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1 Inledning 
Det har varit min grundläggande vilja att göra Torgny Lindgrens litterära verk Merabs 

skönhet förståelig på ett sätt som jag kan godta utan alltför stora reservationer. Detta har 

tvingat mig att söka rätt på det motsägelsefulla, eller snarare tvingat mig att förstå att 

texten är motsägelsefull: att den formar en estetisk tanke kring denna motsägelsefullhet 

och att den just därigenom, som estetisk text, kan forma en mening som når bortom det 

entydigas begränsade räckvidd. Texten är inte begriplig som manifest utan endast som 

konstverk, som litterär text, och därmed har jag tvingats inse att det tematiska 

innehållets polyfoni har en motsvarighet i en formmässig polyfoni – att själva formen 

utgör en sönderstyckad helhet; att den gestaltar en värld som inte kan förstås annat än 

som en dialektisk rörelse mellan det faktiska förtrycket och den utopiska befrielsen.  

 Merabs skönhet gestaltar inte en utopi utan utgörs av en textuell spänning: 

den är en spegel för de motsättningar det innebär att vara människa i ett modernt 

samhälle, en spegel av det omöjliga i att kritisera en maktordning som man är beroende 

av för sin överlevnad. Men samtidigt gestaltar Merabs skönhet något mer: den gestaltar 

en öppning mot ett sannare språk, mot ett ord som förmår betyda, mot en motståndets 

röst mitt i den förtryckande maktens realitet: den gestaltar en öppning mot en utopisk 

mening, som förblir oförverkligad men som kvarstår som möjlighet. 

 När jag säger att Merabs skönhet bildar en sönderstyckad helhet är det för 

att understryka ordets och ordens mångtydighet, deras förmåga att betyda både som 

sanning och som förtryckande makt. Den gestaltning som formar denna förståelse tar 

sin början i en ramberättelse där Skräddar Molin syr bonader som han broderar med 

Gudsord ämnade till försäljning. Anton Lundmark tycker mycket om de högstämda 

Orden, men för Molin är de endast ett försörjningsmedel. Dock vänds berättelsen om i 

och med att Molins hustru Judith först blir bortrövad av en smed men därefter även av 

Anton Lundmark. Hans övergrepp på henne skyler han över genom att använda 

”storvackerorden”. Man kan säga att mot Anton Lundmarks självsvåldliga potens står 

mot Molins impotens. Impotensen omöjliggör tillbakatagandet av Judith. För Molin får 

däremot bonadssömningen en fördjupad betydelse i och med Judiths försvinnande och 

han börjar gå runt i byarna för att sälja sina bonader genom att berätta en del berättelser, 

eller predikningar. Det är också en bonad som får Judith att en dag rymma tillbaka till 

honom. Det inre ordet blir därför ett medel att hävda en motmakt mot en förtryckande 

och potent makt: som ett kommunikativt kärl mellan likar. Det är möjligt att se att 

berättelserna i samlingen därmed avspeglar denna insikt om orden som både förtryck 
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och befrielse, som både sanning och lögn, och att berättelsernas mening därmed 

framförallt måste sökas i spelet mellan en förtryckande röst och en serie motröster. Det 

är från detta jag sedan tagit och utvecklat en teori. 

Att Lindgrens novellsamling handlar om orden har knappast gått någon 

uppmärksam läsare förbi, men att den dessutom handlar om sökandet efter ordens 

mening, är inte uppenbart. Att söka sig ned till ordens mening, det är delvis min tes, är 

att gå emot modernitetens destruktiva och lögnaktiga logik – lögnaktig därför att den 

lovar det som den inte kan hålla. Det är ur denna grundläggande förståelse som det 

resterande av uppsatsen härstammar från: det utgör närmast ett förtydligande. 

När jag förtydligar kommer jag att göra det utifrån några centrala begrepp. 

För det första utgår jag från att moderniteten utgör en diskurs. Med diskurs avser jag det 

faktum att vi i vårt sätt att uppleva världen ofrånkomligt sitter fast i vissa tanke- och 

språkstrukturer som formar hela vår uppfattning av verkligheten. Verkligheten är inte 

fast utan flytande; den är diskursivt formad. Den moderna diskursen inbegriper till 

exempel en tro på att framsteget är avhängigt teknologisering, centralisering och ökad 

naturexploatering samt, vilket är av avgörande betydelse: inlemmandet av allt detta i ett 

entydigt ramverk av likriktade tankestrukturer. 

Det är dock inte min tanke att Lindgrens noveller skriver under på den 

moderna diskursens trollmakt1 – snarare ser jag det som att novellerna artikulerar en 

inneboende spänning mellan modernitetens diskurs och en motdiskurs. För att kunna 

redogöra för hur denna spänning ser ut och kan diskuteras har jag valt begreppet 

semiotik, med vilket jag avser att organismvärlden primärt kan tolkas som ekosystem av 

tecken. Min utgångspunkt och min metod är att undersöka dessa semiotiska mönster och 

relationer utifrån en förståelse av moderniteten som både destruktiv och 

frihetsskapande; dess möjlighet att vara både löfte och undergång. Min utgångspunkt är 

att dagens välstånd bildas till priset av att de materiella förutsättningarna för detta 

välstånd alltmer utarmas; till priset av att den biologiska komplexiteten utraderas och 

ersätts med likriktade strukturer som alltmer liknar det ekonomiska tänkandets 

ensidighet; till priset av klimatförändringar, alienation, kulturell nivellering och en 

materialistisk kultur vars enda mål är sin egen meningslösa, självreproduktion.  

                                                
1 Sven-Eric Liedman beskriver i I Skuggan av framtiden målande hur denna modernitens förtrollning 
verkar: hur teknologin ses som lösningen på alla problem, och hur framtiden framförallt är en dröm om 
vetenskapens och upplysningens möjlighet att förändra världen och göra den bättre (Sven-Eric Liedman, I 
skuggan av framtiden. Modernitetens Idéhistoria, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1997). 



  
 

3 

Med motdiskurs avser jag vidare, förutom den rena negationen, en möjlig väg ut ur de 

rådande destruktiva relationer som moderniteten vävt in mänskligheten och naturen i. 

Mitt mål är alltså att blicka framåt: att ställa frågan om novellsamlingen har något att 

säga om de grundläggande utmaningarna som den mänskliga kulturen just nu står inför: 

social och ekologisk hållbarhet, demokrati, rättvisa och livets outgrundliga värde. 

På så sätt är alltså min uppsats tredelad: dess metod leder fram till ett 

resultat genom att utgå från en tes. Tesen är att novellsamlingen gestaltar en konflikt 

mellan modernitetens meningsreduktion av världens meningspotential; att den tystar en 

värld och motdiskursens försök att hävda en annan, inre sanning. För att leda denna tes 

till ett relevant resultat med avseende på Lindgrens noveller används en speciell 

metodik: undersökning av det semiotiska. Det tredje är således resultatet, vilka är 

beroende av metodens och tesens förutsättningar, och som bildar en förståelse av 

novellsamlingens ekoestetik, det vill säga gestaltningen av en spänning mellan röst och 

motröst, förtryck och längtan efter sanning.  Hur denna spänning ser ut och kan 

beskrivas samt vad det betyder för texten som meningsbärande struktur, är alltså det 

helt igenom nya i denna uppsats. 

 

2 Teori, metod och syfte  
 
2.1 Syfte och metod 
Jag utgår från att verket gestaltar en spänning mellan förtryckarna och de förtryckta och 

jag ger detta en grundläggande ekosemiotisk grundval. Denna ekosemiotiska läsning 

syftar till att blottlägga ett flertal dualismer i texten. Detta gör jag för att kunna läsa 

texterna som innehållande två diskurser – å ena sidan modernitetens och å andra sidan 

en motdiskurs. Den grundläggande dualism som jag upptäckt i texten utgörs av 

impotens och potens – denna kommer att tolkas som metatextuell kommentar. 

Dualismen mellan begrepp som abstrakt och oersättlig används där det abstrakta syftar 

på en modern symbolisering som frångår det konkreta, eller oersättliga, och istället 

skapar en kultur som förlorat sin kontakt med det som symbolerna är tänkta 

representera. Det oersättliga syftar då istället på motdiskursens närhet till världen – 

språket blir ett medel att framhäva det som gått förlorat i den abstrakta diskursen.  

Det semiotiska begreppet används metodiskt för att framhäva betydelsen 

av det flytande i varje representation men också för att illustrera hur motståndets röst är 

en del i en semiotisk process som hotas av den moderna diskursens ensidighet. I 

novellsamlingen kommer jag att undersöka semiotik och ord dialektiskt, dvs. hur 
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föreställningar påverkar världen, dvs. föreställningarnas performativitet, i lika hög grad 

som världen påverkar föreställningarna, dvs. världens semiotiska potential.  

