
 

 

Berättande lyrik? 

En narratologisk analys av lyrisk poesi med 

utgångspunkt i Erik Lindegrens och Werner 

Aspenströms fyrtiotalsproduktion 

 

Mårten Sundholm 

 

 

Ämne: Litteraturvetenskap 

Nivå: Magister 

Poäng: 30 hp 

Ventilerad: Vt 2012 

Handledare: Mattias Pirholt 

 

Litteraturvetenskapliga institutionen 

Uppsatser inom litteraturvetenskap



Innehållsförteckning

Inledning .............................................................................................................................................. 1 

Syfte och frågeställningar ................................................................................................................ 2 

Det lyriska ....................................................................................................................................... 3 

Material ........................................................................................................................................... 5 

Fyrtiotalismen som litteraturhistoriskt begrepp .............................................................................. 7 

Transgenerisk narratologi .............................................................................................................. 10 

Den narrativa lyriken ......................................................................................................................... 18 

Den lyriska berättaren ................................................................................................................... 19 

Den lyriska storyn ......................................................................................................................... 28 

Lyrikens specifika narrativitet ............................................................................................................ 39 

Lyrikens dubbla story .................................................................................................................... 39 

Ögonblicksdiktens narrativitet ...................................................................................................... 44 

Sammanfattande diskussion ............................................................................................................... 52 

Litteratur............................................................................................................................................. 56 



1 

Inledning 

Lyrik beskrivs ofta i termer av subjektivitet, originalitet, omedelbarhet och transcendens. Den 

lyriska genren betraktas som allmängiltig, obunden av tid och rum, direktverkande, icke-dynamisk 

och därmed i grunden icke-narrativ. Denna syn på lyriken som en litterär uttrycksform, vars 

grundläggande egenskaper står i en tydlig kontrast till romanens och novellens narrativa struktur, 

har historiskt inneburit att lyriken i stort sett har ignorerats av den narratologiska 

litteraturforskningen. Brian McHale menar i artikeln ”Narrative in Poetry” i Routledge 

Encyclopedia of Narrative Theory (2005), att detta förbiseende kan spåras till ”the early-twentieth-

century devaluation of narrative in poetry”.
1
 Åsidosättandet av lyriken medförde i förlängningen en 

arbetsdelning där den akademiska lyrikforskningen kommit att ägna mycket liten uppmärksamhet åt 

narrativitet, medan den narratologiska forskningen å sin sida alltså i princip helt ignorerar lyriken. 

Denna arbetsdelning grundar sig i en modern syn på lyriken, som med största sannolikhet går 

att spåra tillbaka till romantikens geniestetik och dess fokus på det transcendentala, det subjektiva 

och konstens gudomliga inspiration. Sådana perspektiv på en litterär genre är inte naturgivna utan i 

högsta grad utsatta för historisk förändring. McHales arbetsdelning får alltså genom ett sådant 

resonemang ett starkt drag av godtycklighet och historisk bundenhet. Den grundar sig mer i litterära 

och akademiska konventioner än i faktiska förhållanden, vilket medför stora möjligheter att utmana 

rådande föreställningar såväl inom narratologin som inom lyrikforskningen. Försök i den riktningen 

har börjat genomföras i samband med att det narratologiska fältet under de senaste årtiondena 

upplevt en massiv expansion. Intresset för berättande och narrativitet har spridit sig utåt, från de 

akademiska discipliner där det ursprungligen uppstod, och idag intresserar man sig för berättandet 

och dess funktioner inom såväl naturvetenskap och medicin som psykologi och psykologisk terapi. 

I takt med denna expansion har man också i högre grad börjat rikta uppmärksamhet mot berättelsen 

som allmänt fenomen och inte enbart för dess funktioner i enskilda artefakter. Narrativiteten har 

mer och mer kommit att betraktas som något allestädes närvarande och som en grundläggande 

funktion i mänsklighetens förståelse av sin omvärld.
2
 Trots detta har McHales arbetsdelning i mångt 

och mycket bestått och lyriken betraktas fortfarande av många narratologer som en icke-narrativ 

genre, en ontologisk motsats till de narrativa genrena, trots den moderna narratologins anspråk på 

allmängiltighet och universalism. 

                                                 
1 McHale, Brian, ”Narrative in Poetry”, Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, red. David Herman, Manfred 

Jahn & Marie-Laure Ryan, London 2005, s. 356. 

2 Kreiswirth, Martin, ”Narrative Turn in the Humanities”, Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, red. David 

Herman; Manfred Jahn & Marie-Laure Ryan, London 2005, s. 378. 
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Ett antal studier har trots allt genomförts, framför allt inom den tyska berättelseforskningen. 

Dessa är dock ofta av övergripande karaktär och fungerar mestadels som ingångar i ämnet med 

förslag till framtida ämnen och fenomen att undersöka. I en svenska kontext finns ännu så länge 

endast en kortare artikel av Ilona Hanke som tar upp en dikt av vardera Gunnar Ekelöf, Pär 

Lagerkvist och Björn Håkanson.
3
 Hennes pågående avhandlingsarbete i ämnet fokuserar den 

österrikiske poeten Ernst Jandl och placerar sig således i mångt och mycket utanför det svenska 

språkområdet. Det finns alltså ett begynnande intresse för ett narratologiskt synsätt på lyrik samt ett 

antal studier i ämnet, även om bara en av dessa behandlar svensk lyrik. Tiden kan anses vara mogen 

för ett mer uttömmande försök att även inom det svenska språkområdet undersöka lyrikens 

förhållande till narrativitet och narratologins förhållande till lyriken, och att utmana de antaganden 

och föreställningar som dominerar fältet. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utifrån två svenskspråkiga författarskap undersöka på vilka sätt den 

narratologiska analysmetoden går att applicera på lyrik samt vad detta kan få för konsekvenser 

rörande synen på narratologi som metod och lyrik som genre. Bakom detta syfte döljer sig en 

teoretisk och metodisk utgångspunkt: även den lyriska genren uppvisar kvaliteter som går att 

analysera med i princip samma narratologiska verktyg som traditionellt sett tillämpats på prosa och 

epik. Sådana kvaliteter kan sägas uppträda i högre eller mindre grad i olika artefakter och det sätt på 

vilken denna gradering gör sig gällande samt vilka implikationer detta medför diskuteras också. 

Begreppet ”lyrik”, eller ”lyrisk poesi”, ska uppsatsen igenom förstås något smalare än hur lyrik och 

poesi-begreppen historisk oftast har uppfattats. I denna uppsats fungerar lyrik och lyrisk poesi som 

begrepp för den poesi som vanligtvis inte ansetts vara narrativ, den poesi som brukar ställas i 

motsats både till epiken och till den berättande poesi som i princip utgörs av i lyrisk form 

presenterade berättelser.
4
 På så sätt utesluts exempelvis episk diktning, ballader och poesi där ett 

uppenbart fokus ligger på berättandet av en historia ur lyrikbegreppet och därmed ur uppsatsens 

undersökningsobjekt. Denna något stipulativa definition av lyrikbegreppet är nödvändig för att 

undersökningen inte ska fastna i gamla narratologiska hjulspår. Tillämpandet av narratologiska 

begrepp på uppenbart narrativt konstituerad lyrik skulle inte på något grundläggande sätt skilja sig 

från narratologins traditionella tillämpning på exempelvis romaner eller noveller. 

                                                 
3 Hanke, Ilona, ”Om gränserna mellan de litterära huvudgenrerna och deras överskridande”, Gränser i nordisk 

litteratur/Borders in Nordic Literature, red. Clas Zilliacus; Heidi Grönstrand & Ulrika Gustafsson, Åbo 2008, s. 

239–246 (IASS XXVI 2006 vol. 1). 

4 I engelskspråkig litteratur används oftast termen ”lyric poetry” i motsats till ”narrative poetry”. Begreppet ”lyrisk 

poesi” kan ses som en rak översättning av detta, men oftast kommer jag använda begreppet ”lyrik”. 
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Undersökningen utgår från följande övergripande frågeställningar: på vilket eller vilka sätt 

kan narratologiska insikter, verktyg och begrepp användas i analys och tolkning av den lyrik som 

traditionellt sätt inte ansetts besitta narrativa kvaliteter? Hur kan denna teoretiska och metodiska 

infallsvinkel påverka och berika synen på lyrik som genre och vad kan den tillföra narratologin som 

forskningsfält och litteraturvetenskaplig metod? 

