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1. Inledning 
 

Den tydligt självbiografiskt präglade romanen Herr Gustafsson själv (1971) utgör en 

brytpunkt i Lars Gustafssons litterära produktion. Från att ha ägnat sig åt fantasirika 

fabuleringar vänder nu Gustafsson blicken in mot sig själv, och därmed med nödvändighet 

även ut mot den värld i vilken han befinner sig. Herr Gustafsson själv var från början tänkt 

som ett fristående verk, på sätt och vis en dokumentärroman om författaren själv. Projektet 

kom emellertid att utvidgas, och verket blev den första delen av romansviten Sprickorna i 

muren (1971-1978), i vilken Gustafsson genomgående söker tränga in i jagets mysterier och 

dess ställe i sin historiska kontext genom att låta sitt livsnarrativ förkroppsligas i olika former. 

 I Herr Gustafsson själv har den granskande blicken ännu inte flyttats långt från författarens 

egen situation. Verkets huvudperson och berättare tycks dela samtliga biografiska data med 

sin författare: Lars Gustafsson är en författare och redaktör med ett sprängfyllt schema, 

slungad mellan ständiga möten och konferenser för att allt mer alieneras från sitt hem, sina 

barn, sin fru och sig själv. I en mosaik av livsskildringar, tillbakablickar och reflektioner 

målar Gustafsson fram sig själv som utböling i en falsk värld, där han söker mentalt orientera 

sig i sin tillvaro av kall betong och övermäktiga centraliserade statsapparater som trycker ned 

den enskilde. För att kunna handskas med detta infernaliska projekt finner verkets Gustafsson 

lyckligtvis en vägledare då han en eftermiddag år 1969 somnar på planet till Berlin och 

vaknar upp med huvudet i en tysk filosofidocents moderliga knä.  

 I föreliggande uppsats ämnar jag vara läsarens vägledare, och således föra er med på 

Gustafssons resa för att påvisa vikten av det existentiellt-filosofiska skiktet i Herr Gustafsson 

själv och vilka idéer som ligger till grund däri. 

 

 

1.1 Bakgrund: Lars Gustafssons författarskap och verkets litterära kontext 

 

Lars Gustafsson (1936–2016) debuterade med romanen Vägvila (1957), vars undertitel lyder 

”ett mysteriespel på prosa”, och har sedan dess gett ut såväl romaner som diktsamlingar i en 

hisnande takt. Hans tidiga romaner karaktäriseras gärna som lyriska och mytiska, med 

filosofiska frågor både i för- och bakgrunden, särskilt frågor om personlig identitet och den 

mänskliga existensen, samt språkets inslag i människans sätt att konstruera en uppfattning om 

världen. 
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 Gustafsson ser emellertid hellre Poeten Brumbergs sista dagar och död (1959) som sin 

egentliga författardebut, ett verk med labyrintisk karaktär och epistemologiska frågor i 

spetsen, där realismens naivitet kritiseras genom Brumbergs dagbok som beskriver hur han 

ansatts av satan. I Bröderna (1960) – ”en allegorisk berättelse” – utreds i första hand mystiken 

som livsalternativ. Följeslagarna (1962) har en mer episk framtoning, då Uppsalabon Per 

Grille struntar i sin doktorsavhandling för att uppnå en mer immanent och intuitiv kontakt 

med världen genom att ge sig ut på en resa genom den europeiska kontinenten. Gustafsson 

anammar en mer fragmentarisk stil med verket  Den egentliga berättelsen om herr Arenander 

(1966), en roman där hjälten redan förlorat på förhand och ständigt måste omvärdera sin 

livshållning. 

 Gustafsson har vid sidan av sitt författarskap ägnat sig åt ingående filosofiska studier och 

avlade 1961 en licentiatexamen i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet, för att senare 

disputera med avhandlingen Språk och lögn (1978), som främst behandlar den offentliga 

lögnens roll i samhället, något som också dyker upp i Herr Gustafsson själv. 

 Den litterära kontext i vilken Herr Gustafsson själv uppkom är intimt förknippad med 

sociokulturella och politiska tendenser i sextiotalets slutskede. Sveriges kulturella och 

politiska klimat var försatt i en tumultartad tillvaro präglad av ideologisk polarisering: mot 

bakgrund av Vietnam-kriget blev Sverige allt mer medvetet om den globaliserade världen.1 I 

Göran Sonnevis dikt ”Om kriget i VIETNAM”, först publicerad i Bonniers Litterära Magasin 

1965:3, karaktäriseras processen slående: 

 

Bakom TV’n ändrades ljuset / utanför fönstren. Mörkret byttes 

mot grått och träden framträdde / svarta i det klara grå ljuset 

från nysnön. På morgonen / var allt igensnöat. Jag går nu 

ut och sopar efter stormen. / Jag hör i radio att USA 

gett ut en vitbok / om kriget i VIETNAM 

i vilken Nordvietnam anklagas / för aggression. [...] 

Trakten jag bor i – Lund / med omnejd – blir en allt vitare 

bok, solen kommer och lyser / brännande kall över de vidsträckta sidorna. 

De döda är siffror som vilar, virvlar / som kristaller, i vinden över fälten. Hittills 

beräknas 2 millioner ha dött i Vietnam. / Här dör knappast någon 

av annat än personliga skäl. [...] 

 

                                                 
1 Karl Erik Lagerlöf, Strömkantringens år och andra essäer om den nya litteraturen, PAN/Norstedts: Stockholm, 

1975, s. 9. 



3 

 

Gustafsson lovordade i nästa nummer dikten särskilt för hur Sonnevi stadgar sina upplevelser 

och tankar i sin egen levnadssituation. Dikten lyckas, med Gustafssons ord, ”för att [Sonnevi] 

inte har förklätt sig till frihetskämpe i risfälten”, utan ”formulerat vår upplevelse av Vietnam, 

det slags bilder en TV i Lund kan förmedla”.2 Sonnevis poem, och 60-talets litteratur med sitt 

karaktäristiska samhällsfokus överlag, kom att öppna upp för en livlig debatt kring litteraturen 

och dess roll i samhället. Bland annat yttrade sig diskussionen i manifestet ”Front mot 

formens tyranni” (publicerad i DN 1960), sammanställt och undertecknat av Sonja Åkesson, 

Kai Henmark, Bo Holmberg och P.C. Jersild, i vilket de kritiserade skönlitteraturen för att 

vara socialt oengagerad, akademiskt steril, snobbig och överdrivet formbunden. 

Dokumentärgenren fick framfart med Jan Myrdals kritikerrosade Rapport från kinesisk by 

(1963) och formexperiment hos som fanns i le noveau roman kom allt mer att genomsyra de 

svenska romanerna, och präglar särskilt Herr Gustafsson själv.3 

 Enligt Lars Gustafsson sker en viss omorientering i hans litterära produktion kring slutet av 

sextiotalet. Gustafsson menar i en senare intervju att det handlar om en 

tyngdpunktsförskjutning ”från en problemkrets till en annan” och att hans litteratur ”blir mer 

sociologisk och politisk”.4 Tyngdpunktsförskjutningens viktigaste bidrag är emellertid inte de 

politiska utsagor som föreligger, utan snarare insikten om människan som försatt i ett 

intersubjektivt förhållande till sin omvärld. Gustafsson har själv kommenterat att: ”Det 

väsentliga med de här kritiska rörelserna som började växa fram under sextiotalet är ju 

egentligen inte deras möjligheter att förbättra sociala förhållanden utan naturligtvis deras 

möjlighet att återföra människorna till sig själva.”5 Just detta fenomenologiska maxim om 

återgången till (den mänskliga) essensen, ”auf die ’Sachen selbst’ zurückgehen”, är vad som 

styr de tematiska strukturerna i Herr Gustafsson själv.6   

 

 

 

                                                 
2 Lars Gustafsson, ”Kommentarer”, Bonniers Litterära Magasin, 34, 1965:4, s. 230. 
3 Per Qvale, Kritikk og utopi. En studie i Lars Gustafssons romansyklus Sprickorna i muren, Institutt for allmenn 

litteraturvitenskap, Univ., Oslo, 1981, s. 2. 
4 Intervju med Lars Gustafsson 11.8 1992. Citatet är hämtat från Ingemar Friberg, ”Jag är alltid annorlunda”. 

En studie i identitetsproblematiken i Lars Gustafssons tidiga författarskap mellan åren 1959 och 1967, (diss.) 

Umeå: Univ., 1996, s. 8. 
5 Lars Gustafsson i samtal med Verena Reichel i ”Anhang” till V. Reichels Die Beschreibung einer Zeit durch 

drei Variationen einer Lebensgeschichte in Lars Gustafssons Romanzyklus ”Sprickorna i muren” Köln 1977 s. 

87f. 
6 Citatet, som betyder “gå tillbaka till ‘sakerna själva’” på svenska, är hämtat från fenomenologins fader Edmund 

Husserl, Logical Investigations, 2 vols., övers. J.N.Findlay, New York: Humanities Press, 1970, s. 252, et 

passim. Mottot kom att eka vidare genom Heidegger, Gadamer, Arendt, Sartre, Merleau-Ponty m. fl.  
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1.2 Tidigare forskning 

 

 

I jämförelse med sin högkvalitativa, variationsrika, och volymmässigt häpnadsväckande 

produktion har Gustafsson ägnats relativt lite uppmärksamhet inom svensk litteraturforskning, 

och mycket riktigt var han – och är förmodligen ännu – mer uppskattad utomlands, och då 

särskilt i Tyskland. Det föreligger inte särskilt många akademiska diskussioner om Sprickorna 

i muren; varför jag i det här avsnittet har valt att inkludera samtliga omfattande akademiska 

behandlingar av Gustafssons författarskap, för att så visa på de perspektiv som har anlagts. 

Som tillägg tar jag även upp några mindre formella nedslag i Gustafssons författarskap som 

jag tycker har haft ett betydande genomslag inom Gustafsson-forskningen som helhet. 

 I skrivande stund föreligger fem avhandlingar om Lars Gustafssons litterära produktion. 

