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Inledning 
Katarina Frostensons Berättelser från dom, ett litet prosaverk från 1992, är den text jag de senaste 

åren återvänt mest till. För att det är ett vackert stycke text, javisst, men kanske än mer för att jag 

inte ”blir klok” på den. Att inte bli klok på någonting, att känna hur svaren på frågorna som ställs 

undgår förståelsen, är för mig grunden – det nödvändiga villkoret – för all analys. Det är här vi 

måste börja: i det medvetna frågandet om det som inte låter sig förstås omedelbart. Det andra 

villkoret, sekundärt men inte av mindre vikt för den typ av undersökning som jag här ämnar ta itu 

med, är att dessa frågor som ställs till verket måste vara av kognitiv natur och ge svar med någon 

typ av allmän giltighet. Jag tror att detta andra villkor i sig självt gör det relevant att undersöka 

Berättelser från dom, eftersom de frågor som verkets gåtfullhet väcker i hög grad riktar sig till själva 

frågandet: på vilka sätt och till vilken grad kan vi förstå den värld som texten framställer.  

    Jag vill mena att dessa frågor är allmänt intressanta. Inte bara för den ganska lilla läsekrets som 

har ingående kännedom om Frostensons verk, utan för alla som någon gång begrundat vad som 

finns bortom den egna förståelsehorisonten. Det rör sig om ett i grunden hermeneutiskt 

frågande, att stanna i frågan: vad bör jag göra med texten i den lilla gröna boken framför mig?  

 

Syfte och frågeställningar      

Mitt syfte är att försöka förstå den typ av läsning som Berättelser från dom söker förmå sin läsare 

till. Detta tror jag kan göras genom att studera språket som motiv. Ja, just motiv och jag skulle för 

att göra det tydligt vad jag menar med ”motiv” vilja påminna om några av ordets användningar. 

Ett litterärt motiv kan enkelt sägas vara ett ämne som strukturerar centrala betydelsekoder. Som 

ett sådant betydelsestrukturerande element tror jag att språket – användningen av språk – kan 

studeras i Berättelser från dom. Men låt mig också påminna om två nära besläktade användningar av 

begreppet ”motiv”: det psykologiska motivet – drivkraften för handling, liksom bildkonstens 

motiv i vilket ”motivet” är det som målningen syftar till att framhålla och visa upp som 

reflexionsobjekt. Jag tror att även dessa användningar av ordet kan aktiveras i en 

motivundersökning av språket, som då blir frågandet efter såväl en handling och en 

gestaltningsprincip som ett uttryck. 

    Jag ser med andra ord språk både som textens ämne och redskap. Genom att se hur 

berättandet förhåller sig till det berättade och hur detta skapar olika sinsemellan relaterade 

betydelsenivåer i texten – hoppas jag alltså finna en position där läsaren kan träda i relation till 

texten. Detta ”att träda i relation till texten” kan klinga tomt. Jag vill därför be läsaren av 

uppsatsen att hålla detta i åtanke: jag försöker inte stipulera en absolut korrekt läsning. Vad jag 

säger är att jag anser att texten rymmer betydelser som i någon mening kräver att läsaren träder in 
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i ett visst intenderat förståelsesätt (en ”kontext”) för att kunna begripliggöra dem på ett givande 

sätt – att en text vill bli förstådd utifrån en viss position, till vilken den i någon mening själv 

skriver sig till. Det är betingelserna för en sådan position som ska utredas här. Jag frågar mig:  

 Hur framställs språk, ord och tal som motiv? I vilka sammanhang blir det konfliktfyllt 

och hur bör detta tolkas? Hur sammanbinds olika tolkningsnivåer och vilka 

betydelsemässiga konsekvenser får de varandra? 

 Hur framkallas och omvandlas betydelser i texten och vad får det för konsekvenser för 

textens applikation? Hur kan läsaren förhålla sig till detta?   

 

Tidigare forskning 

Frostensons författarskap har under det senaste årtiondet blivit ganska energiskt utforskat och 

det finns i skrivande stund en förhållandevis diger samling studier av skiftande karaktär och 

storlek. De mer övergripande poetologiska studierna är Lena Malmbergs doktorsavhandling Från 

Orfeus till Eurydike - en rörelse i samtida svensk lyrik (2000), Martin Hägglunds essä ”Mötesplatser, 

minnesrum” i Kronofobi – essäer om tid och ändlighet (2002), Anders Olssons kapitel ”I skenet av 

Marsayas” ur den omfångsrika essäsamlingen Skillnadens konst - Sex kapitel om moderna fragment 

(2006), liksom Carin Franzéns För en litteraturens etik – studier i Birgitta Trotzig och Katarina Frostensons 

författarskap (2007), vars idéer om konstens strävan efter autonomi och sättet det manifesteras hos 

Frostenson finns förebådad också i den tidigare mindre texten ”Ur det negativa - om ett motdrag 

i Katarina Frostensons poesi” ur I begynnelsen var ordet - essäer om den litterära erfarenheten (2002).  

     Aris Fioretos tidiga studier i ”Frostensons mun - fjorton anteckningar och två efterskrifter” i 

antologin Att skriva sin tid – nedslag i 80- och 90-talet (1993) gör flera viktiga noteringar, varav de två 

”efterskrifterna” specifikt behandlar Berättelser från dom. Också Staffan Bergstens studier i Klang och 

åter - tre röster i samtida svensk kvinnolyrik (1997) bör framhållas som föregångare då den är den 

första studien i ett större format av Frostenson, främst då kapitlet ”Röstens frö i jordens mull” 

som är ett försök till tematiskt helhetsläsning av Berättelser från dom. Om detta verk finns också ett 

par till mindre studier skrivna, båda signerade Maria Wennerström Worhne: ”Stilistisk 

åderlåtning. Språkliga teorier och strategier i Katarina Frostensons Berättelser från dom” och ”Språk 

som murar och besvärjande sång” publicerade i tidskriften Horisont (1994), respektive antologin 

Modernitetens ansikten – Livsåskådningar i nordisk 1900-talslitteratur (2001). En liknade psykoanalytisk 

teoribas har Ebba-Witt Brattström i sitt Frostensonkapitel ”Det ler så mörkt ur skogen” i Ur 

könets mörker – litteraturanalyser 1983–1993 (1993). I det mindre formatet finns också Björn 

Sundbergs analys av dikten ”Moira” i ”Platsen, rösten, den andres ansikte - Frostenson” i Oidipus 

öga – nedtecknat om litteratur och teater (2005). Om Frostensons dramatik finns likaså Sundbergs essä 
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”Platsens samtal” i Nedslag i samtida svensk dramatik – Katarina Frostenson, Lars Norén, Kristina Lugn, 

Agneta Pleijel (2005) och Barbro Sigfridssons avhandling Jagets plats – gestaltning av den kvinnliga 

erfarenheten i Katarina Frostensons Nilen, Traum, Sal P och Staden (2003). Ur de verk som specifikt 

inriktas på det dramatiska kommer jag ta ställning till och göra bruk av kommentarer kring 

dramatexten, medan de frågor som rör den sceniska gestaltningen faller utanför uppsatsens ram.  

    Katarina Frostenson har också själv kommenterat och tolkat sitt skrivande och sina texter i ett 

antal essäer och intervjuer, vars idéer tydligt kan kopplas till och förstärker den starkt 

metateoretiska och självreflexiva karaktären hos de skönlitterära texterna.  

     Frostensons textcorpus är sammanfattningsvis alltså starkt genomlyst. Det råder också en 

relativt stor konsensus kring flera insikter om centrala teman i författarskapet.1 Sätten att närma 

sig och dra slutsatser ur dessa har dock varit olika. Där Bergstens studier kan ses företräda ett 

mer traditionellt komparativt litteraturstudium med biografisk-psykologiska förtecken har den 

allmänna trenden snarare varit mer strängt läsningsbaserade tolkningar där trådarna har gått både 

mot en franskpräglad psykoanalytisk tradition med mer eller mindre tydliga genusvetenskapliga 

förtecken (Wennerström Wohrne, Brattström, Malmberg, Sigfridsson), som mot språkfilosofiskt 

undersökande (Fioretos, Hägglund, Franzén) och litteraturhistoriskt överblickande (Sundberg, 

Olsson); även om denna svepande generalisering inte på långa vägar gör dessa texter rättvisa. Min 

ambition på området är inte att gå i kraftig polemik mot tidigare tolkningar eller dra några radikalt 

annorlunda slutsatser – tvärtom ansluter jag mig till en huvuddel till de uttolkningar som tidigare 

gjorts – jag vill istället förändra ingångspunkten, då jag saknat ett närmande till den faktiska 

läspraktiken i många tidigare tolkningar. Trots stundtals skiftande tolkningar är förhållandet 

mellan denna uppsats och tidigare litteratur snarare komplementärt än ersättande. 

 

Teori, metod och avgränsning 

Uppsatsen söker att alltså nå en högre nivå av förståelse för verket Berättelser från dom genom en 

läsning av det. Denna till synes slätstrukna och enkla målsättning rymmer dock en mängd dolda 

teoretiska och metodiska förutsättningar. Det innebär exempelvis att jag betraktar texten som en i 

någon mening sluten produkt – ett verk – vars betydelseproduktion är grundad i en medvetet 

kommunikativ avsikt. Det vill säga att texten har något att säga – och en intention med detta.2 

                                                        
1 Inget att förvånas över kanske. Vid bedömningen av samtida blir den analytiska kringsynen ofta aningen snäv – i 
alla fall som det framstår i eftervärldens omprövning – då det verkar självklart att analysera texter utifrån samma 
samtida idéströmningar som texterna själva tycks vara en del av. Emedan det i efterhand i regel blir lättare att 
separera en texts självuppfattning från den analyserandes uppfattning av det, och därigenom väcka frågan om en 
texts självuppfattning verkligen är det mest givande sättet att förstå den.   
2 Att tala om ”intention” är något som i den typ av textcentrerad litteraturforskning som jag här ägnar mig åt varit ett 
tecken på en biografisering av litteraturen, som i flera kretsar ansetts djupt olycklig. Det råder för nuvarande ingen 
stark polemik kring problemen runt (skön)litteraturens intentionalitet. Men för att undvika missförstånd, både nu 
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Det innebär likaledes att uppsatsens centrum ligger i en läsning av verket som en skönlitterär 

produkt – och syftar till att vidga förståelsen genom denna läsning. Då läsningen av verket upptar 

en stor del av uppsatsen och fodrar en stor mängd illustrerande citat är alla hänvisningar till 

Berättelser från dom satta inom parentes, emedan hänvisningar till övrig litteratur finns i fotnoter. 

     Det är alltså fråga om så kallad närläsning, men också, kanske i lika hög grad, en fråga om en 

typ av distansläsning; att flytta upp blicken från texten sedd som estetisk helhet och göra dess 

betydelseproduktion öppen också för långväga mönster, former och sammanhang. Detta faller 

sig av min teoretiska förförståelse – att text väsentligen skapas utifrån annan text och därmed har 

samband med ett oändligt antal texter, liksom att förståelsen av dessa är kodad av både 

institutioner, ideologier och mer löst formade mentalitetsstrukturer. För att förstå en text blir det 

alltså nödvändigt att tydligt belysa sambandet med vissa texttraditioner liksom att sätta in dessa i 

ett ideologiskt sammanhang. Urvalsprocessen av litteratur, som i frågan om forskningsmaterialet 

är en icke-fråga (det handlar om att analysera ett singulärt verk som i enlighet med praxis läses i 

förstautgåva), blir härmed central. I detta har jag låtit mig vägledas av sunt metodiskt förnuft: 

enbart källor som direkt kan knytas till materialet eller som via exemplifiering kan tillföra något 

till aktuella problemområden tas upp. Självklart är också den sistnämnda kategorin allt för 

vidsträckt för att kunna inrymmas i en mindre uppsats. Jag tror inte heller på möjligheten att på 

ett positivistisk vis kunna grunda läsningens validitet, utan ser metod och urval som en fråga om 

kognitiv fruktbarhet; anförd litteratur bör i led med detta naturligtvis betraktas som argument 

snarare än ”bevis” för min tes. 

 

Avhandling 
I 

Min undersökning börjar där den i någon mån också måste sluta, nämligen vid en läsning av 

texten. Den första frågan som läsaren ställer sig i mötet med en text är det enkla: ”vad handlar 

texten om?” Så att säga: vem är dess subjekt, vad dess objekt och hur dess predikat? Den som läst 

en text bör, om hon rent språkligt kunnat tillgodogöra sig den, också kunna redogöra för detta 

(det är vad vi skulle kunna kalla ett grundläggande krav för förståelse). Denna studie bör sålunda 

börja i en övergripande belysning av verkets ytskikt. 
                                                                                                                                                                             
och i framtiden, bör jag här klargöra att jag skiljer mellan den intentionalitet som går att spåra i texten och den 
medvetna eller omedvetna avsikt som kan tänkas finnas hos författarpersonen. Dessa kan mycket väl tänkas 
sammanfalla, när litteraturforskare (även de avoga till biografisering) använder ett helt författarskap för att belysa ett 
enskilt verk ur detta är det ju oftast just författarsignaturen som fungerar som garant för det meningsfulla i 
komparationen, men – och detta är väl det väsentliga – de behöver inte göra det. Ett verk kan läsas på ett annat sätt 
än upphovspersonen önskar, liksom det inte sällan rymmer tendenser som författaren är omedveten eller till och 
med främmande inför. Vad jag menar är helt enkelt att en skönlitterär text, genom hemmahörigheten i en viss genre, 
bruket av en viss stilnivå och karaktäristiska tekniker – ja, bara genom egenskapen att räknas som skönlitterär – 
innehåller vissa förväntningar på sin reception och förståelse, vilket man inte gärna kan göra sig blind inför. 
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     Men att ge ett sammanfattande handlingsreferat av en litterär text är också ett vådligt 

företagande. Särskilt om man som jag har den tanken att en litterär text faktiskt ”handlar om” 

allting som berättas däri (jag kommer utveckla detta resonemang senare), blir refererandet i 

grunden ett slags piratkupp där textkroppen styckas upp i betydande och obetydande delar, 

utifrån den refererandes tycke, smak och tes. Men, med detta sagt, kan det ändå vara på sin plats 

att försöka referera handlingen i Berättelser från dom och att med detta som exempel se både 

möjligheterna och kanske inte minst problemen med den gängse litterära uttolkningen. 