 

Det lyriska 

Lyrik är som litteraturvetenskaplig genrebeteckning betydligt mer och omdiskuterat och 

svårdefinierat än dess motsvarigheter epik och dramatik. Werner Wolf pekar i artikeln ”The Lyric: 

Problems of Definition and a Proposal for Reconceptualisation” (2005) på hur lyrikbegreppet till, 

skillnad från exempelvis dramatiken, motstår alla försök att finna en enkel, tydlig och koncis 

definition. Genreteorin borde därför, menar Wolf, sträva efter att finna ett sätt att beskriva vad som 

gör lyriken till lyrik i läsarens ögon.
5
 I syfte att konstruera en sådan definition pekar Wolf ut nio 

kriterier för lyricitet som tidigare forskare föreslagit. Till dessa hör bland annat lyrikens musikalitet 

och dess muntligt performativa egenskaper (det vill säga att lyrisk text ofta är avsedd att läsas upp 

eller deklameras), dess ofta kortfattade karaktär, dess tillsynes omedierade och självreflexiva 

kvaliteter och avvikandet från vardagsspråkets konventioner.
6
 Vid närmare påseende, menar Wolf, 

håller egentligen inget av dessa kriterier måttet. Det enda som verkligen kan sägas om den lyriska 

dikten är att det består av litterär text och att den är fiktionell till sin karaktär (och detta gäller ju i 

princip all litterär produktion). Måste vi, frågar sig Wolf, följaktligen dra slutsatsen att 

the general consequence of this state of affairs is as Andreas Mahler said in the opening sentence of his 

dictionary entry of the 'lyric', namely that 'the lyric cannot generally be defined' […]? The answer must 

indeed be 'yes', if what is looked for is a neat, exclusively text-based definition of the lyric as a class 

inside a system of literary macro-genres defined by a number of fixed qualities. However, if all 

definitions of the lyric in this strict sense are hopeless and lead into an impasse, this does not mean that a 

description of the phenomenon is equally futile. […] As already said, it should at least be possible to 

explain why recipients in general have a fairly acurate ability for identifying a poem when they are 

confronted with one […].
7 

Wolf menar att de försök som hittills gjorts att slå fast en generell definition av lyriken varit mer 

eller mindre missriktade. Genom att söka en textcentrerad, ahistorisk och normativ definition, 

                                                 
5 Wolf, Werner, ”The Lyric: Problems of Definition and a Proposal for Reconceptualisation”, Theory into Poetry: 

New Approaches to the Lyric, red. Eva Müller-Zettelman & Margarete Rubik, Amsterdam 2005, s. 24. 

6 Ibid. s. 24–31. 

7 Ibid. s. 31 f. 
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baserad på tanken på ett slags lyrikens inre väsen, har tidigare teoretiker i sina definitioner fokuserat 

ett fåtal av lyrikens grundläggande drag och således uteslutit en stor del av dessa. Den som i alltför 

hög grad fokuserar rim och meter som ett grundläggande kriterium för den lyriska texten utesluter 

prosadikten och så vidare. Även den lyriska genrens historiska utveckling och de förändringar som 

skett i synen på vad som i grunden utgör en lyrisk text har, enligt Wolf, ofta förbisetts även om det 

på senare tid tagits större hänsyn till sådana faktorer.
8
 

I förordet till antologin Genreteori (1997), vilken innehåller viktiga texter inom området 

översatta till svenska, presenterar redaktörerna Eva Hættner Aurelius och Thomas Götselius ett stort 

antal frågeställningar för att exemplifiera de problem som genreteoretiker i huvudsak har sysselsatt 

sig med. Dessa grupperas utifrån de två sammanfattande huvudfrågorna ”Vad är en genre?” och 

”Hur förhåller sig genrerna till varandra?”.
9
 Werner Wolfs svar på den första frågan blir alltså att 

frångå den kategoriskt binära beskrivningen av en specifik artefakt som antingen tillhörande eller 

icke tillhörande en viss genre. Istället föreslår han en genreindelning baserad på prototyper: ”A 

prototype is characterized by a number of features that are mentally stored and are then used as 

standards for the identification of phenomena which are intuitively felt to be similar, but on closer 

inspection may turn out to correspond to these standards to various degrees only.”
10

 Wolf tacklar 

alltså problemet med fastställandet av en texts genretillhörighet genom att låta läsarens identifiering 

av ett antal innehållsliga drag bestämma dess plats i genresystemet. På så sätt, menar han, kan även 

de texter som inte helt uppfyller alla de kriterier som i forskningen pekats ut som grundläggande för 

den lyriska genren ändå klassificeras som mer eller mindre lyriska samtidigt som en viss historisk 

variation i genrebegreppen tillåts.
11

 

Wolfs rekonceptualisering av den lyriska genren medför alltså möjligheter till gradering av en 

texts lyricitet, samt tillåter vissa förskjutningar av gränserna mellan de litterära genrerna. Även om 

hans förslag fortfarande innehåller en hel del problem (vilket han själv också påpekar), som 

exempelvis rör definitiva gränsdragningar och värderingen av enskilda drag och funktioner, får 

detta synsätt teoretiska implikationer som kan vara värda att avväga i en undersökning av lyrikens 

narrativa dimensioner. Frågan om narrativitetens funktion i de mekanismer som reglerar ett verks 

placering i genresystemet blir, i anslutning till Wolfs perspektiv, på många sätt extra aktuell. Är 

narrativiteten att betrakta som ett av de drag som utmärker de genreprototyper som läsarens 

uppfattning av genre hela tiden förhåller sig till? Ett jakande svar på denna fråga borde, i 

                                                 
8 Ibid. s. 32. 

9 Aurelius, Eva Hættner; Götselius, Thomas, ”Förord”, Genreteori, red. Eva Hættner Aurelius &Thomas Götselius, 

Lund 1997, s. 6. 

10 Wolf 2005, s. 34. 

11 Ibid. 
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sammanhanget, rimligtvis innebära att man inte definitivt kan kategorisera lyriken som helt icke-

narrativ eller narrativiteten som ett entydigt kriterium på icke-lyricitet, eftersom varje specifik 

artefakt, i linje med Wolfs resonemang, varken behöver uppvisa enbart lyriska drag eller alla 

lyriska drag för att kunna definieras som lyrik. 

Samtidigt visar litteraturvetenskaplig praxis, även i Wolfs egen forskning, på just ett sådant 

perspektiv på lyrikens förhållande till narrativiteten. Enligt Eva Müller-Zettelman har lyriken inom 

det narratologiska forskningsfältet ”always performed the role of the other”.
12

 Genom att 

klassificera lyriken som kategoriskt icke-narrativ, i motsats till de genrer som har utgjort 

narratologins huvudsakliga undersökningsobjekt, har man definierat och avgränsat narratologin som 

forskningsfält. Müller-Zettelman pekar bland annat på Manfred Jahn och just Werner Wolf som i 

sina teoretiska modeller definierar såväl novellen, romanen och den uppenbart narrativa poesin som 

dramat, filmen och, i Wolfs fall, även bildkonsten som i olika grad narrativa genrer. Lyriken 

antingen utelämnas helt och hållet eller kategoriseras som icke-narrativ.
13

 Graden eller avsaknaden 

av narrativitet har alltså varit en av de aspekter som bestämmer ett konstnärligt verks placering i 

genresystemet. Detta är särskilt tydligt vad gäller de litterära genrerna, och i synnerhet relationen 

mellan epik (i de flesta moderna fall i form av prosa) å ena sidan och lyrik (och i viss mån dramatik) 

å den andra. 

Det genreöverskridande perspektiv som ett narratologiskt angreppssätt på lyrik innebär kan 

följaktligen, med Ilona Hankes ord, ”öppna för nya insikter och perspektiv på genrerna och deras 

förhållande till varandra”.
14

 Dessa diskussioner kan i förlängningen anknyta till genreteoretiska 

frågeställningar om lyrikens natur, om vad som gör lyrik till lyrik och hur dessa egenskaper står i 

relation till övriga litterära genrer och andra konstnärliga uttrycksformer. 

 

Material 

Narratologins strukturalistiska bakgrund och dess universalistiska anspråk medför att i princip 

vilken lyrisk text som helst skulle kunna fungera som ett passande objekt för en tillämpning av dess 

verktyg och begrepp på lyriken (med de begränsningar som diskuteras ovan). Samtidigt kan man 

argumentera för att en viss grad av komplikation – ett visst motstånd i materialet – krävs för att en 

undersökning ska kunna nå sin fulla potential vad gäller relevans, fullständighet och angelägenhet. 

                                                 
12 Müller-Zettelman, Eva, ”Poetry, Narratology, Meta-Cognition”, Current Trends in Narratology, red. Greta Olson, 

Berlin 2011, s. 234. 

13 Werner Wolf använder sig av distinktionen ”narrative poem” – ”lyric poem”, där det senare begreppet avser den 

icke-narrativa poesin. Denna distinktion kan i princip ses som en parallell till den distinktion som görs i denna 

undersökning (mellan narrativ lyrik och förment icke-narrativ lyrik, där det senare är undersökningens 

huvudsakliga objekt). 

14 Hanke, 2008, s. 240. 
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Valet av material till en studie av narratologins möjliga tillämpning inom lyriken blir därför på 

många sätt problematiskt. Klart är alltså att det aktuella materialet inte bör ha en uppenbart narrativ 

struktur som ligger alltför nära den som finns i de texter som narratologiska studier vanligtvis 

sysselsätter sig med. Men var bör gränsen dras och hur undviker man ett alltför godtyckligt val av 

undersökningsobjekt? Denna fråga har inte något generellt svar och det är upp till den enskilde 

forskaren att definiera sitt material utifrån en kombination av faktorer som subjektiva preferenser, 

teoretiska och metodiska förutsättningar och textuellt innehåll. 

