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svarstagande medborgare och en motdiskursens 
motor samt att Johnson stärker Krilons trovärdig-
het genom att knyta honom till klassiska auctores 
som Platon och Montaigne. Längs den här linjen 
genomförs uppslagsrika läsningar. Det råder inget 
tvivel om att dessa grepp stärker Krilons ethos. PAW 
konstaterar också att det är läsaren själv som ”kon-
struerar Krilon utifrån ’ledtrådar’ som tillhanda-
hålls av texten” (219). Men i detta avseende finns 
det stora skillnader mellan de två första romanerna 
och den tredje. Uppenbarligen underskattar PAW 
här den inre kronologins betydelse. Till en början 
dominerar den allegoriska konstruktionen och den 
allegoriska ”infiltrationen” i realismen. Sedan följer 
avvikelser från detta mönster i de avsnitt i Krilons 
resa som är förlagda till Norge och som låter det 
realistiska, till och med dokumentära tränga un-
dan det allegoriska. I Krilon själv blir en helt annan 
teknik för stärkandet av Krilons auktoritet synlig. 
Här finns under rubriken ”Johannes Krilons nyck-
lar” ett viktigt avsnitt som består av ett antal korta 
tillbakablickar på avgörande episoder i Krilons liv.

Den ”gåta” som tidigare formulerats på ett gan-
ska abstrakt plan får här sin förvånansvärt enkla 
lösning genom att Johnson skriver på ett annat sätt 
om Krilon, låter honom ta gestalt i en nedtonad re-
alistisk framställningsform som varken rymmer al-
legoriska gissningslekar, utdragna beskrivningar av 
ansikten och kroppar eller omständliga diskussio-
ner. Jag menar att Johnson först här ger läsaren en 
verklig möjlighet till ”identifikatorisk läsning”, som 
nog är viktigare än den som PAW på ett annat plan 
urskiljer som ett nödvändigt svar på den inre mo-
nologen. PAW har tidigare på ett generellare plan 
diskuterat ”förlusten av kvinnor” som en utgångs-
punkt för identifikation och konstaterar också att 
avsnittet ”Johannes Krilons nycklar” demonstre-
rar hur hans karaktär prövas genom de tragiska er-
farenheter han gör (99). Det är dock uppenbart 
att själva den realistiska framställningsformen och 
stilen i det här avsnittet, präglad av ett lika sorgset 
som stillsamt allvar, spelar en viktig roll i samman-
hanget. Det ligger nära till hands att dra slutsatsen 
att läsaren, som tidigare prövats intellektuellt, nu 
också prövas emotionellt. Detta skulle möjligen 
kunna tolkas som en spricka i den ”essentialistiskt 
färgade könsdiskursen”, eller åtminstone som ännu 
ett exempel på ”betydelsetrafik”.

Per Anders Wiktorssons stil är visserligen ra-
kare och hans sätt att resonera inte alls lika om-
ständligt som Johannes Krilons, men man kunde 
ändå hävda att det finns en likhet i att båda har 

insett ”vikten av att tala mycket och länge för att 
verkligen kunna locka fram ett samtalsämnes kom-
plexitet och nyansrikedom” (87). Trilogins kom-
plexitet framstår verkligen efter denna avhandling 
som långt större än tidigare. Jag har här framfört 
vissa kritiska invändningar och formulerat ett an-
tal följdfrågor. Det torde redan av dessa framgå att 
undersökningen inte riskerar att bli en återvänds-
gränd, utan tvärtom kommer att generera fortsatt 
diskussion av viktiga frågor.

Claes Ahlund

Rikard Apelgren, En dröm i Lagarnas hus. Ögon-
blicket, människan och det transcendenta. Studier 
i Stig Dagermans diktning (Stockholm Studies in 
History of Literature, 53). Acta Universitatis Stock-
holmiensis. Stockholm 2010.

Trots att hans författarskap blev relativt kort brukar 
Stig Dagerman betraktas som en av de allra största 
svenska diktarna under 1900-talet, och han har av 
litteraturvetenskapen också fått den uppmärksam-
het han förtjänar. Redan under hans livstid blev Da-
germans diktning föremål för många djuplodande 
analyser, och intresset för honom har bara tilltagit 
under senare år. Särskilt från 1980-talet och framåt 
har forskningen i hans författarskap varit mycket 
omfattande. Brett anlagda studier i hans verk har 
publicerats av Claes Ahlund, Tom Karlsson, engels-
mannen Laurie Thompson och den belgiske litte-
raturforskaren Georges Périlleux. I doktorsavhand-
lingens form har hans författarskap behandlats av 
Kerstin Laitinen, Karin Palmkvist och Lotta Lo-
tass. Hans Sandberg har skrivit om Dagermans för-
hållande till politiken (redan 1979), medan Gösta 
Werner och Anders Ohlsson har studerat hans rela-
tion till filmen. Dagermans liv har dessutom nyligen 
skildrats i en stor fransk biografi av Georges Ueber-
schlag. Därtill kommer en lång rad viktiga artiklar 
om författarskapet av bland andra Magnus Florin, 
Aris Fioretos och Per Erik Ljung. Nämnas bör kan-
ske också att hans Samlade skrifter gavs ut av Hans 
Sandberg mellan 1981 och 1983 och för tillfället åter 
publiceras i en vacker utgåva med nyskrivna förord 
av internationellt välkända författare.