    Berättelser från dom är på omslaget märkt ”prosa”, vilket särskiljer den från nästan alla 

Frostensons övriga verk, som i regel fallit under kategorierna ”lyrik” eller ”dramatik”. Texten är 

indelad i 23 avsnitt, eller 24 om man räknar in det inledande stycket ”Förord”, och sträcker sig 

över 98 sidor. Avsnitten är korta episkt berättade historier i tredjepersonsform, som struktureras 

kring ett givet landskap, men läsaren inser ganska snart att ”prosa” inte kan göras synonymt med 

”roman” i konventionell mening; språket är här, liksom i Frostensons övriga produktion, ytterst 

lyriskt förtätat, visuellt arrangerat genom spatiala hålrum och egensinnig interpunktion och det 

rymmer, som Bergsten visat, tydligt metriska och musikala drag.3 Klassisk genreindelning tycks 

hur som helst i många hänseenden ganska flytande vad det gäller Frostensons texter.  

      I avsnitten berättas det om ”dom”: ett folk på 20 personer. Om deras grå hus ”i mitten av 

värld” med dess himmelssal och loft med sovplatser. Om deras ting, skedar, krus, små statyer av 

förfäder. Om landskapet utanför med skog, ängar, en flod, ett gruvhål, ett kålland och en smedja. 

På himlen står om dagen solen (som väcker dom på morgonen) och om natten månen (som gör 

dem som galna med sitt avstånd och de vill fånga med spett). På en äng finns en gravplats och i 

jorden, i en kista av glas, ligger den döde Alia (”Väldig / Fader / Vithårad man”) (s. 55) som dom 

sörjer. I en silverbur i skogen finns den galna Joa inspärrad (”– Joa du moder / – Att vettet gick 

löst”) (s. 70). En figur kallad Kinden – ”Skogshind i barnets förklädnad […] Dansare / Lekare/ I 

skogsflickans kjol […] Ur dem alla kommen” (s. 49f.) – lever ett fritt med djuren i skogen och 

dansar över slätten. En han och en hon – ”Lik, men ändå. Till viss skillnad sär” (s. 39) – 

drömmer en dröm om att bli tvillingbär; de tränger sig in i varandra, vill bli en och samma, och  

ser sig själva från andra sidan. (s. 63) De är ett ”paradisfolk” och deras värld kan sammanfattas: 

”De hade ett kålland. Och silver i berg. Järn uti hål. Och linfrö i mullen den bruna. Långt, vuxet 

lin. De hade en vana. De hade ett hus. En ort, ett hemland på jorden – ”. (s. 75; 73)  

     Men detta tar slut. I avsnittet ”En man utan like” (det 22:a inräknat förordet) kommer just en 

man utan någon like över fältet ”strax vid slutet, det som låg på andra sidan randen, konturen-

gränsen för värld”. (s. 87) Inför honom börjar de tala ”i långa vindlade satser”. (s. 89) Och de 

                                                        
3 Staffan Bergsten, Klang och åter - tre röster i samtida svensk kvinnolyrik, Stockholm, 1997, s. 51-58. 
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”blev lika idioter” då de ”hörde sig tala / Vilken krans av läten och mening och fras / Vilka vida 

världar –”. (s. 90) De börjar uppfatta språket som frånskilt världen och ”[d]e hörde sig tala och 

greps utav vansinn”. (s. 94) De överger sina sysslor, överger Joa, Alia, jakten på månen och 

skördandet av kålen. De förstör sina ting – och det som kallas ”skyset” – för att komma in till 

tingens centrum. Men tingen går bara sönder i stumma delar. De bränner sina fält, sitt träd, sitt 

hus: ”Och så, var den kommen – / Ensamheten till världens hörn, det doldaste landet i riket”. (s. 

96) Deras hud sveds av lågorna, allt föröds. Endast en mur av huset återstår då berättelsen sluts. 

 

II 

Vad ger oss denna text? Formmässigt sätt: fragmentariska händelser, spridda beskrivningar av 

objekt och lösryckta utsagor rörande händelser och ting. Platser och gestalter återkommer, 

händelser tas om; de olika avsnitten sammanhänger tydligt med varandra, men riktigt vad som 

styr sammanhanget är – oklart. Saker och ting händer och äger således rum i berättartiden, men 

den kronologiska aspekten tycks oviktigt sånär som till en omdefinierande händelse då ”[n]ågon, 

en han, kom vandrande över ett fält” i ”En man utan like”. (s. 87) Här sker en omvälvning, från 

och med den punkten finns ett tillstånd före och ett tillstånd efter, vi kan tala om en klassisk 

peripeti. Men vad innebär denna omkastning, varför berättas den för oss och vad betyder det?  

     Det kan vid en första anblick kanske vara lätt att se ”mannen utan like” som en allegorisk 

nyckel. ”Mannen utan like” representerar något – den lacanske fader, den miljöförstörande 

kolonialisten etcetera – och om vi fastlår vad han ”står för” kan vi med hjälp av denna 

huvudallegori se övriga gåtfullheter som metaforer för samma verklighetsbild och således ”låsa 

upp” de övriga delarna av berättelsen utifrån denna premiss.4 Då vet vi vad vi har framför oss, 

vad det egentligen handlar om och kan använda det som ett exempel för något: en typ av 

världsåskådning eller ett uttryck för personlig livsproblematik, till exempel.  

     Det här är det traditionellt vanligaste sättet att uttolka litterär betydelse, med rötter långt nere i 

antiken. Augustinus, för att ta ett exempel, såg dunkelheten i Bibeln som ett litterärt egenvärde: 

”I avsikt att öva oss, har Guds ord utformats så att det inte framställer idéer som är omedelbart 

tillgängliga, utan mysterier att nagelfara och utröna i hemlighet: på så sätt tvingas vi till ett ivrigare 

sökande.”5 Så har också många valt att läsa Berättelser från dom – som en allegorisk text där en 

högre mening ligger dold bakom texten. Malmberg beskriver det som en fullt utvecklad allegori: 

”[D]et är som om denna oskuldens död kräver den distans som den flerledande allegorin kan 

                                                        
4 De båda omskrivningarna av ”mannen utan like” är i stark förenkling Wennerström Wohrnes och Bergstens 
tolkningar. Se Maria Wennerström [Wohrne], ”Stilistisk åderlåtning. Språkliga teorier och strategier i Katarina 
Frostensons Berättelser från dom”, Horisont: organ för Svenska Österbottens litteraturförening, Nr. 6, Vasa, 1994, s. 63 och 
Bergstens (1997), s. 60ff.  
5 Citerat från Tzvetan Todorov, Symbolik och tolkning (1978) övers. Mats Rosengren, Stockholm/Stehag, 1989, s. 139. 
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erbjuda”.6 Det är en förklarlig tolkningsansats – vad annat än som en representation för något 

idéinnehåll kan annars de disparata och irrealistiska berättelserna ge oss?  

      Ändå tycks det svårt att kunna bestämma sig för en korrekt nyckel. Den som vill göra 

berättelserna till ett psykodrama får svårt att redogöra varför så mycket plats vigs åt att låta 

”dom” – som i överföringen blir det förspråkliga ”barnets” representant – odla kål, smida metall 

och dricka rusdrycker. Vad betyder allt detta i överföring och varför är, kort sagt, det konkreta 

planet så pass utförligt skildrat? Den som läser in ett allegoriplan om ett paradisiskt urfolks 

syndafall genom civilisationens inträde har svårt att förklara de avsnitt som saknar enkel mytisk 

motsvarighet (som fotograferingen i avsnittet ”Dom”). Berättelserna är mytiska, men mytologiskt 

ambivalenta. Berättarrösten som talar i egen sak i ”Förord” ger heller inget besked: ”Vad kan 

man säga om dom? Allt och ingenting, så syns det, mycket, och alltid en och samma sak.” (s. 5)  

    I berättelserna kan man tolka in allt och ingenting – och så syns det verkligen som om man har 

gjort! Ändå blir vi, när överföringsarbetet väl är gjort, ändå kvar med en och samma sak: texten. 

Detta betyder inte att allegoriska läsningar av verket inte kan vara givande eller att de som gjorts 

skulle vara otillräckligt utarbetade, utan snarare att den allegoriska läsningen till sin form alltid 

måste bli en ganska partiell läsning, där det som visar sig i spegeln tills stor del beror på vad som 

sats framför den. Men kan man förstå det på något annat sätt, om vi nu inte vill läsa det som en 

otillräckligt genomförd allegoriskt text? Om vi inte uppfattar textens dunkelheter som schiffer, 

utan vill läsa den direkt – ”bokstavligt”? Frostenson skriver själv i essäboken Skallarna:  
 
[J]ag skrev för att driva ut bilderna som för mig dolde den råa världen, förtjockade texterna, så diktens senor 
och ben försvann. Mot metaforer och liknelser, löd ropet. Jag ville skriva fram ett rum där världen istället 
skrevs mer direkt, där den skrevs ner utan att omvandlas och där dess ekande hördes; jag ville skapa ett rum 
för det skallande ljudet att vara i.7 

 
Om vi skulle följa denna linje och anta detta som en läsanvisning, hur låter det sig genomföras? 

Kan text någonsin skapa ett ”direkt rum” som inte är en överförd bild av ”något annat”? Den 

bokstavliga läsningen är naturligtvis inte nödvändigtvis någon svår verksamhet. I själva verket är 

det så vi uppfattar många texter; de flesta populärromaner är avsedda för en sådan läsarpraktik. 

Men, den som läser Berättelser från dom inser snart att det inte är en populärroman och att texten 

innehåller alltför många förfrämligande markörer för att inte inbjuda till en aktivt uttolkande 

läsning.8 Var hittar vi då en ingång till en sådan text – som både ropar på uttolkning och samtidigt 

verkar antyda att allt som kan sägas om den redan finns där?     

                                                        
6 Lena Malmberg, Från Orfeus till Eurydike - En rörelse i samtida lyrik (diss.), Lund, 2000, s. 181. 
7 Katarina Frostenson, Skallarna, Stockholm, 2001, s. 7.  
8 Se Todorov (1989) s. 29ff. För Todorov är tolkningen ett beslut som tas utifrån en princip av tillbörlighet – om 
något inte faller inom ramarna för tidigare erfarenheter tas ett beslut att på något vis anpassa innehållet efter ramarna 
eller vice versa (assimilation och ackommodation), och alltså inte något som gäller läsning generellt. Denna 
uppfattning är ju en given grund för hermeneutiskt inriktade tolkare men kan ändå var värd att påpeka.  
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   Berättelser från dom kretsar både i innehåll och form kring frågor om språket. Staffan Bergsten 

poängterar att ”den egentliga huvudpersonen i Berättelser från dom är språket”. 9 Men språk är ju 

faktiskt ingen person, så mer precist vore kanske att säga att boken dels behandlar språket som 

motiv, dels själv är ett motiv över språk, och i den meningen också någonting som säger något 

om hur texten själv föreskriver sitt betydelseskapande. Centralt blir då de epistemiska 

problemkomplex som uppkommer ur förhållandena verklighet–språk, betecknat–betecknande 

liksom skrift–läsning och de sätt dessa kopplas till varandra. Vi bör här kanske tillåta oss en viss 

tolkningsteoretisk utsvävning, liksom en kontextualisering kring centrala teman i Frostenson 

lyrik, för att kunna precisera våra läsarförutsättningar. Naturligtvis kan detta inte bli mer än en 

antydan om dessa frågor, men inte desto mindre behövs nog en antydning om de stora ämnena 

för att ge en grundstruktur åt våra egna mindre och mer specifika frågor åt det enskilda verket.  

 

III 

Motstånd mot metaforer och abstrakt begreppslig betydelse är ingenting nytt eller unikt för 

Frostenson. Den finns i olika former hos merparten av det modernistiska avantgardet, vilket, som 

Olsson och Franzén visat, det finns goda skäl att räkna Frostenson som en senkommen del av.10 

Hos den ”nya franska romanens” företrädare, i synnerhet kanske Alain Robbe-Grillet, fanns 

också den uttalade ambitionen att skapa en fenomenologiskt grundad ”anti-stil”, genom att 

konsekvent undvika att låta miljön förklara händelser och motiv och istället beskriva tingen 

utifrån deras yta (en inställning som är tydligt deriverad från de franska existentialisternas slagord: 

”existens föregår essens”).11 Roland Barthes har i ett antal essäer analyserat denna teknik och sett 

den som attentat mot föreställningen om litteraturens djupperspektiv (vars essentialism tänks 

rymma frön till farlig totalisering) genom framvisande av ”tingens stolta vilja att endast finnas till”.12  

     Det finns i Frostensons text tendenser som anknyter till denna längtan efter en detotaliserande 

renodling av de konnotativa sidorna av språkets benämnande egenskap. Denna problematik ges 

ett tydligt uttryck i diktsamlingen Stränderna som är full med omtagningar av själva beskrivandet: 

”Ren, sade du? Ren, det blir tyst av det ordet – kommer det senare? / Som - ett dike. En grav. 