Som föremål för denna undersökning har jag valt att fokusera två lyriker som båda i 

forskningen brukar falla under samlingsbeteckningen ”fyrtiotalism”: Erik Lindegren (1910–1968) 

som brukar betraktas som en av fyrtiotalismens portalgestalter, samt Werner Aspenström (1918–

1997), som vanligtvis ses som en något senare manifestation av fyrtiotalismen men som ändå på 

många sätt var tongivande. Jag har också, av praktiska skäl, valt att koncentrera mig på de båda 

författarnas tidiga produktion (främst de diktsamlingar som utkom under själva fyrtiotalet). Jag 

bortser dock från debutsamlingarna, det vill säga Aspenströms Föberedelse (1943) och Lindegrens 

Posthum ungdom (1935), vilka vanligtvis betraktas som tillhörande tidigare traditioner, och mitt 

urval börjar kronologiskt med vad som brukar ses som respektive författares genombrottssamling. 

De diktsamlingar som ingår i detta urval är följaktligen Erik Lindegrens Mannen utan väg (1942) 

och Sviter (1947), samt Werner Aspenströms Skriket och tystnaden (1946) och Snölegend (1949). 

Jag bortser även från de dikter Erik Lindegren utgav under titeln Halmstadgruppen (1947), som 

utgörs av deviser till surrealistiska målningar av just Halmstadgruppen. Förhållandet mellan dikt 

och bild i dessa dikter och vad som sker när ett kontverk korsar gränsen mellan visuell och verbal 

konst är visserligen intressant ur ett narratologiskt perspektiv, men detta specifika ämne lämpar sig 

bäst för en separat undersökning. 

Detta ska betraktas som en mycket bred avgränsning, som främst syftar till att inringa de verk 

ur vilka ett betydligt mindre urval görs. Alla diktsamlingar diskuteras alltså inte i samma 

utsträckning, och vissa samlingar i det större urvalet diskuteras mycket lite. Detta beror på att denna 

uppsats främst behandlar teoretiska och generella frågeställningar om narratologin som metod och 

lyriken som genre. I vilken utsträckning enskilda dikter berörs bestäms därför i första hand av 

teoretiska faktorer samtidigt som de som analyseras också diskuteras mycket utförligt. Jag hoppas 

att detta inte skapar en upplevelse av godtycklighet i urvalet, utan att det istället ökar graden av 

stringens, tydlighet och utförlighet i resonemangen. Nedan följer en diskussion om fyrtiotalismen 

som litteraturhistoriskt begrepp. Denna diskussion syftar till att, på innehållsliga grunder, visa 

fyrtiotalismens relevans om urvalskriterium, samtidigt som en del av den befogade kritik som 

framförts mot begreppet beaktas. En sådan utläggning är på många sätt nödvändig för att motivera 
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ett urval baserat på delvis godtyckligt begrepp. Dessutom ger den utrymme att belysa flera av de 

rent textuella faktorer som talar för ett sådant urval. 

Fyrtiotalismen som litteraturhistoriskt begrepp 

Den lyriska modernismen, och framför allt fyrtiotalismen, kopplas ofta samman med komplicerad 

form och litterär svårgenomtränglighet. Anders Johansson beskriver i sin avhandling Poesins 

negativitet: om Karl Vennbergs kritik och lyrik (2000) den så kallade obegriplighetsdebatten där 

Karl Vennberg, Erik Lindegren och många av deras samtida kollegor kritiserades för att deras lyrik 

ansågs obegriplig. Att denna kritik kom från ”den äldre kritikerkåren”, samtidigt som den riktade in 

sig på den nya lyrikens obegriplighet, vittnar om ett brott med tidigare traditioner, en begynnande 

förändring i synen både på lyrikens uppgift och på dess uttrycksformer.
15

 I Litteraturens historia i 

Sverige går Ingemar Algulin så långt att de kallar detta brott för ett litterärt ”paradigmskifte” och de 

menar att obegriplighetsdebatten utmynnade i att ”äldre litterära ideal sköts åt sidan, och 

modernismen accepterades av allt fler läsare”.
16

 Den fyrtiotalistiska lyrikens utpräglade modernism 

och omdiskuterade svårgenomtränglighet gör att den framstår som särskilt lämpad för en 

undersökning som syftar till att testa tillämpbarheten av en etablerad begreppsapparat på en ny typ 

av material, samt eventuella begränsningar av denna tillämpbarhet. Materialet bjuder alltså det 

tidigare nämnda motstånd som tillåter en någorlunda utförlig prövning av begreppen. 

Samtidigt kan ”fyrtiotalism” som litteraturhistoriskt begrepp i mångt och mycket betraktas 

som problematiskt. Begreppet har sitt huvudsakliga ursprung i textexterna faktorer, snarare än i 

litterärt och formellt innehåll (även om detta givetvis inte är helt oviktigt), och syftar dels på 

fyrtiotalet som kronologisk beteckning och dels på tidskriften 40-tal, där många av tidens ledande 

litterära gestalter medverkade. I en sådan kontext är det inte underligt att, som Nina Burton skriver i 

sin avhandling Mellan eld och skugga: Studier av den lyriska motsägelsen hos Werner Aspenström 

(1984), ”den mängd attityder som fått namnet '40-talism' [ibland har] tänjt det långt utöver det 

meningsfullas gräns”.
17

 

                                                 
15 Johansson, Anders,  Poesins negativitet: om Karl Vennbergs kritik och lyrik, Stockholm 2000 (Stockholm Studies 

in History of Literature 43), s. 61. 

16 Algulin, Ingemar i Olsson, Bernt; Algulin, Ingemar, Litteraturens historia i Sverige (1987), Stockholm 1995, s. 

471. Att lyrikens roll förändrades på detta sätt kan givetvis sättas i samband med och delvis förklaras av den 

historiska utvecklingen och en reaktion mot beredskapsdiktningen, och givetvis fanns det litterära föregångare, 

även inom Sverige, men faktum kvarstår att fyrtiotalet markerar den utpräglat modernistiska lyrikens inträde på 

den svenska litteraturscenen. 

17 Burton, Nina,  Mellan eld och skugga: Studier i den lyriska motsägelsen hos Werner Aspenström, Stockholm 1984, 

s. 25. Burton menar att fyrtiotalismen i många avseenden är att betrakta som ett konstruerat begrepp och att man 

endast kan ge en tentativ definition av det, en inställning som hon accentuerar med en konsekvent användandning 

av citationstecken runt begreppet. 
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Jenny Björklund gör i sin avhandling Hoppets lyrik: Tre diktare och en ny bild av 

fyrtiotalismen : Ella Hillbäck, Rut Hillarp, Ann Margret Dahlquist-Ljungberg (2004) en genomgång 

av hur begreppet fyrtiotalism har behandlats i litteraturhistoriska översiktsverk och hur denna 

behandling utmanas i den litteraturvetenskapliga forskningen. Hon menar att översiktsverkens 

framställning av fyrtiotalismen i första hand bygger på – och placerar sig i linje med – fyrtiotalets 

samtida litteraturkritik och att översiktsverkens framställningar präglas av likformighet både vad 

gäller vilka författare som räknas in och vilka gemensamma drag dessa författare tillskrivs.
18

 

Björklund menar att fyrtiotalismen, enligt översiktsverken, ”karaktäriseras av en negativ 

tidsupplevelse som knyts till andra världskriget och som ger upphov till pessimism, ångest, vanmakt 

och desillusion”.
19

 Vidare ser Björklund en bild av fyrtiotalismen som ideologikritisk, ironisk och 

förordande medvetenhet och allmängiltighet. Hon påpekar också att ”det modernistiska formspråket 

förs fram som ett viktigt kännetecken för fyrtiotalismen, men formella perspektiv får i allmänhet 

litet utrymme i framställningarna”.
20

 Annelie Bränström Öhman gör i sin avhandling Kärlekens 

ödeland: Rut Hillarp och kvinnornas fyrtiotalsmodernism (1998) liknande iakttagelser och även hon 

betonar översiktsverkens koppling mellan tidssituationen och den pessimistiska tidsandan. 

Samtidigt gör hon en tydligare karaktäristik över fyrtiotalismens formella särdrag, med uttryck som 

”djärva formexperiment”, ”musikalisk kompositionsteknik” och ”ett synnerligen flitigt bruk av 

metaforer” samt kopplingen till en ”invecklad allusionsteknik à la Eliot”.
21

 Dessa formella drag kan, 

i linje med diskussionen ovan om svårgenomtränglighet och motstånd, alltså sägas göra 

fyrtiotalismen, som den oftast har framställts, särskilt lämpad som objekt för denna undersökning. 

Bilden av fyrtiotalet som en i huvusak pessimistisk epok är alltså i princip allestädes 

närvarande i översiktsverken, och Björklund menar att denna bild av fyrtiotalet som litterär period 

även återfinns i forskningens definitioner av fyrtiotalismen. Samtidigt pekar hon på det faktum att 

den vetenskapliga forskningen kring enskilda författarskap snarast vänder sig mot denna definition 

och pekar ut optimistiska och positiva tendenser hos framför allt Lindegren och Vennberg (som är 

de hittills mest undersökta av de fyrtiotalistiska lyrikerna). Trots detta, menar hon, ifrågasätts aldrig 

den etablerade bilden av fyrtiotalismen i de literaturhistoriska framställningarna, och de nya resultat 

som uppnås påverkar bilden av de enskilda författarna i betydligt större utsträckning än bilden av 

den litteraturhistoriska epok de hänförs till.
22

 Jenny Björklunds och Annelie Bränström Öhmans 

                                                 
18 Björklund, Jenny, Hoppets lyrik: Tre diktare och en ny bild av fyrtiotalismen : Ella Hillbäck, Rut Hillarp, Ann 

Margret Dahlquist-Ljungberg, Stockholm/Stehag 2004, s. 33. 