Jag har i uppsatsen gjort ett urval av berättelser och koncentrerat mig på 

”Vatten”, ”Stubbrytaren” och ”Merabs skönhet” med utblickar till ”Gloria” och 

ramberättelsen. Detta har jag gjort för att jag anser att dessa bäst passar in i det 

teoretiska ramverk som jag byggt upp och därför bäst besvarar frågeställningarna och 

ger mest intressanta resultat. Det innebär dock inte att jag anser att de övriga 

berättelserna utgör aparta bildningar i samlingen, men däremot skulle de inte tillfoga så 

mycket i uppsatsen så som den nu är strukturerad. 

Syftet med uppsatsen är att utifrån min metod och min grundläggande tes, 

uppnå en förståelse av Torgny Lindgrens berättelser som estetiska helheter – som 

formande en ekoestetisk metod, vilken jag kommer att beskriva som en impotensens 

metodik.  För att uppnå detta syfte kommer följande frågeställningar att besvaras: 

 

1. Hur gestaltas relationen mellan människan och hennes omvärld, dvs. de semiotiska 

relationerna och hur kan dessa uttryckas i förhållande till begreppen ord, makt och 

sanning? 

 

2. Hur kan Torgny Lindgrens estetik beskrivas utifrån den första frågeställningens 

förhållande till tesen att samlingen gestaltar en spänning mellan modernitetens diskurs 

och en motdiskurs? 

 

3. Hur kan man förstå den litterära texten som metatextuell motdiskurs mot läsarens 

vilja att bilda mening, det vill säga: läsarens vilja att bilda en diskurs; och hur kan 

detta sedan ses mot bakgrund av sökandet efter en mer hållbar samhällsutveckling? 

 

 

2.2 Teori 
 
2.2.1 Semiotik 
För att kunna förstå ordens förhållande till världen, och i förlängningen till begrepp som 

sanning, lögn och makt, behövs en grundläggande teori för hur människan, och övriga 

organismer, orienterar sig i världen och skapar mening.  
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En sådan teori står att finna i Jakob von Uexkülls (1864-1944) arbeten i biosemiotik.2 

Enligt von Uexküll öppnar sig världen som tecken, dvs. världen är i grunden semiotisk. 

Med det semiotiska avses därmed att världen är full av tecken och betydelser, vilket ger 

världen mening. Alla levande varelser, rör sig därmed i en semiotisk värld som de själva 

är en del i att forma. En fästing reagerar exempelvis på doften av smörsyra från 

potentiella värddjur som närmar sig. Smörsyran fungerar därmed som ett tecken för 

fästingen att vakna upp ur sin slummer.3  

Det är viktigt att här tydligt säga att samtidigt som allt levande rör sig i en 

värld med semiotisk potential så semiotiserar samtidigt dessa organismer världen. 

Världen är aldrig en konstant, som kan upptäckas i ett för alltid givet perspektiv, utan 

den semiotiseras till olika meningsfunktioner. Jakob von Uexküll tar en gammal ek som 

exempel. Eken är föremål för en rad organismer som upplever och tolkar eken från sitt 

specifika perspektiv, som jägmästare, ugglor, skalbaggslarver och hackspettar. Eken är 

på detta sätt föremål för semiotisering och det är uppenbart att det perspektiv en 

organism anlägger på eken kommer att få konsekvenser för hur denna organism agerar i 

förhållande till eken.4  

Det finns i detta sätt att se ingen principiell skillnad mellan en 

naturorganism, en vetenskapsman, eller ett litterärt verk – de semiotiserar alla sin värld, 

men de gör det med olika teckensystem. Semiotiseringen  är dock alltid en relation 

mellan värld och organism – en relation som ger upphov till en omvärld. 

 

2.2.2 Modernitetens semiotiska reducering 
Det är för mig nödvändigt att knyta det semiotiska begreppet till modernitetens diskurs. 

Detta kan göras på flera olika sätt. För det första kan moderniteten uttryckas som en rad 

dualismer. Dessa dualismer innebär en överordning av begrepp som förnuft, abstrakt, 

man, människa och kultur över begrepp som känsla, oersättlig, kvinna, djur och natur. 

Dessa dualismer menar exempelvis Van Plumwood och Alf Hornborg är i grunden 

destruktiva för vårt förhållande till ekosystemen men också i förhållande till varandra 

som medmänniskor. 5 Den semiotiska reduceringen äger rum just på grund av denna 

modernitetens dualistiska diskurs. Moderniteten som projekt utgår från dualismernas 

                                                
2 Jakob von Uexküll, A Foray into the Worlds of Animals and Humans. With a Theory of Meaning, 
Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010. 
3 Jakob von Uexküll, s. 44ff. 
4 Jakob von Uexküll, s. 126ff. 
5 Alf Hornborg, The Power of the Machine: Global Inequalities of Economy, Technology and 
Environment, Walnut Creek: Alta Mira Press, 2001 och Val Plumwood, Environmental Culture. The 
ecological crisis of reason, Oxon: Routledge, 2002. 



  
 

6 

sanning – ett ifrågasättande av dualismernas räckvidd är därför ett ifrågasättande av hela 

modernitetens diskursiva maktsystem. 

Alf Hornborg särskiljer i The Power of the Machine det traditionella från 

det moderna genom att använda de dikotomiska begreppen globalt och lokalt samt 

abstrakt och oersättlig.6Modernitetens människa är inte bunden till någon specifik plats 

och hennes form av kunskap och hennes världsåskådning är abstrakt, vilket är liktydigt 

med att den är generell och kan tillämpas överallt. Men denna generalitet är 

problematisk eftersom den reducerar världen till en på förhand exploaterbar yta, något 

som i sig inte bär på mening och som därför kan tillskrivas en annan mening. Det 

traditionella livet är däremot förankrat i ett lokalt sammanhang där kunskap och 

världsåskådning inte är abstrakt utan snarare konkret och därmed oersättlig, dvs. den 

kan inte generaliseras utan gäller endast under de specifika förutsättningar som är 

platsens.  

En kritisk semiotik kan i detta sammanhang endast skapas genom att 

modernitetens skuggsida förs fram. Detta eftersom moderniteten tenderar att dölja sina 

egna spår, dvs. förskjuta sina semiotiska avtryck ut i periferin. Denna semiotiska 

reducering är dock en illusion skapad av avståndets dislokalisering.7  

Att jag läser in detta som ett tema i Lindgrens noveller innebär att jag 

förflyttar fokus från orden som fasta betydelsbärare till orden som något flytande. Orden 

är i sig nämligen lika benägna till sanning som till lögn. Det är som att texterna kränger 

kring ordens referentialitet eller brist på referentialitet; som att dislokaliseringen är en 

inneboende möjlighet i språket självt och som att insikten om dess destruktiva 

konsekvenser måste göras verkliga, lokaliseras och därmed tillåta det förtrycktas 

mening och röst att tala. Att närmare redogöra för detta i Lindgrens noveller är det 

huvudproblem jag antagit mig att lösa i denna uppsats. 

 

2.3 Forskningsöversikt 
Torgny Lindgrens författarskap har tidigare utforskats i en rad olika studier, men någon 

ekoestetisk läsning av Lindgrens texter står ännu inte att finna. Detta är dock kanske 

inte särskilt förvånande eftersom Lindgrens prosa gärna för läsaren in på andra 

                                                
6 Alf Hornborg, s. 208. 
7 Med dislokalisering avser jag just den moderna ekonomins konsekvens att förflytta subjektets 
konsekvenser från det direkt upplevbara till en abstrakt, ofta dold och därför modernt konstruerad global 
miljö, där subjektet upplever sin position som ovanpå en jord – en glob som därmed blir öppen för 
exploatering (jmf. Tim Ingold, Perception of the Environment: Essays in livelihood, dwelling and Skill, 
London: Routledge, 2000, s. 209-218). 
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resonemang, exempelvis vad gäller de ofta ymniga bibliska referenserna och de 

märkliga, och ibland vindlande, berättelserna. Sådana strukturella egenheter skapar en 

särskild inriktning hos forskningen. 

Torgny Lindgrens novellsamling Merabs skönhet har tidigare utforskats i 

en avhandling av Marcus Willén.8 Denna avhandling fokuserar på den kristna 

bakgrunden, predikantmotivet, det bibliska språket och ordens upphöjande makt. Av 

naturliga skäl tar hans studie en annan riktning än min och därmed hamnar människans 

och ordens förhållande till omvärlden och naturen i bakgrunden.   