Som, som sudda ut liketsledet – […] när ska allt en gång för alla få sluta att ’tala’, att tvingas till uttal, 

att slippa bli tecken och bara ligga där, utan ansats till innebörd”.13 Själva benämnandet av tingen 

                                                        
9 Bergsten (1997), s. 60. 
10 Anders Olsson, Skillnadens konst - Sex kapitel om moderna fragment, Stockholm, 2005, s. 306–357; Carin Franzén För en 
litteraturens etik - En studie i Birgitta Trotzig och Katarina Frostensons författarskap, Stockholm/Stehag, 2007, s. 114, 161f. 
11 Denna hållning (som gärna undviker att kalla sig så) blir kanske som mest tydlig i en samling tidskriftsartiklar som 
Robbe-Grillet utgav 1963: Alain Robbe-Grillet, Pour un nouveu roman, Paris, 1963.  
12 Citatet kommer från essän ”Bokstavlig läsning” ur Roland Barthes, Kritiska Essäer (1964), övers. Malou Höjer, 
Stockholm, 1966, s. 12.  
13 Katarina Frostenson, Stränderna, Stockholm, 1989, s. 13. 
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är en del av problemet: ”havet är bara havet, ingenting annat – ge det inga namn, stanna framför bara 

– ”.14 I Frostensons dikt finns en problematik kring själva uttrycket – omformandet av ljud till 

bild: ”Värld / jag vill jaga ut dig till randen / Där bildhinnan brister. Där dragen slaknar” som det 

heter i den ofta uttolkade och till synes programmatiska dikten ”Negativ, tindra” från Joner.15 Det 

finns en tvehågsenhet kring den klassiska uppfattningen om mimesis – språkets förmåga att 

bildmässigt återskapa världen – där önskan att bara låta tingen ”vara” har sin dialektiska motpart i 

viljan ”att kränga sig in i, att stint bli ett med”.16 Viljan till mimesis blir på en gång det som driver 

dikten att skrivas, samtidigt som det hotar att överta den värld som dikten relaterar till.17 

       För att förstå problemets natur måste vi gå tillbaka till den till synes givna förutsättningen: att 

den mänskliga världsuppfattningen, vår tillvaro, är språkligt konstituerad. Vi kan inte uppfatta 

världen, än mindre tala om den, utan det språk som, en gång givet, alltid är oss tillhands. Språket 

”står för” världen men sammanfaller inte med den: i ordet ”träd” finns inget träd; ändå kan vi 

aldrig se trädet utan att föra med oss ”träd” och idéerna kopplade kring olika slags ”trädighet”, 

trots att trädet själv inte har haft något att säga om saken.18 Så kan vår förståelse då verkligen nå 

till tingen, fånga världen, och vad händer när vi försöker? Frågan om relationen mellan ”värld” 

och ”upplevelsen av värld” är bland filosofihistoriens mest seglivade som ständigt återkommit i 

nya former och problemställningar och som länge också har varit ett litterärt problemfält, inte 

minst efter filosofins ”språkliga vändning”.  
                                                        
14 Ibid. s. 13. Benämningens problematik diskuteras ganska utförligt hos både Malmberg och Franzén. Malmberg 
poängterar hur Frostenson ”fäster uppmärksamheten på den ambivalens som ligger i vår önskan att se”. Seendet är 
alltså både en tillgång och en fara ”eftersom varje vilja att komma någon annan närmare, innebär en möjlig kränkning 
av denne andre”. Malmberg (2002), s. 149. Franzen konstaterar i princip samma sak och menar att destruktionen av 
liknelser i Stränder kan ses som ett slags ”rening av poesin”: ”’Att tvätta bort namnen’ handlar här om att föra språket 
närmare världen genom en destruktion eller åtminstone lek med benämningen. Man kan säga att det handlar om en 
vilja att bereda rum för det andra och den andra i språket genom en destruktiv negativitet det vill säga ett försök att 
bryta ner språkets makt att häfta fast det ännu ej bestämda genom att skapa en poetisk rörelse av sång och motsång.” 
Franzén (2007), s. 123. 
15 Katarina Frostenson, Joner, Stockholm, 1991, s. 9f. För en utförligare analys av denna signifikativa dikt se t.ex. 
Ebba Witt-Brattström, Ur könets mörker litteraturanalyser 1983-1993, Stockholm, 1993, s. 195ff. eller Martin Hägglund, 
Kronofobi – Essäer om tid och ändlighet, Stockholm/Stehag, 2002, s. 77ff. 
16 Som det heter i dikten ”Tunga” i Katarina Frostenson, Tankarna, Stockholm, 1994, s. 9. 
17 Denna problemställning skulle också kunna leda oss vidare till en annan angreppspunkt mot det metaforiska 
”bildmakeriet”, som jag uppfattar som viktig för förstående av den språkteoretiska diskussionen i Frostensons texter, 
nämligen den konkretistiska diktningen (i Sverige företrädd av bl.a. Erik Beckman och Bengt Emil Johnson) vars mål 
snarare kan beskrivas som en förflyttning av diktens mimetiska anspråk, från att primärt gälla språkets materiella 
referens till att i stället vara åskådliggörandet av texten som text – där händelsefenomen rör sig på den teckenmässiga 
gestaltningens plan – inte minst genom de (semiotiska) betydelser som grundas i textens fonetiska aspekter. I den 
konkretistiska dikten kan ord helt plötsligt börja vandra kring i texten, fria från grammatisk hemmahörighet och 
normal praxis. Texten vill här inte vara en ”representation av verkligheten” utan en ”presentation av språk” – där 
verkets verklighet är det som uppträder igenom läsakten. Problematiken vilar inte enbart förhållandet mellan språkets 
värld och tingens – utan också på förhållandet mellan rösten (uttrycket) och orden (meningen). Frostenson har i ett 
flertal samlingar gjort bruk av olika typer av konkretistiska ”sabotagemetoder” mot språkets vanliga använding bl.a. i 
Samtalet t.ex. dikterna ”I blått, i vitt” och ”jAg” eller Tal och regn t.ex. i ”Kallelsen”, ”Sveden”. Detta är ett stråk i 
diktningen som fortfarande är ganska outforskat. 
18 Exemplet med träd är delvis godtyckligt, men denna naturens och tingens oberörda stumhet för språkliga 
benämningar finns som bakgrund i flera Frostensondikter. Just trädens tystnad blir t.ex. mycket tydlig i den hotfulla 
”Skräckens natur” i Joner.  
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      Som Franzén påpekat, finns i Frostensons författarskap en vilja att nå vad Lacan i 

psykoanalytiska termer benämnde som ”det reala” (le réele).19 Detta är språkets – den imaginära 

och symboliska ordningens – yttre gräns; det som struktureras av språket, tas i bruk av det, men 

alltså identitärt sett inte sammanfaller med det så att säga ”in essentia”.20 För många inriktningar av 

den språkteoretiskt reflekterande (post-)modernistiska litteraturen, är det just möjligheten att nå 

fram till den verklighet som inte kan representeras av symbolisk fiktion som står på spel. Just 

igenom sin synbara omöjlighet måste spelet hela tiden spelas om för att ”döva smärtan”. Vi 

behöver inte gå till botten med denna påbörjade djuppsykologiska dykning för att se att kampen 

att framställa verkligheten, och känslan av att inte ens för sig själv hitta något autentiskt språk för 

den, som något i grunden allmänmänskligt.21  

    Men detta språkmotstånd vi finner hos Frostenson gäller inte enbart den abstrakt ontologiska 

problematiken mellan självet och världen, utan är också en form av estetiskt-politiskt motstånd 

mot en typ av normerande offentligt språkbruk som lägger beslag på språket med sina entydiga 

betydelser. Problemet med språket är alltså inte att det inte ”betyder någonting” inte heller ”att 

dess betydelse inte kan fastslås”, utan istället att språkbruket används som om hela världen var 

självklar och klar att användas genom färdiga begrepp och förenklande liknelser. 

   Vad den frostensonska poetiken invänder mot är att detta språk förklarar bort hela världen, får 

oss att tala om vår omgivning som vore den självklar och därmed rör vid det hos den/det andra 

som vi bäst borde lämnat orört. Frostenson har i texten ”Språket och den andra” också 

formulerat en explicit kritik mot detta ”praktiska språk”: 
 

Det är ett språk som strålar ut att världen är här, fullständigt här, att den är helt möjlig att hantera, att 
praktiskt taget allt kan ordnas in. Det är ett språk som lyser av sin frånvaro av det andra, det vaga, det 
tvetydiga, det mörka. Ett blankt språk. Ett språk utan skugga. Ett språk som inte låter något annat höras. 
Det breder ut sig på skyltarna, anslagen, rubrikerna alla de pedagogiska råden som finns i varje hörn av vårt 
samhälle. Det är ett språk som oavbrutet tolkar, omtalar, vänder in och ut, som tror att allt kan tala och vill 
få allt att säga sitt. Det är ett språk som tvingar samman namn med egenskaper, som gör konstant våld på 
individen genom sin mani att benämna.22 
 

Som Franzén visar så finns här en tydlig koppling till den högmodernistiska avantgardismen och 

det av Theodor Adorno formulerade idealet om konsten som samhällskritik i egenskap av sin 

                                                        
19 Franzén (2007), s. 17. 
20 I någon mening kan Lacans resonemang kring detta ses som en fortsättning av Ludwig Wittgensteins berömda: 
”Om det man inte kan tala, måste man tiga”, en epistemologisk konsekvens besläktat med Kants uppspaltning av 
världens visande i ”Noumenom” (t.ex. ”tinget-i-sig”) och ”Erscheinung” (”fenomenet”) i sin tur på långa vägar 
härledd ur Platons idélära med de ”oöversättbara” formernas skillnad från det vardagliga skådandets skenupplevelse. 
I sin tur härledd ur… den första självmedvetna människans skrik av förtvivlan vid insikten att hon själv bebor sin 
förgängliga kropp och inuti denna kropp är skild ifrån allting utanför? 
21 Den som ändå vill undersöka den psykodynamiska problematiseringen av språket kan förutom de psykoanalytiska 
källtexterna (främst Sigmund Freuds Jenzeits der Lustprincip och Jaques Lacans Ecrits) också gå till Barbro Sigfridsson, 
Jagets plats – gestaltning av den kvinnliga erfarenheten i Katarina Frostensons Nilen, Traum, Sal P och Staden, Stockholm, 2003, 
passim eller Franzén (2007), s. 132ff., för att se dessa teorier direkt tillämpade på Frostensons texter.   
22 Katarina Frostenson, ”Språket och den andre”, Dialoger, Stockholm, Nr. 9 1989. 
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”blotta existens” det vill säga i sin egenskap av ett alternativt och autonomt sido-språk (ett ideal 

som, många övriga olikheter till trots, också finns i den franska post-strukturalistiska traditionen 

företrädd av bland andra Barthes och Jaques Derrida).23 Motmedlet mot det vardagliga 

genomlysande språket – som Frostenson i en text menat vara ”obscent” – är det poetiska 

språket.24 Olsson beskriver, i samförstånd med Franzén, denna hållning som en poetisk autonomi 

”i ett bestämt, negerande förhållande till de totalitära krafter som råder i det yttre”.25 

    Mot detta alltför tydliga språk vill Frostenson sätta ett slags ”skuggsång”, ett språkbruk som 

medvetet söker sig mot det obegripliga, ambivalenta och motsägelsefulla.26 ”[H]åll dina vaga 

världar vid liv/ i en alldeles för tydlig tid” lyder en strof ur dikten ”Vädrare” från Samtalet.27 

Apropå det poetiska i Pier Paolo Pasolinis film Teorema skriver Frostenson i Skallarna: 

”Obegriplighet. Bilder som inte går att fixera helt. Som bevarar sin karaktär av bild, av poesi. Som 

glider och vandrar i det inre. Som tillåter rummet att stå öppet.”28 Denna karaktäristik skulle lika 

gärna kunna vara en poetisk självdeklaration för Frostensons egen diktning. 

     Frostenson text tycks också vilja vara just rörelse mellan olika inställningar till världen: ”allt som 

går att sägas […]  måste liksom motsjungas, i en och samma gest” som det heter i ”Förord” i 

Berättelser från dom. (s. 6) Denna rörelse är intimt knuten till förståelsen av texten som en bärare av 

röst, något som flera av Frostensons uttolkare redogjort för; Fioretos skriver att Frostensons dikt 

”inte bara handlar om något utan utgör även den plats där dessa erfarenheter görs” och beskriver 

hur erfarenhet bland annat görs genom att lyssna till språkets ton och klang.29 Rösten i en text är 

ett ”fantomartat” väsen, såsom Maurice Blanchot beskrev i en essä, den är undanglidande och i 

någon mening där i egenskap av sin frånvaro.30 Så blir litteraturen (åtminstone den ideala) ett 

växelspel mellan olika möjliga betydelser och intonationer; att ”dra till sig och skjuta ifrån” 

formuleras den poetiska uppgiften i dikten ”Jag ropar in de kalla djuren”.31 

     Frostenson skriver också, återigen i essän Skallarna: ”Rösten blir så diktens ämne, dess musa 

och dess demon. I diktens besvärjs och åkallas röst. Minnets röst. […] Dess väsen åkallas, dess 

kraft är ideal – strävan är att gjuta in något av röstens själ i texten” och vidare ”Novalis […] säger 

                                                        
23 Franzén (2007), s. 13ff. 
24 Katarina Frostenson, ”Scener”, Bonniers litterära magasin, Stockholm, Nr. 1 1989. 
25 Olsson (2006), s. 337. 
26 Det är Malmberg (2000) s. 177, som använder benämningen, vilken är hämtad ur en strof i Frostensons samling 
Stränderna och gör en koppling till Bengt Emil Johnsons användning av samma ord. I essän ”Språket och den andre” 
talar också Frostenson själv om att ”ge språkets dess skugga”, Frostenson (19891). 
27 Katarina Frostenson, Samtalet, Stockholm, 1987 s. 72.  
28 Frostenson (2001), s. 30. 
29 Aris Fioretos, ”Frostensons mun”, Att skriva sin samtid – nedslag i 80- och 90-talet, red. Madeleine Grive, Claes 
Wahlin, Stockholm, 1993, s. 87. 
30 Maurice Blanchot, ”Berättandets röst – (’han’, det neutrala)” (1969), Essäer, övers. C. G. Bjurström, red. Horace 
Engdahl, Lund, 1990. 
31 Frostenson (1991), s. 22. 