Den gängse uppfattningen om Dagerman har 
varit att hans diktning präglades av ångest och 
dödslängtan. Tillsammans med Erik Lindegren 
har han för många framstått som den främste re-
presentanten för vad Karl Vennberg i en berömd 
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artikel från 1949 kallade ”den moderna pessimis-
men” i efterkrigstidens andliga klimat. Till denna 
slutsats har kritikerna och forskarna ofta nått inte 
bara genom att undersöka Dagermans texter och 
relatera dessa till samtidens dominerande filoso-
fiska och politiska strömningar, utan också genom 
att studera författarens tragiska levnadsöde. Da-
germans självmord 1954 har utan tvivel kastat en 
mörk skugga över hans litterära skapande och gjort 
det svårt att undvika ett biografiskt perspektiv på 
hans texter.

I senare forskning har det emellertid funnits an-
satser till en mer nyanserad tolkning. I en reviderad 
utgåva av sin klassiska monografi om författaren 
medgav Olof Lagercrantz 1991 att han ursprung-
ligen (det vill säga 1958) hade studerat Dagermans 
verk som en sorts omvänd detektivroman för att be-
visa att slutet var oundvikligt. Nu skulle han i stäl-
let ”vilja befria Dagerman från den ångest som vi-
lar över bilden av honom och se mer än förr till det 
kvicka, lustiga, ömsint medmänskliga”. Den fors-
kare som hittills mest målmedvetet har försökt lyfta 
fram dessa sidor hos Dagerman är Lotta Lotass, 
som i sin avhandling Friheten meddelad. Studier i 
Stig Dagermans författarskap (2002) argumenterar 
för att människans frihet och hennes komplicerade 
relation till sin nästa utgör författarskapets tema-
tiska kärna. Lotass menar dessutom att Dagerman 
under senare hälften av sitt författarskap i allt större 
utsträckning vände sig till en kristen föreställnings-
värld, och på den punkten ansluter hon sig till flera 
andra forskare (exempelvis Kai Henmark, Claes 
Ahlund och Magnus Florin) som har velat iaktta en 
utveckling i Dagermans produktion, där i synner-
het den sista romanen, Bröllopsbesvär, skulle mar-
kera en vändning mot en mer förtröstansfull och 
livsbejakande attityd.

Rikard Apelgren har i sin avhandling En dröm 
i Lagarnas hus. Ögonblicket, människan och det 
transcendenta gått ett stycke längre i den här rikt-
ningen. Liksom Lotass tar han avstånd från den 
äldre forskningens ensidiga betoning av ångest och 
värdenihilism hos Dagerman för att i stället peka på 
en ljusare och mer hoppingivande religiös dimen-
sion i författarskapet. Han vill emellertid inte som 
Lotass begränsa Dagermans religiositet till en spe-
cifikt kristen föreställningsvärld eller till en fråga 
om frihet och mellanmänskliga relationer. Enligt 
Apelgren utmärks Dagermans författarskap allt-
ifrån begynnelsen av en mystiskt färgad längtan 
efter något absolut bortom människans jordiska 
och förgängliga tillvaro.

Sitt grundläggande teoretiska perspektiv har 
Apelgren hämtat från den fransk-amerikanske se-
miotikern Michael Riffaterre, och av helt central 
betydelse för hans undersökning är begreppet ”ma-
tris”. Med ”matris” förstår Riffaterre ett slags tema-
tiskt mönster som ligger till grund för meningspro-
duktionen i texten men som främst yttrar sig i form 
av grammatiska eller semantiska avvikelser från tex-
tens mimetiska norm. Genom att fästa uppmärk-
samhet på sådana avvikelser vill Apelgren visa hur 
den dagermanska texten ibland ”skiftar kod” från 
en profan till en religiös ”diskurs”. Dessa moment i 
texten kallar han ”uppmärksamhetsställen” (s. 20), 
och de utgörs i regel av klart avgränsade och starkt 
framhävda ögonblick i textens handling, då någon 
av de fiktiva gestalterna får en djupare insikt i ett 
visst sammanhang eller kommer till slutgiltig klar-
het om något.