Jag kommer dock att använda Willéns analysbegrepp katakres och min 

studie tangerar Willéns genom ett gemensamt intresse för orden och predikantmotivet 

men mitt teoretiska perspektiv gör att min läsning kommer att få andra betydelser att 

framträda och att tolkningarna av novellerna därmed blir förskjutna. För att använda 

Stanley Fishs term tillhör jag och Willén olika tolkningsgemenskaper.9 Detta innebär 

inte att någon av våra tolkningar är mer sann eller att Torgny Lindgrens metod är 

strukturerad på det ena eller det andra sättet, utan endast det att vi läser fram olika 

betydelser beroende på de meningssammanhang vi sätter in texterna i. Strukturer som 

ironi och katakres kan heller inte ses som fasta, eller fixerade, utan är något som skapas, 

eller upptäcks, i den meningsskapande läsakten. Vilken tolkning man finner mest 

relevant beror på vilken tolkningsgemenskap man tillhör.10  

Magnus Nilssons avhandling Mångtydigheternas klarhet11 behandlar 

ironierna i Torgny Lindgrens författarskap, dock utan några fördjupade undersökningar 

i Merabs skönhet. Även om Nilsson använder en helt annan utgångspunkt, än den som 

föreligger i min uppsats, har våra resultat en gemensam nämnare i att vi ser textens 

dubbeltydighet och mångtydighet som ett centralt element för att gestalta en värld som i 

sig är dubbelbottnad och mångtydig. Våra skilda teoretiska utgångspunkter har dock 

                                                
8 Marcus Willén, Konsten att upphöja det ringa – Om Torgny Lindgrens litterära metod /Diss. Örebro/, 
Skellefteå: Artos, 2008. 
9 Stanley Fish, ”Att tolka Varoriumupplagan”, i Modern Litteraturteori. Från rysk formalism till 
dekonstruktion. Del 2, Claes Entzenberg och Cecilia Hansson (red), Lund: Studentlitteratur, 1991, s. 184 
ff. 
10 Detta betyder dock inte att det är irrelevant att ställa frågan om tolkningens värde och möjligheter – om 
så vore fallet skulle tolkningsakten vara meningslös, vilket den dock aldrig kan vara. Förutsättningen för 
meningsfullhet är dock att det finns förutsättningar för en annan mening. Textens öppenhet är grunden för 
dess relevans. 
11 Magnus Nilsson, Mångtydigheternas klarhet. Om ironier hos Torgny Lindgren från skolbagateller till 
Hummlehonung /Diss. Lund/, Växjö: Växjö University press, 2004. 
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gjort att jag inte har försökt att sammanbinda våra diskussioner, utan de får ses som 

parallellt löpande spår i lindgrenforskningen.12  

Jakob von Uexkülls meningsteori är av grundläggande betydelse för min 

analys då det ger en grundläggande teori för hur organismer upplever, och omskapar, 

världen samt då det förser mig med det begrepp, semiotik, som bildar bakgrunden till 

hur jag förstår hur mening alstras och omskapas. Jag menar att detta begrepp fångar de 

meningsgivande processer som hela tiden pågår i Lindgrens berättelser, och det ger det 

grundläggande teoretiska ramverk som kan avfärda ordet och språket som något statiskt, 

som något som bär mening i sig självt. Detta är just den grundläggande punkt där jag 

och Marcus Willén skiljer oss åt – det som gör att vi tillhör olika tolkningsgemenskaper. 

Därför ansåg jag det viktigt att skapa en teoretisk förståelse kring detta. 

 Upplysningens dialektik13 är det verk som har gett mig den grundläggande 

dialektiska historiesynen. Det är ett verk som utforskar upplysningens motsättningar i 

ljuset av nazismens härjningar under andra världskriget. Därmed utvecklar de en radikal 

förståelse av upplysningen som en dialektisk process  mellan makt och frihet; våld och 

försoning; instrumentellt förnuft och befriande insikt. Jag menar att detta grundläggande 

anslag är mycket värdefullt för att kvarhålla den lindgrenska formen som sönderslagen 

helhet mellan förtryckande makt och utopisk längtan. Jag menar också att moderniteten 

bär med sig denna i upplysningen inneboende splittring, samtidigt som denna splittring 

blir allt mer abstraherad och osynlig, möjligen spökaktig, vilket är anledningen till att 

jag nedan tillfogat ytterligare teoretiker som berör detta. 

Hornborgs The Power of the Machine14 är en teoretisk förståelse av 

maskinens makt och därmed i förlängningen en teori för hur det globala ekonomiska 

kapitalet och moderniteten alstrar ekologisk förstörelse. Detta är ett humanekologiskt 

och därför tvärvetenskapligt teoribygge som grundar sig på att ekonomiskt värde i den 

ekonomiska maktens centrum är liktydig med alstrad entropi i dess periferier. Detta är 

värdefullt för min analys eftersom det ger en förståelse för hur moderniteten alstrar 

förstörelse samtidigt som den säger sig vara ett frihetsprojekt, det vill säga: Hornborgs 

analys utvidgar och utskriver en intertext som är närvarande i Lindgrens text och kan 

därför förtydliga den mer djupgående och sammanhållande tematiken i de strukturella 

egenheterna hos Merabs skönhet. 

                                                
12 Därmed avser jag inte att en sådan sammanbindning inte skulle kunna vara intressant, utan endast att 
det ligger utanför uppsatsens ramar. 
13 Max Horkheimer och Theodor W. Adorno, Upplysningens dialektik, Göteborg: Daidalos, 1997. 
14 Alf Hornborg, The Power of the Machine – Global Inequalities of Economy, Technology and 
Environment,, Walnut Creek: AltaMira Press, 2001. 



  
 

9 

Val Plumwoods Environmental Culture – The Ecological Crisis of Reason är en 

filosofisk undersökning av den moderna diskursens dualismer, som hon menar är 

orsaken till miljöproblemen. Exempel på dualismer som hon undersöker är mannens 

företräde framför kvinnan; kulturens överhöghet över naturen och förnuftet över 

känslan. Dessa dualismer skapar en falsk världsbild där den förnuftige andro- och 

antropocentriska människan förefaller stå oberoende av det kvinnliga och det 

emotionella och framförallt från den natur som utgör grunden för varje kulturs växt och 

överlevnad. Målet för Plumwoods bok är att söka nya filosofiska och politiska 

möjligheter som inte utgår från destruktiva dualismer utan som kan söka rätt på 

förnuftets skuld till den värld detta förnuft i grunden är satt att förvalta. Därmed bildar 

den en bakgrund till min analys genom att mitt syfte ju är att undersöka Lindgrens text 

som just en dualistisk spänning mellan diskurs och motdiskurs. 

För att diskutera köttätandet ur ett maktperspektiv och som uttryck för 

underordning under samhällskontraktet har jag valt Klaus Eders karaktäristik i Natur 

och samhälle.15 Detta är ett verk som undersöker naturen som social konstruktion, vilket 

avser hur naturförståelsen formas av kulturen. För Eder är inte naturen en konstant utan 

omvandlas beroende på samhälleliga faktorer. Han menar exempelvis att moderniteten 

ökar både naturbehärskningen och känsligheten för naturen: moderniteten är både 

rörelse och motrörelse. Den karnivora kulturen är så sett ett uttryck för ett 

makthierarkiskt samhällskontrakt, medan den vegetariska kulturen utgör en motkultur 

som utopiskt riktar sig mot ett försonat naturtillstånd. Min tanke är att denna dubbelhet 

avspeglas i Lindgrens text och bidrar till spänningen i textens djupliggande struktur. 

 
3 Analyser 
Jag ser novellsamlingen Merabs skönhet som en samling berättelser om ordens makt 

och mening. Den övergripande idé som låter denna samling bilda en estetisk helhet 

utgörs av orden som bärande vittnesbörd om en inre sanning: orden har i Lindgrens 

samling en genombrytande kraft; de förmår att förändra själva berättelsernas verklighet: 

den fysiska och sociala värld som berättelsernas karaktärer bebor och rör sig inom. 

 Själva samlingen inleds som sagt med en ramberättelse. Denna kan ses 

som en inledning till berättelsernas villkor. Mitt grundantagande är att denna 

ramberättelses flödande ironier är ett sätt att väcka läsarens skrattande misstänksamhet 

– vilket för mig innebär att läsaren tvingas befria sig från tanken att orden kan tolkas 

                                                
15 Klaus Eder, Natur och samhälle. Om det praktiska förnuftets evolution, Göteborg: Daidalos, 1999. 
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som entydiga vittnesbörd för Sanningen. Orden, vad avser exempelvis Anton 

Lundmarks uppblåsta semantik, kläs nämligen av i förhållande till berättelsens sökande 

efter Skräddar Molins och hans hustru Judiths inre röster, som motsvarar deras 

alternativa modell för hur världen är gestaltad. Detta sker ironiskt genom att ordens 

betydelser skiftar och att det förtryckande och lögnaktiga ordet avslöjas som makt och 

som förfalskning. Den grundläggande formmässiga enhet som verket antar, ser jag alltså 

som att predikanten, som kan knytas till Molin, försöker återge ordet dess 

meningsmångfald. Frågan är dock hur enhetligt berättelserna kan knytas till Molin 

(detta är en punkt där både jag och Willén inte har någon genomgående ståndpunkt) och 

denna osäkerhet kan i sig vara ett led i Lindgrens övergripande metod: det att förflytta 

fokus från orden, till det som föregår varje ordbildning: den inre människans och 

naturens verklighet. Jag kommer dock att läsa ramberättelsens konflikter som en 

övergripande metafor till vilket de övriga berättelserna utgör ett komplement: denna 

metafor är i djupaste mening impotensens metodik. 