Per Qvales Kritikk og utopi: En studie i Lars Gustafssons romansyklus Sprickorna i muren 

(1981) var först ut och markerar starten för en sociologiskt orienterad tolkning av Gustafssons 

pentalogi, där samhällskritiken i verken ägnas stort utrymme. Qvales monografi bearbetar 

romancykeln på flera plan genom att beröra såväl tematiska som narratologiska strukturer, 

metaforer och samhällskritik. Qvales många angreppsvinklar och stora studieobjekt innebär 

att studien antar en överblickande karaktär som lämnar mycket att bygga vidare på men likväl 

kvarlämnar mycket inspiration. Jag ställer mig emellertid kritisk till många av Qvales 

analyser: om hela romancykeln hävdar Qvale till exempel att ”Lars Gustafsson er ikke ute 

efter å tegne et selvbilde; det er tidsbilde han vil gi” och om Herr Gustafsson själv att ”det er 

tiden som primært skal skildres, tiden slik avtegner sig gjennom romansubjektet Herr 

Gustafsson”.7 I min analysdel kommer jag att påvisa att det snarare är en omvänd prioritering 

som råder i verket: subjektet Herr Gustafsson står i centrum, och tiden han lever i – fastän 

intimt förbunden med honom – är något sekundär.8 

 Därefter skrev Ia Dübois avhandlingen A Subject in Becoming: The Individuation Process 

in Lars Gustafsson’s Fiction (1991), i vilken hon nyttjar ett psykoanalytiskt ramverk för att 

granska romanerna Bröderna (1960), Följeslagarna (1962), Sorgemusik för frimurare (1983), 

och Bernard Foys tredje rockad (1986) med huvudtesen att identitetslösheten i 

                                                 
7 Qvale, 1981,  s. 17, 31. 
8 Jag är inte ensam om den här värderingen. I en recension av Herr Gustafsson själv skriver Jaakko Ahokas: 

”Intellectual snobbery, aloofness and preoccupation with futile problems are the defects Gustafsson finds in 

himself and he proceeds then to describe how he was cured of them. These motifs appeared in his collections of 

poems Bröderna Wright uppsöker Kitty Hawk (see BA 44:1, p. 138) and Kärleksförklaring till en sefardisk dam 

(see BA 45:4, p. 710), and they are fully worked out here, although not so much in political and social terms as 

in emotionally loaded images from everyday life.” (Jaakko Ahokas, “Review”, Books Abroad, 46, 1972:4, s. 

689.) 
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sextiotalsromanerna tvingar Gustafsson till ett ”heroic quest towards independence and 

wholeness” i 80-talets produktion.9  

 Ingemar Fribergs ”Jag är alltid annorlunda” – En studie i identitetsproblematiken i Lars 

Gustafssons tidiga författarskap mellan åren 1959 och 1967 (1996) är en idéanalytisk 

avhandling som nyttjar både genetiska och illustrativa metoder för att analysera Gustafssons 

prosa och lyrik i tidsspannet som är angivet i titeln. Friberg menar att tankegångarna i 

samtliga texter bäst förstås utifrån triaden Rilke, Wittgenstein och Nietzche och ägnar stort 

utrymme åt att diskutera deras diverse teoribildningar. Friberg påvisar bland annat hur 

Gustafsson för en kritik mot den romantiska synen på jaget som något essentialistiskt och i 

viss mån avskilt från resten av världen, i förmån för en förståelse av det egna subjektet som 

något som ständigt omskapas i mötet med andra. Friberg uppmärksammar dessutom den 

starka kopplingen som finns i den idémässiga kontentan hos Gustafssons poesi och prosa, 

varför jag också inspirerats av att nyttja liknelser till Gustafssons poesi. 

 Den mer övergripande avhandlingen Ichverlust und fiktionaler Selbstentwurf. Die Romane 

Lars Gustafssons (1998) skriven av Ulrike-Christine Sander behandlar 15 stycken 

Gustafsson-romaner och antar således, i likhet med Qvales avhandling, en högst 

överblickande karaktär. Gällande Herr Gustafsson själv berör hon ett flertal av de mest 

centrala temata: identitetsproblematiken, frihetsönskan och det sociopolitiska fokus, vilket 

hon menar är intimt förbunden med de mer introspektiva filosofiskt-existentiella 

problematikerna. Sander knyter alltså närmre än Qvale an till de problemområden som lyfts 

fram i Gustafssons tidigare verk och menar att man inte riktigt kan skilja utåtperspektivet från 

inåtperspektivet, en ståndpunkt jag själv delar och fördjupar i den här uppsatsens analysdel. 

 Med ett något annorlunda fokus angriper Kerstin Bergman Gustafsson i sin avhandling En 

möjlig värld. En tematisk studie av Lars Gustafssons 1990-talsromaner (2003). Bergman 

granskar hur världarna i Historien med hunden (1993), Tjänarinnan (1996) och Windy 

berättar (1999) konstrueras ontologiskt genom att tillgripa teologiska förklaringsmodeller och 

menar att Gustafsson i verken rör sig från en dualistisk världsuppfattning till en apokalyptisk 

vision. 

 Utöver de hittills nämnda akademiska behandlingar av Lars Gustafssons författarskap 

återfinns även värdefulla bidrag i form av kortare essäer. I Karl-Erik Lagerlöfs antologier 

Samtal med 60-talister (1965) och Strömkantringens år (1975) görs åtskilliga nedslag i Lars 

Gustafssons litterära produktion där hans sextiotalsverk kopplas till dåtidens filosofiska, 

                                                 
9 I.A. Dübois, A subject in Becoming. The Individuation process in Lars Gustafsson’s Fiction, (diss. Seattle, 

Washington) Washington: University of Washington, 1994, Abstract (paginering saknas).  
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estetiska och sociokulturella strömningar. Lagerlöf uppmärksammar till stor del samma 

problematik som lyfts fram av Friberg, och lägger särskild emfas på dess relation till 

språksynen i verken. Lagerlöf menar att Gustafsson i sin tidiga litterära produktion gestaltar 

språket som ett övergripande grammatisk maskineri, en samhällelig struktur som tränger in i 

människan för att på så sätt ”tala henne”. Antologin Att läsa Gustafsson (1986), sammanställd 

av Ruprecht Volz, gavs ut som en hyllning till Gustafssons femtioårsdag och innehåller essäer 

om både Gustafssons litterära produktion och honom själv. 

 

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter och metodiska överläggningar 

 

I följande avsnitt ämnar jag skissa upp ett teoretiskt ramverk som i någon mån besvarar 

litteraturvetenskapens allra mest grundläggande frågor: vad innebär det att tolka och finns det 

något (in)korrekt sätt att tolka en litterär text på? På grund av mina egna, utrymmets och 

språkets begränsningar kan det vara av intresse att lyfta fram att jag inte på något sätt gör 

anspråk på en fullständig analys, utan syftar snarare att med mina reflektioner förankra 

tillvägagångssättet i uppsatsens analysdel. 

 I första hand bör hermeneutikens viktigaste lärdom repeteras än en gång: all läsning är med 

nödvändighet en tolkande process. Det finns ingen tolkning som inte är situerad i en akt och i 

en läsare, varför ett visst hänsynstagande till jaget är ett imperativ. Den tyske litteraturvetaren 

Wolfgang Isers receptionsestetiska teorier är på denna punkt mycket fruktbara för att fördjupa 

förståelsen av läsningsakten. Iser menar att ett litterärt verk blott är en virtuell produkt 

framsprungen ur mötet mellan en läsare och en text. Läsaren betraktar enligt Iser texten ur de 

olika perspektiv som erbjuds av den, för att sedan relatera dem i olika konfigurativa läsningar 

– en process som innebär att ett verk är av dynamisk karaktär och att det inte finns någon 

slutdestination i läsakten, vilket innebär att verkets betydelse aldrig blir fullständigt fastställd. 

Läsakten, menar Iser, bör ses som ett förlopp i vilket läsaren väcker reaktioner inom sig själv 

genom att fylla i luckor, det vill säga icke-explicita aspekter som den litterära texten 

innehåller och som utmärker den från referentiella diskurser. Detta ifyllande sker i sin tur 

genom en dialektisk process baserad på förväntningar, där läsaren ställer nya företeelser i 

verket både gentemot tidigare moment i verket samt gentemot sin kunskapshorisont om 

allmänna litterära konventioner och teman.10  

                                                 
10 Wolfgang Iser, ”The Reading Process: A Phenomenological Approach”, The critical tradition: classic texts 

and contemporary trends. David H. Richter (red.), 3. ed. Boston: Bedford/St. Martin's, 2007, s. 1002 ff. 
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 Isers beskrivning av läsakten innebär att den alltid är en konstruktionistisk process, vilket 

kvarlämnar frågan om huruvida en (god) litteraturvetenskaplig kritik bör bejaka detta 

grundläggande moment eller söka förtrycka det.11 För att förtydliga problematiken ytterligare: 

bör den akademiska kritikern fritt alludera till vilka tänkbara men meningsfulla associationer 

som helst, eller bör denne istället söka att medvetet gallra bort de sammankopplingar som inte 

är tillräckligt explicita, och främst förlita sig på historisk-biografiska fakta som utgångspunkt 

för sin analys. Eller, för att komma åt problemets kärna: till vilken grad bör intertextuellt 

samspel avgränsas? 