Den här typen av upplevelser brukar inom lit-
teraturvetenskapen såväl som inom religionsveten-
skapen karakteriseras med termen ”epifani”, men 
Apelgren värjer sig mot detta ords teologiska kon-
notationer och föredrar den mer neutrala benäm-
ningen ”erfarenhetsögonblick” (s. 23). Bland dessa 
skiljer han dessutom mellan ”insiktsögonblick” och 
”förklaringsögonblick”. Trots detta menar Apel-
gren att ögonblicket hos Dagerman alltid är för-
knippat med en andlig och i grunden mystisk er-
farenhet. Vad angår mystiken hänvisar han främst 
till Rudolf Ottos klassiska framställning i Das Hei-
lige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen 
und sein Verhältnis zum Rationalen (1917) och 
tar där i synnerhet fasta på tanken att människan 
måste ”annihilera” sitt eget jag för att kunna upp-
leva den transcendenta, absoluta och gudomliga 
realitet som Otto kallar ”det numinösa”. I Dager-
mans författarskap är det emellertid ofta så att den 
transcendenta upplevelsen förhindras på grund av 
yttre, inte sällan triviala omständigheter, och dessa 
jordiska tillfälligheter sammanfattar Apelgren med 
uttrycket ”det hindersamma” (s. 31). Eftersom den 
mystiska erfarenheten hos Dagerman är ett slags 
tröskelupplevelse, då människan befinner sig vid 
gränsen till en helt annan tillvaro, hänvisar Apel-
gren slutligen till den ryske litteraturforskaren Mi-
chail Bachtins teorier om ”tröskelns kronotop”.

I sin tillämpning av dessa teorier på Dagermans 
författarskap praktiserar Apelgren en metod som 
numera har blivit så vanlig inom svensk litteratur-
vetenskap att man ibland glömmer bort att den 
faktiskt är en speciell metod, nämligen närläsning. 
Han koncentrerar sig med andra ord på den litte-
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rära texten som sådan och ser bort från dess rela-
tion till författarens liv, till dess historiska kontext 
och till dess förbindelser med andra litterära texter. 
Orsaken är förmodligen att Apelgren vill komma åt 
en problematik som ligger dold i textens djup och 
bara kan framträda i och genom själva läsningen. 
De verk av Dagerman han har valt att se närmare på 
är romanerna Ormen (1945), De dömdas ö (1946), 
Bränt barn (1948) och Bröllopsbesvär (1949) samt 
de bägge novellerna ”Den hängdes träd” (1945) och 
”De röda vagnarna” (1946). Han berör också flyk-
tigt ett antal dikter av Dagerman, dramat Den yt-
tersta dagen (1952) och prosafragmentet Tusen år 
hos Gud (1954). Texterna behandlas i kronologisk 
ordning för att den underliggande religiösa proble-
matiken bättre skall kunna belysas.

I det första kapitlet av det parti som övergri-
pande har kallats ”Ögonblicket, människan och 
det transcendenta” studerar Apelgren Dagermans 
debutroman. Ormen är en bok som har blivit känd 
för att kanske bättre än något annat litterärt verk 
skildra det andliga klimatet i Sverige under bered-
skapsåren (handlingen kretsar som bekant kring en 
grupp värnpliktiga soldater på ett logement) och 
för att på ett sinnrikt sätt diskutera den moderna 
människans ångest. En vanlig åsikt är att ångesten, 
sådan Dagerman här och på andra håll gestaltar 
den, visserligen har sin förutsättning i yttre, poli-
tiska och sociala faktorer, men djupast sett bottnar i 
psykologiska konflikter hos den enskilde individen. 
Exempelvis har Kerstin Laitinen i sin avhandling 
Begärets irrvägar (1986) tagit hjälp av psykoana-
lysen för att demonstrera vilken traumatisk bety-
delse den frånvarande modern hade för Dagerman. 
Apelgren vill däremot i sin läsning av Ormen visa 
att ångesten hänger samman med en mer grundläg-
gande religiös problematik. Genom att analysera 
ett antal centrala ögonblick i texten, där någon av 
personerna (Irène, Sörenson, Glada laxen, Gideon 
och Scriver) har förhindrats att bryta sin känslo-
mässiga eller existentiella isolering, argumenterar 
han för att ångestkänslan väsentligen består i en 
upplevelse av att vara åtskild från ett transcendent 
och gudomligt sammanhang.

I nästa kapitel uppmärksammar Apelgren ett par 
snarlika ögonblick i novellerna ”Den hängdes träd” 
och ”De röda vagnarna”. Bägge berättelserna hand-
lar om andliga och religiösa erfarenheter, under-
stryker Apelgren, men om huvudpersonen i den 
senare novellen (Helge Samson) framförallt upple-
ver en förfärande meningslöshet och ensamhet när 
han betraktar de rödmålade vagnarna på ett natt-

ligt godståg, får huvudpersonen i den förra (Karl) 
en mystisk vision av ett högre sammanhang när han 
uppsöker ett träd i vilket en man tidigare på da-
gen har hängt sig. Liksom på flera ställen i Ormen 
finns det utan tvivel en kristen symbolik i ”Den 
hängdes träd”, konstaterar Apelgren. Dock är re-
ferenserna till en specifikt kristen föreställnings-
värld så vaga att man snarast bör tala om en ”reli-
giös grundupplevelse” av ”det outsägliga gränslösa”, 
tillägger han (s. 75).