19 Ibid. s. 40 f. 

20 Ibid. s. 41. 

21 Bränström Öhman, Annelie, Kärlekens ödeland: Rut Hillarp och kvinnornas fyrtiotalsmodernism, 

Stockholm/Stehag 1998, s. 31. 

22 Björklund 2004, s. 52 f. 
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avhandlingar är båda kanonkritiska och syftar till att nyansera bilden av fyrtiotalismen och vilka 

författare som kan räknas dit. I synnerhet vill de utmana bilden av fyrtiotalet som en i huvudsak 

manlig epok och lyfta fram alternativa historieskrivningar. Deras gemensamma infallsvinkel lyfter 

alltså fram de problem som begreppet fyrtiotalism innebär och de båda avhandlingarna visar tydligt 

att litterär forskning och historieskrivning under lång tid inte har varit särskilt medveten om dessa 

problem. 

 

I ljuset av denna beskrivning av begreppet fyrtiotalism och dess innehåll kan det tyckas 

problematiskt att använda det som grund för ett materialurval. Samtidigt handlar de flesta av 

Björklunds och Bränström Öhmans invändningar om fyrtiotalslyrikens idéinnehåll och inte om dess 

formella aspekter (vilka alltså inte har behandlats särskilt utförligt i forskningen). Genom att 

tillämpa den aktuella teorin i anslutning till ett omdiskuterat litteraturhistoriskt begrepp framträder 

också en möjlighet att – om än löst – knyta an till en konkret litteraturvetenskaplig diskussion och 

därigenom visa att undersökningens metodiska tillvägagångssätt på ett handgripligt sätt kan 

användas även utanför det specifikt narratologiska fältet. Som urvalskriterium ska fyrtiotalismen ses 

som ett konstruerat begrepp, där fokus snarare ligger på kronologi än på innehåll. Samtidigt 

begränsas urvalet alltså inte helt till den del av de aktuella författarnas produktion som av hävd 

räknas till den egentliga fyrtiotalismen, det vill säga åren 1944–47.
23

 Sammanfattningsvis kan man 

konstatera att fyrtiotalismens modernistiska formexperiment, dess svårbegriplighet och de 

innehållsliga skillnader som, trots det gemensamma namnet, finns mellan de lyriker som brukar 

räknas dit, medför stora möjligheter att fullt ut pröva begreppen. 

Beträffande de specifika författarskap som undersöks i denna uppsats finns ett antal större 

verk inom den tidigare forskningen. Roland Lysells tar i sin omfångsrika avhandling Erik 

Lindegrens imaginära universum (1983) ett mycket vitt grepp kring Lindegrens lyriska produktion 

och gör en tematisk analyser av en mycket stor del av de dikter som ingår i denna. I ”Tiden söker 

sin röst”: Studier kring Erik Lindegrens mannen utan väg (1982) undersöker Anders Cullhed 

författarens banbrytande genombrottssamling med hjälp av bland annat ett stort manuskriptmaterial, 

och söker ”klargöra framväxten av mannen utan väg” samt ”rikta uppmärksamheten mot några 

huvudaspekter på sonetternas särpräglade språkkonst och erfarenhetsvärld”.
24

 I sammanhanget bör 

också nämnas Lars Bäckströms Erik Lindegren (1962, ny upplaga med ett tilläg om de sista åren 

1979) som ur ett brett kronologiskt perspektiv tecknar en helhetsbild av Lindegrens författarskap. 

                                                 
23 Bränström Öhman 1998, s. 25; Burton 1984, s. 25. Både Bränström Öhman och Burton använder sig av Bengt 

Holmqvists kronologiska avgränsning, som baserar sig på tidskriften 40-tals utgivningsår. 

24 Cullhed, Anders, ”Tiden söker sin röst”: Studier kring Erik Lindegrens mannen utan väg, Stockholm 1982, s. 7 f. 
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Kristina Hallinds avhandling Tavlor och deviser: Studier i Erik Lindegrens diktning till 

Halmstadgruppens måleri undersöker visserligen Lindegrens deviser till Halmstadgruppens 

målningar och förhållandet mellan dikt och visuell förlaga, men är ändå relevant för denna uppsats 

eftersom tre av dessa dikter också publicerades i Sviter. 

Om Werner Aspenströms författarskap finns också ett par avhandlingar att tillgå. Håkan Attius 

undersöker i Estetik och moral: En studie av den unge Werner Aspenströms författarskap (1982) 

den unge författarens tidiga diktsamlingar (Förberedelse, Skriket och tystnaden och Snölegend) i 

relation till hans politiska och estetiska skriverier. I Mellan eld och skugga beskriver Nina Burton en 

motsägelsens tematik i Aspenströms dittills utkomna lyriska produktion. Den senaste större  

Aspenström-studien är Hans Isakssons Werner Aspenström, som genom att följa åtta tematiska spår 

in i Werner Aspenströms samlade produktion (det vill säga även prosa, essäistik och dramatik) söker 

teckna en heltäckande bild av författarskapet. 

Eftersom uppsatsens huvudsakliga syfte är teoretiskt snarare än inriktat på enskilda författare 

upptar denna översikt endast större verk om Aspenström och Lindegren som kan anses relevanta för 

min undersökning. Min avsikt är inte att ta ett heltäckande grepp om de båda författarskapen, och 

således kan jag inte heller gå i polemik med tidigare forskares bredare slutsatser. I den mån tidigare 

forskning rörande Aspenström och Lindegren åberopas i denna uppsats är det i första hand analyser 

av enskilda dikter som är aktuella, dels som stöd för mina egna analyser, dels i förekommande fall 

som exempel på läsningar att kontrastera mina egna emot. 

 

Transgenerisk narratologi 

I ”Narratologi – studiet av berättandets principer” ur Litteraturvetenskap – en inledning (2002) ger 

Lars-Åke Skalin en kortfattad historik över det narratologiska forskningsfältet. Trots att dess 

tidigaste rötter går tillbaka till Aristoteliska och Platonska begrepp och teorier om berättande, via 

Vladimir Propp och de ryska formalisterna, menar Skalin att den narratologiska forskningen tog sin 

egentliga början under 1960-talet. Detta skedde, enligt Skalin, i och med att den franska tidskriften 

Communications 1966 publicerade ett antal texter som skulle komma att definiera ett nytt 

angreppssätt gentemot berättelsen som studieobjekt. Teoretiker som Roland Barthes och Tzvetan 

Todorov var tongivande i denna första fas och utgångspunkterna var i första hand strukturalistiska.
25

 

Skalin räknar dessa tidiga narratologiska försök i första hand till vad han kallar ”story-narratologi”, 

för att markera deras koncentration på berättelsens story, den strukturella summan av de händelser 

                                                 
25 Skalin, Lars-Åke, ”Narratologi – studiet av berättandets principer”, Litteraturvetenskap – en inledning, red. Staffan 

Bergsten, Lund 2002, s. 174 ff. 
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som utgör berättelsen.
26

 Delvis i kontrast mot detta perspektiv ställs ”diskurs-narratologin”, vars 

främsta namn ännu idag torde vara Gérard Genette, och som istället fokuserar diskursen, själva den 

berättande texten.
27

 

I artikeln ”Postclassical Narratology” ur Routledge Encyclopedia of Narrative Theory 

beskriver Luc Herman och Bart Vervaeck den utveckling som de senaste decennierna har skett inom 

narratologin, där den klassiska, strukturalistiska narratologi som beskrivits ovan delvis ersatts av 

nya teorier om berättande. De skriver att termen ”postclassical narratology” myntades av David 

Herman ”in order to group the various efforts to transcend 'classical' structuralist narratology”
28

. I 

sin sammanfattning av utvecklingen från klassisk till postklassisk narratologi pekar Herman och 

Vervaeck på hur fokus skiftat från text till kontext samtidigt som fältet diversifierats. En mängd nya 

perspektiv på narrativa fenomen har uppstått och den klassiska narratologins strävan att uppnå ”a 

general theory of narrative” har ersatts av analyser av ”the circumstances that make every act of 

reading different”.
29

 Den postklassiska narratologin öppnar upp för ideologiska, politiserande, 

kognitiva och läsarcentrerade perspektiv på berättelsen. Dessutom har alltså intermediala och 

transgeneriska perspektiv börjat dyka upp i och med denna utveckling. Intermedial narratologi 

intresserar sig för berättelsens funktion i andra medier än det litterära, exempelvis filmen, 

fotografiet eller bildkonsten, medan den transgeneriska narratologin intresserar sig för de litterära 

genrer som traditionellt sett inte räknas till narratologins intresseområden (det vill säga främst 

dramatik och lyrik). Det är naturligtvis den sistnämnda inriktningen som äger störst relevans för 

denna undersökning, även om uppdelningen ska ses som högst schematisk. Transgenerisk 

narratologi hämtar influenser, verktyg och teoretiska antaganden från bland annat klassisk 

strukturalistisk narratologi och kognitivt och kontextuellt inriktad narratologi. Nedan följer en 

sammanfattning av den transgeneriska narratologins teori och metod, en sammanfattning som också 

får tjäna som forskningsöversikt rörande uppsatsens teoretiska ansatser. 