 Enligt mitt sätt att betrakta, gestaltar berättelserna således ett sökande efter 

ordens referentialitet, deras inre sanning, deras förmåga att hänvisa till något bortom sig 

själva. För mig är det viktigt att framhålla att detta sökande sker kritiskt: att rörelsen 

måste ge upphov till en friktion mellan orden och verkligheten: att deras semiotiska 

ursprung inte går förlorat i den abstrakta diskursens processer. Detta är i grunden min 

teori och metod. Till det har jag sedan fogat en tes, som är ett komplement för att kunna 

driva undersökningen till ett intressant resultat, som så att säga utvidgar den litterära 

texten till en metadiskussion kring en av mig utskriven, men i Lindgrens text 

närvarande, intertext.16 

 Att jag driver tesen att berättelserna gestaltar en spänning mellan den 

moderna diskursens meningsreduktion, dess semiotiska förstörelse, dess tystande av 

naturen röster, och en mer eller mindre desperat motdiskurs, är för mig ett sätt ge 

uttryck för en möjlighet som denna gestaltning ger upphov till. Det finns förvisso en 

svårighet med detta resonemang, vilket jag vill att läsaren håller i minnet, och det är att 

berättelserna är förankrade i ett lokalt sammanhang; att alla karaktärer är lokala; att 

representanterna för det genuint moderna samhället, det vill säga staten och kapitalet, 

                                                
16 Huruvida denna intertext utgör en för berättelserna främmande diskursiv struktur och som därför 
reducerar berättelsernas outtömliga mångfald, är något som den kritiske läsaren har som uppgift att 
utröna. Det är väl också, ska tilläggas, endast en smakfråga huruvida man anser att texten behöver lysas 
upp, eller huruvida dess egna ljus är tillräckligt. Det spektrala filter jag använder kan dock få andra färger 
att framträda mer tydligt. För övrigt är textens ljus redan filtrerat, eller snarare: den är en pågående 
filtrering. 
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endast är perifert närvarande. Mitt mål med nedanstående analyser är dock att visa att 

min tes är relevant och att den ger upphov till intressanta resultat, och en därtill 

intressant diskussion, vad avser Lindgrens estetiska metod. 

 Analysavsnittet är tredelat där det första, 3.1, behandlar berättelsen 

”Stubbrytaren” och försöker göra den förståelig som uttryck för modernitetens 

dubbelhet: dess motsägelser. Detta leder sen vidare till att jag i avsnitt 3.2 undersöker 

hur köttet presenteras som något dubbelt: som både bärare av mening och som föremål 

för förtryck. Detta gör jag genom att analysera ”Merabs skönhet” samt ”Gloria”. I 

avsnitt 3.3 tar jag och undersöker berättelsen ”Vatten” som ett svar på modernitetens 

abstrakta diskurs vilket får mig att komma fram till att detta svar, med bakgrund av 

övriga analyser, endast kan förstås som en impotensens metodik. Därefter kommer 

avsnitt 4 som väsentligen utgörs av en utvidgande förklaring till analysen: en avslutande 

anmärkning om hur jag tolkar Torgny Lindgrens estetik och på vilket sätt den kan sägas 

utgöra en ekoestetik. 

 

3.1 Stubbrytaren och modernitetens motsägelser 
Modernitetens löfte gestaltas i novellen ”Stubbrytaren”. Jakob ska nämligen bryta upp 

den jättelika stubbe som ”förvisst druckit bortur två älvar samtidigt” (s. 190). Stubben är 

ett resultat av att Jakob högg ner gårdens stortall eftersom hans hustru Gerda ansåg att: 

”Stortallen var som dyster och nedstämmande och att han skuggade, hon tyckte om 

ljuset, hon var förtjust uti ljuset” (s. 190). Ljuset är här både materiellt och symboliskt; 

det har en dubbel semiotik. Ljuset är nämligen lika mycket solens möjlighet att belysa 

som det är ett löfte om upplysning och modernitet. 

Hos männen i novellen, Jakob och en jägmästare, väcker stubben 

framförallt känslor av beundran och övermäktighet, men för Jakobs hustru Gerda är 

stubben förhatlig: ”Han var i vägen, hon ville hava vinbärsbuskarna där, eller dem 

kunde sätta hallonen, Isabella kunde giva dem plantorna, han var liksom vild och 

ogudaktig därpå gården som hon ville hava slät och fin, han var som en avgudabild” (s. 

191). 

 Stubben är just en avgudabild – den står som representant för naturens 

ursprungliga vildhet och den måste bort därför att den står i vägen för modernitetens 

löfte. Den tillrättalagda verklighet som Gerda vill se bryter av mot stubbens vilda kraft – 

den är ett hot mot ljus och upplysning. Landskapet måste förvandlas innan det är redo 

för modernitetens välsignelser – dess vildhet måste tämjas; dess ursprungliga semiotiska 
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potential och mäktighet måste regleras och omvandlas till, för samhället nyttiga, 

produkter.17 

Kampen mellan Jakob och stubben skildras noga, en kamp som framförallt 

äger rum mellan stubbrytarens och Jakobs krafter å ena sidan och stubbens rötter å den 

andra. Stubbrytaren kan ses som en teknologisk förlängning av modernitetens 

semiotisering av naturen som föremål för domesticering: det är först genom 

stubbrytaren som Jakob når de nödvändiga krafterna för att bryta upp stubben. 

Teknologin blir därmed en förlängning av en tankestruktur, men den alstrar också i sig 

semiotiska strukturer genom att den förändrar Jakobs förhållande till naturen. För om 

naturen först är mäktig och oövervinnelig, närmast ett heligt och gudomligt väsen, blir 

den genom stubbrytaren förvandlad till ett föremål för praktisk utrensning. Stubbrytaren 

skapar hos Jakob en form av arbetets hybris som leder till hans undergång.  

 Denna hybris tar sig framförallt uttryck i att han utför arbetet efter 

lördagens egentliga helgringning, samt att han inte lägger på den spärr, klinkan, som ska 

hindra stubbrytarens vev att slå tillbaka. Anledningen till att han inte lägger på klinkan 

är att han vill lyfta stubben i tysthet, för att det ska bli som en överraskning.  

Jakob fortsätter att vrida stubbrytarens vev trots att hans händer domnar. 

Detta gör han av kärlek till Gerda, men lika mycket eftersom han vill besegra stubben. 

Dessa båda tankestrukturer pekar dock mot samma sak: Jakobs kamp är ett sätt att 

bekräfta sin egen person och betydelse. Det är uppenbart att Jakob blir till som modernt 

subjekt just i kampen mot naturen, att hela hans individualitet hänger på att besegra 

stubben och därmed göra sig värdig Gerdas kärlek genom att bereda plats för 

moderniteten och upplysningen. Först genom denna självhävdelseprocess skapas hans 

värde som man. Att motstå sin egen natur, och göra detta av kärlek, är ett sätt att 

besegra den natur som semiotiserats som fientlig. 

I kontrast till denna scen står hustrun och barnen som förbereder sig för 

helgmåltid. Just denna kontrast mellan kultur och natur, mellan förfining och kamp för 

överlevnaden, finns det som driver denna novell framåt mot sitt tragiska och djupt 

ironiska slut. För i samma stund som Jakob segrar över stubben slår stubben tillbaka och 

orsakar Jakobs död, genom att Jakob förlorar kontrollen över veven, som slår sönder 

hans bröst.  

Man kanske kan tycka att själva upplösningen innebär ett nedsjunkande i det 

obegripliga; att det egentligen inte finns någonting att förstå. Dock kanske man kan 

                                                
17 Jakob tillverkar mycket riktigt en rad bruksföremål av stortallen: se Torgny Lindgren, s. 190. 
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förstå denna berättelse just som modernitetens dubbelhet: att den både lovar och 

förskingrar. Det är nämligen inte möjligt att i moderniteten endast kvarhålla en bild som 

sanning – den ikoniska gestaltningen faller sönder och resulterar i en ironisk polyfoni. 

Med detta menar jag att förutsättningen för moderniteten, upplysningen och välfärden är 

en serie offer. I ”Stubbrytaren” gestaltas dessa offer i form av Jakob, men också i form 

av den jättelika tallen som Jakob hugger ner och vars stubbe han försöker dra upp för att 

bereda plats åt modernitetens dröm. 

Samtidigt är det så att Jakob inte kan skilja mellan vevens slag mot hans 

bröst och kärleken till Gerda som får hans hjärta att värmas upp till outhärdlig hetta. 

