. Bowen får vi följa när Orr sitter och skriver på sin berättelse. 

Han är gift med Eva och är småförälskad i Sylvia Maxwells sondotter Rosa. Sylvia Maxwell 

är också en känd författare som Bowen har hjälpt att sälja böcker. Ed Victory kör taxi och 

hjälper Bowen att få ett nytt arbete och hem. Presentationen är kortfattad men till för att 

läsaren av denna uppsats inte ska blanda ihop namnen. 

 Detta 

antagande rör Orakelnatten och fiktion överhuvudtaget. Modernismen försökte dölja detta 

medan postmodernismen vill lyfta fram att metafiktion rör all litteratur och fiktion. Efter detta 

antagande av Jansson, ska en undersökning av Paul Austers Orakelnatten utföras med hjälp 

av metafiktiva teman som Waugh och andra har tagit fram för att se vilka metafiktiva 

strategier Auster har använt sig av för att skapa sin fiktion. 

2.1 Författarrollen 
I detta första avsnitt kommer det att fokuseras på författarrollen och allt som hör därtill. Det 

som kommer att undersökas här är hur Auster skriver om sina protagonister och behandlar sin 

egen miljö som författare. I början av detta avsnitt kommer olika exempel på hur Auster 

behandlar författarrollen att redovisas och sedan kommenteras handlingen. Nästa avsnitt som 

handlar om skrivprocessen påminner mycket om detta avsnitt eftersom båda berör 

författarrollen. 

    När berättaren placerar in läsaren i historien i Orakelnatten får vi veta att huvudfiguren i 

berättelsen heter Sidney Orr. Han är en författare som råkat ut för en olycka och försöker ta 

sig tillbaka in i den verkliga världen igen. Han har inte klarat av att skriva och därmed inte 

fått någon lön. När han en dag tar en av sina dagliga promenader fastnar han för en butik som 

säljer kontorsmaterial och hittar den portugisiska anteckningsboken, som han mystiskt dras 

till och känner ett sug efter att skriva i. Omedelbart när han kommer hem till sin lägenhet 

börjar hans författarhjärna att arbeta igen och han börjar skriva på en historia. 

                                                 
22 Bo G Jansson, Världen i berättelsen. Narratologi och berättarkonst i mediaåldern (Falun, 2002), s. 121. 
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Patricia Waugh menar att en studie av en karaktär i en bok, en författare i detta fall, kan leda 

till att vi förstår hur vi konstruerar verkligheten utanför den fiktiva världen. 

 

If, as individuals, we now occupy ‘roles’ rather than ‘selves’, then the study of 
characters in novels may provide a useful model for understanding the construction of 
subjectivity in the world outside novels. If our knowledge of this world is now seen to 
be mediated through language, then literary fiction (worlds constructed entirely of 
language) becomes a useful model for learning about the construction of ‘reality’ 
itself.23

 

 

Waugh skriver även att några metafiktiva böcker presenterar karaktärer som är konstnärer av 

något slag, de kan vara författare eller liknande. De skriver böcker, är journalister eller arbetar 

inom bokbranschen. För att förstå den realismen som finns i världen utanför fiktionen kan 

språket vägleda oss till förståelse över den. Genom att undersöka hur en person eller karaktär 

lever sitt liv i en fiktion kan ökad förståelse nås över sitt eget liv. 

    En strategi inom metafiktion är att använda sig av sitt egna medium för att uttrycka 

relationen mellan fiktion och realism. Detta ser man tydligt då protagonisten är en författare. 

Han har inte skrivit på ett tag och vi får följa med i hans tankeverksamhet när han funderar ut 

vad han ska skriva om. Även hans dragning till ett anteckningsblock ligger inom ramen för 

någon som tycker om att skriva, exempelvis en författare. I introduktionen av Aliki Varvoglis 

The World that is the Book. Paul Auster’s Fiction står det: 

 

His work combines metafictive elements with a clearly articulated interest in, and 
engagement with, the contemporary world. Overt references to the act and the nature of 
writing and self-conscious subversions of traditional notions of story-telling are never 
divorced from questions pertaining to urban living, Western history, capitalism, the 
tyranny of money, and the role of the author in society.24

 

 

Varvogli skriver att detta oftast gäller i böckerna efter New York-trilogin. Tyvärr har Varvogli 

inte undersökt Orakelnatten men det rör sig om samma tematik och metafiktiva strategier i 

den som kan utläsas i de flesta av Austers verk. Ifrågasättandet av hur en novell eller en 

roman är uppbyggd är något man får följa genom Austers berättelser och han låter oss följa 

med i diskussionen i Orakelnatten genom att beskriva hur en författare arbetar. ”This 

                                                 
23 Waugh, s. 3. 
24 Varvogli, s. 2. 
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deliberate foregrounding of the nature of each novel, which is a feature of postmodernist 

fiction, serves to question the very nature of writing.”25

    Att en man, ensam i sitt rum, är ett speciellt tema i Austers böcker är något som åter-

kommer i Orakelnatten. En författare arbetar oftast ensam och när Orr sitter och skriver på sin 

berättelse är han fängslad inne i sitt arbetsrum med att skriva i den blå anteckningsboken. 

Varvogli skriver: 

 

 

His books, products of solitude, not solidarity, deal with questions pertaining to the 
notion of the self, the nature of language, the power of story-telling. The recurring 
image is that of a man alone in his room, but illumination is found when that solitude 
enables the individual to arrive at a better understanding of connectedness, and of the 
individual’s complex, infinite relations with the world at large.26

 

 

Varvogli skriver även: ”The image of the solitary artist is a recurring one in Auster’s fiction 

and, as I argue further on, rooms and other enclosures play an important part throughout, 

although they carry different, and at times conflicting, associations.”27

    I början av Orakelnatten presenterar berättaren Sidney Orr sig själv som en sjuklig man 

som undgått döden. Orr måste återvända till sitt vanliga liv genom att göra små utflykter och 

promenader för att kroppen ska byggas åter. Orr verkar placerad i världen igen för att kunna 

kämpa mot de vardagliga kamper som alla människor har. Varvogli konstaterar att detta är ett 

vanligt tema hos Auster: ”The theme of the Fall is a recurrent one in Auster’s fiction.”

 När Orrs egen 

protagonist, Nick Bowen, fastnar i ett rum försöker Orr med all möda att få ut honom 

därifrån. I det första fallet har inte rummet ett lika viktigt ändamål utan det är Orrs arbetsplats 

och en arbetsplats är ofta helig hos de flesta, men när Bowen är fast så måste han kämpa för 

sitt liv för att komma ut eller för att överleva i det rummet. 

28

    Donovan iakttar att postmoderna författare, som Auster, vill diskutera en berättares historia 

genom att berättaren har en sorts kunskap eller en speciell erfarenhet.

 

Sidney Orr har varit med om en olycka och det är där Auster börjar historien om Sidney Orr. 

Vi får senare i berättelsen veta att han även har kollapsat. 

29

                                                 
25 Varvogli, s. 27. 

 Austers protagonist är 

en författare som drabbades av en sjukdom som han var nära att dö i. Efter denna erfarenhet 

försöker han fortsätta med sitt liv och han hoppas på att han fortfarande kan skriva. 

26 Ibid., s. 3. 
27 Ibid., s. 13. 
28 Ibid., s. 149. 
29 Donovan, s. 5. 
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Sjukdomen är hans speciella erfarenhet och Auster använder det som ett metafiktivt element 

rörande författarrollen och användandet av en författares erfarenheter i berättelsen. För att 

läsaren skall förstå att det finns svårigheter som man måste kämpa med hos människor har 

Auster låtit sin huvudfigur ha denna erfarenhet. Orr oroar sig för att han inte längre kan skriva 

efter sin sjukdom. 

    Martin som även har undersökt Austers biografier kommenterar att Auster ofta använder 

händelser från sitt eget liv i det han skriver. Eftersom denna undersökning inte går ut på att 

undersöka biografierna är det svårt att se någon sådan tendens men när man använder sig av 

metafiktiva ämnen är det inte ett felaktigt antagande. I denna undersökning tittar jag istället på 

hur Orr använder sig av sina erfarenheter i den bok han skriver. Martin skriver: 

 

[...] Auster specializes in the amalgamation of fact and fiction, and his characters 
display his autobiographical attributes. Thus, Auster communicates his intentions 
through the voices of his fictional characters. Auster constructs his postmodern 
’autobiography,’ and involves himself in the process of life-writing. As his protagonists 
voice his concerns and anxieties, Auster is continually involved in the duplicitous art of 
self-invention.30

Martin menar att Auster använder sig av sina fiktiva figurer för att diskutera sina egna åsikter 

eller intentioner. Detta genom att ta med händelser från sin bakgrund och reflektera över dem 

genom karaktärer i fiktionen. Auster är alltid delaktig i det som händer i fiktionen på detta 

sätt. Senare i handlingen kommer Orr att skriva om vad han varit med om och det ger inslag 

av att vara en biografi, medan Orr använder sig av skrivandet för att bearbeta allt som har hänt 

i berättelsen. 

 

    Auster fortsätter att beskriva hur det är att arbeta som författare genom Sidney Orr. Läsaren 

får följa med Orr på en av hans promenader som leder till Paper Palace. I denna affär hittar 

han den portugisiska anteckningsboken som kommer att betyda mycket för Orr. Han går in i 

butiken för att handla skrivmaterial och kommer i samtal med mannen som äger affären, M.R. 

Chang. Orr säger åt Chang att det är deras hemlighet att Orr är en författare. Det skapas ett 

underligt band mellan dem i detta möte och Chang lovar att han kan ordna det mesta åt Orr. 