Tim Berndtsson, ”över de märkta i muren inlagda”, C-uppsats i litteraturvetenskap 2011 

  12 

att den som inte omedelbart vet och känner vad som är poesi kan aldrig fatta poesin. Det är en 

fråga om gehör, och den som har öron han höre – ”32 Citatet, liksom referensen till Novalis, är 

intressant. Dels eftersom påpekandet gör gällande poesins i någon mening transcendentala 

varande – den tänks sätta i spel något som går utöver det för allom kognitivt begripbara och 

enbart kan tillägnas genom en estetisk receptivitet. Dels då Novalis kan hjälpa oss att förstå källan 

till det citat som ovan anfördes på tal om den dialektiska rörelsen i Frostensons dikt: ”dra till sig 

och skjuta ifrån”. Novalis skriver nämligen i ett av sina fragment: 
 

Skulle den högsta principen innehålla den högsta paradoxen i sin uppgift? Vara en sats som aldrig lämnar 
någon ro – som ständigt drar till sig och stöter ifrån [min kurs.]– som alltid blir nytt och obegripligt, så snart man 
begripit den? Som ständigt liva upp vår verksamhet – utan att någonsin trötta ut den, utan att någonsin bli 
till vana? Enligt gamla mystiska sägner är Gud något liknande för andarna.33  

 
Den religiösa mysticismen finns knappast hos Frostenson (”Det finns / inget bortom, 

prästerskapet: hör det” står det att läsa i Vägen till öarna).34 Men ändå har den estetiska självsynen i 

Frostensons text starka släktskap med Novalis, liksom till den romantiska estetik som utvecklades 

i Tyskland under slutet av 1700- och början av 1800-talet.35 Genom att gå till den intensiva 

diskussion kring boskillnaden mellan begreppen ”allegori” och ”symbol” som präglade de tyska 

idealisternas skrifter, kan vi få en öppning till det meningsfält som tycks eka som en klangbotten i 

Frostensons språkteoretiskt syftande utsagor. Därifrån kan vi nämligen hämta det spekulativa 

symbolbegreppet, vars användbarhet ur filosofiskt hänseende kan tyckas förlegad, men vars 

funktion av estetisk målsättning fortfarande är högst intressant vid tolkning av texter som 

motsätter sig entydiga tolkningsplan. Den romantisk-estetiska diskursen är notoriskt spretig 

beträffande terminologi och är med sin ganska baktunga metafysiska apparat alldeles för 

invecklad att gå in på närmare här, varför min behandling av ämnet snarare vill ge läsaren klarhet 

i min användning av ett par litteraturtekniska begrepp än en proportionerlig historisk överblick.36 

Det mest kända symbolbegreppet är kanske det som presenteras av Goethe (dennes tankestoff 

var dock, vilket modern forskning påvisat, till stor del primärt utvecklat av Karl Moritz). Goethe 

skrev egentligen inte mycket om symboler, men det han skrev fick stort genomslag och det är 

framförallt denna ofta citerade definition av symboliken som brukar lyftas fram: ”[S]ymboliken 

förvandlar fenomenet till idé, idén till bild och detta så, att idén förblir oändligt aktiv […] och 

                                                        
32 Frostenson (2001), s. 11; 20. 
33 Novalis, Fragment, övers. Daniel Birnbaum & Anders Olsson, Lund, 1990, s. 37. 
34 Katarina Frostenson, Vägen till öarna, Stockholm, 1996, s. 87. 
35 Frostensons dragningen till den romantiska estetiken påpekas av Anders Olsson (2006), liksom av poeten Durs 
Grünbein i dennes tal vid utdelningen av 2004 års Henrik Steffens-pris som tillföll Frostenson. Se Durs Grünbein, 
”Möjligen är hon en pånyttfödd romantiker”, Dagens Nyheter, Stockholm, 2004-06-29. 
36 För den som önskar fördjupa sig i (den tyska) symbolteorins historia rekommenderas Bengt Algot Sørensen, 
Symbol und Symbolismus - in den ästetichen Theorien des 18. Jahrunderts und der deutschen Romantik (diss.), Köpenhamn, 1963. 
På svenska finns Inge Jonson, I symbolens hus. Nio kapitel litterär begreppshistoria, Stockholm, 1983 liksom Otto Fischer, 
Tecknets tragedi - om symbol och allegori i P.D.A. Atterboms sagospel Lycksalighetens ö (diss.), Uppsala, 1998.   
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ouppnåelig i bilden och, även utsagd på alla språk, outsäglig”.37 I Goethes symbolbegrepp tänks 

betecknande och betecknat i någon mån sammanfalla: symbolen är själv idén (den ”visar” istället 

för ”berättar” för att använda anakronistiskt språkbruk). Detta kan enligt Goethe (liksom för de 

flesta av de tyska idealisterna) i någon mån exemplifieras av de antika grekernas mytvärld där 

gudar och heroer samtidigt innehade sin funktion av idé – Athena stod för visheten – och tänktes 

vara faktiskt närvande – när hon i Iliadens första sång håller Achilles vredesmod tillbaka genom att 

dra honom i håret är detta beskrivandet av en händelse och ingen metaforisk bild. En annan 

viktig funktion hos symbolen var att den inte tänktes ligga öppen för rationell diskursiv tillägnelse 

utan i någon mån behövde förstås intuitivt, känslomässigt och med andra ord subjektivt.  

    Goethes prioriterande av det symboliska på bekostnad av allegorin fick stort genomslag både 

för romantikernas självbild liksom för eftervärldens bild av romantiken, men det står i efterhand 

klart att denna åtskillnad i mycket är av retoriskt art och vilar på att begreppen syftar mot olika 

typer av betydelsesystem, vilket Goethe möjligen inte klart insåg.38 Där allegorin är en trop med 

semiologiskt kodad funktion (Quintilianus definierade: ”det som visar en sak i ord, en annan i 

betydelse”) riktas symbolen mot ett para-semiotisk fenomen, där en abstrakt entitet tänks förenas 

med sitt konkreta betecknande – vara och betydelse tänks sammanfalla i ontologiskt mening.39 

    Friedrich Schlegel talar, något idiosynkratiskt, om den romantiska allegorin, vilken han skiljer 

ifrån den klassiskt rationella. Den romantiska allegori framställs som ett ”genomironiskt” 

skrivsätt, där den teckenmässiga representationen är något som inte kan entydigt fastställas på ett 

enkelt betydelseplan, utan istället förskjuts och sprids i ett flertal differentierade betydelser med 

en begreppsligt obestämbar kärna vilket – i analogi med idén om ”det absolutas” varande – 

förblir obestämd.40 Skillnaden mellan Schlegels och Goethes begrepp ligger framförallt i det att 

symbolen för Goethe ses som en uppenbarad ideal närvaro i varat, emedan Schlegels syn på det 

symboliska (ett begrepp som han använde synonymt med den romantiska allegorin) tvärtom 

syftar mot en för alltid frånvarande helhet – som enbart kan gestaltas i sin frånvaro genom den 

åtskillnad mellan förgängligt och bestående som finns i den teckenmässigt skapade allegorin. 

     Dessa båda ståndpunkter bör väl kanske snarare ses som utslag av litterär utopism än som 

verktyg för egentlig semiotisk analys. Men ändå rör det spekulativa symbolbegreppet som de 

tyska idealisterna i olika former arbetade fram vid något väsentligt; nämligen (drömmen om) 

textens förmåga att framskapa en estetiskt autonom verklighet där uttryck och uttryckt kan 

sammanfalla igenom symbolen och därmed förena vara och betydelse. Eller, i Schlegels fall, vara 

                                                        
37 Jonsson (1983), s. 121. 
38 Se t.ex.: Hans-Georg Gadamer, Gesammelte Werke. Bd.1 Hermeneutik: Wahrheit und Methode – 1. Gründzuge als einer 
philosopsischen Hermeneutik, 5. Aufl. (durchges. u. erw.), Tübingen, 1986, s. 76-87. 
39 Fischer (1998), s. 14ff. 
40 Sørensen (1963), s. 230–237. 
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det poetiskt produktiva försvaret mot insikten att denna hopsmältning aldrig kommer att kunna 

nås.41 De förutsätter också något som den klassiska (retoriska) tolkningsteorin inte innefattar, 

nämligen ett estetiskt sinne som uppfattar poesin som just poesi, alltså ett i någon mening 

avvikande språkbruk vilket väsentligen överskrider de diskursiva begrepp som kan översätta det 

och därför ytterst måste uppfattas intiutivt och/eller känslomässigt. 

     På försök skulle vi kunna ringa in den romantiska spekulativa allegorin i Schlegel och 

Jenaromantikernas (däribland Novalis) mening, genom att med retorikens terminologi säga att 

den har en apofatisk funktion – den beskriver någonting (till exempel ”det absoluta”) genom att 

inte beskriva det, utan istället hänvisa till detta onämnbara genom negation – ett slags via negativa. 

Det är naturligtvis så att det onämnbara – åtminstone i gestalt av just ”det onämnbara” – 

framträder på precis samma vis som andra ting som åkallas i litteraturen; det vill säga som ett 

tecken. Ändå skulle vi kunna tala om apofasen som en retorisk funktion som manar mottagaren att 

överge alla givna bilder, och i den meningen också se den apofatiska gesten som semiotiskt 

transcenderande då den samtidigt tänks förbunden med en specifik kognitiv akt hos mottagaren. 

     I Frostensons text går det onämnbara ofta under namnet ”den andre”.42 I skådespelet Traum 

som bär den talande undertiteln Ett språkets sorg- och lustspel figurerar en man och en kvinna, ett 

par, som söker kontakt med varandra. Ömsom önskar de på ett närmast aggressivt sätt se och 

höra varandra helt och fullt, provocerade av att hela tiden iaktta den andre men inte kunna fixera 

och hålla kvar. Likaledes finns en skräck för att göra just detta:  
 

HAN: Kom ut, kom fram och visa dig! 
HON: Du trampar mig i synen, går förbi. 
HAN: Du skitar ner min blick, mitt öra, går förbi.  
[…] 
HON: (Kastar fjärilen) Akta dig, kom inte hit! 
HAN: Du kommer ingenstans, du kommer aldrig mer! 
HON: Kom inte hit, jag skriker högt! 
HAN: Jag tystar dig - 
HON: (Vänder, lockar.) Kom inte hit… kom hit, kom in… kom tysta mig… ’ 
HAN: Du upplöser, jag kommer aldrig in – 
HON: Kom hit, kom in… förbi, kom in.43 

 
”Dra till sig och skjuta ifrån” vi minns den formeln och i citatet kan vi se hur ”HANs” längtan att 

se hennes inre samsas med rädsla eller äckel och en vilja att stöta bort det han ser. ”HENNEs” 

vilja att hålla honom borta från det inre samsas med en längtan av att öppna sig för förståelse 

(och ”objektivering”). Passagen erinrar om filosofen Emanuel Levinas tankar om ”den andres 
                                                        
41 Paul de Man har i flera texter varit inne på denna självreflexivitet i den romantiska texten. T.ex. i Paul de Man, The 
”Rhetoric of Temporality” i Blindess and Insight – Essays in the Rhetoric of Contemporary litterature, 2. rev ed., London, 
1983, s. 213ff. I denna essä (om)tolkas även symbol- och allegoribegreppen på ett inflytelserikt vis. 
42 Hägglund skriver pregnant: ”I den […] relationen finns ofta en vilja att tränga in i den andre, att föreställa sig vad 
han eller hon tänker. Men denna rörelse leder inte alltid till att de två uppgår i varandra. Tvärtom medför själva 
närmandet till den andre att jaget varseblir ett oövervinneligt avstånd […]” Hägglund (2002), s. 45. 
43 Katarina Frostenson, 2 skådespel - Traum och Sal P, Stockholm, 1996, s. 54ff. 
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ansikte” som Frostenson sagt sig inspireras av och vars betydelse påpekats av flera läsare.44 

Levinas betonar respekten inför den andre, men också viljan att gå över gränsen, och att utplåna 

den andres annanhet. ”[D]u blundar nu / ditt hår, din hud // ingen slöja finns / du blundar nu 

kan jag krasa / du blundar nu inte en krans /aldrig fejset krasa” skriver Frostenson i dikten 

”Ansiktet; grå ros” och dramatiserar så att säga denna motvilliga lust att utplåna och förstöra det 

främmande.45 I en liknande ambivalent hållning beskrivs också läsakten i dikten ”Tunga” ur 

Tankarna: ”Föreställ dig, gör denna våldsakt eller kärleksakt, hur det nu är // tränga in i blindo  

eller försänkt inför en tröskel dröja: jag vill se ditt stora inre stelnat på en skärm i staden/ jag vill 

smeka dig med blicken som jag stryker över tingen”.46 I någon mening blir det ”symboliska” i 

poesin – dess framvisande av det i betydelsen som är diskursivt oåtkomligt – en utgångspunkt 

och ett incitament för en typ av betydelsekamp: en vilja att bli sedd och förstådd, men samtidigt 

också dra sig undan från inblick och förståelse, något som Malmberg och Franzén tydligt 

uppmärksammat när de talat om Eurudykemotivet i Frostensons poesi.47    

      Insikt om instabiliteten hos språket, om dess inneboende betydelsemässiga rörlighet, är 

central för förståelsen om den glipa mellan värld och språk som finns i skrivandets vara, vilket 

den romantiska texten var den första att uppta som ämne för estetisk reflexion. Det är också i 

dessa texter man finner de första öppet självmedvetna försöken att använda en typ av 

självdistanserande genomironisk kodning av det poetiska språket, som senare också delar av den 

modernistiska diktningen skulle göra bruk av. Men hänvisningen mot romantiken öppnar också 

upp idéhistoriskt vidare dörrar, genom vilka vi kan se romantikernas motstånd mot den klassiska 

retorikens rationalistiska språksyn där språkets praktiska tillämpbarhet står i förgrund, som en 

förlaga för Frostensons tal om ”skuggsång” och tanke på poesin som en särskild typ av 

språkbruk skild ifrån vardagsspråket.  

     Här ser vi hur både motståndet mot metaforer och benämnandets ambivalens förenas i en 

övergripande reservation, stundtals närmast motvilja, mot språkets ”retoriskhet” – dess 

klassificerande, strukturerande och inte minst maktutövande funktioner; ett förhållande som kan 

ses som analogt med det motstånd som den romantiska diktningen gjorde mot den klassicistiska 

allegoriska dikten med utpräglat didaktisk syfte eller för den delen det motstånd som 1900-talets 

avantgardeförfattare gjort mot all form av enhetlig (och därmed farligt ”plakatmässig”) betydelse. 