Ironin är därmed fullödig: den kärlek som får honom att motstå sin egen natur och ta 

upp kampen mot stubben är samtidigt den kärlek som får honom att tappa kontrollen 

över denna sin natur: för det är när Gerda uppenbarar sig på trappen och ropar ”gulle 

dig” som Jakob återfår känseln i händerna och det är därmed då han inte längre orkar 

hålla mot veven. Moderniteten som dröm har internaliserats i kärleken – en kärlek som 

dock väcker till liv den natur som kuvats i moderniseringens process. För att överleva i 

det moderna systemet krävs därför att naturbehärskandet kvarstår som makt och att 

kärlekens inflytande begränsas – samma kärlek som dock driver moderniseringens 

processer framåt. Denna ironiska postulering utgör modernitetens sanna dilemma – för i 

samma stund som naturbehärskningen upphör, upphör också teknologins makt, men 

därmed rycks också grunden undan för den mänskliga civilisationen. Berättelsens logik 

ligger därför i att modernitetens process inte kan drivas bakåt, veven kan inte snurra 

bakåt, förutan att det leder till människans sönderfall. Men frågan är om veven kan fås 

att ligga på ett jämviktsläge mellan teknologisk makt och naturens fria existens? 

Att begrunda den frågan är att ta på allvar berättelsens dynamiska existens. 

Texten gestaltar en konflikt: den mellan det moderna, upplysningens processer och 

framskridandet genom naturbehärskning, samt det modernas motröst: stubben och det 

vilda, rötternas motstånd och den mäktiga kraften i naturen. Jakob blir därmed den länk 

mellan den moderna diskursen och motdiskursen som texten kränger kring och försöker 

gestalta. Hans undergång blir en metakommentar till det omöjliga i att bilda en entydig 

mening om texten: Jakobs sönderfall bildar samtidigt textens sönderfall, vilket 

motsvarar det ironiska postulatet. Texten kan nämligen inte förstås förrän den blir 

förstådd som spänning: förrän läsaren upphör att söka en mening som ligger bortanför 

spänningens existens. Detta kommer att förtydligas. 
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3.2 Köttets dubbelhet – ytterligare ett försök att förstå textens 
dynamik 
Berättelsen ”Merabs skönhet” gestaltar en dubbelhet som formerar sig kring köttets 

problematik. Köttet utgör med andra ord den spänningszon runt vilken berättelsen vävs. 

Denna spänningszon etableras i inledningen genom att predikanten  beskriver hur korna 

är en speciell sorts varelser – att de har blivit beklädda med andekraft. Denna ”ande” 

framskymtar dock ironiskt nog som kroppslig och materiell uppenbarelse. Därmed 

uppnås en osäkerhet kring begreppet ande – vad är egentligen denna ande? Denna 

osäkerhet bildar i sig det muntra överskott som genomgår hela berättelsen. Det är 

nämligen inte möjligt att kvarhålla varken det materiella eller anden som entydiga 

begrepp – snarare pekar denna dubbelhet mot den semiotiska sfären, där korna 

framskymtar både som semiotiska varelser  och som offer för en för dem främmande 

semiotisering. Därmed bildar berättelsen ett led i dubbelheten mellan diskurs och 

motdiskurs som jag nu närmare ska försöka beskriva. 

 Berättelsens själva kärnpunkt kan beskrivas som en konflikt mellan sonen 

Gabriel och hans, från dem döda återvändande, far. Konflikten tar sin början genom att 

när Gabriels kor återvänder en dag från betet, har en av dem blivit slagen. Detta 

upprepas och därefter följer Gabriel med sina kor upp för att om möjligt utröna detta. 

När de är på hemväg från betet upptäcker Gabriel att det är hans döde far 

som slår korna då fadern kommer ut ur skogen med en stör i handen. Fadern går således 

igen. Efter denna konfrontation vidtar en ordduell med bibliska referenser, där Gabriels 

mål är att finna det rätta ordet för att kunna driva bort faderns spöke. Denna ordduell 

kan sägas gestaltas kring två dualistiska motsatser: potens och impotens, samt köttet 

som ensidig lust samt köttet som mångtydig mening, samt en del dualistiska korrelat till 

dessa. Det är min mening att visa att dessa två dualismer är förbundna och bildar 

grunden för hur man bör förstå motdiskursens förhållande till diskursen. Förståelsen för 

detta kommer dock först att helt framträda i uppsatsens avslutande delar. 

Faderns potens är tydligt utskriven: det är just denna sexuella lust som 

hindrar honom från att finna frid. Därmed återvinns den grundläggande konflikten från 

ramberättelsen. Mot potensen ställs Gabriels impotens – för det första genom att han 

inte idkar tidelag med sina kor och för det andra genom faderns tydligt negativa 

omdömen om honom.18 Gabriel lyckas till slut driva bort faderns spöken, för när han 

                                                
18 När Gabriel säger att han skulle ha dräpt sin far medan han var i livet säger Konrad: ”Det var du icke 
karl att göra”, varvid predikanten fyller i: ”Och han såg med förakt uppå Gabriel, sonen sin. Mager och 
skrönvuxen var han, han såg ut som en hagastör och som torrfisken (s. 133). 



  
 

15 

utsagt orden ”Kärleken uppenbarar sig endast för den som har medlidandet med allt 

livet” försvinner denne. Dock har detta yttrande föregåtts av en lång rad olika yttranden 

och när Gabriel kommer hem är han inte alls säker på vilket ord som det egentligen var 

som drev bort faderns spöke.  

 Man kan tycka att tolkningen här är entydig – det är de sista meningarna 

som har givit fadern frid. Men för Gabriel är detta inte självklart: ”Kanske att han till 

slut ändå hade funnit rättordet. Fast vilket det var kunde han väl aldrig säkert veta. Det 

var ju så många orden som han hade sagt, så ohyggligt många orden” (s.138). Gabriel är 

inte ens säker på att fadern inte ska komma tillbaka, och därför smider han en 

skyddsplåt till Merab, för som han säger: ”För allting skapat är ändå outgrundligt och du 

kan aldrig vara för säker och inga mänskliga ord varar till evig tid. Dem mister kraften” 

(s. 138). Slutsatsen är således att orden är osäkra, att de i sig inte har någon bestämd 

substans eller referentialitet. Ordens möjligheter är begränsade till ett lokalt 

sammanhang – deras mening är en tillfällig semiotisk inskription. 

Det är i berättelsen tydligt att Orden kan verka både som maktinstrument 

och som instrument för befrielse av det förtryckta. Detta får mig att återkomma till det 

abstrakta och det oersättliga. Det abstrakta bildar nämligen en kultur utan referens till 

det oersättliga och kan därför bilda och befästa en maktstruktur som är fristående och 

utan referens till det behärskade. På så sätt är makt sanningens negation eftersom den 

reducerar en oersättlig semiotisk värld till en fristående kulturell och symbolisk 

representation som befriats från moralisk ansvarighet. 

Detta är en diskussion som i högsta grad handlar om korna som materiell 

och andlig struktur. För det är tydligt att berättelsen är uppbyggd kring två sidor av det 

köttsliga: å ena sidan köttet som lust, och å andra sidan köttet som mening. Köttet 

tenderar att både representera lustens destruktivitet och en meningsgivande semiotisk 

struktur. Köttet är både andlig substans och konsumtionsobjekt; den är lust, överlevnad 

och relation; den är ett uttryck för människans i grunden djupt motsägelsefulla tillvaro. 

I Konrads världsbild blir världen liktydig med jagets bild av den och han förmår 

att omvandla världen till sin egen bild av den - ”Pigorna ville nog”, som Konrad säger, 

vilket betyder detsamma som att han ville. Att se ”köttets glädje”, vilket är liktydigt 

med sinnlighet, som ”själva livet” är därför att tömma det på en egen inneboende vilja 

och röst, eller mer generellt, på dess egen förnimmelsevärld av tecken. Detta är också 

ett genomgående tema för hela denna samling av berättelser: det återkommer i 

ramberättelsen genom utnyttjandet av Judith och varieras ytterligare i berättelsen Gloria. 
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Ordet blir där ett sätt att överskyla våldtäkten på en natur som reducerats till ett 

instrument för lustens ensidiga princip. 

Det är också mot denna bakgrund jag vill se den något burleska scenen med den 

döda kon som Gabriel medför, inpackad i glasburkar, till prästen. Hela passagen lyder: 

 

En gång hade han nödslaktat en ko som hette Rispa, hon hade brutit bägge 

frambenen däri stordiket bortvid gransjövägen. Och ingen oskyld eller främmen 

fick röra uti henne, han flådde henne och styckade henne och saltade och kokade 

in henne i glasburkarna. Sedan tog han allt, hela alltet, Rispa, och for till prästen 

i Norsjö. 

Hos oss äro icke korna heliga, sade prästen. Det är bland hedningarna. I 

Indiens land. 

Men ändå, sade Gabriel. 

Så den gången fick ju prästen giva sig. 

Och det var ändock en hel ko (s. 122-123). 

 

Det burleska ligger här i att Gabriel styckar och lägger Rispa i glasburkar innan han far 

med henne till prästen. Lindgren förhöjer också den komiska framtoningen genom att 

Gabriel inte ger några argument för att kon ska välsignas men att berättaren ändå tar det 

för en självklarhet att prästen ger med sig för detta: ”Men ändå”.  Det är dock viktigt att 

påpeka det främsta skälet till att denna scen uppfattas som komisk eller burlesk, och det 

är att det heliga sammanförs med det styckade köttet - dvs. Gabriel både äter och 

helighåller köttet. Detta sätt att förena det synbart oförenliga utgör katakresens metod, 

och med bakgrund av mitt teoretiska bygge kan denna katakres ses som ett sätt att bryta 

upp de kulturella semiotiseringarnas giltighet för att på så sätt närma sig ett sannare 

förhållande till verkligheten. Men den ironiska effekten, att Gabriel både äter och 

helighåller köttet – vilket kan förefalla absurt – är samtidigt en spegling av utopins 

omöjlighet.  