Allt han vill ha kan Chang skaffa åt honom. Innan affären avslutas har Orr och Chang en 

diskussion om Changs amerikanska dröm som är att äga en affär, där han kan ha saker för 

alla. Dessa saker är pennor och papper. Chang säger till Orr: 

 

                                                 
30 Martin, s. 100. 
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”Alla gör ord”, fortsatte han. ”Alla skriver upp saker. Barn i skolan gör läxor i mina 
böcker. Lärare sätter betyg i mina böcker. Kärleksbrev skickas i kuvert jag säljer. 
Liggare för bokhållare, lappblock för handlingslistor, agendor för veckoplanering. 
Allting här inne viktigt för livet, och det gör mig lycklig, ger heder åt mitt liv.”31

 

 

Chang är väl medveten om vad han vill göra och känner sig viktig för att samhället ska 

fungera. Orr blir tagen av denna målmedvetenhet: 

 

Mannen höll sitt lilla tal med ett sådant allvar, en sådan högtidlig målmedvetenhet och 
ett sådant engagemang att jag erkänner jag blev rörd. Vad var detta för slags 
pappershandlare, undrade jag, som inför sina kunder utbredde sig om papperets 
metafysik, som såg sig själv som innehavare av en väsentlig roll i mänsklighetens 
myriader av angelägenheter? Det låg väl något komiskt över det, antar jag, men medan 
jag hörde honom tala kom jag inte ens på tanken att skratta.32

 

 

En metafysisk diskussion med en person som arbetar med att förse människor med 

skrivmaterial är inte ett typiskt sammanträffande i gemenen vardag, utan lär tillskrivas en 

författare eller en individ som är road av att skriva. 

    Den andra protagonisten i boken är Nick Bowen. Han är en bokförläggare och är sprungen 

ur en Flitcraft-episod från sjunde kapitlet av Riddarfalken från Malta, som är skriven av 

Dashiell Hammett (1894-1961). Det är en episod som handlar om en man som lämnar sitt 

vanliga liv och försvinner. Orr börjar skriva på en fiktiv berättelse som påminner om det liv 

som Orr lever. Det rör sig om samma bransch, bokbranschen, och samma känslor för en 

kvinna. Detta förmedlas i berättelsen i berättelsen och sedan skriver även Orr att han fick den 

känslan när han såg sin fru Grace för första gången. Bowen är konfunderad av ett möte med 

en kvinna som han börjar få känslor för och känner att sitt äktenskap är misslyckat. När han 

sedan går en promenad, då han inte kan sova, är han nära att träffas av ett statyhuvud. Den 

missar honom precis och det tar ett tag för Bowen att lugna ner sig från denna upplevelse. 

Han känner att stenen var avsedd att döda honom, göra slut på hans gamla liv och att det är 

dags att börja ett nytt liv. Vad Bowen känner är att han måste bli en ny person med en ny 

historia och han tar en taxi till flygplatsen och därefter ett flyg till Kansas City, utan några 

planer på vad som kommer att hända men han måste glömma det förflutna och börja om på 

nytt. Nick lämnar sin lägenhet som han och frun Eva bor i. Denna lägenhet har Orr skapat så 

att den skall påminna om vännen John Trauses lägenhet. Detta får en betydelse då Orr senare 

besöker Trauses lägenhet: 

                                                 
31 Paul Auster, Orakelnatten, översättning Ulla Roseen (Stockholm, 2004),  s. 13. 
32 Ibid., s. 13. 
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Jag hade ju stulit Johns lägenhet till min berättelse i den blå anteckningsboken, och när 
vi kom till Barrow Street och han öppnade dörren för att släppa in oss, greps jag av en 
märklig men inte helt obehaglig känsla av att jag steg in i en fantasivärld, in i ett rum 
som inte fanns. Jag hade varit i Trauses lägenhet otaliga gånger förut, men nu när jag 
hade ägnat flera timmar åt att tänka på den hemma i min egen lägenhet i Brooklyn och 
befolkat den med de uppfunna personerna i min berättelse, tycktes den höra lika mycket 
till fiktionens värld som till världen av solida föremål och människor av kött och blod.33

 

 

I och med att Orr har använt Trauses lägenhet i sin text skapas det en dubbel medvetenhet hos 

honom när han sedan gör ett besök hos Trause. Han rör sig mellan den fiktiva värld han har 

skapat och sin vanliga värld, som också är fiktiv. Han rör sig även från den lägenhet han är i 

till sitt arbetsrum, där han sitter och skriver berättelsen i den blå anteckningsboken: ”Det var 

en illusorisk plats som fanns i mitt huvud, och det var också där som jag själv befann mig. På 

båda ställena samtidigt. I lägenheten och i berättelsen. I berättelsen i lägenheten som jag 

fortfarande skrev i mitt huvud.”34 Här skapar Auster tankegångar runt det dubbla medvetandet 

rörande fiktion och verklighet. Detta leder tankarna till New York-trilogin där Auster ofta 

använder rummet som en metafor för världen. Varvoglis exempel handlar om Blue, protag-

onisten i Vålnader. ”What Blue doesn’t know is what Auster’s fiction so powerfully 

demonstrates: the book, or the room, that Blue is trapped in is also the world. We see the 

world through words, and we live through the lives of others.”35 Waugh skriver även att 

författare som använder sig av metafiktion när de undersöker relationen mellan fiktion och 

verklighet har två problem att lösa. Det första är paradoxen kring identiteten hos de fiktiva 

karaktärerna och det andra är statusen hos den litterära fiktionen.36 I Austers fall rör det sig 

om det första problemet. En fiktiv karaktär både existerar och inte existerar, han eller hon är 

en icke person som är någon.37

    Auster fortsätter att skapa ett illusoriskt tillstånd för Orr när Orr drabbas av näsblod och på 

vägen tillbaka från toaletten märker han att John Trause äger en likadan blå anteckningsbok 

från Portugal, liggandes på sitt skrivbord. Allt detta verkar vara ett konstigt sammanträffande 

för Orr: 

 Identiteterna måste fungera i kontexterna och detta kommer att 

redovisas mer i avsnittet om intertexter. 

 

                                                 
33 Auster, s. 34-35. 
34 Ibid., s. 36. 
35 Varvogli, s. 20. 
36 Waugh, s. 90. 
37 Ibid., s. 90-91. 
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[...] men den utsökta njutning jag hade upplevt den där morgonen då jag hade köpt min 
egen blå anteckningsbok, i förening med det faktum att jag senare på dagen hade suttit i 
flera produktiva timmar och skrivit i den (mitt första litterära försök på nästan ett år), 
samt att jag dessutom hade tänkt på detta skrivförsök under hela kvällen hos John – 
alltihop fick mig att uppleva det hela som ett häpnadsväckande sammanträffande, ett 
litet stycke svart magi.38

 

 

När Orr hamnar i en diskussion med Trause om detta sammanträffande säger Trause att dessa 

anteckningsböcker kan vara farliga men även snälla. Det är viktigt, säger Trause, att man inte 

går vilse i dem. Orr svarar att han kände sig dragen till den blå, precis som Trause. Ett slags 

beroende tycks skapas från dessa anteckningsböcker från Portugal. De avslutar denna 

diskussion och konstaterar att de är lite vrickade, de skriver ju böcker och då ska man vänta 

sig att de som skriver har skumma upplevelser och är vrickade. En iakttagelse av Brendan 

Martin är att det dubbla medvetandet är något som dyker upp i Austers fiktion på olika sätt: 

”Döppelgangers and duality are prevalent within Auster’s literary universe, and it may be the 

case that Auster has again resorted to personal experience.”39

    När Bowen har anlänt till Kansas City har han läst lite av manuskriptet på Orakelnatten och 

han sätter sig i en taxi. Han ber chauffören att köra honom till det bästa hotellet i staden. 

Föraren som heter Ed Victory frågar Bowen om han är skrockfull eftersom det bästa hotellet 

hade haft en olycka för ett år sedan. Under denna resa diskuterar Bowen och Victory att 

Victory har planer på att pensionera sig och jobba med ”Byrån för historiskt bevarande”. När 

de kommer fram till hotellet har Bowen fått ett visitkort från Victory. Bowen bokar ett fint 

rum och betalar med kreditkort eftersom han inte har några kontanter. Sedan lägger han sig på 

sitt rum och läser Sylvia Maxwells bok. Han läser denna bok för att öva sig att inte tänka på 

det förflutna. Boken är nyckeln till det äventyr som han har inlett. Han måste bli en ny 

människa och helt glömma det förflutna. Hans gamla liv i New York är inte mer än en 

illusion. 

 Detta antagande av Martin är 

svårt att ställa sig bakom då man bör läsa mer av Auster och hans självbiografier. Även om 

det är en intressant iakttagelse att de olika sammanträffandena bygger på Austers egen 

erfarenhet. 

    När Bowen märker att hans kreditkort inte fungerar längre börjar han tvivla på det han har 

gjort. Han funderar på om han ska ringa sin fru Eva och åka hem men han ringer Rosa, Sylvia 

Maxwells sondotter, istället. Han talar in ett meddelande åt henne; att han inte kan sluta tänka 

på henne, att hon träffade honom som ett hammarslag, en kärleksförklaring helt enkelt. Sedan 

                                                 
38 Auster, s. 49. 
39 Martin, s. 94. 
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åker han till den enda personen han känner i Kansas City, Ed Victory. Han lämnar Victorys 

nummer till Rosa, detta nummer är: 913-765-4321. Han säger till Rosa att dessa nummer inte 

är slumpmässiga utan att Victory hade önskat detta nummer för att det är en metafor för något 

Bowen inte vet. Att använda sig av nummer på detta sätt säger Waugh är en favorit inom 

metafiktion. Man leker med kombinationer av nummer och dylikt.40

    När Bowen träffar Ed Victory i dennes hem får han en känsla av att han befinner sig i en 

munkcell eller en eremithydda: 

 Auster använder inte 

detta grepp mer än en gång i Orakelnatten. 