 Kanske vore det möjligt att ställa upp en lista med kriterier för att fastställa huruvida en 

intertext antingen är tillräckligt fruktbar för att den ska kunna sättas i relation till 

studieobjektets text. Ett sådant kriterium skulle dock aldrig kunna vara absolut, varför jag tror 

att det är nyttigt att ta en omväg och igen låta resonemanget utgå från den litterära textens 

beskaffenhet. I en reflektion om Percy Shelleys dikt ”The Triumph of Life” skriver den 

amerikanska litteraturvetaren J.H. Miller:  

 

It is inhabited, as its critics have shown, by a long chain of parasitical presences, echoes, allusions, 

guests, ghosts of previous texts. These are present within the domicile of the poem in that curious 

phantasmal way, affirmed, negated, sublimated, twisted, straightened out, travestied, which Harold 

Bloom has begun to study and which it is one major task of literary interpretation today to investigate 

further and to define. The previous text is both the ground of the new one and something the new poem 

must annihilate by incorporating it, turning it into ghostly insubstantiality, so that it may perform its 

possible-impossible task of becoming its own ground.12 

 

Dikten ifråga utgör bara ett exempel, och resonemanget går såklart att applicera på samtliga 

litterära texter. Utifrån detta synsätt på den litterära texten som ’bebodd av ekon’ blir det i 

princip av fruktbart att visa på alla intertexter som tänkas kan. Men då jag sedan godtagit Isers 

redogörelse för läsakten ter sig detta som ett omöjligt projekt. Om vi också på ett 

fenomenologiskt plan ska kunna förstå meningen i den text vi läser kräver det att vi begränsar 

urvalet av intertexter till sådana att de alla harmonierar med varandra. På så sätt kan man 

alltså fixera ursprungstexten på ett meningsfullt sätt och samtidigt bejaka en pluralistisk 

inställning till litterär mening, så länge man byter ut sin ”kanon” av intertexter inför en ny 

läsning. 

                                                 
11 Att behandla frågan med denna etiska terminologi är naturligtvis en problematisk förenkling. Med ’bör’ och 

’gott’ åsyftar jag huruvida något av alternativen är önskvärda för att producera en meningsfull och givande 

uppsats, snarare än att fördöma eller upphöja någondera i en absolut mening. 
12 J Hillis Miller, ”The Critic as Host”, Critical Inquiry, 3, 1977:3, s. 446 f. 
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 Jag vill enligt dessa principer ställa upp tre krav för att mitt eget intertextuella urval ska 

bidra till att göra min uppsats så vetenskaplig som möjligt: jag vill se till att bara lyfta in 

intertexter som står i en mer eller mindre explicit semantisk relation till det ursprungliga 

objektet; jag tänker i första hand fokusera på de intertexter som har en betydelse för verkets 

berättelse och framåtskridande; och slutligen jag bara dra paralleller till andra texter om de är 

skrivna före Herr Gustafsson själv.13 

 Till slut några metodiska överläggningar. Jag ämnar presentera min analys enligt verkets 

sujett, för att så åskådliggöra den process som sker på existentiellt-filosofiskt skikt i Herr 

Gustafsson själv. I enlighet med det citat jag hämtade från Miller finner jag det fruktbart att 

klarlägga textens filosofiska rötter, vars diskurser jag också menar står som grund till många 

av verkets teman. Att framställa analysen enligt sujettens koordinatsystem istället för att bruka 

en tematiskt orienterad presentation har både för- och nackdelar. Den passar Herr Gustafsson 

själv i den mån att det är ett verk som ofta ses som fragmentariskt och hektiskt, svepande över 

stora spann i tid och rum, där jag vill påvisa den enhetlighet som föreligger, trots att den inte 

alltid är särskilt tydlig. Men den är också opassande av just samma anledning: Herr 

Gustafsson själv är ganska fragmentariskt, och på så sätt går jag miste om möjligheten till att 

utreda vissa idémässiga, tematiska och poetiska inslag i den detalj de förtjänar, då det mesta 

förekommer ständigt genom romanen. 

 För att på lättare sätt kunna skilja mellan författaren Lars Gustafsson och berättaren samt 

huvudpersonen i Herr Gustafsson själv, också kallad Lars Gustafsson, har jag hädanefter valt 

att kort och gott benämna den senare som LG. Sidhänvisningar till Herr Gustafsson själv 

kommer att ske löpande i texten, medan resterande hänvisningar förekommer som fotnoter. 

 

 

1.4 Syfte och frågeställning 

 

Herr Gustafsson själv är, som jag tidigare antytt, i många avseenden en högst existentiell och 

filosofisk roman. LG för oss på en resa ’genom helvetets kretsar’ som präglas av ett ständigt 

undersökande av det egna jagets betydelse, där LG ständigt prövar olika självuppfattningar 

och världsföreställningar för att kunna komma åt någon sorts sanning om sin existens. 

 Ändå hamnar de existentiellt-filosofiska temata i Herr Gustafsson själv ofta i skymundan. 

Med verket i fråga menar till exempel Ingemar Algulin att: ”Lars Gustafsson lämnade sin 

                                                 
13 Jag frångår detta visserligen i två fall: endera sker i avslutningen, och det andra helt enkelt som bevisföring för 

Gustafssons filosofiska intresseområden i syftesdelen.  
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filosofiska romantematik och skrev arbeten med mer påträngande verklighetskaraktär.”14 Men 

inte heller när Gustafssons filosofiska fundament och konceptuella ambitioner väl behandlas 

menar jag att de gör författaren rätta. Angående författarskapet i sin helhet skriver Mikael van 

Reis att: ”I [Lars Gustafssons] innerficka finns inte bara Ludwig Wittgensteins 

Philosophische Untersuchungen utan också Noam Chomskys Cartesian linguistics som 

medhavd reselektyr”.15 I sitt påstående har van Reis naturligtvis fullständigt rätt; men det är 

beklämmande att se hur inspirationskällorna karaktäriseras som om de inte sträckte sig bort 

från den anglosaxiska analytiska filosofins godkända kanon. 

 Den högst månglärda Gustafsson har själv flera gånger framhävt hur han hellre drar sig 

mot den kontinentala fenomenologin snarare än de anglosaxiska teoribildningarna, och ändå 

finns det – i min vetskap – inte ens en enda akademisk artikel som behandlar dessa influenser 

på ett utförligt sätt. Särskilt inflytelserik tycks filosofen Jean Paul Sartre, något som explicit 

tillkännages i den något senare Filosofier. Essäer, där Gustafsson skriver att: ”I denna mening 

finner jag att existentialismen, åtminstone sådan den uppträder i Jean Paul Sartres L’Être et le 

Néant är en fruktbar filosofi.”16 

 Jag ämnar alltså att i föreliggande uppsats granska den existentiellt-filosofiska infernoresa 

sådan som den ter sig i Herr Gustafsson själv. När jag gör detta vill jag söka lyfta fram de 

idémässiga grunder som styr processen i verket, samtidigt som jag söker finna ett sätt att 

enhetligt formulera LG:s fragmentariska upplevelser, sådana att de ter sig begripliga i sin 

helhet.  

 

  

                                                 
14 Ingemar Algulin, Litteraturens historia i Sverige, Bernt Olsson & Ingemar Algulin (red.), Stockholm: 

Norstedt, 1987, s. 555. 
15 Mikael van Reis, ”Lars Gustafsson uppsöker tvenne världar”, Den svenska litteraturen. Medieålderns 

litteratur, Lars Lönnroth & Sverker Göransson (red.), Stockholm: Bonnier, 1997, s. 143. 
16 Lars Gustafsson, Filosofier. Essäer. [Elektronisk resurs], Albert Bonniers förlag, 2016 (originalutgåva 1975), 

s. 102. 
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2. Den existentiella infernovandringen 
 

2.1 LG:s livskris: en homunculus i sin flaska och skräcken inför det artificiella 
 

I verkets inledande parti befinner sig LG på Frankfurts flygplats, uppgiven och orolig, 

uppslukad av tomhet och trötthet; inför framtiden känner han bara ångest, inför valen 

meningslöshet. LG:s handlingskraft är näst intill obefintlig och han kan inte låta bli att känna 

sig som en ”mekanisk varelse, en uppskruvad plåtgubbe med nyckel i ryggen som följer sitt 

fastställda program och inte längre kan hindra det” (s. 13).  

 Denna existentiella ångest kommer snart att formuleras genom att LG upplever sig vara en 

’homunculus i en flaska’, en bild som ständigt återkommer genom verket. När LG väl slår sig 

ned på planet på väg mot Berlin heter det att: 

 

Och liksom omgiven av ett glaskärl av ensamhet, inte olik en medeltida homunculus i sin kolv, nyss 

frambragt av någon oförsiktig alkemist som alltför vårdslöst lekt med sina syror och fällningar, i ett 

tillstånd bortom fruktan och hopp slog jag mig ned vid ett flygplansfönster, hopkurad som ett foster i 

den alltför trånga fåtöljen och omgiven av lukten av våta ylleplagg. (s. 18) 

 

Motivet – hämtat från Goethes Faust. Der Tragödie zweiter Teil (1832), där alkemisten 

Wagner i en glaskolv lyckas producera en människa i miniatyr – kännetecknar en tydlig 

dikotomi mellan jag och värld, ett ytterligare gestaltande av bristen på inflytande över 

omvärlden och sin egen resa genom livet. Men homunculusbilden inbegriper även, än mer 

betydelsefullt, en syn på jaget som konstgjort, som den förut nämnda ”uppskruvade 

plåtgubbe[n]”. 

 Konnotationerna till det artificiella jaget framträder något mer explicit i Gustafssons 

tidigare poem ”Homunculus”, först utgiven i hans diktsamling En förmiddag i Sverige (1963). 