 

För att exemplifiera de narratologiska teorier och metoder han tar upp använder sig Lars-Åke Skalin 

av en strof ur sångtexten till ”Tennessee Waltz”. Han skriver: ”Att sången som helhet torde vara att 

räkna till lyrik och inte epik spelar här ingen roll. Inte sällan använder sig lyriska texter av korta 

                                                 
26 Ibid. s. 179. 

27 Ibid. s. 181. 

28 Herman, Luc; Vervaeck, Bart, ”Postclassical Narratology”, Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, red. 

David Herman, Manfred Jahn & Marie-Laure Ryan, London 2005, s. 450 f. 

29 Ibid. Herman och Vervaeck uttrycker sig samtidigt något försiktigt angående en alltför tydlig uppdelning mellan 

klassisk och postklassisk narratologi och menar att gränsen inte är så tydlig som den möjligen kan framstå. 

Narratologin har fortfarande sin bakgrund inom ett strukturalistiskt paradigm, samtidigt som det också finns nyare 

teorier som fortfarande är mer text- än kontextorienterade. 
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narrativa inslag utan att förlora sin lyriska karaktär.”
30

 Skalins val av exempel kan illustrera det sätt 

på vilket lyriken vanligtvis betraktas inom narratologin. Vid en första anblick kan detta val, i en bok 

med titeln Litteraturvetenskap – en inledning, tyckas tala emot Brian McHales föreställning om en 

litteraturvetenskaplig arbetsdelning där lyriken och berättelsen utgör två åtskilda studieområden. 

Samtidigt betraktar Skalin den aktuella strofen som en konventionellt narrativ text (vilket den också 

i princip är). Sångtexten behandlas inte i första hand som en lyrisk text, utan som en berättelse, som 

ett fullödigt exempel på en story i klassisk narratologisk mening.
31

 Skalins läsning av första strofen 

ur ”Tennessee Walts” skiljer sig därmed inte nämnvärt från en narratologisk läsning av vilken 

roman eller novell som helst (vilket naturligtvis inte heller är hans syfte). Den här typen av 

läsningar bygger alltså på att uppenbart narrativa delar eller aspekter av i första hand lyriska texter 

lyfts ut ur sitt sammanhang och behandlas som en konventionell berättelse. På liknande sätt 

fungerar narratologiska läsningar av texter som betraktas som lyrik på grund av att de är uppbyggda 

enligt lyriska konventioner, men som egentligen faller under den episka kategorin. Den i sann 

mening transgeneriska narratologin koncentrerar sig istället på textens lyriska och förment icke-

narrativa aspekter. Poängen är alltså inte att göra en narrativ ”avkodning” av de lyriska objekten 

eller att urskilja enskilda narrativa inslag, utan att analysera den lyriska texten som lyrisk helhet 

utifrån narratologiska begrepp och verktyg. 

Transgenerisk narratologi är än så länge ett till stora delar tyskt fenomen. I en jämförande 

analys av tysk Erzähltheorie (berättarteori) och fransk-amerikansk narratologi (med Genette som 

främsta exempel) pekar David Darby på att den tyska traditionens kanoniska narratologiforskning 

”often have as their context the study of the relationships between the epic and the other genres”.
32

 

Detta skulle kunna ses som början till en förklaring av den transgeneriska forskningens höga 

koncentration till de tyska språkområdena. Darby menar dock i sin jämförelse att den tyska 

traditionen skiljer sig radikalt från den fransk-amerikanska, eftersom den inte i samma utsträckning 

uppvisar ”a powerful capacity to develop far beyond an initial concentration on a typology of 

narrative forms”.
33

 Bland annat, menar Darby, uppvisar den tyska berättelseteorin ett motstånd mot 

analyser av berättelsens kontext och funktion, utan koncentrerar sig istället på den fiktiva 

berättarens funktion (vilket skulle innebära att denna tradition inte följer den rörelse från text till 

kontext som Herman och Vervaeck pekar ut).
34

 

                                                 
30 Skalin 2002, s. 176 f. [Skalins kursivering] 

31 Ibid. s. 177. 

32 Darby, David, ”Form and Context: An Essay in the History of Narratology”, Poetics Today 22 (2001), s. 831. 

33 Ibid. s. 833. 

34 Ibid. s. 835 f. 
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Darbys framställning har dock fått utstå en del kritik. Bland annat menar Monica Fludernik i 

ett direkt svar på Darbys artikel att den är alltför generaliserande och att han förbiser en stor del av 

den nyare tyska narratologiska forskningen. Fludernik menar att Darbys fokus på Franz K. Stanzels 

tankar som den teoretiska grunden för tysk narratologi visserligen till stora delar är relevant, men 

hon säger samtidigt att ”Darby’s thesis […] regarding a 'general resistance of German Erzähltheorie 

to the issues of narrative context' does not hold water ”.
35

 Stanzel är, menar Fludernik vidare, 

fortfarande en grundläggande teoretiker, men samtidigt visar hon på ett ökat intresse för Genette 

och en spridning av tyskt narratologiskt analysarbete till nya områden (exempelvis kognitiv teori 

och cultural studies). Avslutningsvis pekar Fudernik ut ett antal moderna tyska teoretiker som Darby 

helt förbigår.
36

 

Bland dessa finns bland andra Peter Hühn, en forskare som ägnat ett flertal artiklar åt att 

undersöka möjligheten att applicera narratologiskt teori på lyrik. I Handbook of Narratology (2009) 

presenterar han tillsammans med Roy Sommer den transgeneriska narratologin under rubriken 

”Narration in Poetry and Drama”. De definierar berättandet som ”a communicative act in wich a 

chain of happenings is meaningfully structured and transmitted in a particular medium and from a 

particular point of view”.
37

 Så definierad, menar Hühn och Sommer, är narrativiteten som 

underliggande struktur inte begränsad till epik, utan återfinns även i lyrisk och dramatisk text. 

”Lyric poetry in the strict sense […] typically features strings of primarily mental or psychological 

happenings percieved through the consciousness of single speakers and articulated from their 

positions.” Hühn och Sommers menar alltså att två grundläggande dimensioner i det konventionella 

narrativet, sekventialitet (det vill säga händelseförlopp) och mediering (det vill säga förmedling, 

oftast via en berättare), existerar – och opererar – även inom lyrisk poesi. Ett liknande resonemang 

förs angående dramatik. På så sätt kan narratologiska kategorier utifrån dessa definitioner tillämpas 

på såväl lyrik som dramatik, även om ”with poetry the applicability of the notion of story and with 

drama that of mediation seems to be in question”.
38

 

Även i artikeln ”Transgeneric Narratology: Application to Lyric Poetry” (2005) tar Peter 

Hühn upp sekventialitet och mediering som de två grundläggande dimensionerna i en narrativ 

framställning, vanligtvis kopplade till begreppsparen ”story”/”narrative”, ”histoire”/”récít” eller 

”fabula”/”sužjet”, alltså vad Skalin kallar story och diskurs. Han pekar också på en tredje 

dimension, nämligen ”the act of articulation or narration wich produces the mediated sequence in 

                                                 
35 Fludernik, Monica, ”History of Narratology: A Rejoinder”, Poetics Today 24 (2003), s. 407. 

36 Ibid. s. 407 ff. 

37 Hühn, Peter; Sommer, Roy, ”Narration in Poetry and Drama”, Handbook of Narratology, red. Peter Hühn; John 

Pier; John Schmid & Jörg Schönert, Berlin 2009, s. 228. 

38 Ibid. 
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the first place, leaving more or less perceptible traces in its form”.
39

 Artikeln behandlar främst 

lyrikens sekventialitet och dess mediering, vilka tillämpas på William Butler Yeats dikt ”The 

Second Coming”. I fråga om lyrikens sekventialitet utgår Hühn från begrepp med ursprung i 

kognitiv lingvistik och kognitiv psykologi. Grunden till detta är antagandet att läsarens förståelse av 

en text alltid sker mot bakgrund av extratextuell kontext och läsarens ”world knowledge”, alltså 

hans eller hennes erfarenhet av omvärlden och kunskap om intertextuella referenser till litterära och 

andra konstnärliga verk. Utifrån denna grundläggande erfarenhet kan läsaren inordna textens delar i 

ett sammanhang och därigenom konstruera en meningsfull förståelse. Detta sker enligt Hühn i 

enlighet med två typer av kognitiva scheman: frames, som skapar en större tematisk eller 

kontextuell referensram, inom vilken den aktuella texten placeras, och scripts som tillåter att mer 

specifika sekvenser, vanligtvis nära kopplade till aktuella frames, utläses ur en text. Hühn 

exemplifierar med att döden som frame kan kopplas till själva döendet och korsandet av gränsen 

mellan två världar som script, eller uppväxten som frame till den personliga utvecklingen från 

barndom till vuxenskap, och de förändringar en person vanligtvis genomgår i den utvecklingen som 

script. Eftersom aktiverandet av dessa scheman alltså bygger på tidigare kulturell och social 

erfarenhet ingår det i begreppet att de bygger på konventionella och stereotypa föreställningar  och 

förväntningar om hur ett händelseförlopp bör framskrida. Litterära texter fungerar ofta genom att 

avvika från aktuella scheman för att skapa ett mer eller mindre unikt händelsförlopp, som därmed 

blir värt att berätta.
40

 Den här typen av resonemang tar, genom sitt fokus på läsaren och hans eller 

hennes reaktioner, i hög grad steget ut från texten och placerar sig därmed i den rörelse från text till 

kontext som Herman och Vervaeck beskriver. 