 

[...] en kal, spartansk plats utan annat än livets absoluta nödtorft. En enda säng, en enda 
byrå, en kokplatta, ett barkylskåp, ett skrivbord samt en bokhylla med flera dussin 
böcker, bland dem åtta, tio ordböcker och en välanvänd uppsättning Collier’s 
uppslagsverk i tjugo volymer. Rummet ger en bild av en värld av återhållsamhet, 
inåtvändhet och disciplin, och när Bowen åter vänder uppmärksamheten mot Victory, 
som lugnt betraktar honom från sängen, lägger han märke till ytterligare en detalj som 
förut undgått honom. Det finns inga tavlor på väggarna, inga fotografier eller personliga 
artefakter framställda. Den enda prydnaden är en almanacka som spikats upp på väggen 
strax ovanför byrån – från 1945 med bladet för april uppslaget.41

 

 

Här återkommer rummet igen. Detta är Ed Victorys värld som speglas genom hans rum. Att 

Victory refererar till Henry David Thoreaus Walden (1854) visar även på vad Varvogli har 

kommit fram till, att rummen som Auster använder sig av också är världen. ”Thoreau sa att 

han hade tre stolar i sitt hus, påpekar Ed. En för ensamhet, två för vänskap och tre för 

umgänge. Själv har jag bara den enda för ensamhet. Om man räknar in sängen kanske det kan 

bli två för vänskap. Men något umgänge finns det inte här inne.”42

    Bowen letar upp Victory eftersom han har hamnat i knipa och behöver ett jobb. Victory 

erbjuder då ett arbete på sitt museum eller i sitt privata arkiv. Orr gör en paus i sitt skrivande 

efter detta men tar tag i det efter ett toalettbesök och en liten måltid. Sedan skriver Orr om vad 

Eva och Rosa har gjort under tiden som Bowen har varit borta. När Orr fortsätter med Bowen 

igen är Victory och Bowen på väg till det museum där det är tänkt att de ska arbeta. Det är ett 

stort lager som Bowen möter och det ligger avskilt från resten av världen, ett underjordiskt 

gömställe. Byrån för historiskt bevarande är fylld med tusentals telefonkataloger som är 

kategoriserade efter städer. Victory hade börjat sitt samlande efter andra världskriget. Bowen 

 De materiella tingen för 

umgänge används inte utan Victory har sin egen värld där ensamheten råder. 

                                                 
40 Waugh, s. 44. 
41 Auster, s. 78-79. 
42 Ibid., s. 78. 



21 

och Victory tar en rundtur och Bowen vet inte vad han ska tro. Victory säger: ”Det här 

rummet innehåller världen [...]. Eller åtminstone en del av den. Namnen på de levande och de 

döda. Byrån för historiskt bevarande är ett minnenas hus, men den är också en nuets 

helgedom. Genom att föra samman båda dessa ting på en plats bevisar jag för mig själv att det 

inte är ute med mänskligheten.”43

    Bowen åtar sig uppdraget att organisera om katalogernas lagringssystem, men han begriper 

inte riktigt vad Victorys idé bakom det hela är. Kan det vara ett sätt att överföra det hemska 

som hemsöker Victory från hans tid som kock vid ett koncentrationsläger när hans förband 

befriade det? Bowen behöver fortfarande ett boende då han inte har råd att hyra något och 

som tur är finns det en enrummare i lokalen som han får bo gratis i. Detta rum har Victory 

byggt för skydd mot radioaktivt nedfall under Kubakrisen. De börjar arbeta tillsammans utan 

att Victory får veta vem Bowen verkligen är. Det går långsamt för dem att kategorisera om 

och Victory är gammal och har drabbats av två hjärtattacker tidigare och han envisas med att 

hjälpa till hela tiden. En dag sitter Victory lutad mot en bokhylla och tar sig mot bröstet. De 

tar sig till sjukhuset och på vägen dit säger Bowen åt Victory att han kommer att fortsätta 

arbeta medan Victory blir frisk. Doktorn säger att Victory ska bli frisk men han dör på 

operationsbordet. Detta är något som inte Bowen får veta. Han har fått nycklarna till lokalen 

och beger sig dit. Han plockar ner Warszawakatalogen och tar den till sitt rum. Rummet har 

en självlåsande dörr och Bowen har lagt nycklarna på en hylla och när han går in i rummet 

sparkar han igen dörren bakom sig och låser sig inne. Han blir inte alltför orolig för han tror 

att Victory ska komma från sjukhuset och låsa upp. Han läser manuskriptet och försöker 

fördriva tiden. 

 Här har vi ännu en referens till rummet som är världen. 

    Senare i handlingen får vi veta att Orr får ett erbjudande att skriva ett filmmanus men att 

han får avslag på sin idé. En summa pengar för besväret får han däremot. Han diskuterar även 

med sin agent om att han har en roman i romanen på gång men att han verkar ha fastnat. 

Agenten säger att hon ska försöka ordna ett jobb åt honom om han vill. Han behöver bara 

skriva 50 sidor så får han ett kontrakt. Orr ska fundera på detta. Även här gör Auster oss 

insatta i författarens arbete då författaren försöker tjäna pengar och skaffa sig arbete, som 

verkar vara väldigt enkelt. 

    I detta avsnitt har exempel redovisats på hur Auster använder författarrollen i sin fiktion. 

Till en början har exempel på hur Auster behandlar sin författarmiljö genom Orr klargjorts 

och de typiska fallen har kategoriserats under författarrollen. Vissa är mer självklara och 
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andra mindre. Vad undersökningen sedan gick vidare till var att sätta in läsaren i handlingen i 

boken. Detta har en betydelse för att ni ska förstå boken och hur denna analys är uppbyggd. 

Nästa avsnitt kommer att behandla skrivprocessen och det kan tyckas att den bör hamna under 

författarrollen då författaren är denne som skriver. Auster använder dessa två metafiktiva 

grepp och de behöver inte användas samtidigt i en metafiktiv berättelse. Därför är de 

uppdelade i två olika avsnitt. 

2.2 Skrivprocessen 
Hur gör en författare för att skrivprocessen inte ska stanna av; vad kan skrivandet leda till? 

Detta avsnitt redovisar hur Orr funderar och får idéer och sedan hur han skriver berättelserna. 

Auster använder sig av detta metafiktiva grepp i sin bok och detta avsnitt kommer att ta upp 

typexempel från Orakelnatten. 

    Vi har sett hur Auster har skapat karaktärer från sin egen miljö, författarmiljön. Läsaren får 

även följa med i de tankegångar som kan finnas hos en författare när denne försöker skriva en 

berättelse. Genom att låta läsaren bli delaktig i skrivprocessen skapas en realism; den realism 

som man försöker nå genom att skriva metafiktivt. Donovan kommenterar detta genom att 

skriva: ”As a result of this focus, authors of realistic contemporary fiction have begun to 

methodically and contrarily demonstrate to readers the feasibility of the reverse process, that 

’building up’ from words to world we once took for granted.”44 Detta fokus på att visa hur 

man skriver och hur skrivandet går till genom att till exempel leka med ord visar på processen 

hur en författare tänker när han eller hon bygger upp en berättelse. Waugh skriver att 

processen att skapa en bok är en kommentar av hur man skriver fiktion och att det ofta är en 

karaktär i boken som själv skriver.45

   Att det är berättaren som skriver historien grundar jag i att det på sida 11 i Orakelnatten 

står: ”Varje gång jag nu tänker tillbaka på den morgonen är ljudet från den där pennan alltid 

det första jag minns. I den mån den historia som jag nu tänker berätta alls rymmer någon 

mening tror jag att det var här den började - under loppet av de där få sekunderna då ljudet 

från pennan var det enda ljud som fanns kvar i världen.”

 Orakelnatten är ett typexempel på detta där karaktären 

själv skriver en berättelse. 

46

    När Orr möter Chang diskuterar Auster hur viktigt språket är och hur det används, fast 

genom en pappershandlares synvinkel. Denne distribuerar material till människor så att vi kan 

skriva kärleksbrev, göra läxor och så vidare. Vi får en diskussion om hur viktigt det är att 
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45 Waugh, s. 95. 
46 Paul Auster, s. 11. 
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skriva och att det ska finnas material så att alla människor ska kunna skriva. Det är där Chang 

kommer in med sin romantiska bild, att det är han som får världen att fungera genom att 

distribuera detta material, det är hans amerikanska dröm. Här diskuterar Auster 

skrivprocessen på ett helt annat sätt. Det blir en metadiskussion runt skrivandet mellan en 

författare och en pappershandlare. 

    Auster skapar en realism i sin bok som läsaren kan relatera till. En författares väg tillbaka 

till sitt arbete, sökandet efter material, möten med olika människor, den amerikanska dröm-

men, det mesta som en samtida läsare kan relatera till. Googlar man Paper Palace hittar man 

en affär som säljer skrivmaterial.47 Patricia Waugh skriver att metafiktion ofta har grunden i 

realismen. De konventioner som rör realism ignoreras eller överges inte utan är ofta en 

kontrollpunkt i metafiktiva texter och ger grund till de olika experiment som görs. ”In 

showing us how literary fiction creates its imaginary worlds, metafiction helps us to 

understand how the reality we live day by day is similary constructed, similary ’written’.”48

    När Orr sätter sig ner för att börja skriva märker han att orden rinner till snabbt. Han har 

inga problem att skriva. Så länge han skriver från vänster till höger verkar orden redan finnas 

där. Nick Bowen skapas som en reflektion mot Flitcraft. I första mötet med Sylvia Maxwells 

sondotter, som har lämnat in ett manuskript på Maxwells Orakelnatten till bokförläggaren 

Nick Bowen, får Bowen en känsla precis som Orr fick första gången han såg sin fru, Grace: 

”Detta är precis vad som hände mig första gången jag såg Grace - ett slag mot hjärnan som 

gjorde mig förlamad och oförmögen att dra efter andan - så det var inte svårt för mig att 

överföra de känslorna på Nick Bowen och föreställa mig dem i denna andra berättelses 

sammanhang.”