I dikten heter det att ”lungor, njurar, minnen” kan ses som något ”konstgjort” och på så sätt 

utgör resultatet av en ”konstfull process”, och vidare att den egna personan uppkommit och 

ska försvinna genom sådana ”konststycken” utan att ”det gör någon skillnad”.17 Här alluderar 

Gustafsson till den amerikanske lingvisten Noam Chomskys (1928–) teorier om grammatiken 

som en maskin, med Gustafssons ord, ”den maskin, nämligen som ur mångfalden av teoretiskt 

möjliga ordkombinationer, ramsor, sekvenser utväljer just de som utgör det organiserade och 

                                                 
17 Gustafssons intresse för synen på jaget som homunculus sträcker sig vitt. Jmf. även t. ex: ”Det finns något – 

kalla det alienation, beskriv det i Marx’ eller Kierkegaards termer eller hur ni vill – någon för oss alla gemensam 

erfarenhet som kommer oss att överväga möjligheten att vi i själva verket är marionetter, mekaniska dockor, 

homunculi, och sedan att ställa frågan: Vad skulle det göra för skillnad?” (Lars Gustafsson, Utopier och andra 

essäer om ”dikt” och ”liv”, Stockholm: PAN/Norstedt, 1969, s. 37.) 
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begripliga språket.”18 Språket, helt styrt av detta grammatiska maskineri, döljer inget inre, 

mystiskt liv. Gustafsson skriver att:  

 

För mig är allting sagt med det som sägs, och jag betraktar språket som fullständigt genomskinligt: det 

uttömmer våra tankar. [...] Det tragiska hos människan, liksom hos maskinerna, består i att hon inte har 

några hemligheter.19 

 

För att så återgå till inledningen i Herr Gustafsson själv föreligger dock en markant 

omvärdering av denna språkteori, då LG istället för att vara obrydd här känner sig mycket 

oroad över sin artificialitet. I mitt första återgivna citat heter det att LG ”inte längre kan 

hindra” sitt mekaniska existensmodus, som om det vore ett förfall från ett bättre, mer genuint 

sätt att vara (s. 13). Mycket riktigt preciseras snart homunculusbegreppets dekadenta sida, 

dess inhumana tragik, då LG väl på planet mot Berlin hör en suck av njutning bredvid sig: 

”Och jag mindes tydligt att jag en gång i tiden, medan jag ännu andades med mänskliga 

lungor och inte som nu färdades hopkrupen som ett foster i en glaskolv hade känt något 

liknande [njutning] och hur det hade fyllt mig med berusning.” (s. 19) 

  

 

2.2 Mötet med Hanna: Sartre, och blickens betydelse 
 

Bredvid LG sitter den tyska filosofidocenten Hanna von Wallenstein, vars namn eller 

profession LG ännu inte lärt känna förrän han berättar att:  

 

Från damen bredvid mig strömmade hemlighetsfullt en mörk, en jordbrun, en moderlig styrka över till 

mig, som om själva jordanden, i kvinnlig gestalt, frambesvuren av min egen tomhet, min egen 

förtvivlan, hade kommit till min  hjälp. (s. 19) 

 

Redan vid verkets begynnelse antar alltså Hanna rollen som den arketypiska kvinnan, denna 

jordiska, mytiska, moderliga, senare ofta milda och varma entitet. Här inleds den 

kärlekshistoria som skall komma att utgöra berättelsens huvudintrig. Trots att mötet mellan 

Hanna och LG är det mest betydande element för LG:s existentiella resa är det inte det 

förhållande som etableras mellan de två älskarna som står i centrum, utan snarare vilken 

funktion Hanna fyller för LG. Detta antyds redan i citatet ovan: Hannas existens vilar på LG:s 

                                                 
18 Gustafsson, 1969, s. 38. Chomskys teorier om den grammatiska maskinen presenteras bland annat i hans verk 

Syntactic Structures från 1957. 
19 Ibid., s. 41. 
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egen projicering, och hon finns till för att leda honom fram på vägen, varför hon senare i 

enlighet med en genomgående Divina Commedia-metaforik kommer att identifieras som LG:s 

Vergilius. Hanna som självständig karaktär är bara av intresse för berättaren när hon 

återspeglar dennes ideal. 

 Det viktigaste momentet i deras möte på flygplanet sker, som så ofta, då deras blickar 

första gången möts. Hannas underbara och orädda ögon genomtränger LG:s väsen med 

klarhet och lugn, och: 

  
[D]essa ögon urskilde inte bara mig utan också min plats i historien, i verkligheten, i dialektikens 

sammanhang.  

      De såg mig, med mildhet och klokhet, inte som en främmande insekt som en sommardag hamnar 

vingbruten på ens fönsterbräde utan som något som också i princip var fullt begripligt och kunde 

förklaras utifrån sina historiska och samhälleliga förutsättningar. (s. 21) 

 

I Hannas blick tycker sig LG kunna utläsa en möjlighet till att definiera sin krisartade tillvaro 

och slippa ur sin isolerande glaskolv genom att kausalt kunna determinera sitt liv utifrån dess 

kontext.  

 Jag vill här dröja kvar vid blickens betydelse, som trots allt uppmärksammas genomgående 

i Herr Gustafsson själv. Det faktum att Gustafsson fäster ett sådant avseende vid blickens roll 

samt denna fascinations gestaltning låter sig bäst förklaras med den franske filosofen och 

författaren Jean-Paul Sartres (1905–1980) – från vilken Gustafsson låtit sig inspireras och 

hämtat flera idéer – teorier om att se den andre och att bli sedd av denne.20 Sartre hävdar att 

den grundläggande relationen till andra människor består i seendet; när vi med blicken 

uppfattar en annan person så omarrangerar och omvärderar vi alla tids-rumsliga ”ting” som 

finns i vårt varseblivningsfält. Vi kan inte längre bara bry oss om vårt eget perspektiv, och då 

vi beaktar den andre som medveten person dras hela vår relation till den tids-rumsliga 

omvärlden mot denne och bort från oss själva. Sartre skriver: 

 

Jag fattar [gräsets] gröna relation till den andre såsom ett objektivt samband, men jag kan inte uppfatta 

det gröna sådant som det framträder för honom. Här har alltså med ens framträtt ett objekt som har stulit 

världen ifrån mig. Allt är på sin plats, allt existerar fortfrnde [sic] för mig som förut, men allt är 

genomsatt av en osynlig och stelnad flykt bort mot ett annat objekt. Att en annan människa uppträder i 

                                                 
20 Sartre är som påpekat ovan en viktig filosof för Gustafsson och omnämns även uttryckligen ett flertal gånger i 

Herr Gustafsson själv. På s.45 låter det exempelvis: ”Sedan dess [tiden då Gustafsson höll sig till den 

anglosaxiska filosofitraditionen] har jag också bott i kontinentens filosofier, luktat på andra grytor. Jag känner 

mig snart lika hemma hos Hegel och Marx, hos den stolte Bakunin som hos den lille envise, snedögde Sartre och 

den kloke Lukács.”. 
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världen motsvaras alltså av att hela mitt universum på ett stelnat sätt råkat på glid, att världen 

decentreras på ett sätt som underminerar den centralisering som jag samtidigt utövar.21 

 

Innebörden av att bli sedd förklaras mest precist i övergången från att vara ensam och 

fullständigt uppfångad i något handlande, när medvetandet ”är som klistrat” vid detta, sådant 

att det i princip ”är [ens] handlingar”.22 När vi sedan, uppslukade av vår ensamhet, ertappas 

av någon annan menar Sartre att: ”Först nu existerar jag i egenskap av jag [som objekt, dvs 

som mig] för mitt oreflekterade medvetande. Det är just detta jagets frambrytande som oftast 

har beskrivits ovan; jag ser mig på grund av att någon annan ser mig [...]”.23 Vidare är det i 

först då vi uppfattas av den andre som vi träder in i samtiden, deras blick ger den egna 

närvaron en utsida, och den egna tiden ”alieneras från mig och blir till en nutid för vilken den 

andre gör sig nuvarande; jag kastas in i den universella nutiden”.24 

 

2.3 Blickens efterskalv: LG:s intima koppling till sin samtid 
 

Då jag nu återför studiet till dess ursprungliga objekt bör det te sig begripligare hur LG i 

mötet med Hannas blick kan erfara ett sådant häftigt uppvaknande ur sitt isolerade tillstånd av 

att vara en homunculus, för att så plötsligt situeras i en värdslig kontext. LG kastar några 

snabba tillbakablickar på sitt liv, men till skillnad då han på sidorna 16-18 gör samma sak, 

utgår hans reflektioner nu från ett helt annorlunda perspektiv. Då det tidigare uteslutande 

rymdes reflektioner om LG:s egna kroppsliga och mentala utvecklingskurva, återfinns nu en 

tydlig betoning på hans historiska situation, hans relation till politiska rörelser och 

människorna som verkar inom dem (s. 30 f). 

 Men mötet med Hanna ruckar också på LG:s själva grundvalar och han börjar att ivrigt 

ifrågasätta till och med sina enklaste formuleringar. Han tycker sig se sina tankemönster 

bygga på godtagandet av alltför godtyckliga konventioner, och begynner att ständigt 

kommentera och rätta sig själv – ”man hade” bemöts direkt med frågan ”vem var denne 

’man’”, ”i sista stund” med samma typ av fråga – vilket för LG till frågan om han befinner sig 

i ett autentiskt livstillstånd över huvud taget (s. 29, även 31).25    

                                                 
21 Jean-Paul Sartre, Varat och Intet. I urval och med inledning av Dag Østerberg, övers. Richard Matz (Jean-

Paul Sartres text) och Suzanne Almqvist (Dag Østerbergs text), Göteborg: Bokförlaget Korpen, 1984, s. 151.  
22 Ibid., s. 157. 
23 Ibid, s. 159. Märk väl hur detta sker på en förreflexiv nivå. Sartre avslutar för övrigt meningen med att hävda 

att ”så skulle vi kunna skriva men i den formuleringen stämmer det inte riktigt”, och fortsätter att precisera 

processen med  hjälp av en mer noggrann terminologi som tillhör hans filosofiska system.  
24 Ibid., s. 171. 
25 Här kan en ana en intertextuell koppling till den tyske filosofen Martin Heideggers (1889–1976) begrepp om 

’das Man’. Heidegger menar i korta drag att människan har en tendens att göra saker lätt för sig, och eftersom 
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 I de följande kapitlen utvidgar LG sina återblickar som först tar form i en opersonlig och 

övergripande samhällsanalys- och kritik. Här fastställer LG begreppet om ”den offentliga 

lögnen”, att det hos makthavarna skett en förskjutning – eller, uppstått sprickor – mellan språk 

och verklighet. Det överblickande historiserande kulminerar snabbt med att LG återigen 

kritiserar sig själv och sitt oengagerade förhållande till historiens rörelser: ”Sextiotalet hade 

gått ut. Och jag? Från vilken utsiktspost, på vilken valplats hade jag bevittnat alla dessa 

strider? Från kulissen. Liksom artisterna under cirkuskupolen; rådlös.” (s. 40) Snart driver LG 

resonemangen till sin spets. Han inser vidden av hans totalt intima förbundenhet med sin 

samtid och hur svårt det är att urskilja sig själv från denna: ”När jag försöker minnas mig 

själv, då minns jag bara den värld som omger mig.” (s. 46) 

 Men med minnet av Hannas fängslande ögon, ”de där moderliga och genomträngande 

ögonen”, tvingas LG emellertid att konfrontera sig själv och sin tidigare postulerade roll som 

neutral åskådare:  

 

Hur stor var min egen andel i lögnen? Hur långt hade smittan, viruset trängt in i mig själv?  