                                                        
44 Björn Sundberg, ”Platsens samtal”, Nedslag i nutida svensk dramatik. Katarina Frostenson, Kristina Lugn, Lars Norén, 
Agneta Pleijel, Visby, 2005, s. 45f; Franzen (2007), s. 18ff., 172.f, 210ff. 
45 Frostenson (1991), s. 24. 
46 Frostenson (1994), s. 9.  
47 Malmberg (2000), s. 104-115; Carin Franzén, ”Ur det negativa – om ett motdrag i Katarina Frostensons poesi”, I 
Begynnelsen var ordet - essäer om den litterära erfarenheten, Stockholm, 2002.  
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       Som läsaren kanske drar sig till minnes var jag inledningsvis skeptisk till tanken att någon 

teori kunde fungera som en dechiffrerande nyckel till Berättelser från dom. Ovanstående 

kontextualisering kring Frostensons poetik är heller inte tänkt som ett lässchema, utan som en 

möjlig ingång texten – en plats varifrån vi kan för-utsätta en intention mot vissa betydelsesätt i 

vår läsning. Ovanstående genomgång kan ses som en verktygslåda för denna läsning. 

 

IV 

Var börjar man en undersökning av språket? Man kan inte ställa sig på en neutral plats utanför 

det. Språket har ju ingen naturlig början, inget slut – utan faller in i ett förvirrande virrvarr av 

korsreferenser och suggestioner… Men för dom innebär kommunikation något annat än detta: 
 

Ett gapskratt av glädje kom då tinget vart klart. Och tinget – var ord. För. Istället. 
De tystnade. De såg bara på saken som var där. Som var. Där. Deras ord var ting. Deras ting var ord. 
Begripliga. Starka. Och kroppar. Deras ord ställdes ut. Och fick vara som ting. Lika självklart tysta och stilla: 
- Kax 
- Baktel 
- Rem 
De stod för sig själva. Liksom rena, av känsel och av händer skapta. (s. 66f.) 
 

Citatet ovan kommer ifrån avsnittet ”Skyset” i vilket dom befinner sig i sin smedja, i färd med att 

skapa sina ting: ”Som var liksom ord uti munnen / – Mullan-ord / – Av siktad jord”. (s. 66) 

Läsaren kanske noterar den förtäckta bibelallusionen till Joh. 1:16 om ”Ordet som blir 

människa”. Här är det dock ingen transsubstantiationsprocess mellan evig andlighet till förgänglig 

materia som äger rum – istället tycks det råda ett utbytbart, ekvivalent, ja – jämlikt, förhållande 

mellan ord och ting. Orden (det vill säga ordljuden) kan sättas fram såsom ljud och ett ting kan 

användas som substitution istället för ett ord. Deras ting tycks inte direkt formade till något 

särskilt ändamål, de präglas, för att tala med Martin Heidegger, inte omedelbart av sin 

”donighet”, utan tycks besitta en typ av existentiellt egenvärde: ”Vad de gjorde: saker att glömma. 

Saker att gömma i gångar, i skrymslen. Ting till att slänga i floden. Ting till att se på i timmar, 

försvinna i. […] Ting att bli över, för överflödet och hela dess skam-lösa skull” (s. 67f.) 

    Ett liknande förhållande gäller även för orden, de brukas utan att nödvändigtvis användas till 

något särskilt: ”orden gick av sig själva, det var bara att lyssna. Orden rann ut ur munnen likt 

flodamusik. Och de sades. Och lämnades. Sades och var i hyttan en god liten stund. Men kände 

inget och var inget särskilt. Och ville ingen vart / Mer än att ljuda. Och vara / Och vara i världen. 

Att höras – ”. (s. 66) Det råder ett slags lexikal godtycklighet som ger uttryck i en märklig form av 

praktiskt nominalism: ” – Ekorre eller en get/ Är sak samma” (s. 68) Det tycks som om namn 

uppkommer och försvinner i en intuitiv samklang med egenskaper hos det som ska betecknas:  
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    Floden föll utför stupet, bak huset, dånte ej. Föll tyst emot marken därnere. Alla namnen. Alla namnen på 
vägen försvann där, i svalget som drack. Alla namnen ströks ut av det ljudlösa vita –  
    Kol. Lot. Tol. Kap. Jordan. Kats. Så hette den. Ibland. Nu. Då och då. Det kan hända. Den fick namn.  
Namn - försvann. Så floda vart skallad på namnen (s. 23) 

     
Detta minner om det kändaste av Herakleitos fragment, där filosofen påstår att det aldrig går att 

nedstiga i samma flod två gånger. För dom tycks samma förgänglighetsprincip råda för orden: 

samma flod går inte att benämna lika två gånger. Språket kan ses som ett system som fixerar 

identiteter genom att låta samma benämningar gälla flera gånger, det för sålunda samman olika 

ting i klasser genom gemensam beteckning; men doms ord verkar sakna kopplingen till en sådan 

systematik. I ”Förordet” står det: ”Om deras tankar vet vi föga och det är troligt att de knappast 

hade några. I så fall var de knappa som orden, och som sakerna, deras like.” (s. 6)  

    Ordens räckvidd är alltså begränsad, de kan – likt tingen – bara användas just där och då för 

att användas till det som finns just där och då. Därför sägs de också om deras hus att det ”var 

Allt när man inte var ute – ” och orden talar bara för det som omger dem och finns i världen, 

bortanför är endast ”slutet, det som låg på andra sidan randen, konturen-gränsen för värld”. (s. 

27; 87) Och de vet inte hur man bär sig åt för att tala om det som inte finns.48 Denna skildring av 

en ”förspråklig oskuld” har en rad litteraturhistoriska föregångare. I den märkliga skriften Scienza 

Nouva från 1744 tecknar Giambattista Vico, retorikprofessor i Neapel, en idéhistoria över den 

mänskliga civilisationens och metafysikens utveckling, fungerar de tidigaste människornas språk 

(under det om Vico kallar ”jättarnas tidsålder”) på ett oväntat snarlikt vis: 
 

This metaphysiscs was their poetry, a faculty born with them (for they were furnished by nature with these 
senses and imaginations); born of their ignorance of causes, for ignorance, the mother of wonder, made 
everything wonderful to men who were ignorant of everything. Their poetry was at first divine, because […] 
they imagined the causes of the things they felt and wondered at to be gods. […] Of such nature must have 
been the first founders of gentile humanity when at last the sky fearfully rolled with thunder and flashed 
with lightning […] And because in such a case […] the nature of the human mind leads it to attribute its 
own nature to the effect, and because in that state their nature was that of all robust bodily strenght, who 
expressed their very violent passion by shouting and grumbling, they pictured the sky to themselves as a 
great animated body […] who by whistling his bolts and the noise of his thunders was attempting to tell 
them something.49   

 
Vi återfinner en snarlik scen i kapitlet ”Hålet”: ”De vände sina ansikten uppåt, då såg de: himlens 

duk spändes svartgrå och tung. Den drogs ut, den blev tät, mörk och röd. Med en strimma 

orange just vid randen – / – Mullra du hammare. / Slit himlas duk.” (s. 58) Det handlar här inte 

                                                        
48 Om man alls kan tala om ett ”språk” är det ett utpräglat ”homeostatiskt” sådant d.v.s. det befinner sig i och är 
starkt bundet till det konkreta nuet. Doms tillvaro uppfyller överhuvudtaget många av de element som kännetecknar 
talspråkliga kulturers psykodynamik. Se t.ex. Walter J. Ong, Orality and literacy – The Technologizing of the Word, London, 
1982. 
49 Giambattista Vico, The New Science, transl. Thomas Goddard Bergin and Max Harold Fisch, New York, 1948, s. 
104f. Att Frostenson har inspirerats direkt av Vico går mig veterligen inte att belägga i någon text och är inte heller 
av intresse för denna undersökning. Vicos verk har dock indirekt fått ett visst inflytande i den modernistiska 
traditionen genom att James Joyce vid ett flertal tillfällen alluderar till den i Ulysses och dessutom använder verkets 
teori om de fyra cykliska människoåldrarna som en strukturerande princip för Finnegans Wake. 
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om egentlig antropomorfisering (som ju är en medveten figurering) utan om ett uttryck för en i 

någon mening ”organisk” världssyn; åskan liknar hammarslag och åskan blir därigenom de facto 

ett slags hammarslag genom himlens duk.50 Ordet ”hammare” är det som behövs för att beteckna 

blixten eftersom hammarslagen delar samma utmärkande funktion i doms levnadsvärld. Någon 

distinktion mellan sken och äkthet i frågan om tingens identitet har inte uppstått, då det 

betecknande och betecknade genom sin likhet har del av ett gemensamt vara. Orden finns alltså 

där som en del av situationen, en del av världen, och deras mening skapas också väsentligen i 

samma stund som användningen. I och med att ord är frikopplade från ett abstrakt språksystem 

sätts det partiella framför helheten. Varat upplåter sig här i hela sin tillfällighet. Vi skulle, för att 

tydliggöra, kunna jämföra med den korta dikten ”Från mars -79” av Tomas Tranströmer:  
 

Trött på alla som kommer med ord, ord, ord men inget språk 
for jag till den snötäckta ön. 
Det vilda har inga ord.  
De oskrivna sidorna breder ut sig åt alla håll!  
Jag stöter på spåren av rådjursklövar i snön.  
Språk men inga ord.51 

 
Tranströmers dikt förutsätter att det i varat/naturen finns ett meningssystem med 

betydelsebärande kraft, frikopplad från de nominella definitionerna hos orden. Rådjursklövarna i 

snön som sägs vara ”språk, men inga ord” är på en gång faktiska spår av rådjursklövar och 

samtidigt en antydan om ett mysterium – ett meningssammanhang – som är större än dessa, det 

vill säga: ett slags språk. I Berättelser från dom är det istället orden som har en positiv laddning. De 

enkla orden, de som inte går utanför situationen. Hägglund har argumenterat för tesen att 

Frostensons poesi inte sträcker sig mot det oändliga utan istället: ”[H]åller fast vid det ändliga – 

det som alltid är beroende av tid och rum” och skildringen av doms ordbruk verkar ge fog för 

denna tes. 52 Doms fullständigt sinnliga förhållande till orden kan ytligt sett ses som ett utopiskt 

tillstånd med en direkt upplevelse av närvaron, något som skildras slående i kapitlet ”Hålet”:  
 

    Någon begynte att mumla. Att gnola, att haspla, att upprepa dessa eviga ord: Är malmen slut, är den slut. 
Är den slut är den slut. Det var liksom allt där att säga. De sa det igen. Och igen. De halvsjöng, de kvad. 
Och rytmen tog över. Den gick likt en rundgång, en ljudvåg i berg. Den väckte deras steg, den skapade 
ringen. Den dränkte allas hörsel, den skapade rus. De tumlade, blinda. De glömde de små, de glömde sitt liv. 
Deras tanke var sången i berget: Är malmen slut. Är den slut är den slut. Är den slut – det fanns en enda 
tanke i världen. (s. 59) 
 

Det tycks vara som om satsen ”är malmen slut är den slut” här helt frikopplas ifrån sin språkligt 

kommunikativa funktion (att vara ett lakoniskt påstående kring mineralfyndigheten i berget som 

                                                        
50 Det finns ett flertal liknande exempel, bland annat ”tilltalas” solen med: ”– rinn röda kalven / – Strila ditt ljus” (s. 
16) och metallådran i berget med: ”– rinn vita kalven / – Sila ditt ljus” (s. 60); det väsentliga hos dessa bägge ytterst 
olika fenomen är att de ur bägge rinner saker som de vill ha – liksom mjölken hos kon. 
51 Tomas Tranströmer, Det vilda torget, Stockholm, 1983, s. 10. 
52 Hägglund (2002), s. 48. 
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skulle kunnat besvaras med ett jakande ”jaha, då går vi väl hem”, ett nekande ”nejdå, det ska 

finnas mer” eller ett frågande ”tror du verkligen det?”) och istället blir till ett extatiskt tillstånd där 

ordljudet förenas med tanken – ja, blir den. Doms värld är ”[e]n mark där rösternas liv är 

tillbaka” som det heter i dikten ”Päronblom” ur Korallen.53 Allt kan tyckas vara frid och fröjd.54 

     Men samtidigt finns hos dom en oartikulerad insikt om någonting annat, om någonting som 

inte tillhör världen och som de därmed inte kan tala om, men ändå förnimmer – kanske just som 

en närvarande frånvaro. ”Säg vad den dolde, säg vad den dolde den jord. Ingenting. Världen var 

ju som öppnad. Nog fick man drömma, men inget säga därom, inget ord. Och aldrig, nej aldrig 

fick det synas – ” (s. 81) När de upplever saker som finns där men ändå på något vis inte är 

närvarande uppstår en känsla av olust, som när de beskådar den döde Alia (som ju också är det 

latinska ordet för ”annan”) i dennes glaskista: ”Där. Fast – där. Här. Fast – ej. […] Hur de såg, 

och såg och mumlade orden: – Är död. Är död. Död. Är död / Igen, och igen – Och så låg han 

där. Fast – där. Och de visste ej vad de kände – / – Man kysser även döder då han går bort. / 

Men glaset var hårt. / Och de kysste den iskalla glansen” (s. 54f.) De vet att han är död, men kan 

inte begripa vad ”död” är, då deras ord och tanke bara når det av den döde som fortfarande är 

där – vilket visas genom den aktiva verbform som ges den döde: han ”går bort” (vilket vi har 

svårt att tänka oss att en död gör) liksom genom att döden betecknas som en egenskap (”döder”) 

hos ett subjekt, snarare än ett tillstånd hos ett objekt (”den döde”). I avsnittet ”Månen” finns 

samma ambivalens: ”Kattmåna, var lik spegel av kölden – / var såsom vaxmjölk, stelnad till is. 