 

Vi ser likheterna med verkligheten i de metafiktiva texterna, menar hon, och Austers 

Orakelnatten är ett standardexempel på detta eftersom vi får följa hur en fiktiv värld uppstår i 

Orrs berättelse om Bowen. En förståelse av vår verklighet kan nås med hjälp av metafiktion 

då vi ser att vår verklighet är uppbyggd på ett liknande sätt. 

49

                                                 
47 http://www.paperpalace.net/, 10-04-29. 

 Det är alltså ännu en referens av Auster till hur själva skrivandet går till för 

en författare. Auster pekar på hur en författare använder sig av sina egna erfarenheter och 

känslor för att beskriva situationer i sin berättelse. Skrivprocessen är en självklar del i varje 

roman, men den kommenteras inte alltid. Auster delger däremot ofta hur Orr funderar ut 

episoder i sin bok. Till exempel funderar Orr över varför Rosa bor i New York, hur länge hon 

bott där, vad hon arbetar med, etc. Hon blir automatiskt någon som påminner om Grace. 

48 Waugh, s. 18-19. 
49 Auster, s. 23. 
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Sedan funderar Orr över vilken typ av person Nick är och hur han kommer att agera efter att 

ha sett Rosa. Orr känner även att han inte kan stanna vid allt för mycket detaljer utan måste 

skriva vidare då det går väldigt bra för honom att skriva. Han vill inte att hans pennas rörelse 

skall sluta: ”Det handlade inte om kontroll, det handlade inte ens om att välja. Min uppgift 

denna förmiddag gick enbart ut på att följa det som hände inom mig, och för att kunna göra 

det måste jag hålla pennan i rörelse så snabbt jag förmådde.”50

    När Orr tar upp sitt skrivande igen sitter Bowen på flygplanet till Kansas City. Bowen sitter 

och funderar på hur det kommer att gå för hans fru Eva men han ångrar sig inte. Han hoppas 

att hon kommer att klara sig för han har en idé som han måste underkasta sig. Orr funderar på 

det moraliska i det Bowen gör och tänker att han inte behöver gilla Bowens handlande, utan 

han måste tänka ut vad som kommer att hända med Eva. Han vill fortsätta med Bowens resa 

men han måste gå tillbaka till New York för att berätta vad Eva gör eftersom hon blir ett offer 

i Bowens handlande. Waugh säger att ”language is the main instrument for maintaining this 

everyday reality”.

 

51

    Orr skriver att det är viktigt för honom själv att han har regelbundna tider och får 

tillräckligt med sömn. Den senaste tiden när han suttit maniskt och skrivit på Bowenhistorien 

har han inte följt det råd som läkarna gett honom. Han känner att allt skrivande kommer att ge 

honom problem som säkert hämmar hans återhämtning men han kan inte sluta skriva. Dagen 

efter att han slutat skriva vaknar han upp och mår bra. Han ändrar sig då och tror att 

skrivandet är medicinen han behöver för att bli bra igen. 

 Orr vill inte att realismen och trovärdigheten ska försvinna i sin 

berättelse, därför måste han skriva om vad som händer med Eva. Han måste förklara genom 

att skriva och använda språket för att realismen inte ska försvinna i berättelsen. Han kunde 

lika gärna strunta i henne och reflekterar om det så att vi som läsare av Orakelnatten får en 

förklaring, men här använder han språket för att vardagsrealismen inte ska försvinna. 

    Ännu en referens till skrivprocessen och hur Auster använder sig egen bakgrund (Paul 

Auster har judiskt påbrå) i historien får vi när Bowen för första gången kommer ner i Victorys 

underjordiska valvet med kataloger. Bowen drar sig mot en katalog från 1937/38 från 

Warszawa som han gärna vill bläddra i, men kommer underfund med att alla judiska personer 

i den nog är döda. Varvogli skriver att Auster ofta använder sin judiska bakgrund i det han 

skriver.52

                                                 
50 Auster, s. 28. 

 

51 Waugh, s. 53. 
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Orr hade tidigare bara känslan av glädje när han skrev i den blå anteckningsboken men när 

han öppnar anteckningsboken denna dag inser han att han har kommit vilse. Han har stoppat 

in Bowen i rummet. Han har låst dörren och släckt ljuset och han vet inte hur han ska få ut 

honom. Han får dussintals lösningar i huvudet men de är banala och trista. Här får vi ännu en 

tankegång hos en författare som har fastnat med en historia och försöker lösa det. Auster har 

säkert varit i samma sits eller vet om hur det är att fastna med en historia. Genom sin 

berättelse om skrivandets representation och identitet kan han diskutera det och han vill visa 

att det inte är så lätt att skriva en bok som man kan tro. Orr känner att det är en fängslande 

tanke att stänga in Bowen i detta rum och vill inte släppa denna idé. Nu när Bowen sitter i fast 

i rummet så har Orr tagit en annan väg än den ursprungliga, Flitcraft, där avslutningen skulle 

ha varit komisk. Orr hoppas på att kunna hitta en lösning men just nu känner han att Bowen är 

fast i det mörka rummet. Varvogli skriver: 

 

The characters’ struggle against authority operates on two levels: within the fictional 
world of the text, characters have to overcome difficulties imposed on them by other 
characters, or by the circumstances they find themselves in. At the same time, their 
predicament is also related to their status as fictional characters who are manipulated by 
the author, the orchestrator of the fictional world.53

 

 

Svårigheterna i berättelsen är inte Bowen medveten om eftersom han inte vet att Ed Victory 

är död och inte kan hjälpa honom ut ur rummet. Det är författaren Orr som måste lösa dessa 

svårigheter och manipulera berättelsen så att Bowen kommer ut eller överlever i rummet på 

något sätt. Orr står återigen med problemet att han inte kan förstöra realismen i berättelsen 

eller skriva om den. Han vill gärna hjälpa Bowen på något sätt och han funderar. Orr har 

makten över Bowen och kan göra precis vad han vill med honom. 

    Austers protagonist Orr har fastnat i sitt skrivande. Han fortsätter istället att berätta sin egen 

historia. Han berättar om hur han märker att Paper Palace har försvunnit och om en 

skrämmande historia om en prostituerad kvinna som lämnat sitt barn i ett kyffe. Denna 

historia tycker han är den hemskaste han har läst. Historien känns som en skildring av slutet 

för mänskligheten. Orr får lov att skriva om denna händelse när han kommer hem, fast inte på 

samma ställe där han lämnat Bowen utan på en ny sida i den blå anteckningsboken. Även nu 

skriver han maniskt så att han inte hör att telefonen ringer. När han lämnar sitt rum ser han att 

lampan lyser på telefonsvaren. Detta tycker han är märkligt för det är inte första gången han 

fastnar i skrivandet i den blå anteckningsboken. 
                                                 
53 Varvogli, s. 104. 



26 

Ett av dessa meddelanden är från hans agent som säger att ett filmföretag vill att han ska 

skriva ett filmmanus åt dem och Orr funderar över detta och accepterar det eftersom han 

behöver pengar. Han gillar inte den bok som filmen ska handla om så han försöker göra en 

egen berättelse med ursprung från boken. Han försöker arbeta ihop en idé och efter en 

genomläsning kommenterar han: ”Jag lade ifrån mig boken och började vanka runt i 

lägenheten, in och ut genom rummen, medan jag granskade titlarna på böckerna i bokhyllan, 

drog ifrån gardinerna och tittade ut genom fönstret på den blöta gatan där nere och inte 

uträttade ett dugg på flera timmar.”54

    När han har samlat idéer och skrivit ner dem tycker Orr att de är skräp men han hoppas att 

detta skall göra filmföretaget nöjda. Att arbeta med detta manus har ännu en gång hjälpt 

honom att koppla bort det som tidigare har hänt, att skriva är medicinen för honom. Även om 

att han tycker manuset är skräp tror han att Hollywood kan gilla det. 

 Auster berättar ännu en gång om hur själva skrivandet 

går till, hur en författare eller någon annan som gillar att skriva, arbetar och försöker få idéer. 

    Under ett besök hos Trause diskuterar Trause och Orr filmmanus och att Orr måste tjäna 

pengar på något sätt. När diskussionen lider mot sitt slut får Orr ett manus av Trause som 

Trause tycker är värt att använda som ett filmmanus. Orr behöver tjäna pengar så han 

accepterar manuset men råkar tyvärr tappa det på vägen hem ifrån Trause, i en 

koncentrationslucka, som han kallar det. Han har ofta råkat ut för dessa efter sjukhusbesöket 

men denna är den värsta hittills. En god vän har anförtrott honom ett manus som Trause har 

skrivit i sin ungdom, som bara det var värt sin slant, och velat hjälpa honom i hans prekära 

ekonomiska situation. 

    När Orr sedan kommer hem märker han att de har drabbats av ett inbrott i lägenheten. Flera 

saker är stulna och lägenheten är allmänt rörig. Som om inte detta var nog så är Grace 

försvunnen. Hon kommer inte hem efter jobbet utan kommer först nästa dag. Hon säger till 

honom att hon behövde försvinna och inte kan berätta vad hon gjort. 

    Orr som är förstörd efter gårdagen och natten sover länge nästa dag och känner sig inte alls 

bra. Han går till ett bibliotek och söker efter Sylvia Maxwell och Orakelnatten men finner 

inget. Orr har alltså funderat ut denna historia själv och borde känna sig lättad, men det gör 

han inte. 

    Trause kontaktar Orr och hoppas på att Orr ska kunna hjälpa honom med hans son. Sonen 

har haft problem med droger och är nu på ett hem. Trause och sonen har en dålig historia 

bakom sig och Trause är så pass sjuk själv att han inte klarar av att besöka honom, så han 

                                                 
54 Auster, s. 128. 



27 

hoppas på att Orr kan göra det. Detta har inget med författaryrket eller skrivprocessen att göra 

men har en viktig betydelse för slutet av denna bok och hur skrivandet påverkar människor. 