För Gabriel är det så att Rispa bevarar sitt namn även som styckad; som 

rent kött är hon ännu helig för Gabriel. Välsignelsen är för Gabriel ett sätt att befästa 

kons helighet – detta behov kan lika mycket vara ett uttryck för hans kärlek till Rispa 

som en tro på köttets uppståndelse på den yttersta dagen. Det väsentliga är ändå att 

denna scen uppenbarar köttets primat – köttet, befriat från alla själsliga uttryck, ex. 

ansiktets form, ögonen, kroppens hållning, har ändå kvar en andlig betydelse; inte ens i 
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denna djupa deformation överger Gabriel namnet Rispa. Denna deformation återverkar 

också på texternas form och utgör en gestaltad metakommentar för den ironiska 

strukturens sönderstyckade helhet: den moderna diskursen styckar nämligen sönder 

karaktärernas röster och tvingar den semiotiska världen till tystnad 

För Konrad är köttet passivt och en källa till njutning, men för Gabriel är 

inte ens det styckade köttet tömt på etisk relevans. Det är därför möjligt att tala om två 

olika semiotiserande strategier som får olika konsekvenser. Att reducera köttet till kött 

innebär att möjliggöra förstörelsen och våldtäkten på en natur som inte har någon egen 

språklig röst, vars kommunikativa potential har satts ur spel. Gabriels förståelse av 

köttet som en bärare av andlighet resulterar däremot i omsorg och ett bevarande av 

kornas integritet. Det är därför möjligt att skriva berättelsens mening som att 

inskriptionen av mening, ande och semiotisk möjlighet i materien är en förutsättning för 

att bevara dessa materiella strukturer och därmed en förutsättning för att bevara de 

andliga värden som följer med dessa strukturer. Reducerad till njutningsobjekt riskerar 

naturens integritet däremot att förstöras.  

Klaus Eder för ett resonemang om den karnivora kulturen, där köttätandet 

är ett bekräftande av en kulturell identitet och ett sätt att skriva under på det hierarkiska 

och förtryckande samhällskontraktet.19 Med anledning av Lindgrens novell är det 

således möjligt att säga att Konrads semiotisering av korna är ett led i en förflyttning av 

kornas mening, från känslighetens sympatiska närvaro, till en transcendent och kulturell 

sfär där korna kan omvandlas till konsumtionsvaror i en ideologiskt konstruerad 

verklighet. Att finna det rätta ordet är därför i textens perspektiv att återfinna närvarons 

primat över avståndet; att hävda det oersättligas giltighet över det abstrakta och att göra 

motstånd mot den diskurs som hotar livets integritet. 

Intressant är att Gabriel trots allt äter kött – han bryter inte helt det 

karnivora kontraktet, vilket enligt Eder är ett sätt att bekräfta en rådande hierarkisk 

maktordning. Detta kan dock förklaras av den rådande ekonomin och 

produktionsbetingelserna i det landskap Gabriel och korna bebor. Köttätandet är i de 

boreala områden traditionellt en överlevnadsfråga, både vad gäller energi- och 

proteinintag. Därför omöjliggörs den totala negationen av det rådande maktsystemet 

som Eder menar att den vegetariska kulturen står för.20 Intressant här är också Eders 

anmärkning att dikotomierna stad och land samt brukad mark och vildmark, pekar mot 

modernitetens dubbla representation av djuren som antingen kött eller föremål för 
                                                
19 Klaus Eder, s. 204. 
20 Klaus Eder, s. 206 ff. 
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barmhärtighet.21 Moderniteten driver fram både en ökad sensibilitet för naturen och en 

samtidig ökad naturbehärskning och ekologisk destruktivitet. Gabriels samtidiga 

helighållande av köttet och hans ätande av samma kött pekar på att själva naturens 

lidande infogas i hans pågående självreflektion om det brukade landskapet som helig 

vildmark – just detta pekar på att texten försöker överskrida modernitetens dikotomi 

genom att söka sig ner i en fördjupad semiotisk förståelse.  

Detta pekar också på den nödvändiga dubbelhet som det litterära verket 

måste anta: överlevandet utgör ett moment i självförståelsen och tvingar därmed 

subjektet till underkastelse under rådande maktförhållanden. Därmed kan texten sägas 

dekonstruera22 sig själv genom att ett motsättningsfritt förhållande till världen 

uppenbaras som omöjlighet. Det är inte möjligt för Gabriel att avstå från att äta kött och 

han tvingas därför till en anpassning till makthierarkierna. Denna nödvändiga 

anpassning avspeglas också tydligt i berättelsen ”Gloria” som handlar om en familj, 

Nikanors, som förskingras. Denna förskingring börjar med att skogsbolaget inte har 

behov att anställa Nikanor, familjefadern, och hästen under vintern, och Nikanors 

därmed tvingas äta upp sin häst Gloria. Det blir uppenbart att mannen och hästen bara är 

ett led i en abstrakt process av ekonomiskt värdeskapande och att den moderna 

diskursens representant fråntar dem deras oersättlighet, deras existens som 

meningsskapande och semiotiska varelser. Denna meningsreduktion är alltså typisk för 

det moderna och bildar den tragiska inramningen av berättelsen. Uppätandet av hästen, 

som i grunden är en överlevnadsfråga, kan sägas bli ett led i en bekräftelse av en 

hierarkisk maktordning där bolaget står högst och hästen lägst. Men inom texten finns 

samtidigt en motröst mot den ordning som vill ge sken av att denna ordning är 

självskriven. Denna röst framskymtar framförallt i novellens avslutande del där hustrun 

Altea och Nikanor ska åka till Amerika med ett skepp. Denna resa representerar 

uppbrottet från det gamla och in i en förhoppningsvis bättre framtid, det vill säga den 

gestaltar det moderna framtidskonceptet, samtidigt som den skildrar familjens 

förskingring. Samtidigt bevaras även minnet av Gloria, då hustrun önskar att skeppet 

som ska bära dem till Amerika skulle heta just Gloria. Därmed bildar berättelsen en 

förståelse av det pris som är grunden för framsteget: förtrycket och utnyttjandet av dem 

som står lägre i den kulturella hierarkin. Berättelsens karaktärer tvingas anpassa sig till 

just denna makthierarki för att överleva.  

                                                
21 Klaus Eder, s. 222. 
22 Jag använder här termen dekonstruktion i betydelsen att texten avslöjar den gestaltade världens 
omöjligheter – texten kan inte förstås annat än genom sin dubbelhet, som sprickor i det entydiga. 
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Denna nödvändiga anpassning avspeglar sig i textens desperata sökande efter ordens 

sanning: det blir nödvändigt för texten att både negera och acceptera den ordning den 

helst vill slippa undan; det idealistiska återvändandet till ett idealt urtillstånd är inte 

möjligt; endast sökandet efter alltings kommunikativa förståelse återstår som utopi. 

Därmed bildar texten en ironisk och sönderslagen helhet mellan anpassningens 

nödvändighet och längtan till en befriad värld. 

Detta tema är alltså det samma som anslås i ramberättelsen och som sedan 

varieras genom flera av berättelserna – Judiths anpassning till smeden och Anton 

Lundmark, är i sig vansinnig och oförståelig. Mitt anslag är dock att göra berättelserna 

förståeliga vilket jag har gjort genom att läsa berättelserna som ett spänningsfält mellan 

överdiskurs och motdiskurs. Judiths eftergivenhet måste därför ses som en kapitulation 

inför ett diskursivt system som hindrar hennes förtryckta röst att tala. Samma sak sker 

således för korna som genom Konrads semiotisering blir delar i ett främmande 

diskursivt maktsystem.  

 När Konrad återvänder till världen som gengångare, som spöke, är det 

möjligen för att understryka utopins omöjlighet, men kanske också för att hävda det 

förflutnas makt, det strukturella förtryck som är modernitetens uttryck, över det 

närvarande. Den makt som hotar livets integritet kan förvisso delvis drivas bort inom 

berättelsens ram, men denna bortdrivning är för Gabriel inte slutgiltig – den destruktiva 

relationen hotar ständigt som möjlighet, och ordens betydande förmåga är begränsad. 

Spänningen mellan diskurs och motdiskurs ligger kvar. Just denna spänning är ju det 

som krossar Jakob i hans kamp mot stubben. Men Gabriel blir inte krossad utan avgår 

tillfälligtvis med segern inom berättelsens ram. Detta antyder kanske att det finns en 

lösning på spänningsfältet inom berättelsernas ramar: att det finns en sensmoralisk 

grundhållning inom texten som utgör den verkliga utopiska tankegången – som pekar 

bortom en ren dekonstruktiv metodik. Innan jag tar upp denna tanketråd vill jag dock 

först göra en analys av berättelsen ”Vatten”. 