Till ungefär samma konklusion kommer Apel-
gren i sin läsning av De dömdas ö i avhandlingens 
nästföljande kapitel. Det ligger nära till hands att 
förstå denna historia om ett antal skeppsbrutna in-
divider på en öde ö som en ganska tidstypisk exis-
tentialistisk allegori över den moderna människans 
predikament i en meningslös och absurd tillvaro. 
Men också här finns det en längtan efter det trans-
cendenta, menar Apelgren, och pekar bland annat 
på romanens slutscen, där Lucas Egmont går ut i 
vattnet för att ta sitt eget liv. Scenen kan sägas vara 
ett symboliskt uttryck för den sjunkande eller fal-
lande rörelse som utgör ett genomgående tematiskt 
element i Dagermans verk, men Apelgrens tolkning 
av den skiljer sig från tidigare forskares. Medan ex-
empelvis Claes Ahlund i sin monografi Fallets lag 
och jagets stjärna påstår att fallet hos Dagerman 
aldrig utmynnar i något ”organiskt sammanhang”, 
utan så gott som alltid leder till ”negation, brist, 
förlust eller död” (citerat efter Apelgren, s. 102 f ), 
hävdar Apelgren tvärtom att Egmonts nedstigande 
i vattnet samtidigt är en rörelse uppåt, mot ett vikt-
löst tillstånd, där kroppen inte bara blir ett med 
naturen utan även införlivas med en helhet av kos-
misk och transcendent karaktär.

Bränt barn är en helt annan typ av roman än De 
dömdas ö (realistisk snarare än allegorisk eller sym-
bolisk), och i sin läsning av denna medger Apel-
gren att textens ”profana diskurs” främst består av 
en närgående psykologisk skildring av huvudper-
sonen Bengts relation till sin far och sin styvmor. 
Men genom att lyfta fram Bengts ögonblick av in-
sikt eller klarsyn, då denne plötsligt förstår att han 
är förälskad i styvmodern och då han i slutet av ro-
manen formulerar ett slags modus vivendi för dem 
båda, försöker Apelgren visa hur den profana dis-
kursen även här slår över i en religiös. Inte minst 
med hänsyn till att berättelsens avslutande reflex-
ioner inleds med ett citat från Jesaja (”Och se, ök-
nen blommar”), vill Apelgren förstå Bengts återför-
ening med Gun inte bara som ett tillfälligt erotiskt 
möte mellan två älskande, eller som en psykoanaly-
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tiskt fattad moderssymbios, utan som ett tillstånd 
av gränsöverskridande enhet och frid, ja som ett 
slags ”unio mystica” (s. 120).

Den längsta analysen i Apelgrens avhandling 
kretsar kring Bröllopsbesvär, Dagermans sista och 
på senare år kanske mest omdiskuterade verk, och 
vad han här främst uppehåller sig vid är brudens in-
sikts- eller förklaringsögonblick i romanens avslu-
tande kapitel. Enligt Apelgren innehåller Hildurs 
ruelsefulla tankar på morgonen efter den bröllops-
fest som slutat med att hon gick till sängs med sin 
nyblivne makes kollega rentav embryot till en hel 
teologi. Även i Bröllopsbesvär finns det gott om re-
ferenser till en kristen föreställningsvärld, bland 
annat allusioner på en psalm av Johan Olof Wal-
lin (”Var är den Vän, som överallt jag söker?”), 
men Apelgren väljer återigen att tränga lite dju-
pare i texten och fundera över sjunkandets mystik. 
Det är denna tematik som förenar Hildurs reflex-
ioner med en anonym insändare som under rubri-
ken ”Varför älska vi att sjunka?” presenteras allde-
les i slutet av boken, hävdar han och antar att man 
trots textens kronologi därför kan förstå Hildurs 
tankar som ett svar på de frågor som ställs både av 
insändarskribenten och av romanen i dess helhet.

Det är särskilt en föreställning i Hildurs inre mo-
nolog som Apelgren väljer att fokusera, nämligen 
bilden av det mänskliga varat som ett hus utanför 
vilket det skulle finnas någon eller något som män-
niskan kan rikta sin längtan mot, och med utgångs-
punkt i denna bild argumenterar han i senare delen 
av sin analys för att Hildurs (eller Dagermans) ”teo-
logi” inkluderar ett slags tro på en transcendent och 
gudomlig realitet. Med hänvisning till flera andra 
människoöden i romanen tar han därmed avstånd 
både från Ahlunds profana läsning av texten och 
från Lotass’ kristet orienterade tolkning. Medan 
Lotass i hög grad betonar det jordiska eller hori-
sontella förhållandet människor emellan, och upp-
fattar den ständigt återkommande frasen ”man ta-
ger vad man haver” som ett övergripande motto för 
romanen, vill Apelgren i stället framhäva den ver-
tikala relationen mellan människan och en frånva-
rande gud. Ett kosmiskt perspektiv på människans 
tillvaro antyds även i bokens slutvinjett, där den all-
vetande berättaren betraktar de sovande männi-
skorna efter bröllopsnatten och förmedlar en bild 
av slutgiltig försoning, resonerar han.