Orr besöker Trauses son utan att berätta något för Grace. Grace har en mindre bra historia 

bakom sig med denna son. Trause och Grace var vänner långt innan Orr blev vän med Trause 

och gifte sig med Grace. När Trauses son och Grace träffades blev det alltid dålig stämning 

och bråk utbröt. 

    Orr sätter sig ner och börjar skriva i den blå anteckningsboken men inte på Bowenhistorien. 

Bowen blir för evigt inlåst i rummet och Orr känner att det är dags att lämna denna historia 

bakom sig och sluta att försöka rädda honom. Han känner att denna anteckningsbok bara har 

ställt till problem för honom men att han inte kan avsluta så tvärt. Han börjar skriva om vad 

som har hänt den senaste tiden och tidigare, om Grace och hur hon har varit. Det finns en 

förklaring till allt, känner Orr, och han måste få skriva om det. Grace har haft humör-

svängningar och hon har försvunnit. Sedan tillkommer hennes beslut om att de skulle ha barn 

och att Trause har en roll i allt detta. De har varit osäkra på om de ska ha barn eller inte. Först 

vill inte Grace men sedan ändrar hon sig tvärt. Orr skriver: ”Jag kunde förstås ha fel, men nu 

när krisen verkade vara över kände jag mig stark nog att ge mig in i de mörkaste, mest 

omskakande möjligheterna. Föreställ dig detta, sa jag till mig själv. Föreställ dig detta och se 

sedan vart det leder.”55 Auster påpekar här, som han tidigare redan har gjort, att skrivandet 

har en chans att kunna läka,. Orr får sin förklaring på detta sätt. Han rensar sitt huvud på allt 

som har hänt, alla sina tankar och vad folk runt omkring honom har sagt och skapar sig den 

förklaring som han tror är sann. Vi får inte veta om denna förklaring är sann utan det 

viktigaste är att Grace vill ha honom: ”Jag vet inte om det är fakta eller fiktion, men när allt 

kommer omkring bryr jag mig inte om vilketdera det är. Så länge Grace vill ha mig är det 

förflutna oviktigt.”56

    Där slutar Orr att skriva i den blå anteckningsboken från Portugal. Efter detta river Orr ur 

sidorna och strimlar dem. Allting som han har skrivit i den försvinner och hamnar i soporna. 

Även de tomma sidorna i boken river han ur och tar sedan soppåsen och går på en promenad. 

Efter några kvarter slänger han soppåsen i en tunna. 

 

    Vi har följt Austers protagonister och hur Orr skapar sig en egen protagonist, vi har fått 

följa skrivandets processer och hur en författare arbetar. I de två första avsnitten av denna 

undersökning har visats hur Auster behandlat författarrollen genom att skriva om en författare 

som försöker arbeta ihop en berättelse. Men han har även låtit läsaren följa med i olika 
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spekulationer om hur det är att skriva. Auster vill att läsaren ska förstå hur skrivprocessen går 

till och hur viktigt det är att skriva. Orr skriver för att kunna tjäna pengar men även för att få 

förklaringar till vad som händer i hans ”verklighet”. Målet med dessa avsnitt var att redogöra 

några exempel på detta. Skrivprocessen är handlingen som författaren utför och därför 

påminner dessa två första avsnitt om varandra. 

2.3 Struktur, fotnoter och mise en abyme i Orakelnatten 
Här kommer strukturen i Orakelnatten att analyseras. Det kommer inte vara en genomgående 

undersökning av strukturen utan det som kommer att kommenteras hör till metafiktion. 

Genom att ta med exempel på hur Auster gör ”frame-breaks” och använder sig av fotnoter 

kommer en förståelsen för hur man skriver metafiktivt öka. Att mise en abyme hamnar under 

detta avsnitt beror på att när mise en abyme används gör författaren ”frame-breaks” och 

utmanar strukturen. Att bryta mot de ”spelregler” som finns inom fiktionen är ett experiment 

som metafiktiva författare vill utforska. Detta experimenterande kommer att redovisas i detta 

avsnitt. 

    ”Metafiktionens främsta berättartekniska kännetecken är ontologisk kortslutning. Genom 

detta grepp bryts mot den elementära fiktiva och episka spelregler [sic!] vilken säger att allt 

berättande skall vara strängt hierarkiskt ordnat på så vis att berättaren känner till sin berättelse 

men att omvänt berättelsen inte känner till berättaren.”57 När man undersöker hur Auster har 

strukturerat Orakelnatten rör det sig från början om en vanlig struktur som sedan bryts upp i 

en så kallad ”frame-break” eller ontologisk kortslutning som Jansson talar om. Detta är något 

som är typiskt i metafiktion. Ofta avser en ”frame-break”, som Waugh kallar det, en brytning 

mot den normala strukturen för hur en roman och den traditionella realismen är uppbyggd. 

Jansson menar att det blir ”ett slags upplösning av skillnaden mellan språk och värld och 

mellan fiktion och verklighet”.58

                                                 
57 Jansson, 2002, s. 131. 

 Auster gör detta genom att lägga till fotnoter som ofta leder 

till en ny historia eller tillägg till ramberättelsen. Waugh skriver att ”frames” används i all 

litteratur och under modernismen och postmodernismen börjar författare påpeka och 

experimentera med det. När sedan metafiktiva författare började använda detta skapades det 

en diskussion om ”frames” och hur det kan användas och utmanas inom litteraturen. De 

samtida författarna vill granska dessa ramar och påvisa att det är ramarna som hindrar 

utforskandet av konstruktionen av den riktiga världen och den fiktiva. ”Contemporary 

metafiction, in particular, foregrounds ’framing’ as a problem, examining frame procedures in 

58 Ibid., s. 124. 
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the construction of the real world and of novels.”59 I uppslagsverket A Glossary of 

Contemporary Literary Theory, av Jeremy Hawthorn, står det: ”Metafiction typically involves 

games in which levels of narrative reality (and the reader’s perception of them) are confused, 

or in which traditional realist conventions governing the seperation of MIMETIC and 

DIEGETIC elements are flouted and twarted.”60

    Första fotnoten börjar med att vi går framåt i tiden, tjugo år. Sidney Orr försöker minnas 

tillbaka till den tiden då han mötte M.R. Chang. Fotnoten är även en del av själva skrivandet. 

Auster diskuterar, genom fotnoten, Orrs problem att minnas den dagen och vad som sades. Vi 

får även en vidare förklaring och berättelse om hur Orr försöker få Chang att förstå vad han 

heter, men även en förklaring av varifrån namnet Orr kommer ifrån. 

 Här är en förklaring på vad en metafiktiv 

författare försöker göra; att bryta mot det traditionella sättet att berätta en historia. 

    ”John var femtiosex. Inte ung, kanske, men inte gammal nog för att se sig själv som 

gammal, speciellt som han bar sin ålder väl och fortfarande såg ut som en man i övre 

fyrtioårsåldern. Vid det laget hade jag känt honom i tre år, och vår vänskap var en direkt följd 

av mitt giftermål med Grace.”61

    Waugh skriver att fotnoter används för att påminna läsaren om textens språkliga villkor.

 Orr berättar om sin vän John Trause som är en känd författare 

och ett samtal med honom om olika böcker och författare i ramberättelsen. För att vi ska 

förstå vem John Trause är och vilken relation han har till Orr och hans fru använder Orr sig av 

en fotnot där han berättar om Trause. 
62 

Fotnoterna hos Auster skapar ofta en återblick eller en ny berättelse, fast som en 

komplettering till ramberättelsen. ”Jag råkade själv träffa Grace på ett förlagskontor, vilket 

kanske förklarar varför jag valde att ge Bowen det arbete han fick.”63

                                                 
59 Waugh, s. 28. 

 Här får vi en förklaring 

till hur och var Orr träffade sin fru Grace, men även en förklaring till varför Bowen arbetar 

med det han gör. Sedan följer en utförlig berättelse om hur Orr träffade Grace, om hur hon 

såg ut och hur Orr förälskade sig i henne. Fotnoterna används även som berättelser i 

berättelsen och som ”frame-breaks”. Waugh skriver: ”Literary realism appears to be a 

continuation or extension of this ’commonsense’ world. Authorial comments serve to 

reinforce its general ’truths’ and continually refer the reader to the content of everyday reality. 

The language of realism is metonymic: descriptions are presented as a selection from a whole 

60 Jeremy Hawthorn, A Glossary of Contemporary Literary Theory (London, 2000), s. 208. 
61 Auster, s. 19. 
62 Waugh, s. 97. 
63 Auster, s. 23. 
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which is the real world.”64

    I en annan fotnot berättar Orr att han inte har gjort några framsteg med Bowen men han har 

förstått att han måste förbättra situationen för denne. Någon ljuskälla måste placeras i rummet 

så att Bowen inte känner sig levande begravd. Orr tänker på drömmen som Grace har haft och 

likheterna, men hennes rum är fyllt med erotisk laddning och är en tillflyktsort medan hans 

eget rum för Bowen är en dyster cell. Det handlar om två helt olika världar som utspelas i 

låsta rum. Efter detta gör Orr inga framsteg med Bowen. Istället är det Orr vi får följa i 

ramberättelsen men det tillkommer även andra historier. 

 Kommentarerna i fotnoterna är tillägg för att utöka realismen i 

berättelsen och även förklaringar till texten. Författaren Orr ökar realismen i historien genom 

att göra dessa kommentarer och även ”trovärdigheten” ökar. Att författaren har denna 

möjlighet tyder på att läsaren kan få ett större helhetsintryck på handlingen. När fotnoter 

används i denna uppsats är de mest till för källor men även för att förklara vissa begrepp eller 

händelser som har inte relevans för helheten.  