 

3.3 Vattnets semiotik och impotensens metodik 
Torgny Lindgrens novell ”Vatten” tar formen av ett brev till ”länsstyrelsen”. 

Länsstyrelsen har nämligen skickat ut en förfrågan på ett papper om hur det är med 

vattnet. Detta papper är dock värdelöst, för som brevskrivaren säger: ”Vattnet ryms icke 

uppå två rader, om man har levat i sjutti år som jag har gjort då vet man så mycket om 

vattnet att länsstyrelsen skulle kunna dränkas i denna kunskap” (s. 143). 
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Det är också just så att vattnet i denna novell undandrar sig den typ av ensidig 

kategorisering som länsstyrelsen troligen har tänkt sig. Vattnet är en mångtydig 

substans, för som brevskrivaren säger: 

 

Det finns vattnet som är kallt och tätt som stenen, du kan icke dricka det, 

och det finns vattnet som är så tunt och svagt att det inte hjälper att du 

dricker det och det finns vattnet som darrar då man dricker det så man får 

frossan, och det finns vattnet som är bittert och smakas svetten, och en del 

vatten är liksom dött, vattuspindlarna sjunker rätt nergenom det som om 

det vore luften (s. 143). 

 

Tydligt i detta citat är hur vattnet redan är semiotiserat: det är en livsvärld där vattnets 

egenskaper inte särskiljs från organismens perspektiv. Det finns vatten som man inte 

kan dricka, vatten som gör att man får frossa, vatten som smakar bittert och vatten som 

”vattuspindlarna sjunker rätt nergenom.” Detta kommer också att utgöra berättelsens 

huvudmotiv därigenom att berättelsen handlar om hur brevskrivaren upplever vattnet, 

eller snarare: bristen på vatten. För brevet antar formen av en beskrivning för 

brevskrivarens idoga sökande efter vatten och gestaltar därmed en vattenbristens 

semiotik. 

 Detta motiv återverkar på brevformen och gör hela upplägget ironiskt. 

Brevskrivaren tar nämligen fasta på vattnets irreducibla mångfald och ställer detta 

gentemot länsstyrelsens ensidigt moderna perspektiv där vattnet blir liktydigt med en 

objektiv beskrivning och därmed omvandlas från en oersättlig till en ersättlig substans.   

 Ironin framhävs gång på gång i berättelsen, exempelvis när brevskrivaren, 

efter en lång redogörelse för sitt grävande efter vatten, frågar: ”Om nu länsstyrelsen 

verkeligen vill veta huru vi har haft det ifråga om vattnet” (s. 158). Just detta 

”verkeligen” är kärnpunkten i citatet eftersom det är uppenbart att länsstyrelsen inte alls 

var ute efter detta brevskrivarens ”verkeligen” utan efter ett ”verkeligen” som speglar en 

objektivt uppfattad verklighet. 

 Just denna diskrepans, som är en maktdiskrepans, framhävs genom att 

Lindgren för in en professionell brunnsgrävare vid namn Johan Lidström i berättelsen. 

Denne Johan Lidström är en märklig blandning av vidskeplighet och upplysningstro. Å 

ena sidan menar han att vattnet ”är som en vetenskap” (s. 153) och han vill att 

”Konungen och riksdagen skulle skriva en lag om vattnet. Så att folket icke fick gräva 
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hursomhelst” (s. 154). Folket har nämligen inte ”den rätta insikten” (s. 154). Å andra 

sidan är hans eget sätt att ta reda på vattenådror i högsta grad mystiskt inspirerat: 

 

Han skådade gräset och han lyfte oppå grästorvorna och han luktade nedi 

jorden och han gick med grenklykan, det var färskbjörken, och han kröp 

oppå alla fyra och kände sig för med fingrarna och han lade sig ner oppå 

magan och låg alldeles rolig, han påstod att han stundom kunde höra 

vattnet, huru det skvalade ini backen (s. 155). 

 

Denna vetenskap kröns dock inte med framgång. Johan Lidström gräver och gräver, 

men finner inget vatten. Brevskrivaren tröttnar och vill att han ska sluta gräva, men 

Lidström vägrar: ”Jag är en fri människa. Och en fri människa, hon gräver huru djupt 

hon vill” (s. 163). Men då mister brevskrivaren tålamodet och stampar med foten och 

skriker: ”Men backen är min, skrek jag. Backen som du gräver nedi. Jag bestämmer 

själv om någon främmen ska komma hit och gräva djuptorrhålen. Ingen främmenkarl 

ska försöka befalla över  den här stenigbacken” (s. 163). I detta ögonblick rasar brunnen 

och Lidström begravs levande i gruset. 

 Medan brevskrivaren representerar ”folket” är Johan Lidström en märklig 

blandning av modernitet och premodernitet. Hans vägran att lyssna på brevskrivaren 

kan tolkas just som maktens ohörsamhet med de lokala innevånarna och innebär därmed 

en fördjupning av kritiken mot länsstyrelsen. Samtidigt är Lidström själv ett offer för 

moderniteten därigenom att han krossas i upplysningsprojektets fortskridande; det är 

just högmodet och ohörsamheten som krossar honom; det visar sig inte vara 

oproblematiskt att vara en del av maktens diskurs. 

 Berättelsen avslutas med att brevskrivaren och hans fru Teresia finner 

vatten. De ska äta sockerkaka och dricka vatten. Brevskrivaren beskriver ingående hur 

vattenbärandet har format Teresia, hur hon har åldrats och att ”hon hade som en knula 

bakå halsen, det var oket” (s. 168). Men Teresia säger: ”Jag har tänkt oppå vattnet. Om 

det kan vara så att vi har varit för nitiska i fråga om vattnet. Så att det liksom har slagit 

sig knuten oppå vattnet. Om vi icke hade letat vattnet så förtvivlat, då hade vi kanske 

fått nog och övernog” (s. 168f.). Denna sats kommenterar både makarnas eget slit, men 

också Lidströms vetenskapliga noggrannhet och övermod. Vattnet tillfaller varken den 

som sliter eller den som tror sig ha kunskap om hur vattnet fungerar, utan tvärtom utgör 

tillgången på vatten en form av nåd som endast tillkommer den som har förtröstan. 
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Vattnet blir därmed en gåva som man inte kan göra sig förtjänt av utan endast motta 

som en nåd. Detta är en form av semiotisering som levandegör vattnet och ger det en 

mening som ligger bortanför en objektiv och rationell förklaring. Vattnet visar sig vara 

ett mirakel och som mirakel döps källan till Teresias källa. 

 Det ska sägas att vattnet först springer fram sedan makarna genomfört en 

ofullbordad kärleksakt. Mannens oförmåga visar sig dock inte vara ett problem för 

Teresia säger: ”Det gör ingenting. Det är så mycket som aldrig går att göra färdigt. Och 

jag ville ju bara att du skulle smaka sockerkakan” (s. 169). Efter detta tillägger 

brevskrivaren: ”Tålamodet hennes, det är som en välsignelse” (s. 169). Det är då som 

vattnet springer fram. Vattnet springer fram som en välsignelse ur tålamodets och 

kärlekens kraft, eller, vilket i berättelserna tenderar att sammanfalla: med impotensen. 

 Det märkliga är att det inte är förrän brevskrivaren uppger sig själv i 

impotensens insikt, som vattnet springer fram. Det är som att vattnet vill undandra sig 

varje entydig bestämning, att det vill vara outgrundligt och ett mirakel, och som därför 

först kan springa fram i meningens sammanbrott. I vattnets perspektiv kan detta 

sammanbrott ses som en väg att hävda sin motdiskurs, att vägra utsäga sig själv förrän 

det kan bli det som det är: ett mirakel.   

Men detta pekar också på den väg som förståelsen av texten måste anta: 

vattnet, stubben och korna uppenbarar sig som mening – en mening som diskursen inte 

förmår ta på allvar, som ett i sig unikt och mångtydigt ord. Men det betyder i textens 

ram något mer. Vattnet bildar en metatext för berättelsens mening, en mening som dock 

inte kan uppenbaras förrän läsaren uppger sitt ord, sitt begär efter mening, sina försök 

att entydigt bestämma den – berättelsernas mening ligger snarare i skrattet som metod, 

som öppning för det gåtfulla i människans och naturens väsen. Varje försök att 

bestämma vattnet inom ramen för en diskurs leder till meningens undandragning. Därav 

brunnsgrävarens öde. Meningen, liksom vattnet, drar sig undan för att inte bli en del i 

ett främmande diskursivt system. Läsaren tvingas därför inse att texten är stadd i 

ständigt sönderfall. Om inte textens mening ska gå förlorad, och läsaren begravas i torrt 

grus, måste detta sönderfall tas på allvar. Impotensen blir därför ett sätt att öppna för en 

värld bortom den entydighet som finns gömd i den moderna fallosens diskursiva makt. 