      Mot vilka parallella processer hos mig själv svarade allt detta? Var jag en levande eller en död? [---]  

      Nu hade jag blivit sedd; ur likgiltighetens djup, ur den totala intighet som för mig var decenniets 

naturliga och självklara slut hade jag väckts till desperat vakenhet av att någon till sist hade betraktat 

mig.  (s. 48) 

 

Och det framgår alltså tydligt att samhällskritiken, som så ofta fått känneteckna Sprickorna i 

muren och särskilt Herr Gustafsson själv, i grund och botten handlar om en självkritik. Vidare 

är det viktigt att i dessa passager ta fasta på hur det blott är när LG vänder den kritiska blicken 

in mot sig själv som den också sedan kan vändas utåt.  

 

 

2.4 Varat-i-världen26 
 

I Herr Gustafsson själv nästa del erbjuds några utsnitt ur LG:s vardagliga liv som kulturell 

personlighet och redaktör för Bonniers Litterära Magasin i Stockholm. Huvudstaden kommer 

att bli en betydelsefull manifestering av ”medvetandeindustrins väldiga sterila 

                                                                                                                                                         
livet kan te sig mödosamt finns det en benägenhet att falla tillbaka på ett icke-autentiskt sätt att leva på, alltså 

som ’man’ bör. Detta innebär att vi beter oss och pratar på ett konventionellt sätt: vi tar in fakta och matar ut 

desamma, utan att sätta dessa i relation till våra unika positioner som människor (Dermot Moran, Introduction to 

Phenomenology, London: Routledge, 2000, s. 226).  
26 Varat-i-världen är en term jag lånar från Heidegger, och som Sartre också kom att nyttja. Med varat-i-världen 

kännetecknar Heidegger att vi som människor är oseparerbart förbundna med världen, alltid ‘fasttrasslade’ och 

kastade in i den (Moran, 2000, s. 13). 
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lögnmaskinerier”, som härskar med ”dödens vita strukturer” och där de ”fastfrusna ansiktena 

hos maktens företrädare” lyckas både reducera sig själva till maskiner och samtidigt kolonialt 

förtrycka ett helt land (s. 59).27 

 Stockholms stelnade byråkratvälde bygger på samma avhumaniserade och mekaniska 

principer som LG:s egna homunculus-artade artificialitet; de förvandlar till och med  erotiken 

”till en angelägenhet för massageapparater” och försöker förklara njutning efter 

konsumtionsmodeller och klitorisretningar (s. 59). På detta reduktiva sätt etablerar 

centralmakten en sorts logocentrisk epistemologi som tror sig kunna förklara livets skeenden 

genom att skala bort de från dess sammanhang. Under en konferens om universitetspolitik 

framhäver LG hur den här kunskapsteorins viktigaste instrument, prognosverksamheten, ”med 

alla sina anspråk på empirisk underbyggnad, och alla tänkbara objektivitetsanspråk till trots” 

egentligen blir ett maktmedel som innebär en brist på realism då den inte lyckas beakta ”den 

historiska utvecklingen” (s. 70). Centralmaktens system kan bara i sin begreppsapparat föra in 

en dimension, och LG förstår att det är något som saknas. 

 LG är vid det här laget fullständigt stadd i sin ångest igen, alldeles oförmögen till att lyssna 

på andra, och bara jakar eller nekar kortfattat. Berättelserna från Stockholm inleds till och 

med genom att LG daterar händelserna till ”det ena året eller det andra, före eller efter de 

episoder jag nyss har berättat”, och igen tycks han alltså vara ur kontakt med själva tidens 

gång (s. 51). Men LG som genom Hanna har fått ett smakprov av livet utanför glaskolvens 

isolerade tillvaro ifrågasätter nu hur hans resignation kunnat sträcka sig så långt som den 

gjort, och menar sig inleda ett ”sorgearbete”, som syftar just till att utreda sin egen förtvivlans 

grund (s. 60). 

 LG befinner sig snart på en restaurang på Hagagatan, med den kritiska blicken helt och 

hållet riktad mot allt runtomkring honom. Allestädes finner LG äckel och äckel allena; och i 

sitt hatiska tillstånd är det som han vore alldeles bortryckt från världen, då inte ens kyparna 

upptäcker hans närvaro förrän efter 47 minuter. I det här skeendet gestaltas alltså igen hur 

självkritiken och samhällskritiken hos LG måste ske i symbios för att någondera ska kunna 

vara giltig; om inte, så lever han fortfarande försatt i en inautentisk ”das Man”-tillvaro.28 LG, 

                                                 
27 LG är som alltid kvick i etablerandet av en motpol till det förtryckande och krampaktigt förslutna Stockholm: 

Västmanland, där han är uppvuxen, och som redan på sidan 60 tydligt symboliserar hoppets möjlighet. De två 

samhällena representerar två sidor som finns hos LG själv, vilket blir tydligt senare i verket när LG i pendlandet 

mellan två menar att: ”[...] svängande fram och tillbaka som en fluga på pendeln i ett ur tyckte jag mig urskilja 

ett mönster där också jag själv till sist blev synlig.” (s. 154)  
28 I Gustafssons  poem ”Kommentarer till tidshändelser”, ur Bröderna Wright uppsöker Kitty Hawk, Stockholm : 

Norstedt, 1968, formuleras detta som att: ”Och mig syns det som hade den mätbara världen / Tvenne halvor av 

vilka vi bara känner en / … Tro mig, vi känner ännu bara halva aritmetiken!” Detta kommer också att gestaltas 
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som fortfarande bara baktalar andra men inte sig själv, drivs till att utbrista att han ”vill ha 

frid, klarhet, förnuft, strängare krav, en renare syntax”, och inser inte att han på så sätt låter 

sig uppslukas av samma blinda tro på ett gudomligt Logos som han funnit hos den förfrusna 

maktapparaten (s. 81). Snart känner LG ”att något fattas, något viktigt spårämne som i 

mikroskopiska doser måste tillföras kroppens känsliga vävnader för att de inte skall dö bort”, 

varpå han ger sig iväg för att ringa till Hanna von Wallenstein (s. 81).  

 

 

2.5 LG:s madeleinekaka: Berlioz storm och insikten om sin skräck 

LG lyckas med andra ord ännu inte precisera vari hans felsteg bestod, annat än i det faktum 

att avsaknaden av dess motpol gjort honom eländig. I vilket fall har motståndet mot det 

endimensionella varat, som till stor del bygger på den hegemoniska logocentrismen, länge 

funnits med LG i bakgrunden, på samma sätt som den funnits som en svag föraning i verket 

själv: ”Den mystik, som lik den svagaste flöjt hade hörts från decenniets [60-talets] början, 

bortgången i logikens seminarier [...], denna musik fick på något sällsamt sätt till sist sin mun 

mot öra...” (s. 40) Och nu övergår plötsligt det tystlåtna flöjtspelet i ett häftigt crescendo: det 

blåser upp till en storm som LG med sin intima koppling till omvärlden inte kan avgöra 

huruvida ”det var i mig själv eller utanför mig [som] den rasade” (s. 89). 

 Åter igen är det i musikens värld som detta motstånd uppdagas för LG som nu tycks erfara 

dess fulla potential i den franska kompositören Hector Berlioz (1803–1869) magnum opus 

”Symphonie fantastique” (1830), ett stycke som ständigt återkommer genom Herr Gustafsson 

själv. Symfonin präglas av ”ett trots, ett mörkt, trosvisst trots” och ”[s]om en väldig storm 

rasar detta trots genom symfonins sista satser: ja just en sådan där storm som sliter taken av 

falska byggen [...]. Det är en storm som går genom världen och visar att alltför mycket 

byggde på lögn.” (s. 92) Den musikaliska stormen inger LG en egendomlig frihetskänsla, och 

i symfonin uppmärksammar LG särskilt ett tema som kallas för ”l’idée fixe”, vilket även 

utgör en metafor för en sida hos LG själv: temat är på en gång ”berättelsens huvudperson och 

berättaren själv som letar sig fram genom en stormande, en oklar berättelse” (s. 93). ”L’idée 

fixe” är en främling i sin musikaliska kontext, men det bär likväl på ett hopp som säger att 

förändring är möjligt. Och vi måste alltså förstå det som ett hopp om att bryta sig ut från sin 

glaskolv, vilket nu tycks mer akut än någonsin; för bara utanför glaskolven är kärleken 

                                                                                                                                                         
senare i verket, där samma uppmaning som återfinns i dikten dånar på sitt högtravande manér medan LG explicit 

också medger att dessa halvor rör just ’det inre’ och ’det yttre’ (s. 145, 147). 
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möjlig, och ”l’idée fixe” uppdagar att: ”Symfonins egentliga innehåll, dess studium, dess 

tanke, är förälskelsen.” (s. 94) 

 När LG åter anländer till Berlin för att träffa Hanna von Wallenstein känner han sig 

fullständigt avklädd i mötet med hennes blick. Hanna förklarar med ens att det kring LG finns 

en väldig atmosfär av skräck, vilket LG erkänner som ett obestridligt faktum. Som en följd av 

hennes utsaga förbinds han med med sitt eget förflutna, han inser att ”världen inte är död och 

förstenad, och visste att allt som jag dittills skrivit var skrivet i en halv, en oklar insikt om mig 

själv” (s. 96). LG har tidigare hymlat om att det i honom funnits en skräck, samma skräck 

som han funnit i sin parmenidiska samtid. Det framgår alltså att det är skräcken för det 

endimensionella och det förfrusna som LG våndats inför och som nu uppdagas av insikten att 

han bara sett till en halv sida hos sig själv. Och med det här har LG tagit det första steget i sitt 

sorgearbete, för han förstår nu att sin homunculus-tillvaro inte varit något annat än just 

skräcken, förklädd eller annars. 