    Ytterligare ett sätt att bryta mot konstruktionen är att använda sig av berättelse i berättelsen 

som vi tidigare redan har stött på. ”In metafictional novels, obvious framing devices range 

from stories within stories [...].”65 Detta är något som kallas för mise en abyme, och i Austers 

Orakelnatten används det flitigt. Waugh förklarar det som att det finns en verklighet i varje 

individuell berättelse som utforskar varandra genom olika berättare. I Austers fall är det oftast 

samma berättare som berättar de olika delhistorierna men från någon annans erfarenhet. När 

Orr försöker komma på en berättelse att skriva om har han en diskussion med John Trause 

och Trause berättar för honom om den Flitcraftepisod som kommer stå som grund för Orrs 

berättelse. I och med denna historia får vi reda på en ny berättelse i själva berättelsen, som 

sedan hjälper Orr att börja med historien om Nick Bowen, som gör precis samma sak som 

Flitcraft. Mise en abyme används som en spegelbild eller en upprepning. Auster försöker 

sudda ut eller täcka över skillnaderna mellan vad som är externt och internt i litteraturen, 

alltså vad som är den riktiga berättelsen, ramberättelsen, och vad som är delberättelser. 

Waugh skriver att när en författare skiftar sätt att skriva, med berättelser i berättelsen, skapas 

en osäkerhet ”about the nature of the ’reality’ they perceive, but never any doubt whether it 

exists. The reader is given enough ’components’ to construct a context for these discourses 

which stabilizes their meaning”.66

                                                 
64 Waugh, s. 87. 

 Genom att Auster använder sig av flera berättelser 

förstärker han att fiktionen är en fiktion där realismen försvinner något men genom att 

65 Waugh, s. 30. 
66 Ibid., .s. 102. 
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verkliga händelser blandas med den fiktiva historien ökar även realismen. Detta reflekterande 

av varandra ger ett ”svindlande resultat”, enligt Jansson.67 Jansson menar att ”verket i verket 

speglar verket på samma sätt som verket speglar verkligheten”.68

    Christopher Donovan resonerar kring Austers roll som en berättare med självmedvetenhet 

och menar att Auster vill förklara och utforska självmedvetenheten i sina berättelser. Om han 

utforskar detta kan vi förstå hur berättelser fungerar och vad de är för något. ”As a result of 

this interest, however, he is enmeshed in a peculiarly complex bind; in his view it is essential 

to understand stories, what they are, how they work, precisely because we need them so 

desperately, an atavistic, and decidedly non-elitist, need, in the blood [...].”

 

69 Vidare menar 

Donovan att metafiktiva texter (Orakelnatten och postmoderna texter) är det vi har nu i 

dagens samhälle, som låter läsaren förstå vad berättelser är och hur de fungerar. Donovan 

menar att en självmedveten författare som Auster låter oss läsare följa en författares tankar, 

när han eller hon utformar sin berättelse.70

    Nick Bowen, huvudprotagonisten i Orrs berättelse, är som tidigare sagt en figur som 

bygger på Flitcraftepisoden. Flitcraft är ännu en berättelse i berättelsen, Orrs egna historia. 

Han refererar till Hammetts berättelse, berättar Orr själv för läsaren, men även till sitt eget liv 

i historien om Bowen. Som det tidigare har konstaterats är Bowen en bokförläggare liksom 

Orrs fru Grace. Även i berättelsen om Bowen hittar vi ännu en berättelse i berättelsen, då 

Bowen får ett manuskript som heter Orakelnatten och som påstås vara skrivet av Sylvia 

Maxwell. Här gör Auster en referens till sin egen bok med samma titel. Detta exemplar av 

Orakelnatten stämmer inte överens med Austers bok utan det börjar med ”Kriget var nästan 

över, men det visste vi inte. Vi var för små för att veta något alls, och eftersom kriget fanns 

överallt kunde vi inte...”

 

71 Att använda sig av sin egen titel som Auster gör är ett metafiktivt 

knep som tidigare har använts i Austers New York-trilogi.72 Man undrar om det är samma 

berättelse som den Orakelnatten jag som läsare läser eller om den påminner om den. Detta är 

precis vad Auster vill att vi ska fundera på när vi läser. Precis så gjorde han när han lade in 

sitt eget namn i New York-trilogin, menar Donovan.73

                                                 
67 Jansson, 1996, s. 94-95. 

 Orakelnatten av Sylvia Maxwell har en 

huvudfigur, Lemuel Flagg. Orr har bara en vag aning om vad denna bok skall handla om och 

Auster skapar ännu en berättelse i berättelsen. Flagg är en brittisk löjtnant som är blind efter 

68 Ibid., s. 95. 
69 Donovan, s. 71. 
70 Ibid., s.72. 
71 Auster, s. 22. 
72 I New York-trilogin dyker Paul Auster upp som en karaktär i boken. Denna Auster är väldigt likt den verkliga 
författaren Auster. 
73 Donovan, s. 78. 
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en granatexplosion i första världskriget. Flagg irrar omkring i Ardennernas skogar och träffar 

där på två franska barn som bor i en övergiven koja och skapar ett liv där med dem. 

    Vidare berättas historien om Nick Bowen, men Auster låter oss även följa Orrs tankegångar 

då och då, om betydelsefulla detaljer som ska bygga upp berättelsen så att inga frågor uppstår, 

vagheter och så vidare, tills att han lämnar Bowen på flyget till Kansas. ”Det var där jag 

lämnade honom den där förmiddagen  hängande i luften, på vansinnesflykt mot en osäker, 

osannolik framtid.”74

    När Bowen har hamnat i Kansas City hinner frun i New York fundera länge på vad som 

kan ha hänt honom. Vi får inte veta vad hon gör men efter ett tag märker Bowen att hans 

kreditkort inte längre fungerar och han kommer då på att Eva säkert har spärrat dem. Vi får 

senare i boken veta hur Eva har gått tillväga efter att hennes man har gått ut för att köpa 

frimärken och aldrig kommit tillbaka. Här hoppar Orr i historien då vi får en förklaring och 

även en berättelse om hur Eva går tillväga. Eva får reda på att Bowen flugit till Kansas City 

och hon undrar varför och börjar med en efterforskning men flyger tillslut också till Kansas 

City. Vi får även ett hopp till Rosas del av berättelsen. Samtidigt som Eva börjar leta efter 

Bowen har Rosa kommit hem till sin lägenhet och lyssnar på ett meddelande från Bowen. 

Hon försöker nå honom men får ingen kontakt med varken Bowen eller hans fru Eva. Hon 

lyssnar på flera meddelanden som Bowen har lämnat till henne när han är i Kansas City. Hon 

blir intresserad av detta och försöker kontakta Bowen på alla de sätt han har talat om i 

telefonsvararen, numret till hotellet och numret till Ed Victory. Hon gör ett sista försök att nå 

Eva men ingen kan säga något på Evas kontor. Eva själv glömmer bort att ringa kontoret som 

hon tidigare hade lovat då hon letar febrilt efter Bowen. Rosa sätter sig på en buss mot Kansas 

City: 

 

 

Därför att hon, när hon inte hört något mer från Nick, har intalat sig själv att han råkat i 
knipa, kanske en allvarlig, livshotande knipa. Därför att hon är ung och äventyrslysten 
och för ögonblicket saknar arbete (mitt emellan olika jobb som frilansillustratör) och 
kanske – detta kan man bara spekulera om – därför att hon är förälskad i tanken att en 
man som hon knappt känner öppet har bekänt att han inte kan sluta tänka på henne, att 
hon har fått en man att bli kär i henne vid första ögonkastet.75

 

 

Detta exempel är också en ”frame-break”. Det är en berättelse i berättelsen och Orr hoppar 

fram och tillbaka i tiden för att förklara det som behöver förklaras för att ramberättelsen i den 

berättelse som Orr skriver ska bli förståelig. Waugh skriver att när en författare hoppar fram 
                                                 
74 Auster, s.32. 
75 Ibid., s. 93. 
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och tillbaka i fiktionen gör han eller hon det för att påminna om att det är en fiktion vi läser.76 

Varvogli kommenterar Austers Moonpalace: ”This shift in point of view serves to question 

the objectivity of the telling: since this is a story within a story, the fact that the narrator has 

chosen not to relate it in his own words is indicative of his doubts concerning its 

truthfulness.”77 Här får vi en förklaring till varför Auster skriver på det sättet han gör och 

varför han då använder sig av flera berättelser i berättelsen. Fastän det är samma berättare 

som förtäljer berättelsen skapar han olika historier. En allsmäktig berättare försöker sudda ut 

linjerna mellan verklighet och fiktion. ”Contemporary metafiction draws attention to the fact 

that life, as well as novels, is constructed through frames, and that it is finally impossible to 

know where one frame ends and another begins.”78

    Att använda sig av berättelser i berättelser säger Waugh är ett sätt att diskutera den 

paradoxala relationen mellan ”framed” och ”unframed” och även formen och innehållet i 

texten. Auster vill visa på att det inte är någon distinktion mellan ”framed” och ”unframed” 

utan det är bara olika delar av formen. 

 Verkligheten består av normer och lagar 

som kan behövas modifieras. 

79

    När vi läser en bok vet vi om att det vi läser är fiktion men vi försöker att förtränga denna 

känsla för att vi ska få ut det mesta möjliga av boken. Vi läser fiktion som historia och detta 

påminner oss om att vår verklighet aldrig kan bli verklighet i boken som vi läser. När Auster 

använder sig av ”frame-breaks” försöker han att skapa en länk mellan fiktionen och 

verkligheten.