De begrepp Hühn hämtar från det kognitiva fältet är ämnade att lösa de problem som rör 

story-begreppets tillämpning på lyriskt material. Genom att närma sig texten via läsarens 

medvetande och det meningsskapande sammanhang som produceras av detta finner han en 

möjlighet att undersöka lyrikens sekventialitet. De problem som rör medieringsbegreppets 

överföring till lyrisk text förefaller inte vara lika omfattande, även om det krävs vissa 

modifikationer, eller i alla fall en annan typ av fokus. Genettes klassiska frågor ”Who sees?” och 

”Who speaks?” är, liksom frågor om berättelsens nivåer, centrala även här.
41

 Det som skiljer lyrisk 

narrativitet från episk är snarast det sätt på vilket dessa frågor behandlas i anslutning till lyrisk 

respektive episk text. I ”Narration in Poetry and Drama” skriver Hühn och Sommers att ”while 

                                                 
39 Hühn, Peter, ”Transgeneric Narratology: Application to Lyric Poetry”, The Dynamics of Narrative Form: Studies in 

Anglo-American Narratology,  red. John Pier, Berlin 2005, s. 139. Det vill säga själva berättelseakten, handlingen 

att berätta (men inte nödvändigtvis skapa) en berättelse. 

40 Ibid. s. 142 ff. 

41 Genette, Gérard, Narrative Discourse: An Essay in Method, New York 1980, s. 186. 
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novels, short stories etc. typically make use of all available levels and modes of mediation […], 

lyric and dramatic texts can be reconstrued as reduced forms in which the range of instances of 

mediation varies in each case”.
42

 Lyrisk mediering fungerar annorlunda jämfört med konventionella 

narrativ, vilket exempelvis bidrar till tanken om lyrikens påstått omedierade kvaliteter (illusionen av 

ett slags direkt åtkomst till ”poetens” medvetande). 

Den största svårigheten med en narratologisk undersökning av lyriskt material, enligt Peter 

Hühn, är alltså frågan om en story-begreppets tillämpning. Samma problem undersöks av Eva 

Müller-Zettelman i den tidigare refererade artikeln ”Poetry, Narratology, Meta-Cognition”. Hon 

menar att en tydlig analytisk uppdelning mellan story och diskurs krävs för att det som är typiskt för 

lyrisk narrativitet ska kunna identifieras. Müller-Zettelman menar alltså att en lyrisk story är möjlig 

att isolera, även om det innebär svårigheter som inte i samma utsträckning rör ett traditionellt 

narrativ.
43

 För det första leder den lyriska textens komprimerade form till till att läsaren ges mindre 

information på vilken han eller hon kan bygga sin förståelse. Detta problem löser Müller-Zettelman 

med hjälp av samma kognitiva scheman som Peter Hühn använder, genom att flytta konstruktionen 

av en berättelses story till läsarens medvetande. För det andra innebär lyrikens omfattande bruk av 

metaforer att beskrivningen av den lyriska textens story måste föregås av en tolkning av dess 

metaforiska betydelse. Andra egenskaper Müller-Zettelman betonar i det lyriska narrativet är bland 

annat den narrativa aktens meta-kognitiva dimensioner, lyrikens performativitet och ett slags lyrisk 

”kroppslighet” i dess visuella och akustiska materialitet.
44

 

En forskare, med rötter i denna tyska tradition, som har undersökt lyrisk narrativitet utifrån ett 

svensk perspektiv är Ilona Hanke. Hennes pågående avhandlingsarbete behandlar alltså den 

Österrikiske poeten Ernst Jandl, men ”Om gränserna mellan de litterära huvudgenrerna och deras 

överskridande” (2008) undersöker hon tre svenska lyriker ur ett narratologiskt perspektiv. Hanke 

placerar sig teoretisk närmare Gérard Genette och den klassiska narratologins angreppssätt än vad 

Hühn och Müller-Zettelman gör. Hennes tyngdpunkt ligger i det rent textuella innehållet, snarare än 

i läsarens medvetande, och de observationer hon gör handlar i första hand om berättarposition, 

fokalisering och berättelsens tidsaspekter. Exempelvis identifierar hon en extradiegetisk berättare 

med ett nollfokaliserat perspektiv i Gunnar Ekelöfs ”blommorna sover i fönstret”.
45

 Hon pekar 

också på hur den lyriska textens kortare omfång i jämförelse med en konventionell berättelse 

                                                 
42 Hühn; Sommers 2009, s. 229. 

43 Müller-Zettelman 2011, s. 239 ff. Müller-Zettelman använder termen ”histoire”, vilket i princip innebär samma sak 

som ”story”. Även om det finns små skillnader mellan termerna, vilket är anledningen till att olika forskare 

använder olika termer, handlar dessa mest om semantisk nyans, och påverkar inte betydelsen nämnvärt i det här 

sammanhanget. 

44 Ibid. s. 244 ff. 

45 Hanke 2008, s. 242. 
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tvingar fram ett mer summariskt och i större utsträckning elliptiskt berättande.
46

 Detta exemplifieras 

med Björn Håkansons dikt ”Målaren och hans färg”, där en hel levnadsberättelse framställs genom 

nedslag i olika livsfaser (och därmed en elliptisk behandling av den tid som skiljer dessa faser åt).
47

 

Hanke föreslår också möjligheten att, utifrån ett resonemang om den berättade händelsens 

betydelsefullhet eller grad av förändring, gradera olika lyriska texters narrativitet och på så sätt 

ställa frågor om vilka krav som måste uppfyllas för att en text ska kunna klassificeras som 

narrativ.
48

 

Hankes artikel är inte särskilt omfattande, men det mer textcentrerade perspektiv hon anlägger 

visar ändå på möjligheten att undersöka lyriska texter med hjälp av narratologiska verktyg och 

insikter utan att ta alltför stora steg utanför textens gränser. Peter Hühns och Eva Müller-Zettelmans 

läsarcentrerade perspektiv är givetvis också användbart, och deras kognitiva arbetssätt kan 

uppenbarligen säga en hel del om berättandets roll i lyriken. Man kan argumentera för att detta 

perspektiv på många sätt innebär möjligheter att undersöka problem som rör story-begreppets 

tillämpning inom lyriken samtidigt som Hankes mer textcentrerade angreppssätt i viss mån har 

större möjlighet att skapa den teoretiska stringens som Hühn och Müller-Zettelman efterlyser.
49

 

 

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att lyriskt inriktad transgenerisk narratologi många 

fall använder sig av strategier som fokuserar läsarens reaktioner på texten, snarare än det textuella 

innehållet i sig. Detta riskerar att ge intryck av en viss godtycklighet i de uppnådda resultaten 

eftersom varje läsning av en text i viss mån är unik. Samtidigt visar Peter Hühns och Eva Müller-

Zettelmans narratologiska analyser av lyrik att verktyg som kognitiva scheman faktiskt kan tillföra 

något till förståelsen av lyrikens narrativa dimensioner. Den lyriska textens summariska och 

elliptiska karaktär lämnar betydligt större utrymme åt läsarens förmåga – och benägenhet – att fylla 

textens narrativa luckor med innehåll än vad som är fallet med mer uttömmande episk text. De 

verktyg Hühn och Müller-Zettelman lånar från kognitiv psykologi och lingvistik har förutsättningar 

att ringa in och beskriva dessa mekanismer på ett sätt som skapar förutsättningar för vidare analys 

med hjälp av mer klassiska narratologiska verktyg (anpassade till den lyriska textens speciella 

förutsättningar). Samtidigt krävs givetvis en stark förankring i texten för att undvika den eventuella 

godtycklighet som ett så pass läsarcentrerat perspektiv kan medföra. Ett av denna uppsats uppdrag 

är att testa tillämpbarheten av Hühns och Müller-Zettelmans angreppssätt på det aktuella 

undersökningsmaterialet, samt att vid behov utveckla eller nyansera denna metod. 

                                                 
46 Ibid. s. 245. 

47 Ibid. s. 244. 

48 Ibid. s. 242 ff. 

49 Jfr. Hühn & Sommers 2009, s. 229; Müller-Zettelman 2011, s. 237 f. 
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Samtidigt bör denna undersökning också testa tillämpbarheten av klassisk narratologisk teori 

och metod, både på egen hand och i kombination med de mer postklassiska tillvägagångssätt som 

diskuteras ovan. Ilona Hanke undersöker svensk lyrik utifrån klassiska narratologiska begrepp, 

hämtade från Gérard Genette, men hennes korta artikel har karaktären av översikt och uppmaning 

till fortsatt forskning, och här återstår en hel del arbete. Frågor om hur lyrisk narrativitet skiljer sig 

från episk och om en eventuell gradering av narrativitet är fortfarande obesvarade. Min förhoppning 

är också att denna uppsats tillför nya angreppssätt och nya teoretiska och metodiska perspektiv. 