 Igen vill jag avbryta för att framhäva den intertextuella koppling till Sartre som här 

föreligger. Sartre menar just att då vi möter den andres blick kan erfara den på tre 

grundläggande sätt, varav ett av dessa är just skräckens – eller fruktans –, vilken grundar sig i 

ett enormt tankefel. Upplevelsen av fruktan i mötet med den andres blick betyder nämligen att 

vi känner oss hotade för att vi ser oss som ett föremål i världen, istället för det subjekt genom 

vilket världen tillkommer.29 Han påpekar dock dock att vi kan klara oss undan detta logiska 

snedsteg genom att uppmärksamma vår absoluta frihet i egenskap av ett fritt existerande 

subjekt. Sartre skriver: ”Jag kan komma undan fruktan genom att projektera mig mot mina 

egna möjligheter, i den mån, alltså, som jag betraktar min objektitet såsom oväsentlig. [---] På 

en och samma gång återerövrar jag alltså mitt vara-för-sig genom mitt medvetande (om) mig 

såsom ständigt fokus för oändliga möjligheter [...].”30  

 Den sartreanska sanning som uppdagas i Hannas ögon är också mycket lik ett möte skildrat 

i Gustafssons poem ”Berättelsen om Blankstötsspelet”, där det låter: 

 

                                                 
29 Med Sartres terminologi formuleras detta sålunda: ”Fruktan innebär ju att jag för mig själv framstår såsom 

hotad i egenskap av närvaro mitt i världen, däremot inte i egenskap av något För-sig som gör att det finns en 

värld. Det objekt som jag är är i fara i världen och kan, i den egenskapen – på grund av sin oupplösliga vara-

enhet med det vara som jag har att vara – medföra undergång för det För-sig som jag har att vara, jämte själva 

detta objektets undergång. [...] Fruktan hänvisar till all fruktans ursprung, som är den vettskrämda upptäckten av 

min nakna och enkla objektitet såsom överskriden och transcenderad av möjligheter som inte är mina 

möjligheter.” (Sartre, 1984, s. 206.)  
30 Ibid., s. 206, 207. 
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I Era mörka ögons djup, längst inne, har jag sett, / hur något lyste med en glas som överträffar guldets. 

Inunder Era tunga ögonlock är denna hemlighet bevarad, / okända sköna med smala mycket svala 

händer ni vet det redan och ni säger ända inget: / Det stora hjulet brast under sin egen tyngd,  

och denna konst i all sin sinnrikhet, sin skönhet, / drogs av vattnet, tills den brast, i fyra dagar. 

Och Ni som aldrig gått bland björkar vet ända: / Det stora Blankstötsspelet var en dröm.31 

 

Med detta brister alltså förställningen om homunculus-tillvaron som något tryggt; den 

maskinella tolkningen av jaget förfaller, och kvar står LG, alldeles fri. Och mycket riktigt 

börjar LG se hopp och möjligheter igen; det heter att: 

 

Svalorna sov på de frusna sjöarnas bottnar. Och på nyårsdagens morgon, den 1 januari 1970, efter ett 

väldigt snöfall som täckte allt, lyfte de från träden, samlade sig allt fler och fler, och flög kring stadens 

torn och spiror, ut över den frusna Mälaren och in över staden igen. (s. 99) 

 

Med detta ger sig LG i verkets andra del ”Uppför floden” ut på den kartesiska kanotfärden 

upp från förtvivlans strömvirvel, för att söka en ny grund att stå på, en grund som möjliggör 

den förändring, frihet och kärlek som LG innerst inne trånar efter. 

 

 

2.6 En ny syn på språk och subjekt 

LG påbörjar sitt kartesiska projekt med att blicka till sin barndom, där han söker komma åt 

språkets betydelse genom att fastställa dess ursprung. Det heter att: 

 

Talandet är moderlighet, värme, vagga. Talandet är form, moderlig kraft. Och redan då, 1939 när jag 

talar (jag sitter ofta på toaletten och talar, oavbrutet, med mig själv) uppfattar jag det så att det som talar 

inte är jag, utan någon som talar i mig, något som är så ursprungligt att det är äldre än de äldsta 

bilderna.32 (s. 110) 

                                                 
31 Lars Gustafsson, ”Berättelsen om Blankstötsspelet”, Kärleksförklaring till en sefardisk dam, Stockholm: 

Bonnier, 1970. Blankstötsspelet är en maskin uppfunnen av Christoper Polhem, ämnad för att transportera 

malmer vid gruvarbete. 
32 Som en förlängning av detta identifierar LG en motpol till talandet. Han benämner den som det duktiga 

talandet, vilken uppkommer då LG träder in i manbarheten: ”grammatik och pubertet sammanfaller (den 

egendomligt styvnade lemmen som till sist börjar tala) och med det duktiga talandet börjar en farlig, en våldsam 

tid.” (s. 113) Det är det duktiga talandet LG nyttjat bland annat på filosofins seminarier och på litterära 

sammanträdanden. Det duktiga talandet rör sig alltså inte om att etablera relationer, utan att förmedla kunskap 

och hävda sin makt. Det tydliga könandet av dessa begrepp bör förstås som en influens från Carl Gustav Jungs 

(1875—1961) psykoanalytiska teorier, till vilken det finns ständiga explicita blinkningar genom Herr Gustafsson 

själv. (Exempelvis tar LG fasta på sitt skuggjag, animan och personan.) Jung menar att i den traditionella 

familjemiljön finns en arketypisk bild av modern såsom Eros, kärleken, intimitetens och relationernas ideal. 

Fadern symboliserar å andra sidan Logos, förstånd, omdöme och regler (Anthony Stevens, Jung. A Very Short 

Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2001, s. 69 f). Jung menar vidare att alla barn först identifierar 
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LG söker alltså en uppgörelse med Chomskys uppfattning om språket som styrt av maskinella 

strukturer. I det nya synsättet som LG presenterar manifesterar sig språket fortfarande som en 

preontologisk företeelse, det föregår människan. Det rör sig dessutom fortfarande om ett språk 

som fullständigt tömmer ut människan: ”Jag. Alla människor kallar sig för ’jag’ och det finns 

bara en enda som har rätt att kalla sig ’jag’ och det är den som just för ögonblicket talar. ’Jag’ 

betyder alltså: ’den talande’. Och ingenting annat, ingenting hemlighetsfullt, outbytbart, ingen 

substans eller klump av metall som gömmer sig bortom orden” (s. 112)  

 Men i kontrast till Chomskys algoritmiska principer som fundament etablerar LG språket 

som ett fenomen som sker på organiska, mänskliga villkor. Det är ett slags ursubjekt som talar 

genom honom, och dessutom betonar LG talandet som en intersubjektiv och kommunikativ 

verksamhet: ”Det [talandet] är människornas värld, och deras talande är det enda som säger 

mig att den finns, som håller mig samman med dem. [...] Jag älskar denna varma värld, där 

man talar. Allting drar mig dit.”  (s. 105) Att LG vidare väljer att karaktärisera det språkliga 

fenomenet som just talandet betonar dess roll som en performativ och temporal akt, snarare än 

en stilla och överblickbar företeelse.33  

 

 

2.7 Den parmenidiska världen 

Jag påvisade i 2.5 värdet av att uppfatta LG:s skräck genom Sartres teori, som hävdade att 

skräcken byggde på ett förnekande av sin frihet och absoluta kapacitet som ett fritt subjekt. 

Samtidigt som LG utvärderar språket förkovrar han sig likaså vidare i sitt sorgearbete, för att 

inse att hans förskräckliga homunculus-tillstånd emanerat från en än mer fundamentalt 

tillstånd: nämligen en oro inför förändringen själv. Att världen ständigt genomgår ”plötsliga” 

                                                                                                                                                         
sig med modern (talandet år 1939), varpå pojkar senare i livet differentierar sig genom spegla sin identitet i 

fadern (det duktiga talandet i puberteten); samtidigt behåller pojkar emellertid modersfiguren i sig i form av en 

anima-arketyp (Ibid., s. 71). Det är enligt Jung fullt möjligt att till olika grad bejaka denna inre anima, och låta 

sig öppnas upp för de egenskaper som Eros-bilden konnoteras till. Med detta sagt skulle LG:s kartesiska projekt 

kunna omformuleras i psykoanalytiska termer som en strävan efter att bejaka sin anima, som inte funnits 

tillgänglig på sina logikens seminarier eller i maktens värld.  

  
33 Igen föreligger påtagliga likheter med Sartre, som skriver: ”Språket är inte något fenomen som i efterhand 

fogas till varat-för-den-andre; det är ursprungligen själva varat-för-den-andre [...]. I ett universum av blotta 

objekt, skulle språket inte i något som helst fall kunna ’uppfinnas’, eftersom det ända från början förutsätter ett 

samband med ett annat subjekt [...]. På grund av det enkla faktum att mina fritt uttänkta och utförda handlingar, 

vad jag än gör, liksom mina projekt i riktning mot mina möjligheter, har en mening utåt som undslipper mig och 

som jag upplever – för den skull är jag språk. I den bemärkelsen – och endast i den bemärkelsen – har Heidegger 

rätt när han påstår att jag är det som jag säger. [...] Språket kan alltså inte skiljas från erkännandet av den andres 

existens.” (Sartre, 1984, s. 240, 241.)  
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förändringar skrämmer honom eftersom det omöjliggör ordning och inte kan utlova 

logocentrismens fullständiga sanningar, samtidigt som lever i en oro inför att något hemskt 

när som helst kan inträffa.34 LG reflekterar över hur han byggt sig ett ”nästan tryggt” bo 

genom att tillförlita sig till en syn på världen som förfrusen:  

 

Jag talar i imperfektum. Jag ser världen i bilder, älskar dem, samlar dem, återvänder till dem, beskriver 

dem, som om jag ville att de skulle hjälpa mig bevisa något.  