 

80

    I fotnoterna skriver Orr reflektioner kring handlingen, tillägg till den vanliga ramberättelsen 

som måste förklaras så att historien går vidare. Till exempel använder Orr fotnoterna till att 

förklara varför han valt Kansas City som tillflyktsort för Bowen. När inte fotnoterna används 

som ”frame-breaks” är det parenteser som Auster använder. Detta sker till exempel när han 

gör ett hopp i historien från att Bowen och Victory arbetar till att gå tillbaka till när Bowens 

fru Eva sätter upp flygblad och Rosa kommer tillbaka till New York. Detta får vi veta i en 

parantes och inte en fotnot. Dessa hopp fram och tillbaka används för att förklara olika 

händelser, till exempel när Rosa inte får tag på Bowen på det nummer han gett henne. Detta 

sker då Victory har drabbats av sin tredje hjärtattack. Auster berättar inte historien 

kronologiskt utan vi får händelserna förklarade efter hand, detta är något som han fortsätter att 

 

                                                 
76 Waugh, s. 132. 
77 Varvogli, s. 120. 
78 Waugh, s. 29. 
79 Ibid., s. 31. 
80 Waugh, s. 33. 
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göra genom hela boken. Ibland får läsaren veta av författaren vad som händer runt omkring 

medan figurerna i berättelsen är ovetande. När Bowen gör misstaget att stänga igen dörren 

bakom sig och blir inlåst förutsätter han till exempel att Victory ska överleva medan vi som 

läsare får förklarat att Victory är död. Auster skapar ett antal berättelser i berättelsen, genom 

fotnoter och ”frame-breaks”. 

    Andra ”frame-breaks” gör Auster när han växlar mellan skrivprocessen och Orrs vanliga liv 

och när han hoppar i tiden. Han gör det tydligt med ord som ”Där bröt jag [...]”81 eller då han 

lägger in en tidningsartikel om ett barn som är fött i en toalett och har blivit kastad i en 

soptunna. Här avviker Auster helt från den tidigare strukturen och lägger in en annons i 

historien som vi får läsa i sin helhet. En liknande avvikelse får vi när Auster har lagt in 

framsidan och en sida ur en telefonkatalog från Warszawa 1937/38. I detta sammanhang 

ifrågasätter man även om det är en äkta telefonkatalog som Auster äger eller om den är 

påhittad. I slutet av boken då allting knyts samman och får sin förklaring hoppar Auster fram 

och tillbaka i berättelsen för att förklara delar ur den. Donovan hävdar att det är en 

postmodern norm att då och då gå fram och tillbaka i berättelsen för att sedan skapa en större 

helhet.82

    Ännu en mise en abyme är det filmmanus som Orr ska skriva. Han utgår från boken 

Tidsmaskinen och skapar en egen berättelse med samma tema. Som vi har sett återkommer 

mise en abyme ofta i Orakelnatten och nästa är då Chang berättar om sin far och hur Chang 

började hata Kina och fick drömmen om Amerika. Orr kompletterar denna historia med en 

fotnot och ifrågasätter denna historia. I fotnoten nämner han att han har träffat en annan 

person som berättat en liknande historia för honom och då stämde inte namnet överens med 

Changs far. Changs far hade tydligen inte varit där. Detta gör Orr misstänksam mot Changs 

historia. I och med att Orr får Trauses manus för att skriva ett filmmanus för att tjäna lite 

pengar skriver Auster en mise en abyme. Titeln på denna berättelse, ”Benknotornas 

imperium”, och vad den handlar om förtäljer Auster men tyvärr förlorar Orr manuset på ett 

tråkigt sätt. 

 

    I en fotnot kommenterar Orr att Grace hade haft en märklig dröm som liknar Orrs berättelse 

om Bowen. Detta sammanträffande slutar också med att Orr och Grace är inlåsta i ett rum, 

precis som Bowen blir. Den fiktiva historien hos Orr gör sig påmind i det ”verkliga” livet hos 

dem. Ett sammanträffande som leder tankarna direkt till mise en abyme. En spegelbild som 

                                                 
81 Auster, s. 81. 
82 Donovan, s. 91. 
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skapar ett illusoriskt tillstånd för karaktären och visar på att fiktiva berättelser kan återspeglas 

i ”verkligheten”. 

    En dag diskuterar Orr med Trause hur det har gått med Flitcraft, som de säger, eftersom 

historien kommer från Flitcraft och då säger Orr att han skrev så det rykte i några dagar men 

sedan tog det stopp. Orr förklarar för Trause att han börjar få betänkligheter om den blå 

anteckningsboken. Orr pratar om hur fantastiskt det var att skriva och att han försvinner in i 

ett tillstånd då inget annat verkar existera. En gång när Grace tittade till honom så var han inte 

där, men han har inget minne av att han lämnat stolen och arbetsrummet under den tiden. 

Trause svarar: ”Man har en tendens att bli litet frånvarande när orden flödar. Inte sant?”83 

Men Orr tycker det är underligt eftersom han senare inte har märkt när telefonen har ringt två 

gånger. Han hör alltid när telefonen ringer, men Trause säger att Orr måste ha varit djupt 

upptagen med att skriva så han inte har hört telefonen. Till detta svarar Orr: ”Kanske det. Fast 

jag tror inte det. Det hände något underligt och jag begriper det inte.”84 Tillslut säger Orr att 

han inte vet om det är anteckningsboken som använder honom eller om det är han som 

använder den. Att skrivandet har en speciell kraft vill Auster visa med dessa exempel på hur 

en person kan helt bli fast i skrivandet och sluta lägga märke till vad som händer i resten av 

världen. Fiktionen börjar bli verklig och börjar ta över verkligheten. Auster vill klargöra 

fiktionens kraft på läsaren eller författaren. Hur den kan manipulera och väldigt lätt lura oss. 

När man läser detta kommer referenser till Don Quixote (1605 och 1615) och dennes besatthet 

över fiktion. Detta påpekar även Varvogli att Auster använder i New York-trilogin.85 Även 

Johan Karlsson kommenterar, i sitt arbete om City of Glass, att Auster använder sig av Don 

Quixote som en mise en abyme.86

    I de sista sidorna i Orakelnatten hoppar Auster mycket i förklaringarna och handlingen. Vi 

får veta att Orr och Trause har haft en diskussion om en fransk författare som ansågs vara 

väldigt begåvad. I en av de noveller författaren har skrivit var det ett litet barn som drunknade 

och efter utgivningen av denna novell åker författaren på en resa med sin familj och badar. 

Under denna resa så drunknar hans dotter och författaren lägger skulden på sin novell. 

”Förlorad i sorgens våndor intalade han sig själv att de ord som han hade skrivit om en 

påhittad drunkningsolycka hade orsakat en verklig olycka, att en fiktiv tragedi hade framkallat 

 Auster fortsätter att använda mise en abyme när Orr frågar 

Trause om han vet något om Sylvia Maxwell och om hon har skrivit en bok som heter 

Orakelnatten. 

                                                 
83 Auster, s. 171. 
84 Ibid., s. 171. 
85 Varvogli, s. 39. 
86 Karlsson, s. 29-32. 
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en verklig tragedi i den verkliga världen.”87

 

 Författaren slutar då skriva för att han tror att ord 

kan döda. Trause och Orr diskuterar detta och Orr menar att det inte finns något samband 

mellan verklighet och fantasi och därför inget samband mellan orsak och verkan i det den 

franske författaren skrev. Trause håller inte med där utan han säger: 

Tankar är verkliga, sa han. Ord är verkliga. Allt mänskligt är verkligt, och ibland vet vi 
saker innan de händer, även om vi inte är medvetna om det. Vi lever i nuet, men 
framtiden finns inom oss i varje ögonblick. Kanske är detta skrivandet handlar om, Sid. 
Inte om att redovisa händelser ur det förflutna utan om att få saker och ting att inträffa i 
framtiden.88

 

 

Auster använder även här en typisk Mise en abyme där han diskuterar skrivandets roll och 

påverkan. Jag vill argumentera för att detta citat sammanfattar de idéer Auster uttrycker 

genom hela boken. Genom att använda sig av de metafiktiva elementen har Auster diskuterat 

skrivandet i hela boken. Resten av historien om Orr börjar efter han har rivit sönder den blå 

anteckningsboken, enligt honom själv. Berättelsen knyts samman och de frågor Orr har ställt 

sig själv besvaras och får en förklaring; fast några av de förklaringar som Orr ställer är 

hypoteser om vad som kan ha hänt. Orr verkar säker genom hela boken men börjar sen tvivla 

på allt och drabbas av olyckor. På slutet skriver han att det är där historien börjar. 

    I detta avsnitt om struktur, fotnoter och mise en abyme har det undersökts hur Auster 

experimenterar med strukturen i Orakelnatten. Resultatet blir olika berättelser i berättelsen 

som tillkommer löpande i texten. Ramberättelsen försvinner ibland då Auster börjar på en ny 

berättelse. Ramarna för hur en berättelse är uppbyggd utmanas och suddas ut. 

2.5 Intertextualitet 
Intertextualitet eller användandet av referenser är ett väl använt skrivknep och inom 

metafiktion kan den användas flitigt. Att hitta förhållanden mellan olika texter är något som 

intertextualitet avser att göra.89 Auster nyttjar även detta knep men inte till så stor del. Olsson 

menar att intertexter hänvisar till det som rör litteraturens inre liv och utveckling.90

                                                 
87 Auster, s. 227. 

 När något 

lånas från en annan text får den en helt ny innebörd i den nya texten. Kontexten spelar roll 

men även hur författarens och läsarens språkvärldar ser ut. Hur vi kan applicera det vi läser på 

88 Ibid., s. 228-229. 
89 Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception”, i Litteraturvetenskap- en inledning, red. Staffan 
Bergsten (Malmö, 2009), s. 51. 
90 Ibid., s. 51. 
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annan erfarenhet.91

    Den första referensen Auster använder sig av är när Trause och Orr diskuterar böcker i 

början av boken. Där räknar de upp romanförfattare som Trause har beundrat när han var ung. 