Slutligen kommer dessa resonemang utmynna i en mer övergripande diskussion om vilka 

implikationer resultaten får både för narratologin i ett större perspektiv och för synen på lyriken 

som genre. Det vore på många sätt orealistiskt att vänta sig helt entydiga och slutgiltiga resultat, 

men min förhoppning är ändå att denna undersökning kan bidra till såväl narratologins som 

lyrikanalysens utveckling. 
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Den narrativa lyriken 

Den bild som i inledningen tecknades av den transgeneriska narratologins uppdelning i två skilda 

traditioner ska givetvis förstås som schematisk och den skarpa uppdelningen mellan dessa 

traditioner som en förenkling. Det finns inga vattentäta skott mellan klassisk och postklassisk 

narratologi, och ”the prefix 'post' does not quite signify a clean break with structuralism, whose 

many achievements are often worked into the new analyses”.
50

 Båda inriktningarna grundar sig 

alltså i samma strukturalistiska tradition, och den postklassiska narratologin ska ses som en 

fortsättning på, och en vidareutveckling av, den klassiska narratologin. Det rör sig snarare om en 

skillnad i betoning (av text eller kontext) än om helt separata traditioner.  

Utifrån denna beskrivning av narratologins interna förhållanden förefaller det alltså naturligt 

att i denna uppsats söka finna en fruktbar syntes mellan de infallsvinklar som presenteras i 

inledningen. Kombinationen av den klassiska narratologins textcentrerade och den postklassiska 

kontext- och läsarbaserade perspektiv kan med största sannolikhet ge resultat som ingen av dessa 

infallsvinklar ensam kan uppnå. I syfte att finna denna syntes kommer de båda infallsvinklarna först 

undersökas separat, för att identifiera deras respektive styrkor och svagheter. Därefter kommer de 

resultat och insikter som uppnås i denna första avdelning att tillämpas på ett mer krävande material. 

Med fokus på Gérard Genettes begreppsapparat kommer vi till att börja med undersöka den 

klassiska narratologins tillämpbarhet på lyrisk text. 

Vi har redan sett hur Peter Hühn och Roy Sommers pekar ut tveksamheter rörande story-

begreppets tillämpning på lyrisk text, och det är just detta problem den postklassiska narratologin 

och dess mer läsarcentrerade perspektiv kan hjälpa till att tackla. Med tanke på detta, och på Gérard 

Genettes fokus på den narrativa diskursen förefaller det naturligt att detta avsnitt i första hand riktar 

in sig på frågor om diktens mediering, det vill säga berättarens position och perspektiv. Detta tycks 

vara den minst problematiska dimensionen av lyrikens narrativitet eftersom varje litterär diskurs 

med nödvändighet förmedlas genom ett medvetande, och denna aspekt är följaktligen den som 

lättast låter sig analyseras med hjälp av den klassiska narratologins termer. Frågan om story-

begreppets tillämpning kommer, med hjälp av Hühn och Müller-Zettelman, att utredas mer utförligt 

under en annan rubrik. 

 

                                                 
50 Herman; Vervaeck, 2005, s. 450. 
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Den lyriska berättaren 

I inledningen till ”Om gränserna mellan de litterärar huvudgenrerna och deras överskridande” 

skriver Ilona Hanke om genreindelningens problematik, om hur medvetenheten om dess 

godtycklighet ofta står i kontrast till dess praktiska användning i forskning och undervisning. 

Samtidigt, säger Hanke, som genremässiga gränsdragningar på många sätt är osäkra skapar de 

sammanhang i, och nödvändig överblick över, det litterära materialet. I grund och botten är 

genreindelning i någon form alltså på många sätt nödvändig för att litteraturforskningen ska kunna 

uttala sig i frågor som rör större grupper av texter, men samtidigt innebär ett okritiskt accepterande 

av denna indelning stora begränsningar i litteraturvetenskapens möjligheter.
51

 Om 

litteraturvetenskapens definition av litteraturens genrer och genregränser inte ständigt utmanas och 

omdefinieras riskerar invanda föreställningar om litteraturen att konserveras och i förlängningen 

betraktas som naturgivna. 

För att utmana en del av dessa rådande föreställningar om lyrikens förhållande till övriga 

genrer väljer Hanke att att applicera Gérard Genettes metod, såsom den framställs i Discours du 

récit (1972) och Noveau discours du récit (1983).
52

 Hanke skriver att 

[n]arratologin tar sin utgångspunkt i berättandets dubbla struktur – å ena sidan den producerande narrativa 

akten, själva berättandet, å andra sidan berättelsens narrativa innehåll. En narratologisk analys undersöker 

till exempel relationen mellan tidsförhållanden ”inne” i berättelsen – man skulle kunna säga den 

framställda fiktiva verklighetens förlopp – och hur dessa organiseras i berättandet. Ett väsentligt intresse 

riktas mot berättarinstansens hållning gentemot det som berättas, avskiljandet av berättaren ur det 

berättade.
53 

Vidare menar hon att man i analyser av lyrik vanligtvis gått åt motsatt håll och ”strävat efter att mer 

eller mindre smälta samman förmedlare och innehåll” och att denna sammansmältning, vars effekt 

blir ett skenbart omedierat och autentiskt uttryck, vanligtvis betraktats som specifik för just den 

lyriska genren.
54

 Berättarens existens och förhållande till det berättade är alltså centrala föremål för 

narratologiska undersökningar. Samtidigt är det också en grundläggande faktor i fastställandet av 

genregränser.
55

 Den stora frågan i sammanhanget är alltså huruvida denna faktor verkligen kan ligga 

                                                 
51 Hanke 2008, s. 240. 

52 Ibid. Vid referenser till Genettes verk använder jag mig av Jane E. Lewins engelska översättningar Narrative 

Disourse (1980) och Narrative Discourse Revisited (1988). 

53 Hanke 2008, s. 240. 

54 Ibid. 

55 Detta gäller givetvis inte enbart gränsen mellan lyrik och epik, utan också mellan epik och dramatik i och med att 

dramatikens påstått omedierade, och därmed förment icke-berättande framställningssätt kontrasteras mot epikens 

med nödvändighet medierade skildring. Ett dramatiskt verk anses allmänt i princip helt sakna berättare (även om 

en ”berättare” givetvis kan ingå i rollistan). 
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till grund för sådana fastställanden, eller om det går att skilja berättare (”förmedlare”) och innehåll 

åt även i lyrisk text.  

I Ilona Hankes narratologiska analys av svensk lyrik frågar hon sig just detta. I Gunnar 

Ekelöfs ”blommorna sover i fönstret” finner hon exempelvis ”en röst i texten som skildrar 

förhållandena i den husliga omgivningen”.
56

 Eftersom ägaren till denna röst inte själv uppträder i 

själva dikten kan Hanke, utifrån Gérard Genettes terminologi, identifiera rösten som en 

heterodiegetisk berättare. På ett liknande sätt kan hon, då denna heterodiegetiska berättare har 

tillgång till de skildrade figurernas inre (Hanke menare att exempelvis flugorna och fönstret i dikten 

personifieras och är att betrakta som figurer), beskriva berättarens perspektiv som nollfokaliserat, 

det vill säga att skeendet betraktas från en punkt utanför berättelsens karaktärer (alltså i princip 

utifrån berättarens synvinkel). Hanke menar också att dikten innehåller handling (även om det är 

något oklart om hon åsyftar handling i betydelsen story, eller handling i betydelsen gärning), men 

att det däremot saknas något som går att betrakta som en ”plot”, eftersom dikten inte innehåller 

någon ”i sammanhanget betydelsefull händelse eller förändring”.
57

 

Liknande iakttagelser görs om de två övriga dikter som behandlas i artikeln, Pär Lagerkvists 

”Livsbåten” och Björn Håkansons ”Målaren och hans färg”, och i artikelns avslutning konstaterar 

Hanke: ”I alla tre dikter kan handling, figuration och en mestadels allvetande berättarröst 

konstateras. Att denna berättarröst i de föreliggande fallen är heterodiegetisk måste betraktas som en 

slump – naturligtvis finns det även gott om autodiegetiska berättare, det vill säga jag-berättare, inom 

lyriken.”
58

 Med tanke på lyrikens sammansmältande av berättare och innehåll som diskuteras ovan, 

samt de subjektiva kvaliteter som brukar läsas in i genren, torde jaget ofta framhävas i dikten och 

Hanke ha rätt i sitt antagande. De två dikter som Werner Wolf, i ”The Lyric: Problems of Definition 

and a Proposal for Reconceptualisation”, demonstrerar sin prototypiska metod med, ”In Illo 

Tempere” och ”Incertus”av Seamus Heaney, innehåller exempelvis båda en tydligt autodiegetisk 

berättare.
59

 Dessa berättare talar också från en tämligen tydlig temporal position. I ”In Illo 

Tempere” går dikten från ett då till ett nu vilket signaleras av tempusförändringen, från preteritum i 

strof ett och två till presens i strof tre och fyra. Diktjagets temporala position kan alltså bestämmas 

till efter de två första stroferna och parallellt med vad som uttalas i de två sista. I ”Incertus” finns 

inte samma tydliga övergång, men det konsekventa användandet av preteritum i dikten placerar 

                                                 
56 Hanke 2008, s. 242. 

57 Ibid. 

58 Ibid. s. 245. Förutom att berättelsen skildras i första person innebär begreppet autodiegetisk att berättaren är ”the 

hero of his narrative” (Genette 1980, s. 245). Givetvis kan Hankes urval diskuteras, och man kan ställa sig frågan 

varför hon i sin artikel inte analyserar åtminstone en dikt med en autodiegetisk berättare. 