I avhandlingens sista kapitel uppmärksammar 
Apelgren en tämligen sen dikt av Dagerman med 
titeln ”Inomhus”, som på ett intressant sätt anslu-
ter såväl till metaforiken i Hildurs monolog som 

till det postumt utgivna prosafragmentet Tusen år 
hos Gud, och där frågan om det transcendenta slut-
ligen framställs explicit i Dagermans diktning. För 
Apelgren är denna epilog till författarskapet av stor 
betydelse inte minst därför att den retrospektivt 
sprider ljus över den religiösa problematik som på 
ett djupare plan skulle ha varit närvarande i Dager-
mans skrivande alltifrån begynnelsen.

Innan man försöker ta ställning till denna över-
gripande tes i Apelgrens avhandling bör man syna 
hans metod i sömmarna och reflektera över de be-
gränsningar den automatiskt medför. Som tidigare 
nämnts tar Apelgren emfatiskt avstånd från andra 
forskares ensidigt biografiska tolkningar av förfat-
tarskapet, vilket man på sätt och vis kan förstå. Lä-
ser man (som Lagercrantz 1958) Dagermans tex-
ter med författarens tragiska levnadsöde i färskt 
minne finns det givetvis risk att man blundar för 
inslagen av exempelvis humor och ironi. Å andra 
sidan måste man väl säga att Dagermans självmord 
kastar ett ganska speciellt ljus över den existentiella 
och religiösa problematiken i hans texter. Kan man 
helt och hållet bortse från hans livsöde om man in-
tresserar sig för hans brottning med frågor som be-
rör livets mening och Guds existens?

Det är också oklart hur Apelgren egentligen för-
svarar sitt frånval av biografisk information. ”Detta 
motiveras av undersökningens läsart och dess ut-
gångspunkter”, skriver han (på s. 34), men om lä-
sarten består just i en närläsning av texten där för-
fattarpersonligheten är underordnad, kvarstår gi-
vetvis frågan om valet av metod. Man kan dessutom 
konstatera att Apelgren inte är helt konsekvent i sin 
”close reading”. När biografiska upplysningar fak-
tiskt kan ge stöd åt hans egna tolkningar tvekar han 
inte att hänvisa till Dagermans biografi (så sker ex-
empelvis på s. 123, 133 och 197), och självfallet måste 
man då undra om det finns någonting i författarens 
liv som skulle kunna tala emot Apelgrens läsningar. 
Här bör man komma ihåg att Dagerman var en po-
litiskt orienterad författare med ett nära förhål-
lande till den syndikalistiska rörelsen och ställde 
sig synnerligen skeptisk till allt som hade med kyr-
kan att göra. Att han inte konfirmerades, valde att 
gifta sig borgerligt och vägrade att döpa sina sö-
ner, har flera forskare noterat. Är sådan informa-
tion fullkomligt irrelevant när man vill undersöka 
den religiösa problematiken i hans författarskap?

En annan konsekvens av Apelgrens närläsning 
är att han så gott som helt bortser från intertex-
tuella förbindelser mellan Dagermans verk och 
annan litteratur. Det hade funnits rika möjlighe-
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ter att jämföra den existentiella eller religiösa pro-
blematiken hos Dagerman med likartade frågeställ-
ningar hos andra svenska eller utländska författare 
i samtiden. Lars Ahlin ligger förstås nära till hands, 
och till honom refererar Apelgren vid ett par tillfäl-
len. Men man skulle också kunna dra en del intres-
santa paralleller med Pär Lagerkvist, som ju även 
han grubblade över det transcendenta, med Gun-
nar Ekelöf, som hade ett nära förhållande till mysti-
ken, och (varför inte?) med jakobsbrottningen hos 
den sene Strindberg. Därutöver skulle man kunna 
aktualisera hela den existentialistiska traditionen i 
utlandet. Apelgren nämner Camus och dennes ab-
surdistiska livstro, men kunde givetvis ha pekat på 
många andra författare i Frankrike och det övriga 
Europa som under fyrtiotalet brottades med unge-
fär samma problem som Dagerman.

Inte heller Dagermans dragning till det mystiska 
och transcendenta försöker Apelgren kontextuali-
sera i någon nämnvärd omfattning. Mystiken är ju 
en gammal och mycket omfattande tradition i väs-
terländsk kultur, och man kan tycka att avståndet 
mellan Rudolf Otto och Stig Dagerman är tämli-
gen stort, såväl i kronologiskt som i kulturellt hän-
seende. Förutom Otto finns det många välkända 
auktoriteter på det här området – alltifrån Meister 
Eckhart och Jakob Böhme till Mircea Eliade – som 
Apelgren kunde ha hänvisat till. Likaså finns det 
litteraturvetenskapliga studier i ämnet som even-
tuellt hade kunnat hjälpa honom att precisera sina 
begrepp, till exempel Hans Ruins Poesiens mystik 
eller Anders Olssons Läsningar av intet. Den sista 
boken hänvisar Apelgren visserligen till, men bara 
i samband med en analys av Edith Södergrans dikt 
”Ingenting”.