För att se om deras böcker fortfarande håller har Trause börjat läsa dem igen. Det rör sig om 

Faulkner (1897-1962), Fitzgerald (1896-1940), Dostojevskij (1821-1881), Flaubert (1821-

1880) och så vidare. Även Dashiell Hammetts böcker kommenteras och boken Riddarfalken 

från Malta ger uppslaget till berättelsen som Orr själv sedan skriver, Flitcraftepisoden om 

Bowen.

 De intertexter eller referenser som Auster har använt sig av kommer att 

redovisas i detta avsnitt.  

92 En liknande referens hittar vi i en fotnot, Willem de Koonings (1904-1997) 

blyertsteckning som heter Självporträtt med fantasibroder. Denna titel har Orr stulit från de 

Koonings och använt till sin bok som Grace skulle arbeta med (detta var första gången Orr 

och Grace träffades). En annan referens är Mets mödosamma kamp.93 Detta är exempel på 

idrottsreferenser och tidigare även kända författare som samtida läsare kan relatera till. 

Referenserna kan vara böcker eller författare men även konstverk och konstnärer. Det rör sig 

ofta om konstnärer av något slag, något som påminner om protagonisten och Auster själv. 

Varvogli skriver: ”It is true that many of the characters he creates, and some incidents in his 

books, come from ’real life’, and the effect in later novels especially is one of deceptive 

realism. At the same time, however, Auster’s fictions are, if anything, overdetermined, full of 

allusions and references to other books and writers.”94 Varvogli tar som exempel när Auster 

refererar till Walden. Då är det inte meningen att läsaren ska läsa Walden av Henry David 

Thoreau, utan den bok som Auster har läst och skrivit om i sin text och den mystiska status 

som den texten får för dem som använder texten.95

 

 I Orakelnatten är det Victory som 

refererar till Walden, men både Orr och Bowen vet vem Thoreau är och förstår kontexten. När 

Auster använder sig av verkliga författare i sitt arbete menar Varvogli att han gör 

undersökningar runt andra texter i den fiktiva världen. Auster kan använda sig av citat hur han 

vill och kommentera dem genom sina karaktärer. Detta för att skapa nya reflektioner och även 

skapa intresse runt dem som han refererar till. Författarna kan även ha intressanta resonemang 

som Auster vill diskutera. 

                                                 
91 Olsson, s. 53. 
92 Auster, s. 18-19. 
93 Ibid., s. 19. 
94 Varvogli, s. 6. 
95 Ibid., s. 18. 
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[...] he shifts the emphasis away from an author-based model, away from certainty, 
towards an investigation which is rooted in the fictive, the textual. This is not to deny 
the existence of an extra-textual world, and therefore to be caught in a circle of self-
referentiality, but rather to recognise mediation as a necessary condition for the act of 
perception and interpretation.96

 

 

Varvogli menar att referenserna får en annan kontext när de används i Austers text. När vi 

som läsare träffar på referenser och kan relatera till dem börjar vi fundera på varför Auster 

använder dem i det sammanhanget. Läsaren måste tolka och utreda. Om man inte känner igen 

referensen kan det skapa ett intresse för den som leder till förståelse av sammanhanget. Men 

då måste läsaren vara beredd att utföra lite arbete själv. Auster beskriver ofta de gator som Orr 

rör sig på i New York och en person från New York kan finna dessa gator som Orr har 

vandrat på. Detta är också en referens och används som en orientering för läsaren. 

Problematiskt blir det för en läsare som inte är hemmastadd i New York men man kan söka på 

gatorna över internet eller kartor och förstå ungefär var Orr har rört sig någonstans i 

berättelsen. Martin kommenterar detta i sitt arbete om City of Glass och skriver: ”As the novel 

progresses, however, Auster subverts this view of his hometown, and in Auster’s New York 

City, individuals are reflected and duplicated.”97

 

 Det finns en mening med att Auster 

använder sig av sin hemstad i många av sina böcker och som vi även ser i Orakelnatten. New 

York City är en stad i rörelse och det händer alltid saker där. Auster konfronteras av händelser 

i tidningar och det är mycket folk på gatorna och tunnelbanorna. Att manus kan försvinna på 

tunnelbanan eller att barn dumpas i soptunnor behöver inte bara hända i en fiktiv berättelse 

utan kan även hända i dagens New York. Waugh skriver: 

However, metafictional texts which introduce real people and events expose not only 
the illusion of verisimilar writing but also that of historical writing itself. The people 
and events here may ’match’ those in the real world, but these people and events are 
always recontextualized in the act of writing history. Their meanings and identities 
always change with the shift in context. So history, although ultimately a material 
reality (a presence), is shown to exist always within ’textual’ boundaries. History, to 
this extent, is also ’fictional’, also a set of ’alternative world’.98

 

 

Från detta citat av Waugh får vi en förklaring till varför Auster använder sig av intertexter och 

på vilket sätt de ska förstås i Austers fiktion. Viktigt att förstå är att när intertexterna flyttas 

från verkligheten kommer de i en ny kontext i fiktionen, som även Varvogli kommenterade 

                                                 
96 Varvogli, s. 23. 
97 Martin, s. 104. 
98 Waugh, s. 106. 
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tidigare. Vad som händer i fiktionen behöver inte överensstämma med vad som händer i 

verkligheten. 

    I undersökningen har det använts olika namn och jag har inte tagit med alla då det inte 

behövs, det kan vara böcker, städer, ting, verkliga människor med mera. Waugh skriver att 

användandet av alla dessa namn hör till metafiktion. Det som har fått ett namn i texten har 

bara en verbal existens och metafiktion fokuserar på problemet med referenser eller 

intertexter och hur man använder dem i fiktionen. Namnen kan vara metaforiska eller ha en 

relation med de ting som de namnger. Alltså de kan associeras till verkliga händelser men i 

berättelsen är de i en helt annan kontext. Namnen är till för att visa att författaren har kontroll 

över texten och att det finns en relation till språket.99

 

 Författaren får en frihet att kunna 

använda det som händer i verkligheten i en annan kontext i sina böcker när han eller hon 

skriver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
99 Waugh, s. 93-94. 
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3 Sammanfattning och slutdiskussion 
För att återknyta till de problem jag hade när jag läste Auster för första gången utan att veta 

vad metafiktion är, har jag i denna uppsats till en början förklarat vad metafiktion är, för att 

sedan gå över till att undersöka hur en författare använder sig av metafiktion i sitt skrivande. 

    Jag har konstaterat att undersökningar om metafiktion har gjorts tidigare men inte på 

Orakelnatten och därför har jag valt att utföra en sådan undersökning. Det problem som jag 

formulerade i början har besvarats. Jag har skapat en förståelse för vad metafiktion är för 

något och hur Auster använder sig av det. Först och främst så ser vi att Auster använder sig av 

metafiktion och att han är väl medveten om vad det är för något. Detta har jag visat genom att 

applicera Waughs och Janssons teorier om metafiktion på Orakelnatten. Tidigare forskning 

har använts för att komplettera dessa teorier och för att få en större helhetssyn. 

    Jag har använt mig av Waughs och till en del Janssons termer och teorier för att kunna 

kategorisera några metafiktiva grepp som Auster nyttjade när han skrev Orakelnatten. I 

undersökningen har jag redogjort för delar av handlingen genom exempel och citat. Detta var 

min metod för att kunna utföra denna undersökning. 

    I det första avsnittet redogör jag för att Auster använder sig av sin egen miljö, 

författarmiljön, när han skriver Orakelnatten. Jag har kommit fram till att det är ett 

typexempel på en metafiktiv strategi, då karaktärerna är författare och bokförläggare. De rör 

sig inom det yrket som Auster bemästrar och lever i. 

    I det andra avsnittet klargjordes det att Auster låter sin läsare följa med i skrivprocessen 

och i diskussioner om hur viktigt det är att skriva. Auster tar ett djupare steg in i 

författarrollen då läsaren får läsa olika resonemang om hur författaren ska skriva vidare eller 

vad denne ska skriva om. Det kommenterades att de två första avsnitten påminde om 

varandra. 

    I avsnittet om struktur och fotnoter undersöktes ytterligare grepp inom metafiktionen och 

slutsatsen blir att Auster vill ändra om i strukturen från ”vanliga” romaner och skriva på ett 

mer experimenterande sätt genom att använda sig av fotnoter och ”frame-breaks”. I samma 

avsnitt behandlades mise en abyme. Med de exempel och resonemang som togs upp i 

analysen visades det att Auster använder detta grepp i en stor del av boken. Små delberättelser 

dyker upp och därför hamnar ramberättelsen lite i skuggan. 

    Sista avsnittet, som är kortast markerar hur Auster även använder intertexter för att skriva 

metafiktivt. Även detta kan leda till svårigheter för läsaren då personer eller händelser kan 

associeras till annat utanför den kontext de används i fiktionen. 
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Jag har medvetet disponerat uppsatsen med att först berätta om författarrollen till att gå vidare 

med skrivprocessen, struktur, fotnoter och mise en abyme, för att få en liknande röd tråd som 

finns i boken. Skrivprocessen och författarrollen kommer vi aldrig ifrån i boken och därför 

har jag presenterat det först. Vi kan dock hitta spår av dem i varje avsnitt i denna analys. 

    Auster använder sig av metafiktion för att först förvilla sina läsare genom de grepp som 

finns för att utmana fiktionens konventioner kontra verkligheten. De exempel jag har använt 

mig av följer en typisk metafiktiv strategi men i slutet av boken verkar Auster gå över till att 

varna läsaren att inte ta fiktioner alltför seriöst. När Orr diskuterar den franske författaren som 

trodde att sina ord kunde döda eller när Orr själv skriver i anteckningsboken för att få klarhet 

om vad som har hänt; till att sedan riva ut alla sidor och slänga dem. Efter detta berättar han 

att det är nu historien börjar. 
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