      (Att jag är lika orörlig som de.)  

      Imperfektum använder den som tror att allt är ohjälpligt, att det kommer till honom färdigt, att han 

aldrig skall kunna skapa sitt liv själv.  

      Imperfektum är att missförstå historien (och tro att den alltid står i imperfektum) imperfektum är att 

inte förstå att världen, och våra liv produceras av oss.  

       (Och alltså att vi är i stånd att skapa en värld utan imperfektum.)  

      Imperfektum är att tro sig vara mineralogi när vi är ett levande flöde. (s. 109) 

 

LG har bekymrats av det ansvar som föränderligheten medför eftersom denna avkräver 

honom ett aktivt förhållande till världen utanför alkemistens glaskolv, ett förhållande i vilket 

han kan påverka både åt det goda och det dåliga. I erkännandet av världens ontologiska 

modus såsom flödande tar han sig emellertid an dessa skyldigheter.35 

 I nästa avsnitt ger sig LG än en gång i kast med att blicka tillbaka i sitt liv för att 

kontextualisera sin nya uppfattning om skräcken och analyserar samtidigt omvärlden. Han 

minns sin tid som filosofistudent och till vilken grad han varit en homunculus i sin flaska som 

brytt sig om världen har ’en begreppslig eller fysisk existens’ snarare än faktiska skeenden, 

trots att han på Oxford sett atomvapenbärare flyga över hans huvud, och först nu förstår LG 

vilken skräck det innebar. Han kritiserar filosofin och sig själv för att vara ahistorisk och inte 

tillräckligt värdsligt engagerad: LG och sina kollegor levde ’inneslutna i alkemistens kolv’ 

och lyckades aldrig se sig som historiska företeelser, ett sorts ahistoriskt fängelse ”där 

femtiotalets intellektuella satt fångna” (s. 124). Kritiken är ett tydligt eko från Friedrich 

Nietzsche, en betydande förebild för Gustafsson, som skriver:  

 

                                                 
34 Det heter att: ”Plötsligt. Ordet ’plötsligt’ använder jag fortfarande oftare än de flesta andra människor. 

Plötsligt betyder att världen inte är sig lik från det ena ögonblicket till det andra. [...] Oron inför detta ’plötsligt’ 

fördärvar också mina bästa stunder, för är det lugn betyder det bara att ’plötsligt’ ännu inte har kommit. [...] 

’Plötsligt’ är ingen fantasmagori, det är en sanning, inte bara om mig, det är en sanning om världen.” (s. 106 f) 
35 Jmf. även med den sista meningen i ovanstående fotnot. 
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You want to know what the philosophers’ idiosyncrasises are? ... Their lack of historical sense for one 

thing, their hatred of the very idea of becoming, their Egypticity. They think that they are showing 

respect for something when they dehistoricize it, sub specie aeterni – when they turn it into a mummy.36 

 

 

2.8 Om kärlekens möjlighet 
 
 

Vid det här laget har LG nått långt i sin vandring bland helvetets kretsar, och identifierar på 

en metafiktiv nivå berättelsen i Herr Gustafsson själv såsom den skulle utspela sig i ett 

bestiarium, där alla runtomkring honom tycks vara skrämmande och frusna demoner som inte 

möjliggör talande. LG blir vid det här laget besatt vid att kunna besvara huruvida kärleken ens 

är möjlig när omvärlden kan te sig så skräckingivande. Det heter det att vi inte ska ifrågasätta 

varken människorna eller kärlekens möjlighet, utan hur kärleken ter sig under maktens yttre 

villkor:   

 

Det ’främmande’ har erövrat också oss själva och trängt ut oss i det ödsliga hörn, den sumpmark av vår 

egen existens som vi kallar ’privatliv’; hem, familj, kärlek ger oss några korta stunder av en frihet som 

vi betraktar som något uteslutet och förbjudet i arbete, umgänge, samhällsliv.  

      Vi äger inte oss själva och därför lever vi våra maskers liv. I stället för kärleken träder makten, den 

råa brutala makten, prestigekampen som inte är något annat än kampen för att man skall erkänna våra 

masker och skrämmas av dem. [---]  

      Och dessa djurmasker, som vi har dragit för våra ansikten, är inte leksaker, de är ingenting som vi 

spelar med. De är våra ansikten, och så länge de finns förblir kärleken bara en möjlighet, en 

förhoppning, i bästa fall en insikt.37 (s. 144 f) 

 

Kärleken framstår som omöjlig i ett samhälle som bygger på makt, och det verkar som om LG 

hävdar att människan blott och bart är en avspegling av samhälleliga strukturer: ”Jag stannade 

[tidigare] vid dessa fiktiva ’inre’ villkor, som bara var min egen spegelbild av de yttre 

villkoren.” (s. 145)  

 Men att (fullständigt) godta ovanstående strukturalistiskt-sociologiska tolkning vore att 

förneka den kanske viktigaste dimensionerna i Herr Gustafsson själv: den problematiska 

relationen mellan jaget och världen, som jag så ofta framhållit. Snart heter det också att: ”Det 

går långsamt, ohyggligt långsamt att lära sig skilja mellan sin egen subjektiva oro och 

                                                 
36 Friedrich Nietzsche, The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols. And Other Writings, “Twilight of the 

Idols”, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, s. 167 f. ‘Sub specie aeterni’ kan på ett ungefär översättas 

med ‘ur evighetens ståndpunkt’. 
37 Igen föreligger en influens från Jung, som menar att vårt medvetna jag inte är annat än en persona, som han 

hämtar från latin och som där kännetecknar den mask en skådespelare bär. (Detta är i sin tur hämtat från 

grekiskans πρόσωπον.)   
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historiens långsamma rörelser. (Denna berättelse gör det inte, både dess sanning och dess 

osanning består i att den inte gör det.)” (s. 157)  

 Detta problematiseras i sin tur vidare av att LG med termerna ’kärlek’ och ’möjlighet’ inte 

avser deras gängse betydelse. Detta framgår som tydligast något senare i verket då det heter: 

 

Med samma eftertryck med vilket Kant frågar: 

–Är således syntetiska omdömen apriori möjliga? måste jag alltså åter och återigen fråga:  

–Är således kärlek i detta samhälle möjlig? 

Om svaret är nej, måste vi skapa en ny människa, en ny värld. (s. 193) 

 

Igen visar citatet på hur gränsdragningen människa-värld är flytande, eftersom båda skulle 

behöva omskapas. Genom att sätta ett likhetstecken mellan kärlek och syntetiska apriori-

omdömen framställer LG sedan kärleken som om det vore ett filosofiskt koncept snarare än en 

känslomässig realitet. Det heter vidare att kärleken är byggd på ett ”dött språk”, vilket igen 

föranleder en nietzscheansk tolkning av kärleken: för att kärleken som begrepp ska erhålla 

någon faktisk betydelse måste den kontextualiseras som samhällelig och historisk företeelse. 

 Mycket riktigt beaktade LG detta, som jag påvisade i det här kapitlets första blockcitat. Vid 

det här laget skulle LG:s genomträngande fråga kunna preciseras med något i stilen: ”Är det 

historiskt-filosofiska kärlekskonceptet möjligt i det här varat-i-världen?” Men jag har ännu 

inte analyserat vad LG avser med möjlighet. Att det inte rör sig om ett vardagligt bruk av 

termen framgår tydligt när LG reflekterar kring 1800-talets amerikanska utopiska rörelser 

såsom Oneida Community, som avskilt sig från samtiden för att skapa små idealsamhällen. 

Det heter:  

 

De var, självklart, ’omöjliga’ företeelser, oresonliga uppror mot de större krafter som samtidigt höll på 

att forma framtidens värld, men samtidigt var de ju fullständigt ’möjliga’. Man väljer inte sitt liv. Men 

det är heller ingen naturnödvändighet som härskar över det. 

      Uppgivenhet, resignation, kapitulation inför den egna skräcken var ingenting annat än lika många 

undanflykter, och den radikala pessimismen till sist knappast mera värd än vilket fantasteri som helst: 

jag kunde lika väl ha valt att bli alkemist. (s. 158) 

 

I det ovanstående citatet påvisar LG att det finns två klasser av modalitetsbegrepp. Å ena 

sidan kan man tolka möjlighet i en sociopolitisk mening, där de utopiska samhällena snabbt 

tycks kollapsa under sin egen vikt och på så sätt blir ’omöjliga’ (trots att de lyckades fungera 

under en kort period). Men samtidigt kan man tolka deras möjlighet i en mer absolut och 
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filosofisk mening, och fråga sig huruvida dessa samhällen över huvud taget vore tänkbara i 

den här världen. I den bemärkelsen är de ”fullständigt ’möjliga’”, naturens lagar tycks inte 

utgöra något motstånd till detta. Och med det hamnar den problematiska jag-värld relationen 

åter igen i centrum för frågan. Det är i en bemärkelse möjligt att fritt välja sitt liv eftersom 

ingen naturnödvändighet styr över det, men samtidigt omöjligt på grund av att samhället och 

historien – som ju också utgörs av andra personer, fria att välja sina liv – sätter vissa gränser 

för vår existens. LG tycks vid det här laget acceptera paradoxen som oundviklig, och i det 

förstår han att det som är upp till honom är just den mer filosofiska synen på möjlighet, varför 

han fördömer sin tidigare pessimistiska livsinställning. Så kan alltså frågan slutgiltigt 

formuleras: ”Är det historiskt-filosofiska kärlekskonceptet tänkbart för mig i egenskap av mitt 

vara-i-världen?” Och möjlighetsbegreppet kan så uppfattas som en sorts fantasiförmåga: en 

fantasiförmåga med vilken vi realiserar vår personliga frihet. 