Som en konsekvens av att Apelgren på detta sätt 
isolerar den dagermanska texten från ett bredare 
biografiskt, historiskt, litteraturhistoriskt och idé-
historiskt sammanhang tenderar hans läsningar att 
bli godtyckliga. På en del ställen i avhandlingen ver-
kar det som om han varit medveten om den risken 
och försökt kompensera sina subjektiva tolkningar 
med ett slags hypostaseringar av själva läsakten. När 
han (på s. 20) introducerar termen ”uppmärksam-
hetsställen” får man intrycket att det handlar om 
en motsvarighet till Riffaterres ”ungrammaticali-
ties”. Vad Riffaterre har i åtanke är emellertid nå-
got som förekommer i texten (vissa avvikelser från 
grammatiken eller från textens övergripande stilis-
tiska norm), medan Apelgrens term uppenbarligen 
syftar på något som i bästa fall förekommer hos lä-
saren (uppmärksamhet!). Inte desto mindre kom-

mer det senare i avhandlingen att låta som om dessa 
uppmärksamhetsställen skulle finnas i texterna helt 
oberoende av tolkaren.

Genom upprepningar och variationer av di-
verse uttryck för fruktan, skräck och ångest ”leds 
läsningen från en profan diskurs till en uppfatt-
ning av skildringens religiösa innebörd”, konstate-
rar Apelgren i sin analys av Ormen (s. 41) och fort-
sätter: ”Läsningen uppfattar betydelsen hos dessa 
uppmärksamhetsställen för förståelsen och tolk-
ningen av berättelsen som helhet”. Ungefär lika-
dant låter det i hans tolkning av Bränt barn: ”Till-
sammans med flera andra uppmärksamhetsställen 
i romanen uppfattar läsningen här ett skifte från en 
profan till en religiös kod” (s. 113). Bakom läsningen 
måste det naturligtvis finnas ett subjekt, och vem är 
det om inte avhandlingsförfattaren själv? Den frå-
gan aktualiserar ett mer generellt problem med när-
läsning av det slag som Apelgren praktiserar. Antar 
man som han (eller Riffaterre) att det finns någon 
form av underliggande eller ”undertryckt” seman-
tiskt mönster i texten får just läsningen väldigt stor 
betydelse. Eftersom det bara är genom läsningen 
som verkets djupare mening kan framträda blir lä-
saren ensam herre över texten. Men hur skall man 
då kunna skilja den ena läsningen från den andra? 
Vilka är de empiriska kriterierna på att Apelgrens 
tolkning är bättre än andra forskares?

Man bör här komma ihåg att Riffaterres teori 
berör lyrik och inte prosa. När författaren till Se-
miotics of Poetry (1978) ger sig i kast med att iden-
tifiera matrisen för en dikt studerar han mycket 
noga språket i texten, alltså grammatiken, stilen, 
metaforiken och det metriska mönstret. Med ett 
närmast filologiskt nit försöker han förankra sin 
tolkning i rent lingvistiska iakttagelser. Apelgren 
studerar däremot berättarkonst, som både språk-
ligt och tematiskt är mer löst strukturerad än lyrik. 
Får man tro vissa forskare (till exempel Bachtin), 
skulle den moderna romanen rentav ha en dialo-
gisk eller polyfon struktur, där många olika röster 
och många olika perspektiv på verkligheten bryts 
mot varandra. Kan man då utan vidare anta att me-
ningsproduktionen i samtliga romaner och novel-
ler av Dagerman bygger på en och samma matris? 
Knappast, och när Apelgren likväl söker urskilja en 
sådan gemensam nämnare kan han inte som Riffa-
terre studera texterna i alla deras lingvistiska detal-
jer. Han måste förlita sig på sin intuition och helt 
enkelt välja ut kortare episoder ur verken, ”ögon-
blick”, som just i hans ögon ter sig semantiskt eller 
tematiskt centrala.
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Enligt Apelgren består den underliggande ma-
trisen i Dagermans diktning av en längtan efter det 
transcendenta. Man kan ifrågasätta denna tes, och 
jag skall strax förklara varför. Men först vill jag un-
derstryka att Apelgren på ett övertygande sätt har 
lyckats visa att det finns en grundläggande religiös 
problematik i författarskapet och att många av de 
ögonblick han uppmärksammar i Dagermans tex-
ter bör betraktas som en sorts mystiska upplevelser. 
Vad jag ställer mig skeptisk till är åsikten att Dager-
man skulle sträva efter något absolut eller gudom-
ligt. Liksom många tidigare forskare menar jag att 
Dagerman på gott och ont saknar en tro på något 
annat än livet i denna värld. Med Hugo Friedrich 
vill Claes Ahlund karakterisera hans hållning som 
en ”tom transcendens”, det vill säga en metafysisk 
längtan utan konkret objekt, och Lotta Lotass be-
tonar, som tidigare nämnts, det inomvärldsliga och 
mellanmänskliga perspektivet i hans författarskap.