Klotmjölk i bröstet av himmel. Isig och spenvarm på en och samma gång. Bedräglig, ja, lurig – ” 

(s. 41) Vad mer är: de drivs av en vilja att krossa detta avstånd: 
 

[D]e låg klädda vitdräkt, beskodda, med spetten i närhet. De väntade ju detta, visste och ville sig dit. Till 
månbergets krön. Till att spetsa den måne som väckte dem alla –  
    Låta mot avgrunden, om hångrinet kom. Bestraffa det djupaste avstånd. Stå emotsatt, känna gränsen och 
rand. Och den hårdaste kant. Och icke ge efter för detta –  
– Ta’na. Ta’na  
– Tills skiljer är kring. (s. 42) 

 
Deras känsla av att vara frånskilda från världen (” – Ack. En och en / Fast liker till död – ” (s. 21) 

materialiseras i månen. Det är verkligen månen, vars hångrin signalerar den provocerande 

                                                        
53 Katarina Frostenson, Korallen, Stockholm, 1999, s. 7. Dikten anknyter på flera intressanta vis till Berättelser från dom. 
Platsen beskrivs i dikten som ”En dal, sen länge/ en flodfåra går genom en sänka / På kullar gamla päronträd” och 
där figurerar också en svartklädd man ”med svart sko, blank tåhätta”. 
54 Åtminstone är det så som de flesta uttolkare velat se doms tillvaro innan mannen utan like kommer in i bilden: 
”[J]ag tänker mig att det är en svunnen guldålder som målas upp […] vissa passager för tanken till ett Paradis där 
människor och djur lever i endräkt med varandra, såsom det framställs i Bibeln” skriver Wennerström [Wohrne] 
(1994), s. 59. 
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olikheten, som de bokstavligen är ute efter att ”ta ner på jorden”.55 Vi minns Vicos uppfattning 

om hur de första folken gav naturen attribut utifrån sin egen kropp och ser hur detta gäller dom: 
 

    Då höjde de spetten, och stötte i marken. Då sträcktes de himlahögt, då stod de på tårna. […] De reste 
sig samlat. Alla tillsammans. Som ett folk, som en man. Som de var. De blev längre ja, jättar. De blev 
rasande, klara – 
    En järngrep mot månen att spetsa dess vitkött –  
    Men månen var fjärran.  
    Och himlen var hög. Och världen var mellan  
    Ja, mellan var luft  
    Och luften var – döv.  
    Och ingenting skyndade, mötte – 

– Han vill oss ej likna. 
– Han finns väl – i intet. (s. 43) 

 
Detta är för dom inte en symbolisk handling, i det att handlingen ”står för” någonting annat.56 

Nej, månen är månen. Vi kan med hjälp av dessa exempel se hur doms språkbruk, eller snarare 

deras icke-språkliga ordbruk, framställs som ett handlingsstrukturerande motiv, där ordens 

funktion och användning framskapar bilden av en levnadsmiljö präglad av harmoni. En bild i sin 

tur vagt anknytande till en tradition av (främst romantiska) idealiserande skildringar av den 

homeriska antiken.57 Men för att förstå hur detta motiv blir handlingsskapande måste vi reflektera 

över den problematik som mötet med ”den emotsatte” eller ”den emotsatta” ställer dom inför. 

Och hur detta i och med det språk som tillkommer dem genom ”mannen utan likes” ankomst 

ger språket en – vi skulle kunna kalla det ”antagonistisk” – funktion i berättelserna. 

     För även om månen är månen, så finns hos den något som de inte känner igen, inte är dem 

lika. Månen har undanglidande egenskaper (vilket också framhävs av månens ”androgynitet”: den 

benämns först genusböjt med feminint a – ”Ta’na”, ”kattmåna” – men sedan med maskulint 

pronomen: ”han vill oss ej likna”) som blir betecknande för en frånvaro som de också hittar i 

förhållandet till varandra. I avsnittet ”Hon” betraktar ”hon” en ”han” och noterar att han är 

”[m]est utav allt – ett syskon / Lik, men ändå. Till viss skillnad sär” och associerar då: ”Man, 

man… måne” (s. 38) De är rädda för det som de inte kommer åt, som Joas galenskap: ”De 

mindes: de hade alltid fruktat hennes tanke. Hennes tankefrukt: de hade alltid skrämts av hennes 

tystnad. De hade alltid fruktat vad som gömdes därinne.” (s. 71) 

                                                        
55 Leendet finns som ett genomgående tema i hela Frostensons författarskap, och dess funktion som uttryck för det 
andras annanhet/olikhet illustreras tydligt i en mängd dikter framförallt i samlingen Joner, t.ex. ”Vi liknar”, ”Negativ, 
tindra”, ”Ansiktet; grå ros” och ”Sjömannen och stjärnan”.     
56 Att de inte uppfattar månen som representant för någon högre abstraktion eller gudom stöds av berättarröstens 
begrundande av ordval i avsnittet ”Floden”: ”De hade en vana, de hade ett giv: att offra, nej, att skänka saker till 
floden” (s. 24). Även Wennerström Worhne gör denna iakttagelse: Wennerström [Wohrne] (1994), s. 59. 
57 Många romantiker hade en ofantlig tilltro till sapientia veterum (d.v.s. antikens – ”de gamles” – visdom) och ofta har 
det varit de gamla guldåldersgrekerna som tillskrivits ett slags symboliskt språk där vara och betydelse, natur och ord, 
plastiskt förenats, så t.ex. hos Friedrich Schelling, (bl.a. ”Philosophie der Kunst”) Moritz, (Götterlehre oder Mytologische 
Dichtungen der Alten) och Friedrich Creuzer (Die Historische Kunst der Griechen, Symbolik und Mythologie der alten Völker).     
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     Liksom i jakten efter månen drivs de av en lust att genomtränga och se det som göms inuti 

den andre. I kapitlet ”Han” beskrivs det: ”Han ville mot henne. Och röra, beröra en stund, stryka 

längs. Men gränsen var luften […]  Han såg: hennes mun. Många sötade ord. Många osagda ting. 

Många farliga, dolska vassa.” (s. 36) Och i avsnittet ”Hon” (som är parallellistiskt komponerat): 

”Hon såg: en tanke börja vävas där bakom hans ben. Vit, styv, spänd såsom linnet. Bakom 

skallens skörhårda vävnad. Hon reste sig upp. Ville ta-ta, gripa den.” (s. 38f.) De känner av 

någonting utanför deras värld, ett någonting som får sin tingliga gestalt i brickan som den 

hemtrevliga kålen serveras på:  
 

    Brickan, den svarta: det lömskaste ting. Den kom från världen långt borta. Den kom farande en dag Över 
månbergets kam. Och landade ute på åkern – 
    Svart, gnistrande låg den där. Och de kände något bli liksom is in i benen –  
    Men – kålens fras mot gommens valv i lyckans boning i världen – […] De kände ett styng av fara i 
magen. För allting. För världen, för sitt paradisfolk. De kände men lät den gå, flyga och fara – (s. 74f.) 

 
Det dom räds är det som inte tillhör deras levnadsvärld, deras värld av ting; de räds det som de 

inte kan känna. Då mannen utan like kommer ”lät han sitt leende formas. Det var – en rest. Det 

var en gång. Det var något som liknade något.  Det var ett okänt som liknade något de anat och 

känt. Ej rakt. Mer av slingor. Ej fast. Ej gott. Det dallrade spänt. Mer av lemmar och slem. Mer av 

något som aldrig i handen kan hållas – ” (s. 88) Deras reaktion inför detta bokstavligen 

obegripliga är att försöka förstå vad leendet är genom att undersöka det rent sensoriskt:  
      

    De rusade fram och ville känna på ”det”. Palpera, röra och nosa. Se vad det var. Vad-det-var. Och då lät 
han sitt leende öppnas – 
    Det kröp över hela masken och var likt en orm. Detta kände de inte. Aldrig sett. Vaffö skys. De satte sig 
pladask, ner på marken. (s. 88) 
 

Mannen utan like är maskklädd, ”så som pälsen på djuret”. (s. 89) Han är dem helt fördold. 
 
Han höjde sin hand över dem. Den svarta klackringen blixtrade till –  
 – Ä skams lik vår bricka 
 – Skräms lika värst 
Svart som svart. Glans som glans. Okänt som främmat som – måna. Men han var ju man med ben, länd, 
sida och armar. (s. 89) 

  
Det är med denne man språket kommer. Språket som definierar sig genom skillnader snarare än 

likheter; hans undanglidande olikhet – olik även månens olikhet – tycks locka fram det. Plötsligt 

börjar en av dom tala: ”Han talte i långa vindlande satser. Han knastrade i vida, utsträckta fraser 

[…] Han såg frågande ut. Mot sig själv […] O ensamhet är du äntligen kommen” (s. 89f.) 
 

Vilka vida världar – 
Och plötsligt, de hörde: det var likt en ljuv maskin i kroppen. Som startade allting. Likt en fasa så skön. Likt 
en ljuv och djup fara. Så grundligt. De hörde den spinna.  Och gå av sig själv.  Haka fast. Och verka. 
Koppla, och driva och ständigt gå – fram 
    De sträckte ut sig sida vid sida, en bit bortom värld (s. 90) 
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Språket får dem att komma utanför världen – det vill säga till den i bokstavlig mening meta-

fysiska abstraktionens överlagring som ett arbiträrt teckensystem skapar. De vill nu hitta en grund 

för denna nya okända mening i sina gamla ting: ”hur kom man till centret… till centret dit in – ” 

(s. 92) Härigenom förstörs de också sitt ”skys”: 
 

    Det var ett ting – 
    Det var ett mellanting mellan hals och klump.  Det var ett slags klot, och ett kruskärl. Det var fast, men 
runt. Det var långt, och skört. Det betydde – allt. Men mer kan man nog inte säga. 
   Någon stack in en mejsel av järn in i saken som kallades ”skyset”. Vaffö skys! De stack in den, vred runt. 
De bände och slog. Väntade att något att komma – 
   – Öppna ditt hjärta ditt inhemska Ting!     
   Till slut låg det där söndrat och tyst. Uppbrutet, trasigt, hackat och vridet. Men gav ej ett ljud från sig för 
den skull (s. 92) 
 

I och med att de börjat tala i fraser och meningar så kan de inte längre återvända till sitt tidigare 

förhållande, använda sina ting som ord och ord som ting, de är fångade inuti språket:   
 
 – Tala ut det, tills döden i strupen känns. Så löd lagen. Det smärtade men inga vägar fanns ut. De var inne i mening. 
[…] De Hungrade nu på helt särskilda saker  –  
Bara det som inte fanns. Bara det, som inte var synligt för ögat. Det som fanns men ej sågs. Det som ej sågs, men 
fanns. Till skillnad från förr. Detta gällde nu deras hunger.  (s. 96) 
 
 

V 

Efter dessa genomgångar av språket verkar det märkligt att inte primärt se berättelserna 

allegoriskt som en skildring av ett språks internalisering och konstitutiva förändring av 

människans existensvilkor, vilket kan parafraseras antingen i psykologisk-mytisk form, där 

barnets intåg i det falliska språk som omöjliggör symbiosen med modern jämställs med den typ 

av syndafall eller undergångsvision som skildras i Bibeln eller den fornnordiska Eddan.58 Man kan 

också tänka det som slags historisk mytologisering av ett ”urfolks” möte med civilisationen eller 

kanske möjligen mötet mellan den naiva hedniska världens symboliska tanke och kristendomens 

ideella allegori som bland andra Schelling tänkte sig vara slutet på den antika konsten. 59 Texten 

låter sig, som vi konstaterade redan tidigare, till sådana läsningar. Ja, men… 

    Men, ja: det går också att på samma gång läsa texten som en allegori över den allegoriska 

läsakten av texten själv – vilket, om vi tar denna läsning på allvar, skulle sätta de andra allegoriska 

läsningarnas schematiska överföring från meningsplan till betydelseplan i viss gungning. 

                                                        
58 Både Bergsten och Wennerström Wohrne visar med ett flertal textexempel på den mängd hänvisningar som ges 
både mot en barndomsvärld (t.ex. fragmenterade barnvisor och allusioner till sagan om Snövit) och nordisk och 
biblisk mytologi (de arkaistiska ”fornnordisk” böjningsformerna ”sölf” och ”gull”, den stora branden av trädet som 
kan ses som Eddans världsträd, mannen som liknas vid en orm, doms landskap som ger associativa bilder av ett 
Edenaktigt paradis ”i mitten av värld” etc.). Wennerström [Worhne] (1994), s. 65ff.; Bergsten (1997), s. 58ff.  
59 Se Sørensens (1963), s. 258f. Här skulle också mannen utan like kunna ses som en slags messiasgestalt; Jesus var ju 
i egenskap av Guds enfödde son likaledes en ”man utan like”…  



Tim Berndtsson, ”över de märkta i muren inlagda”, C-uppsats i litteraturvetenskap 2011 

  23 

       Den uppmärksamme läsaren har kanske redan kunnat sluta sig till faktumet att berättarens 

språk inte är ”doms” och att skildringen av doms ”ordanvändning” är en språklig översättning av 

något som i grunden inte kan sägas vara språkligt upplevt. När läsaren försöker inlägga en 

metaforisk betydelse i det främmande ordet ”skys” – söka ordets plats i ett övergripande 

referentiellt sammanhang – så är detta sökande allegoriskt representerat i doms krossande av 

skyset (det som ”[…] betydde – allt. Men mer kan man nog inte säga” (s. 92) i jakten på dess 

centrum. Likt dom utropar läsaren, då en potentiellt klar betydelse tycks infinna sig genom 

analytisk uttolkning, kanske: ” – Den saken ur världen / – Ur världen den sak” (s. 93) men grips 

samtidigt av en längtan tillbaka till det faktisk närvarande; de gåtfulla bilderna som visade sig i 

början när allegoriska scheman inte stod klara, i likhet med doms längtan till de ”obesmittade” 

ordljudet som ljöd innan intellektet satt dem på plats, när ingen betydelse ännu klistrats på ordet:  
 

    De hörde den högt; de hörde den röst som utsade orden. Saken och världen. Ur världen en sak. Och de 
vände sig om med förtvivlan i blick. De vände sig om och sökte den världen –  
    De sökte sig bakåt, de letade platsen. De spårade stunden där ljudet utdött. Där stämman smorts in. Örat 
dövats. De sökte den mark där allt börjat. En dövhet i sinnet. Som slutit av – sammet. Blicken, leendets 
glatta mask över allting (s. 93) 

       
Ordens mening, den enkla, finns fortfarande kvar också vid en allegorisk överföring. Vi har det 

fortfarande framför oss, det står fortfarande där trots att vi ser det som sägandes något annat, 

liksom dom fortfarande kan se floden, jorden och varandra trots det abstrakta språket emellan: 
 
De såg mot varandras bröstben, och såg: att det slog det slog faktiskt där inne. De såg mot fältet det bruna. 
Och mindes, det fanns faktiskt där. Det fanns ett hjärta för alla i jorden – […] Men det var ju bara en hålig 
grop. De tuttade eld på fältet sedan. (s. 96) 
 

Dom, som nu förstår och hör sig själva, bränner ner och förstör allt som gett deras liv mening, i 

jakten efter den stora Betydelsen. Men denna gäckar med sin frånvaro och får endast sin ironiska 

fullbordan i den nästintill fullständiga (menings)förstörelsen: ”Det var Elden. Det var aska och 

flisor – ” (s. 97) Likaså leder försöket att förstå dom genom allegorisering till doms undergång, 

eftersom läsaren då görs främmande från det som direkt framställts, på samma sätt som språkets 

uppdelning mellan ord och värld innebar undergången för dom igenom det främlingskap det 

inför i den värld de levt i. Kvar av den ursprungliga läsningen finns endast rester, likt deras 

nedbrända hus: ”Endast grunden var kvar, det var grunden av järn –  […] En mur stod kvar, och 

en öppning i den” (s. 97) Endast detta finns kvar av dom – dessa rester är det som innehåller 

”berättelserna om dom”; det är ifrån detta hålrum i den stumma muren berättelserna uppstår. 