 

 

2.9 Sprickorna i muren; uppgörelsen med Sartre och döden 

För att så undersöka huruvida kärleken är möjlig på det sätt som jag slutgiltigt definierade det 

i det föregående avsnittet blickar LG på toppen av sin oro mot Hannas livshistoria, varpå han 

inser att hon är kapabel till frihet. Som resultat av detta förstår han hur sin radikalt 

pessimistiska hållning till omvärlden beror på att han ställt sig ’i dödens sammanhang’, och 

låtit detta korrumpera till och med hans fantasiförmåga: ”[...] min fantasi stod i tjänst hos 

döden. Inte bara stod i dess tjänst: jag var ockuperad av den. [---] Den [döden] var min egen 

bild av världens sammanhang och ordning. Jag hade del i den.” (s. 185, 186 f) Här finner vi 

alltså grunden till varför LG har så svårt att räkna med kärleken som en möjlighet: överallt 

han blickar ser han död.  

 LG sätter snart insikten i relation till en händelse ur hans vardagsliv, i vilken en av hans 

grannar kämpar med att hålla ute två ’fulla finska sjömän’ från deras trappuppgång. LG tar 

grannens parti, men påstår sedan att: ”Om inte [grannen] hade krävt min medverkan, mitt 

beskydd, ja Gud vet om hon inte begärde min hämnd mot dem, hade de med lätthet kunnat 

övernatta på golvet någonstans i våningen däruppe.” (s. 203) Men åter igen ställer jag mig 

kritisk till LG:s egen analys; han hade ju mycket väl kunnat inta en annan ställning i 

konflikten och låtit de finska sjömännen sova över hos honom. Upprörd av händelsen och 

förbryllad av grannens tacksamhet utbrister han att: ”Det var en vändpunkt. År av sorg, av 

oklarhet, låg bakom mig. Jag måste leva eller fly. Sprickan kunde jag inte längre förneka.” (s. 
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206) Vilket jag menar borde förstås som att LG erfar sanningssprickan inom sig själv: en 

rännil av insikt som avtäckt att även han är en mur av lögn. En mur som (åtminstone i 

praktiken) håller ute den lilla människan från de varma, priviligierade rummen och således 

förtrycker henne.  

 I ett sista möte med Hanna finns en uppgörelse med Sartre, som menar att döden helt 

enkelt är den Andres triumf över det egna subjektet: med andra ord när mötet med denne 

innebär en reduktion av sig själv till ett objekt utan frihet.38 Men istället för att se den Andre 

som något infernaliskt och hotfullt – ”Helvetet, det är de andra” –  väljer LG och Hanna att se 

de andra som det riktigt verkliga och ”deras enda hopp” (s. 218).39 Om LG lyckas införliva de 

insikter han nått fram till eller inte lämnas åt sidan. Men nu har han åtminstone skärskådat sig 

själv, sett sin egen del i lögn. Och med det mynnar verket ut: LG är varken sorgsen eller 

hoppfull, han är ”i tiden efter” och överlåter sin uppgift som samhällsspegel till ”någon 

annan” (s. 229). Hans kartesianska meditation är fullbordad och sorgearbetet slut; LG slår sig 

till ro i ett torn i Cannobio och slår sig ned för att skriva det verk som jag just har tolkat.  

 

 

 

  

                                                 
38 David Couzens Hoy, “Death”, A Companion to Phenomenology and Existentialism, Hubert L. Dreyfus & 

Mark A. Wrathall (red.), Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, s. 286. 
39 Det första citatet återkommer på samma sida i Herr Gustafsson själv men är hämtat från Sartres pjäs Huis Clos 

(1944) där det låter att ”l’enfer, c’est les autres” och som bör förstås på det sätt som jag förklarade i styckets 

första mening. 
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3. Avslutning 
 

3.1 Slutord: skillnaden mellan ”dikt” och ”liv” 

Jag har i analysdelen avsiktligt lämnat en väsentlig diskussion åt sidan, utan vilken det inte på 

något sätt skulle vore tänkbart att avsluta min uppsats; äntligen är det dags att ta den. 

 Genom HGs finns ett ständigt problematiserande av den realistiska hållningen som ofta 

sker på en metafiktiv nivå – LG:s ständiga sätt att uppmärksamma läsaren på hans roll som 

berättare och den påvisade medvetenheten om att han inte alltid talar sanning är alla utmärkta 

exempel, – men särskilt talande är det då på sidan 145 låter: 

 

Jag har nu kommit till den punkt där min berättelse inte kan fortsätta utan att hamna i obotlig lögn och 

förställning.  

 Den uppriktighet, det utbyte av erfarenhet, den yttersta förtrolighet som jag drömde om när jag 

började min berättelse kan inte förverkligas inom berättelsen, kan inte förverkligas inom denne 

skrivande herr Gustafsson själv. [...]  

 För också jag bär en mask, och den masken är mitt ansikte. Så måste drömmen och verkligheten 

gå sida vid sida och hela tiden sätta krokben för varann. (s. 145) 

 

Med det här avkräver LG att vi inte i någon mening kan vänta oss en enhetlig 

verklighetsuppfattning av honom, att vi ständigt måste vara på vår vakt som läsare. Precis 

som gränsen mellan jag och värld tycktes flytande, och sedan mellan talande och bild, visar 

det sig nu att också gränsen mellan dikt och liv är lika otydlig. Livet måste förstås som ett 

flöde som aldrig kan fångas fullständigt i texten, som ju bara kan ge en schattering av det 

ofantligt komplexa subjektet åt gången.  

 När så LG påvisar sin medvetenhet till och med om denna problematik syftar han till att 

relativisera sin egen roll som berättarens roll, ett detroniserande av det allvetande och centrala 

författarjaget. Det här är ett litterärt grepp som föresvävat Gustafsson länge. I Utopier 

förklarar han att: 

 

Om den dokumentariska berättelsen uppfattas som fiktiv blir berättelsen till en roll som berättaren 

genomför – och vår vetskap om att det faktiskt är en roll som utspelas tycks ha någon avgörande 

betydelse för hela vår upplevelse. Det är som om vi kunde uppfatta berättelsen som något som är riktat 

till oss personligen, först i det ögonblick vi ser den som en roll. På något paradoxalt sätt tycks den 

estetiska upplevelsen av en berättelse vara förknippad, inte med berättelsens sanning utan med detta att 

den är tänkt, inte med rollens trovärdighet utan med detta att någon verkligen har iklätt sig den.40 

                                                 
40 Gustafsson, 1969, s. 65 
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På så sätt syftar han alltså till att konstruera ett mer trovärdigt ethos. Det heter enligt 

Gustafsson att ”[e]tt skildrat jag måste alltid vara uppfunnet”, att det aldrig går att uppnå en 

likhetsrelation mellan dikt och liv.41 Gustafsson nyttjar alltså ett ytterst paradoxalt litterärt 

grepp: i samma stund som LG påvisar sin otillförlitlighet blir han också mer tillförlitlig som 

berättare; varför många lätt förstår sig på Herr Gustafsson själv som ett blott och bart 

självbiografiskt, dokumentärt, sociologiskt, samhällsinriktat och/eller realistiskt verk.  

 

 

3.2 Sammanfattning 
 

Jag har i min uppsats analyserat Lars Gustafssons Herr Gustafsson själv som en filosofisk 

idéroman med existentiella teman alltid nära till hands. Mitt första mål var att visa på hur 

verket inte bör förstås som någon realistisk autobiografi utan filosofiska temata. Jag har 

särskilt intresserat mig för den infernaliska process som verkets Lars Gustafsson genomgår, 

och hur han byter ut en gammal metafysik mot en ny, samt vad det är för strukturer som legat 

bakom insikten och utbytet. För att förstå processen och den nya världsbilden har jag funnit 

Jean-Paul Sartres filosofiska teorier särskilt intressanta att ställa i relation till mitt 

studieobjekt. 

 För att gå tillväga med detta har jag dels identifierat hur LG till en början ser sig som en 

instängd ’homunculus i alkemistens glaskolv’, samt vad detta denoterar och konnoterar. I 

mötet med Hanna von Wallenstein visade jag på hur Sartres filosofier om seendet var viktiga 

för att förstå det ständiga fokus på hennes ögon och hur tanken på dessa kom honom att öppna 

upp för självkritik, vilken i sin tur skänkte honom insikten om hans intima samkoppling till 

omvärlden. 

 Jag påvisade sedan hur LG identifierade sin egen artificialitet och endimensionalitet som 

analogt till Stockholms kultur, vilket ledde till en förståelse av hans ångest, som den bestått i 

han sett sig själv som ett mekaniserat objekt; en insikt vunnen dels genom musik och dels 

genom Hanna. Efter detta visade jag hur LG sökte frångå homunculus-föreställningen genom 

att konstruera en ny syn på sig själv och särskilt på språket, vari han förkastade sina tidigare 

principer och etablerade språket som ett preontologiskt villkor för mänsklig samvaro. LG 

fördjupade senare förståelsen av sin ångest som en oro inför föränderlighet, det ’plötsliga’, 

                                                 
41 Lars Gustafsson, Bilderna på Solstadens murar. Essäer om ont och gott, Stockholm: Norstedt, 1985, s. 205. 
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över huvud taget, och att han sett sig som en stelnad och död varelse. LG identifierade 

orsaken till detta som en yttre maktfaktor som ockuperat hans ’inre liv’. 

 Fortsättningsvis problematiserade jag LG:s orsaksanalys, och menade att genom en 

närgranskning av relaterade citat kunde vi finna att han ursprungligen inte definierat vad han 

menat med begreppen ’värld’, ’möjlighet’, eller ’kärlek’, om vilka han senare erhöll en 

djupare förståelse. Slutligen rörde jag en sista gång vid förhållandet mellan jaget och världen, 

och tolkade LG själv som delaktig i den offentliga lögnmuren han sedan verkets början 

kritiserat. 

 Jag hoppas att mina analyser kan fordra till vidare studier av Lars Gustafssons 

författarskap genom en fenomenologisk lins, då jag funnit otaliga likheter särskilt med Sartre i 

just Herr Gustafsson själv – många, kanske de flesta, av vilka uteblivit i min analys – och kan 

inte tänka mig att verket till i sin idémässiga grund är byggd på ett helt annorlunda fundament. 
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