Vad som gör det svårt att komma tillrätta med 
Dagermans andliga grubbel är inte bara det faktum 
att hans texter är genomsyrade av ett religiöst, över-
vägande kristet bildspråk (så förhåller det sig med 
många västerländska författare), utan också att han 
gärna använder sig av en metaforik som så att säga 
framtvingar föreställningen om ett hinsidesrike. I 
sin analys av Ormen konstaterar Apelgren att be-
rättelsen handlar om ”människans predikament i 
en absurd och hinderlig värld” och därför kan föra 
tankarna till Camus’ skildringar av tillvarons totala 
meningslöshet (s. 56). ”Men berättelsens framställ-
ning av människans existentiella ensamhet och av 
hennes belägenhet i en absurd värld blir menings-
full endast under antagandet av ett radikalt mot-
satt tillstånd”, förklarar han (s. 56 f ), och förtydli-
gar: ”Vad som indirekt uttrycks i berättelsen via en-
samheten och det hindersamma är ett motsatt till-
stånd av transcendent enhet och mening. Det som 
är föremålet för människans längtan framställs i bil-
den av dess totala frånvaro” (s. 57). Den paradox-
ala logiken i detta resonemang tycks vara att själva 
meningslösheten framtvingar en föreställning och 
ett hopp om en transcendent mening.

En liknande tankegång präglar Apelgrens ana-
lys av De dömdas ö. När han diskuterar Lucas Eg-
monts livssyn medger han att denna främst kretsar 
kring Guds förfärande frånvaro. Samtidigt hävdar 
han att det i Egmonts tankar på varats kaos ”blottas 
[…] en saknad och en längtan efter det frånvarande 
något vilket indirekt framställs genom dess konse-
kventa uteblivande. Frånvaron av längtans objekt 
utgör också själva förutsättningen för denna sak-

nad” (s. 96). Om Gud är frånvarande i människans 
liv (eller ”ligger på lit de parade på en långt annan 
stjärna”, som Egmont uttrycker det), så måste han 
alltså existera! Utan tvivel bidrar Dagermans bild-
språk till att generera denna tanke. Föreställer man 
sig den jordiska tillvaron som en öde ö, ligger det 
onekligen nära till hands att drömma om en annan 
(och bättre) värld bortom havet.

Samma typ av metaforik med likartade metafy-
siska implikationer finner man hos många andra 
författare. I svensk litteratur är det kanske fram-
förallt Pär Lagerkvist man kommer att tänka på. 
Lagerkvist beskrev gärna människans liv som ett 
fängelse, ett slutet och klaustrofobiskt rum, och 
den bilden framkallade hos honom omedelbart en 
längtan efter ett sannare liv utanför fängelsets mu-
rar. Som framgår av Hildurs monolog i Bröllopsbe-
svär kunde även Dagerman uppfatta livet som ett 
hus: ”Det finns ett hus, det står väl nånstans på en 
friköpt tomt. I det huset är jag fönstret och du är 
dörren, alla är vi nånting i det huset. Därför behö-
ver huset alla, det behöver till och med en smutsig 
sten under fotskrapan. Och det behöver tröskeln 
som suckar efter frihet, som om det fanns någon 
frihet utanför huset. Utanför huset finns det ing-
enting men inne i huset finns bestämmelsen.” (Ci-
terat efter Apelgren, s. 128.)

Intressant nog betonar Dagerman här att det 
inte finns någonting utanför huset, och likväl ver-
kar det som om själva bilden av ett avgränsat rum 
tvingar honom att spekulera över vad som exi-
sterar (eller inte existerar) på utsidan. Kanske är 
det rentav denna tvångstanke Dagerman syftar på 
när han talar om ”bestämmelsen” i huset. Hur som 
helst riskerar även Apelgren att bli offer för detta 
bildspråk och i Dagermans texter läsa in en meta-
fysisk strävan som egentligen bara förekommer där 
i form av en illusion.

Man kan också rikta en annan och måhända all-
varligare invändning mot Apelgrens tes. I sin argu-
mentation för att det skulle finnas en transcendent 
längtan hos Dagerman är det framförallt den sjun-
kande eller fallande rörelsen han lyfter fram. Som 
han förtjänstfullt demonstrerar förekommer denna 
överallt i Dagermans diktning, alltifrån Scrivers fall 
från gesimsen i Ormen till den anonyma insända-
ren om varför vi ”älskar att sjunka” i Bröllopsbesvär. 
Ibland handlar det om en rörelse nedåt i rent fysisk 
bemärkelse, men lika ofta är det fråga om ett mo-
raliskt eller existentiellt fall. Än är rörelsen ofrivil-
lig, än utgör den ett medvetet och viljestyrt ned-
stigande. Andra forskare har tidigare uppmärksam-
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mat den här symboliken, i synnerhet Magnus Flo-
rin, Per Erik Ljung och Claes Ahlund, men vad som 
skiljer Apelgrens tolkning från deras är att han vill 
se den nedåtgående rörelsen som ett uttryck för en 
mystisk längtan efter det transcendenta.