Denna öppning är framförallt skrattets läkande och demokratiska potential. I en värld 

som är så motsägelsefull att den blir begriplig först i sin obegriplighet, kan meningen 

skönjas endast i impotensens insikt: att den egna diskursen aldrig utgör en avrundad 

helhet, att den språkliga formen måste sönderfalla för att kunna kvarstå som sanning. 
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Därmed närmar sig texterna en utväg ur dekonstruktionen av sig själva: det förefaller 

som att det finns en punkt i vilken berättelserna finner en vila: denna vila är just den 

kommunikativa och semiotiska möjligheten, själva den position i vilket livet avslöjas 

som helt igenom konstruerat och att därigenom tålamodet och kärleken är den enda 

punkt som förmår att tillfälligt försona det levande. Endast genom erkännandet av den 

egna förmågans gränser; endast genom fasthållandet av ordens bristande förmåga att 

betyda, förmår vattnet att tränga upp inom berättelsens ram. Våldtäkten som 

övergripande metafor för överdiskursen, avslöjas som makt och öppnar för impotensens 

läkande insikt: Världen är i sig alltid någonting annat än min föreställning. Skräddar 

Molins oförmåga att återerövra Judith, liksom Jakobs oförmåga att besegra stubben, 

liksom brevskrivarens oförmåga att genomföra ett samlag – deras impotens – är således 

den övergripande figuren genom vilken berättelserna måste förstås. Skillnaden mellan 

Gabriels och Konrads förhållande till korna illustrerar också impotensens metodik. 

Impotensen har som jag förstår det en djupare metatextuell grundbetydelse: texten 

förmår inte bilda en utopisk fallos: den faller snarare samman runt sin egen 

självdekonstruktion, men upptäcker därmed det liv som förgås i det utopiska 

förverkligandet. Textens mening är just den falliska och modernistiska utopins 

omöjlighet och bildar på så sätt en motutopi som är dess motdiskurs: dess kvarhållande 

av framstegets offer, det lidande som alstras, samtidigt som en alternativ utopi 

dekonstrueras som omöjlig. Texten undviker på så sätt att undertrycka en sanning samt, 

vilket är ett korrelat, att avhålla sig från lögn och uppnår därmed en hög grad av 

konstnärlig komplexitet. Denna komplexitet är en insikt om att motdiskursen, som 

utgörs av den semiotiska mångfaldens rum, måste forma ett korrelat till överdiskursen 

och därmed aldrig kan negera den – vilket utgör den djupare formella bakgrunden till 

impotensens tematik. 

  

4 Det oersättliga språket: Ekoestetiken som öppning i 
diskursen 
Vad innebär då allt detta slutligen med avseende på Merabs skönhet som litterärt 

gestaltad text, vad innebär det för min betraktelse av texten som ekoestetisk? Som jag 

ser det är berättelsen den form som förståelsen måste anta. Först när platsen 

medvetandegörs som ordens förutsättning, först när det motsägelsefulla blir uppenbarat, 

kan orden bilda referentiella noder vars rötter inte riskerar att gå förlorade i referenslös 

abstraktion utan som bildar en oersättlig motdiskurs. Därmed kan också sägas att den 



  
 

24 

dialektala stiliseringen intar en central roll i texten – den blir ett medel att återta en värld 

som gått förlorad i de historiska processerna. Detta återtagande bildar dock inte ett 

utopiskt förflutet utan bevarar sin dialektik mellan förtryck och befrielse. Men 

befrielsen är inte moderniteten, utan dess korrelat: den motmodernitet som dock, genom 

textens självdekonstruktion, inte avslöjar sig som realitet, utan som impotent 

möjliggörande av motdiskursen.  

Det ironiskt katakresiska språket är därmed ett sätt att illustrera det 

omöjliga i, att i ett förtryckande system, vara helt igenom sig själv – berättelserna måste 

därför hela tiden dra sig undan för att först därigenom komma fram som självreflexiv 

litterär text. Ramberättelsen är alltså en reflektion om textens tillkomst. 

 Det är just därför som den förtryckande sexualiteten hela tiden 

återkommer som tema. Den tysta kvinnan, med sina tydliga konnotationer mot tyst 

natur, är just en tystad kvinna, eller tystad natur. Den tystade naturen är just offer för en 

främmande diskursiv maktstruktur som förhindrat möjligheten till ett helt igenom eget 

språk. Inte förrän det semiotiska befrias och dess helt igenom egna språk förmås 

uppfattas, kan dessa maktstrukturer börja lösas upp. Därmed bildar impotensen som 

metod, den bakgrund mot vilket textens självdekonstruktion kan förstås: den visar upp 

det orimliga i sig själv och bildar därmed ironin som korrelat. 

  En ekosemiotiskt orienterad ironiker har knappast lätt för att bli fångad i 

det byråkratiska, politiska eller ekonomiska språkets förtryckande struktur, och det är 

kanske därför Torgny Lindgrens texter i slutändan upplevs som relevanta: de fångar en 

undanglidande frihetspotential i själva språket; de öppnar upp för en perception som 

inte låter inordna sig under förtryckande perceptionsmönster och språkbruk; som öppnar 

sig för skrattets och ironins egalitära och demokratiska möjligheter. Det är det 

oersättliga språket, ett språk som söker sig ner genom livets motsägelsefullhet mot en 

kryptisk klarhet – en klarhet som tar sin början i tålamodet och kärleken till en värld 

som på en gång är både hård och oförsonlig men som ändå utgör all menings grundval 

och som just därför är värd att bevara, i all sin irreducibla mångfald. Jag vill därför göra 

tillägget att skrattet är den estetiska djupzon som avslöjar diskursen som makt och 

samtidigt förmår öppna upp för en friare perception av den samhälleligt konstruerade 

världen. Motutopin, är således framförallt närvarande i skrattets demokratiska potential. 

Impotensen, som kan ses som en oförmåga inom diskursen, ombildas därmed till platsen 

där motdiskursen förmår att framträda: en plats där vattnet framspringer och kärleken 

tas tillvara som ömsesidig process, just för att motdiskursen bevaras som impotens. 



  
 

25 

Lindrens ironier kan på så sätt ses som ett sätt att bevara både sanningen och lögnen, 

sida vid sida, närmast oskiljaktigt, som en ständigt pågående reflektion om 

upplysningens och framstegets villkor, i en värld som styrs av både ofattbar girighet och 

resursförstörelse samt av längtan till en försonad verklighet. Endast diskursens öppning 

möjliggör människans reflektion och självbesinning, och det är i det perspektivet som 

jag anser att man bör betrakta det saktmod och tålamod som framspringer som 

novellsamlingens huvudsakliga sensmoral: detta att livet är djupt och mångfaldigt, att 

det undandrar sig varje ensidig bestämning och att det därför inte finns något annat 

hållbart sätt att förhålla sig till det än genom en närmast religiös ödmjukhet: öppen för 

den plurala semiotik som förmår fylla orden med mening. Men därmed avslöjas också 

läsarens nödvändiga position; det är inte genom en potent diskurs som texten avslöjar 

sin mening, som texten blir till: det är först när läsaren uppgivit sin förhoppning om att 

hitta den som texten väller fram, som den kommer, som den förmår finna den plats som 

är oersättlig: försvunnen i grävandet, men plötsligt framvällande ur impotensens insikt. 

 

5 Sammanfattning 
Jag har i det ovanstående undersökt Torgny Lindgrens litterära verk Merabs skönhet 

som estetisk text, som formande en ekoestetik. Jag har betraktat den som ett 

spänningsfält mellan två röster: den förtryckande och den förtrycktas. Detta har jag gjort 

genom att undersöka det semiotiska i förhållande till en läsning av moderniteten som en 

upprätthållare och skapare av dualistiska maktrelationer. Det har fört mig fram till 

resultatet att Lindgrens djupt ironiska text måste ses som att den, i djupare strukturell 

mening, innehåller diskurs och motdiskurs och att denna struktur måste ses i förhållande 

till att utopin endast kan gestaltas i negativt förhållande till den moderna diskursens 

maktföreträde. Berättelserna skildrar således modernitetens destruktivitet samtidigt som 

den öppnar för det förtrycktas röst att tala: den bevarar i minnet den natur som förintas i 

framstegets spår. Denna dubbelhet uppnår texten genom ironin, som förmår att avslöja 

det förtryckande systemet och därmed öppnar för en skrattande och egalitär motröst 

som utgör verkets estetiska djupzon, dess estetiska verkan. Samtidigt bevarar texten sin 

dubbelhet och tillåter inte en positivt gestaltad utopi, en försonad värld, utan snarare 

håller den upp det absurda och oförenliga som kommunikativ strategi: texten avslöjar en 

impotensens metodik vars djupare formella grund står att finna i att motdiskursen aldrig 

kan negera diskursen utan endast utgör ett korrelat – ett korrelat som dock, det är min 

tanke, möjliggör för diskursens reflektion och självbesinning. 
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