      I det kryptiska inledningskapitlet ”De märkta” (avsnitt 2 inräknat ”Förord”) – som vid den 

första läsningen blir kryptiskt just eftersom det på samma gång är historiens slut och 

berättelsernas födelse; på en gång antencedent till det första avsnittet och konsekvent till det 

avslutande – sägs det: ”[D]e kommer ur muren” (s. 11) Muren – det är det klassiska emblemet för 
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åtskiljande och omöjligheten att nå in och så även hos Frostenson. ”En mur ’står rest’” (s. 11) 

sägs det, vilket väcker en stark återklang av den sista strofen ur Friedrich Hölderlins dikt ”Hälfte 

des Lebens” där murarna står kalla och språklösa, i kontrast till första strofens sommarlandskap.60  

     Samma språkliga ödslighet och övergivenhet präglar berättelserna, som är oförmögna att 

återkalla den utom-språkliga världens ting. Muren är det som skiljer åt – i doms fall rör det sig om 

språkbarriär i fundamental mening; det språkliga system som särskiljer mening från uttryck. Men 

för oss kan muren också öppnas just genom språket. De kommer ur muren vid berättelsernas 

början och återgår dit när den slutar då ”de kliver baklänges in i muren”. (s. 12) De går då in i 

likheten med sig själva om vilket ingenting mer kan sägas (eftersom att säga något om detta är att 

göra det olikt) – de har en tid funnits ute i språket och går åter in i det språklösa, i muren som 

”står”. När berättelserna sluts så sägs det att: ”en rygg bröt sig ut över gränsen för världen” (s. 

98), och detta är på sätt och vis en performativ utsaga, då den också naturligt följs av läsarens 

fysiska hopslutande av den konkreta boken, där bokryggen sluter textens ”värld”. Ja, boken är där 

dom rent konkret finns och den fästning det talas om i ”De märkta” är texten: 
 

 Fästningen tar emot. Så är synbilden: tar emot, insamlar.  Se allting är ännu likt i orörlighet fasthet, i det 
tillstängda. Nattens stånd går över. Platsen har inte förflyttats ett steg, inte den gången. Det är bara tystnad i 
platsen. I fästningen där rösten förseglats och det fasta avtrycket av en hand. (s. 11) 

 
Det som ”insamlar” betydelser är alltså texten vid läsningen – i vilken läsaren ”samskapar” 

textens betydelse med projektion av synbilder och betydelsebärande konnotationer. Men ännu, 

innan de 22 berättelserna som har samlingsrubriken ”Ur levnaden” börjat läsas är alltså platsen – 

det som rymmer alla bilder som inryms i texten – fortfarande sig likt i sin ”orörlighet”. Än så 

länge är den bara svarta bokstäver på obläddrade sidor; än så länge är nämligen berättarrösten 

förseglad i texten. Texten, det är deras värld eller snarare en kvarvarande rest av det, innehållande 

minnet av det som en gång varit deras hem: drömmen om det obefläckade språket, det språkligt 

oåtkomliga – det andra. I denna mening är alltså berättelserna just ”en skuggskrift: ja, ett återsken 

– ” (s. 6) av något som blev förlorat just genom att det försökte förstås. 

     Denna allegoriska läsning kan möjligen tyckas långsökt, men den kan göras och det är 

någonstans det som är själva poängen med den, vilket jag ska visa. Vitsen med denna allegoriska 

läsart är att den först blir möjlig då vi samtidigt förutsätter ett annat allegoriskt mönster – det är 

ett metatextuellt tolkningsplan som (kan) aktiveras av själva tolkningsprocessen och bara läsas 

genom förutsättande av en annan tolkningsnivå. Betydelsen som uppstår är att doms handlande 

                                                        
60 ”Weh Mir wo nehm’ ich, wenn/ es Winter ist die Blumen und wo /den Sonnenschein / und Schatten der Erde? / 
die Mauer stehn/ Sprachlos und Kalt/ Klirren die Fahne im Winde”. Friedrich Hölderlin, Gesammelte Werke Hrsg. 
Hans Jürgen Balmes, Frankfurt am Main, 2008, s. 163. I Blombergs övers.: ”Ve mig, var finner jag då /det vinter är, 
blommorna / var solens sken / och jordens skuggor? / Murarna stå /ordlösa, kalla, i vinden / flöjlarna gnissla.”   
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emot världen efter inträdet i språket och det därigenom påbörjade sökandet efter tingens centrum 

och ”betydelse utanför sig själva”, får en analogi i det som läsarens läsning gör med textens 

bildvärd, i och med det av läsningen framkallade sökandet efter ett enhetligt svar på frågan ”vad 

betyder detta?” och viljan att få detta svar i allegorisk form, alltså: utanför bilderna själva.  

    Självklart är också detta en allegori som får sin betydelse ”utanför texten”, vilket gör att den 

igenom framvisandet av de andra allegoriernas otillräcklighet också erkänner sin egen. Vi kan här 

se det i romantisk mening ”ironiska” i denna allegori; den hänvisar genom sin ständigt upprepade 

ofullkomlighet – via negativa – mot något ouppnåeligt: den rena bilden. Walter Benjamin har i sin 

skrift om den tyska barockens sorgespel Ursrpung des deutschen Trauerspiels, som i högre grad än att 

vara en litteraturhistorisk genomgång är en teoretiserande utredning av allegorin som poetiskt 

verkningsmedel, beskrivit allegorin just som något som vinner sin betydelse genom sin tidsliga 

förgänglighet; om världen alltid är obestämd genom förgänglighet är den enda betydelsemässiga 

transcendens som kan vinnas också den som går utöver tingen själva – all betydelse köps på 

dödlighetens bekostnad.61 En åsikt som med skiftande terminologi och utgångspunkt också 

framförs av Novalis: ”Bara det ofullkomliga kan begripas – kan föra oss vidare.”62  

    Det tycks också som denna ironiska meta-allegori som vi kunnat framlägga i Berättelser från dom 

syftar att föra läsarens förstående vidare, genom att så att säga införa en självreflexiv rörelse där 

begripligheten hela tiden undergrävs. Vidare alltså – men mot vad? Det poetiskt produktiva i 

detta imperativa ”vidare” ligger i den retoriska gest som jag tidigare i avsnitt III kallade apofatisk. I 

dikten ”Jungfru” från I det gula skriver Frostenson om skrivandet med bilder vi lärt oss känna igen 

och på ett vis som gör det relevant att citera dikten i sin helhet: 
 

Mot slätten 
mot det blinda myllret 
en hel världs vilja   ansiktenas vita mur 
den äldsta fordran: ja, någon som liknar mig 
någon som liknar mig in 
i det sista 
 
Man talar sig ljummen 
diktar sig varm i försonliga cirklar 
och skriver sig rakt in i kylan, 
där ansiktet upphör, den andres 
detta stora, svala   öppna 
detta frisinnade rum – jag vill veta vad 
du kunde bli63 
  

Dikten skildrar skrivandets drivkraft, som på denna nivå också blir läsandets. Det är viljan, ja 

kravet, att förstå duet, den andres ansikte (som också är en mur) – det vill säga: den andres 
                                                        
61 Walter Benjamin, ”Ursrpung des deutschen Trauerspiels” (1928), Walter Benjamins Gesammelte Schriften I:I, Hrsg. 
Rolf Tiedmann & Hermann Scweppenhäuser, Frankfurt am Main, 1974, s. 342ff.  
62 Novalis (1990), s. 65. 
63 Katarina Frostenson, I det gula, Stockholm, 1985, s. 28. 
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annanhet – som är ”den äldsta fordran”. Användningen av tempus är här central: den andres 

”betydelsepotens” fryses fast i futurum preteriti – i sin framåtrörelse – så att det främmande görs 

likt (”ansiktet upphör”) och skrivaren/läsaren (enheten av rollerna är talande för denna typ av 

diktförståelse) kan förstå det. Men detta förstående är samtidigt ett uttömmande av rummet – ett 

borttagande av den levande värmen i det, och processen måste återigen göras om.64 Denna dikts 

titel, ”Jungfru”, är också betydelsefull. Jungfrumotivet är litteraturhistoriskt digert, inom svensk 

poesi är det kanske framförallt till Gunnar Ekelöf som tanken söker sig. Ekelöfs jungfru ”[…] 

dör i varje ögonblick, därför lever hon. Hon flyr i varje ögonblick, därför blir hon kvar.”65 

Frostensons jungfru delar dessa drag: även hon bestäms som det som inte kan bestämmas – det 

vill säga i en ständigt växlande motsatsposition. Det är inte svårt att förstå varför balladen om 

”Jungfrun i hindhamn” med hinden ”som så lusteligt spelte” för herr Peder (som senare skjuter 

ihjäl sin fästmö i hindhamnen) – fått stå som källtext till den långa sviten ”junfrun; skär” i Joner.66 

Skillnaden mellan Ekelöfs och Frostensons jungfrur är att där Ekelöfs jungfru är ”besudlad och 

obesudlad” i lika hög grad – oberörd av betraktaren och höjd över denne, så hotas Frostensons 

jungfru ständigt av profanerande övergrepp: ”Måla jungfruns rygg. Måla hennes ansikte. Hon 

låter sig göra allt med sig – ”.67 Men även i detta motiv finns en reflexivitet. Genom 

hopblandningen av balladen med myten om jaktgudinnan och jungfrun Artemis och jägaren 

Aktaion: när Aktaion skådar jungfrun naken förvandlas han till hjort och mister sin talförmåga.68 

Han kan inget säga om det han sett och därmed uppstår en slags ömsesidighet i förmedlandet. 

Man kan läsa det som att läsaren inlägger en mängd betydelser som inte är textens, men texten 

drabbar i sin tur läsaren med insikter som denne inte förmår verbalisera.69  

     Vad är då ”jungfrun” i Berättelser från dom? Det mystiska Skyset som ”betydde – allt.”? (s. 92)? 

Den Tintomaraaktige Kinden som är ”Unik, av sin art. Var allas. Och ingens.”? (s. 50) I en direkt 

allegorisk nivå verkar det rimligt att tänka sig dessa som närvarande emanationer av ”det andra”, 

vars närvaro är möjlig i den ”förspråkliga” världen. Men efter vår andra meta-allegoriska läsning 

får vi nog lov att istället förlägga jungfrumotivet hos berättelserna själva – hos det språk som 

                                                        
64 I dikten ”Stormen” från Korallen är det just denna återprövningsprocess av motivet som beskrivs: ”var inte rädd för 
gengångaren, han är konstens hjärta / En ristning, något stelt i bilden, infruset, / intarsia – jag söker rörelse i 
frusenheten”. Frostenson (1999) s. 10. 
65 Gunnar Ekelöf Skrifter I.: Dikter 1927-1951, red. Reidar Ekner, Stockholm, 1991, S. 152  . Anders Olssons har gjort 
en ingående beskrivning av Ekelöfs förhållande till jungfrumyten i Anders Olsson, Ekelöfs Nej (diss.), Stockholm, 
1983, s. 254–277. 
66 Frostenson (1991) s. 43–72. 
67 Ibid. s. 62. 
68 Ibid. s. 70. 
69 Frostenson har i ett antal texter talat både om jungfrun och om förhållandet till den andre som det outsägbara: 
t.ex. i Katarina Frostenson & Lotten Gustafsson ”Balladens rader”, Halifax, Nr. 6, Stockholm, 1992 och Frostenson 
(19891). Se även diskussionen hos Franzén (2006) s. 123-136.  
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berättar dem. I ”Förord” sägs det om berättelserna att: ”[D]e var endast riktigt levande när då de 

hördes, framsagda, ur en mun. / Liksom bara riktigt sanna då de sades […]” (s. 6)  

    Läsningen blir sitt eget ändamål – bilderna talas fram och lever så länge de fortfarande 

förändras och ord läggs till ord och ingen fast betydelse ännu har kunnat fästas på ljuden. Efter 

läsningen är också det som fanns att säga om dom uttömt. En gräns har nåtts och de döljer sig 

återigen genom sitt mystiska försvinnande in i muren: ”[D]e vände sig till och de drog sig bort” 

(s. 6) Vad vi kan tillägna oss från Berättelser från dom är, sett utifrån vår läsning, inte främst av 

rationell art – genom att något särskilt avgränsat budskap förs ut – utan av metodisk: textens 

ständiga omtagningar av de existentiella skillnaderna mellan subjekt-objekt, värld-språk, vara-

betydelse, och text-läsare måste ständigt omprövas, blandas samman och särskiljas på nytt. Det är 

inte representationen av en existentiell konflikt utan uppmaningen att ge sig in i den. 