Rent spontant kan man tycka att detta är en 
märklig tankegång. Samma typ av rörelse före-
kommer i en lång rad andra moderna författar-
skap (man kan för enkelhets skull tänka på två så 
olika författare som Baudelaire och Strindberg), 
och där betecknar descensionen för det mesta en 
rörelse bort från idealens upphöjda och abstrakta 
värld, mot en sinnligt konkret och inte sällan infer-
nalisk tillvaro. Får man tro Apelgren, skulle Dager-
man vända upp och ned på denna metaforik. Som 
tidigare nämnts vill han förstå Lucas Egmonts själv-
mord i havet som ett slags kosmisk hemkomst. En 
likartad annihilering av jaget drabbar många andra 
gestalter i Dagermans verk, och i så gott som samt-
liga fall skulle det enligt Apelgren handla om ett 
mystiskt uppgående i ett högre sammanhang. Frå-
gan är emellertid om detta sammanhang verkligen 
har en transcendent och gudomlig karaktär. Man 
kunde förmodligen lika gärna påstå att det hand-
lar om ett restlöst uppgående i naturen eller det 
jordiska livet.

Särskilt tydligt blir detta i exemplet med ”Sni-
geln” i Bröllopsbesvär (s. 187–190). Victor Palm, 
som han egentligen heter, är en enstöring som mest 
intresserar sig för sitt hus, sina klockor och sina grö-
dor. Vid något tillfälle under bröllopsnatten för-
svinner han och återfinns nästan helt begravd i ett 
rågfält. Apelgren jämför den här händelsen med 
Helge Samsons fantasier (i ”De röda vagnarna”) 
om att bli begravd under en hög av tygbalar. I slu-
tet av romanen stiger Snigeln ned från sin cykel, 
ställer en medhavd klocka på marken och somnar 
in i gräset samtidigt som klockan slår sex. Förutom 
bruden själv sover nu också alla de andra perso-
nerna i romanen. Apelgren har alldeles rätt i att 
det här handlar om en symbolisk gestaltning av 
människans längtan att äntligen få ”vila i världens 
famn”, som det på något ställe heter i Bränt barn. 
Men är det verkligen ett översinnligt eller ”över-
svinnligt” sammanhang Victor Palm och de andra 
sjunker in i? Det rör sig väl snarare om ett återfö-
rande till naturens eviga kretslopp. Skulle man inte 
rentav kunna hävda att det är människans irrite-
rande längtan efter ”något annat” som till sist upp-
hör när hon når den existentiella nollpunkt som 
drabbar Victor Palm, Lucas Egmont och många 
andra Dagermangestalter?

Det är en mycket ingående läsning av Dagermans 
författarskap Apelgren har presterat. Även om man 
kan ställa sig skeptisk både till hans teoretiska me-
tod och till avhandlingens övergripande tes måste 
man imponeras av den konsekvens med vilken han 
argumenterar för sina ståndpunkter. Många cen-
trala passager i Dagermans berättarkonst blir i hans 
avhandling belysta på ett nytt och överraskande sätt. 
Genom att gå i kritisk men fruktbar dialog med tidi-
gare forskning har han fördjupat och nyanserat vår 
kunskap om Dagermans författarskap. Det finns 
onekligen klara brister i hans läsningar av enskilda 
texter, men dessa förmildras i viss mån av det starka 
engagemang som på det hela taget präglar hans av-
handling. Liksom Dagermans eget författarskap 
vittnar Apelgrens avhandling om en övertygelse att 
litteraturen kan vara nyckeln till en bättre förståelse 
av livets yttersta frågor, och åtminstone för stunden 
stilla vårt omättliga behov av tröst.

Rikard Schönström

Axel Englund, Stroke Darkly the Strings. On Paul 
Celan and Music. Department of Literature and 
History of Ideas, Stockholm University. Stock-
holm 2011.

I will begin with the interpretation of the disser-
tation’s title. It has to be clear, that every summary 
already and always is an interpretation. Here I 
would like to start with the main title and then 
continue with the subtitle of the dissertation. The 
main title presents a short quotation of Celan’s 
well known poem “Todesfuge” (“Death Fugue”): 
“Streicht dunkler die Geigen” (“darkly now stroke 
your strings”). So here we have the complex con-
nection of the main title of the dissertation to Paul 
Celan’s complete line: “er [“der Tod, der ein Meister 
aus Deutschland ist”] ruft streicht dunkler die Gei-
gen dann steigt ihr als Rauch in die Luft” — “he 
[“death, who is a master from Germany”] calls out 
more darkly now stroke your strings, then as smoke 
you will rise into the air”. This quotation features 
many things which point back to the dissertation’s 
general subject: the musical theme of the violins, 
presented as if painted in still life; then the “strok-
ing”, the intense touch of the string with the bow, 
the dual meanings of tactility, the touch of the lead-
ing hand with the violin bow on the string and the 
one being touched, sensing the note or only the 
stroking. Finally “dunkel”, “darkly” (sombre), ly-