    Språket och de poetiska bilderna är sinnliga i nästan samma mening som hos dom, Vicos 

jättefolk eller grekerna i den romantiska historieskrivningen – men skapar genom sin starka 

mytiska karaktär ett betydelsefyllt djup, vars lodning leder till den betydelsesplittring mellan flera 

varandra motsägande nivåer, som vi skildrar, vilket åter leder tillbaka till ytskiktet. Läsaren 

uppmanas till en läsningsprocess där betydelsehierarkier i allegorisystemen faller på kant och 

nivelleras och hela texten på nytt görs meningsbärande. Genom detta som jag velat kalla för 

textens apofatiskt gest, tillmäts Berättelser från dom en negativ symbolik där betecknat och betecknande 

ironiskt postuleras som sammankopplat för att sedan sammanbrytas och där själva 

sammanbrottet är signifierande för ”det andra” – det som inte kan skildras på annat vis.  Endast 

genom detta skapas den rörelse som är – med ett uttryck som gjort för att motsägas – verkets 

sanning. En sanning som lite pedagogiskt kan parafraseras: var vaksam över det andra, förträng 

inte det som du inte förstår. Tolkningen främmandegörs för att medvetandegöra tolkningsakten. 

    För att ta till Novalis igen: ”Konsten att främmandegöra på ett behagligt sätt, att göra ett föremål 

främmande och ändå förtroligt och tilldragande, det är den romantiska poetiken.”70 Men kan vi 

kalla Berättelser från dom för ett nyromantiskt verk? Ett tänkbart svar kan ges av dikten ”Wohin – ” 

i Frostensons senaste samling Tal och regn: ”[…] vad avser jag – romantik? nje / hursomhelst”.71   

  

VI 

Jag har försökt förklara hur man på ett produktivt vis kan läsa och tolka Berättelser från dom med 

hjälp av de berättelsestrukturer och utifrån den estetiska tendens jag ansett mig kunna finna i 

verket. Men frågan om en möjlig läsarposition är inte helt utredd där. För liksom verket skriver in 

sig själv i en viss typ av tradition förutsätts också en viss typ av läsare, för att verket ska kunna 
                                                        
70 Novalis (1990) s 139.  
71 Katarina Frostenson, Tal och regn, Stockholm, 2008 s. 20. 
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förstås och användas utifrån denna tradition. Vad vi ska undersöka i det avslutande avsnittet är 

alltså textens applikation. För vissa kan säkert tal om ”applikation” och ”användning” klinga 

främmande vid diskussionen om en konstnärlig skönlitterär produkt. Men det krävs inte mycket 

historisk överblick för att se att texter alltid använts för olika ändamål – religiös urkunder utifrån 

syftet att inrätta fasta trosdogmer, politiska manifest med syftet att skapa konstitutionell 

förändring. Skönlitteratur (däri innefattad såväl romaner som modern dramatik och poesi) som 

använding för moralisk fostran, nöje och – i och med inrättandet av estetiken som egen sfär av 

världsåskådning under 1700-talet – utifrån sitt estetiska och existentiella egenvärde. 

     I avsnitt III talade jag om det drag av motstånd mot ett entydigt ”retoriskt” och massmedialt 

språk som finns i Frostensons poetiska projekt, framlyft både av andra forskare och av 

författarinnan själv i ett antal essäer. Jag tror att det kan berika vår förståelse av den nyss gjorda 

tolkningen av Berättelser från dom om vi tänker oss textens applikation i linje med detta. Ett verk 

med ambitionen att inte kunna knytas till ett motsägelsefritt budskap kan svårligen användas för 

programmatiska ändamål. Det kan därmed hänföras till den grupp av subversiva konstprodukter 

som i Adornos mening skulle kunna räknas som samhällskritik genom sin blotta existens.72 Men 

förutom konstatera denna redan sedan tidigare antydda funktion, kan vi också säga något om vad 

det innebär för läsningen att texten enbart är kommunikativ (i gängse mening) till en viss gräns.  

    Den starka inriktning mot själva läsakten, som vi inringat i vår analys, gör att en stor del av 

verkets verkan (om vi tillåter denna formulering) riktas mot skeenden inom gränserna för den 

enskilde läsarens subjektivitet, det vill säga i upplevelsen av texten såsom konst. Det faktum att 

Berättelser från dom inte är ett politiskt verk betyder inte att det inte är ett ideologiskt verk; tvärtom 

bär det ett starkt esteticerande credo i sitt krav på en läsare beredd att ge sig i kast med något som 

så ostentativt saknar både direkt samhälls- och egennytta. Det vore alltså inte överdrivet att gå i 

Franzéns fotspår och påstå att Frostensons text är knuten till, eller åtminstone får kraft ifrån, en i 

grunden romantisk syn på konstverkets autonomi. Liksom att Berättelser från dom – som är i 

avsaknad av alla former av direkta läsarinstruktioner – någonstans bygger på en romantisk idé om 

litteraturen som ett ömsesidigt upprättat samtal mellan verket och en ensam läsares 

upplevelsevärld. Verkets tilltal vilar, trots att det alltså är berättat i tredje person utan tydlig 

adressat, i någon mening på ett upprätthållande av relationen mellan text och aktivt tolkande 

läsare för att också kunna vara ett dialektiskt ifrågasättande av denna relation; i vilken en tredje 

part, exempelvis ”samhället”, inte är direkt närvarande.73 Textens egenskap av ”konst” bygger på 

                                                        
72 Franzén har, som tidigare nämnts, redogjort mycket klart för denna aspekt hos Frostensons texter. Se Franzén 
(2007) s. 187–203.  
73 Vilket naturligtvis inte ska förstås som att Frostensons texter skulle vara ”världsfrånvända” – tvärtom utmärks de 
som jag tror mig tydligt ha visat av en skepsis mot abstraktioner och helhetsbegrepp. Den närmast totala frånvaron 
av en politiskt samhällsdebatterande diskurs i Frostensons diktning bör nog inte tolkas som att texten är frånkopplad 
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att den estetiska relationen är ömsesidig och att läsaren uppfattar läsning av den som ett 

egenvärde – som konstupplevelse. 

     För läsaren innebär acceptansen av denna position också ett godtagande av premissen att det 

poetiska språket – det språk som i någon mening ges av textens egenskap av ”konst” – är ett 

språkbruk med en annan typ av uttrycksförmåga än det som ett allmänt språkbruk kan ta i 

anspråk; ett språk vars sanningsvärde, kort sagt, måste bedömas utifrån andra kriterier. 

Accepterar vi detta, följer i så fall också att vår upplevelse av verket delvis kommer falla utanför 

det icke-poetiska parafraserandet; det blir för detta allmänna språk ”något-man-inte-kan-tala-

om”. Något vi alltså inte nödvändigtvis, och i fallet Frostenson nog inte gärna, bör förlägga till en 

mystisk upplevelse. Snarare då en upplevelse av en annan använding av språk än det vi använder 

för att beskriva med; Berättelser från dom är inte bara poetiskt utan handlar också om poesin. Så 

följer omöjligheten av sammanfall mellan vara och betydelse, som vi sett skildrad i verket, med 

oss genom ”omöjligheten” att uttolka texten genom diskursivt syftande språk. För denna uppsats 

kan uppgiften inte bli att utföra en ställföreträdande läsning, utan att genom en rörelse mellan 

antaganden och tolkning anvisa välgrundade förståelsemöjligheter inför en läsning.  

      Trots att jag på intet viss utesluter värdet av andra läsningar, ser jag på Berättelser från dom som 

ett verk djupt präglat av i grunden existentiella teman: vad är språket och vilka är vi i det – hur 

förhåller det oss till världen.74 Som alla existentiella frågor är dessa outtömliga. Kanske också 

principiellt oavslutbara; Frostenson skriver: ”jag kan inte sluta gå i en fråga / jag inte kan svara 

på”.75 Detta gående mot det obesvarbara syftar inte till en planlöst yrande automatiskt skrift, utan 

tvärtom, ett ytterst medvetet strövande kring språkets yttersta mur. Verkens funktion är inte 

enbart att illustrera denna kamp mot språket utan också iscensätta den själv, genom att 

problematisera läsakten. Om man sedan tycker denna evighetsvandring är ett poänglöst projekt, 

eller (som författaren till avhandlingen) anser att promenaderna genom texten gör mödan värd 

genom sitt utmanande av tanke och själskraft, kan till sist bara själva läsningen avgöra.  

 

                                                                                                                                                                             
denna sfär; snarare bör det förstås som ett värnande av det som faller utanför och hotas av totaliseringen av en sådan 
diskurs. För Adorno var den konstnärliga autonomin alltid relativ. Då estetiken är beroende av det politiska och/eller 
kapitalistiska systemet för sin materiella existens kan den aldrig helt frånkopplas dessa – istället är det just 
självmedvetenheten om omöjligheten att nå utanför systemen och försöken att ändå fungera avståndstagande emot 
dem (något som Adorno främst finner i Samuel Becketts pjäser) som är vitsen. Konsten fungerar således som 
negativ kritik, genom att visa på något som vi lite drömskt kan kalla: ”sprickorna i muren”; vad den säger måste hela 
tiden vägas mot vad som inte sägs för att den äkta betydelsen ska ”skymta fram” emellan. 
74 Utifrån min beskrivning kan det tyckas ganska självklart att ta fasta på den idédiskussion som finns i Frostensons 
text. Men det är inte alls så givet. Bergsten skriver i sin essä om Berättelser från dom att: ”de filosofiska aspekterna om 
språkets uppkomst och väsen är inte de viktiga utan de poetiskt psykologiska.” Bergsten (1997), s. 62. Min åsikt är 
som läsaren säkert insett närmast motsatt. Läsare som försöker finna klassisk vackra miljöskildringar eller 
psykologiserande centrallyrik hittar förvisso guldkorn här och var, men lär bli i grunden främmande för det icke-
subjektiva, och s.a.s. ”ontologiskt prövande” draget i Frostensons poesi. 
75 Dikten ”Besökaren” i Frostenson (1985), s. 61. 
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Sammanfattning 
Denna uppsats börjar i undran över vad man gör med en text som Katarina Frostensons 

Berättelser från dom, som genom sin gåtfullhet verkade pocka på uttolkning, samtidigt som den till 

synes självtillräckligt vände sig emot försök att pådyvlas en bestämd betydelse. Frostenson har i 

essäform påpekat hur hennes skrivande riktade sig bort ifrån det metaforiska, och utifrån denna 

ledtråd inplaceras Frostensons poetik i ett större estetiskt och idéhistoriskt sammanhang. Liksom 

många tidigare undersökningar av Frostensons texter framvisat så finns det starka kopplingar till 

1900-talets högmodernism med dess filosofiskt motiverade motstånd mot totalisering och dess 

problematiseringar av språket. Men de litteraturhistoriska banden kan också dras tillbaka till det 

sena 1700- och det tidiga 1800-talets idealism, där de tyska Jenaromantikernas tankar kring den 

romantiska allegorins ironi kan ses som föregångare kring problematiken med ”det outtalbara” 

och inspiration till Frostensons dialektiska metod – ”dra till sig och skjuta ifrån” – för att 

behandla den. Romantikernas förutsättande av ett estetiskt sinne med förmåga att transcendera 

det diskursiva verkar delvis också vara en förutsättning för Frostensons text där poesin blir ett 

medel för att hålla ”vaga världar vid liv i en alldeles för tydlig tid”; vilket ger bakgrund till det 

motstånd mot det massmediala, totaliserande och ”retoriska” språket som synts som ett 

genomgående tema i Frostensons diktning.  

    Men detta som förutsättningar görs en läsning av verket, där språket först undersöks som ett 

motiv i berättelserna. Vi kunde se hur dom innan ”mannen utan likes” ankomst lever i ett sinnligt 

förhållande till orden – där ord och ting är utbytbara, namnen lika flyktiga eller konstanta som 

tingen de namnger och alla liknelser är sinnligt överförbara egenskaper och inte abstrakta 

metaforer med kategorisk grund. Med ”mannen utan likes” ankomst äger en peripetisk 

omkastning av doms förhållande till språket rum, de börjar plötsligt hungra efter de ting ”som 

inte synligt var”. Deras språk är nu ett av abstrakta skillnader mer än konkreta likheter, de känner 

mellanrummet som finns emellan dem och orden, mellan den som pratar och den som åhör och 

splittringen inom den som hör sig själv prata. Detta driver dem att förstöra hela sin tingliga värld. 

     De många mytiska topikerna och allusionerna med syndafallstematik leder oss mot en 

allegorisk tolkning där berättelserna på ett annat plan skulle kunna handla om barnets utträde ur 

symbiosen och intåg i språkets kategoriska värd som psykoanalysen förklarar eller också ses som 

en läsning av människans inträde i civilisationen sett utifrån myten om det förlorade Eden. Men 

dessa läsningar lämnar mycket kvar och våra inledande bestämningar kring Frostensons 

metaformotstånd och tveksamhet inför entydiga betydelser är tillräckligt för att frågan om denna 

läsning är tillräcklig ska väckas. Genom att visa hur Berättelser från dom likafullt kan läsas som en 

allegori över en allegorisk läsning av verket självt införs ett ironiskt förhållande mellan olika 
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meningsplan; denna läsning visar på allegorins funktion av att utplåna det betecknade samtidigt 

som det genom att själv vara en allegori också är en del av samma struktur – en struktur som 

genom analogin till doms språk framstår som oundviklig vid språklig gestaltning, eftersom 

motivet med språk alltid är att förstå någonting annat genom något som inte är detta andra. 

Denna ironiska meta-allegori blir vid läsning av Berättelser från dom till vad jag kallat en apofatisk gest 

– den pekar mot något som inte kan eller får gestaltas, genom att framvisa omöjligheten att 

gestalta det. Härigenom blir språkets spel ett slags huvudmotiv ”i sig självt”. 

     I sista delen söker jag klargöra min uppfattning kring verkets applikation – hur dess förståelse 

bör användas. Häri återkommer vi till de tankar som formulerades i tidigare avsnitt om verkets 

motstånd mot entydiga betydelser, men nu kan vi även se hur detta kan omvandlas till 

läsarpraktik. Verkets funktion består inte bara i ett illustrerande av en språklig kamp utan är också 

själv en språklig kamp och det är genom det sista som jag tror att verket vill legitimera sitt 

egenvärde som estetisk produkt. Härav följer att delar av verkets betydelseproduktion 

ofrånkomligen faller innanför det subjektiva landskapets gränser, vilken tänks vara fristående från 

mening i en rationell diskurs. Verket blir ett befästande av den estetiska texten som föremål för 

personlig upplevelse; en upplevelse som utgår från en akt av existentiellt betingad varaförståelse. 
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