59 Wolf 2005, s. 47 ff.  
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ändå diktjaget i en någorlunda specifik temporal position i förhållande till diktens skeende (vilken 

helt enkelt kan beskrivas som ”efteråt”).
60

 

Wolfs exempel understryker alltså att avsaknaden av autodiegetiska berättare i Hankes 

material – precis som hon själv påpekar – får betraktas som en slump. Även hos fyrtiotalisterna 

återfinns en hel del dikter med en autodiegetisk berättarröst, trots det drag av allmängiltighet som 

alltså betonats av tidigare forskning. I Werner Aspenströms ”Lyft mig in i det svartvita spelet” ur 

Snölegend uttrycker den autodiegetiska berättaren sin önskan att placeras inuti vad som utan större 

svårighet kan tolkas som ett schackspel. I dikten återfinns ett slags dubbelexponerat skeende där det 

symboliska schackspelet framställs parallellt med ett mer konkret slagfält. Vad gäller berättarens 

temporala position kan ”Lyft mig in i det svartvita spelet” exemplifiera en typ av berättande som 

med största sannolikhet är vanligare inom den lyriska genren än inom den episka. Den önskan 

diktjaget utrrycker i den första strofen leder, tillsammans med den sista strofens imperativ och den 

andra strofens ”skall”, till att dikten får en futural aspekt. Diktens handling beskrivs som något som 

kommer att ske, under förutsättning att diktjaget får sin önskan uppfylld:  

Jag vill rida på de vita hästarna 

likaväl som på de svarta. 

 

Utan motsägelse skall jag lyssna till 

dagens och nattens sändebud, 

 

bestiga de fyra tornen och se ut över fälten 

där de stridande redan samlats. 

 

Jag önskar även närvara vid spelets upplösning, 

i den segrande konungens seger 

 

liksom i den flyende konungens flykt 

genom nederlag och spärrade zoner. 

 

                                                 
60 Wolf tar i sin analys även upp eventuellt narrativa dimensioner i ”Incertus” som ett möjligt motargument till dess 

placering i den genuint lyriska genren. Detta eftersom formuleringen ”I crept before I walked” med tanke på 

tempus och inneboende sekventialitet pekar ”in the direction of narrativity”, vilket traditionellt alltså setts som ett 

kriterium på ett verks uteslutande ur den lyriska genren. Wolf avfärdar dock denna möjliga invändning med att 

formuleringen ska förstås metaforiskt och att den saknas spänning (”suspence”). Intressant nog tar han inte upp 

dikternas tempus i ett större perspektiv och han förbigår helt tempusförändringen i ”In Illo Tempore” och den 

tydliga fokaliseringen från en specifik temporal position denna signalerar. 
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Lyft mig in i det svartvita spelet. 

Låt mig ropa de levandes rop.
61

 

Berättaren befinner sig alltså kronologiskt i en position före det som sker i dikten. Gérard Genette 

kallar detta kronologiska förhållande till berättelsen för ”prior narrating” och menar att denna 

temporala position är betydligt ovanligare än andra sådana positioner, exempelvis ”subsequent 

narrating” (det vill säga berättande i efterhand), vilket enligt honom är det vanligaste temporala 

framställningssättet.
62

 

I kronologiskt avseende skiljer sig alltså ”Lyft mig in i det svartvita spelet” från den 

vanligaste typen av berättelser. Bortser man från denna dimension kan den dock betraktas som en 

tämligen konventionell narrativ framställning. Diktjaget lyssnar till ”dagens och nattens sändebud”, 

betraktar slagfältet ”där de stridande redan samlats” och närvarar ”i den segrande konungens seger 

// liksom i den flyende konungens flykt”. Det kan givetvis diskuteras huruvida diktjaget är ”the hero 

of his narrative”, och därmed att betrakta som en verkligt autodiegetisk, och inte som en endast 

homodiegetisk berättare (som är närvarande, men inte hjälten, i sin egen berättelse). Om man 

fokuserar formuleringar som ”se ut över fälten” och ”utan motsägelse ska jag lyssna till / dagens 

och nattens sändebud” (vilket kan tolkas som den vita respektive den svarta sidan av schackspelet) 

samt ord som ”närvara” skulle man kunna argumentera för en annan tolkning. Bör man inte i sådana 

fall betrakta striden mellan de båda kungarna och deras arméer som den huvudsakliga berättelsen 

och därmed reducera diktjaget-berättaren till åskådare? Nina Burton pekar i Mellan eld och skugga: 

Studier i den lyriska motsägelsen hos Werner Aspenström på ”glidningarna mellan det aktiva och 

det passiva” i Aspenströms dikt, och hur ”de mer passiva formuleringarna gäller önskan om aktivt 

deltagande, medan verbformen 'skall' gäller något mer oengagerat”.
63

 Denna iakttagelse tycks kunna 

stödja en läsning av dikten där den på detta sätt betonade passiviteten talar för en tolkning av 

diktjaget som åskådare och berättaren som blott homodiegetisk. Samtidigt implicerar diktens titel 

samt den inledande strofen (”Jag vill rida på de vita hästarna / likaväl som på de svarta”) något 

annat. Denna strof, tillsammans med titeln, bidrar till att upphöja diktjagets position i diegesen till 

en kombination av schackspelare och gud, nedstigen mitt i skeendet. Om dikten betraktas på detta 

sätt kan man definitivt argumentera för en tolkning där diktjaget sätts i centrum och definieras som 

en autodiegetisk berättare. 

En narratologisk analys av ”Lyft mig in i det svartvita spelet” visar alltså att dikten kan tjäna 

som ett exempel på en typ av berättande som är ovanligt, om än tillåtet, i traditionellt berättande 

                                                 
61 Aspenström, Werner, Snölegend, Stockholm 1949, s. 17. 

62 Genette 1980, s. 217 f. 

63 Burton 1984, s. 185. 
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texter. Utan att dra alltför stora växlar på ett mycket begränsat statistiskt material kan man ändå 

påstå att det verkar mycket sannolikt att lyriken, en genre som enligt Werner Wolf tillåter ”a 

maximum freedom from probability, chronological or logical order”, ofta uppvisar kronologiska 

fenomen som skiljer sig från de som vanligtvis uppträder i mer konventionella narrativ.
64

 Samtidigt 

visar de tveksamheter som kan uppstå rörande berättarens närvaro och position i sin egen berättelse, 

att en narratologisk analys av lyrik bör utföras med stor försiktighet och lyhördhet även inför små 

textuella signaler. Den lyriska textens kortfattade och metaforiska karaktär innebär att olika fokus, 

till och med rörande enskilda ord, kan styra tolkningen åt olika hål. Detta innebär att skilda 

läsningar av en och samma dikt kan leda till helt olika resultat även rörande så pass grundläggande 

förhållanden. En narratologisk beskrivning av den kortfattade och ofta med metaforer mättade 

lyriken blir följaktligen betydligt mer osäker och omtvistlig än en liknande analys av en längre och 

mer konkret prosaberättelse. Den enskilde läsarens tolkning torde ta större plats i analysen. 

Att beskriva en berättare som auto-, homo- eller heterodiegetisk är att definiera denna 

berättares förhållande till, och närvaro i, berättelsen. Samtidigt kan den berättelse detta förhållande 

avser beskrivas och organiseras utifrån den narrativa nivå den produceras på. Gérard Genette 

beskriver tre grundläggande narrativa nivåer: den extradiegetiska nivån, den intradiegetiska nivån 

och den metadiegetiska nivån. Genette skriver att ”any event a narrative recounts is at a diegetic 

level immediately higher than the level at which the narrating act producing this narrative is 

placed”.
65

 En berättelse som produceras av en extradiegetisk berättare definieras således som 

intradiegetiskt, en berättelse som i sin tur produceras på den intradiegetiska nivån är att betrakta 

som metadiegetisk och så vidare. 

Berättaren i ”Lyft mig in i det svartvita spelet” befinner sig på den extradiegetiska nivån. 

Diktens jag existerar i praktiken i två versioner. En version berättar historien från en punkt innan 

korsandet av gränsen mellan den extradiegetiska existensen och det intradiegetiska schackspelet, 

och en annan befinner sig inuti den imaginära framtid som skapas av diktens inledande önskan. 

Dikten innehåller alltså ett extradiegetiskt, berättande jag och ett intradiegetiskt, berättat jag. Man 

kan beskriva det som att den inledande och den avslutande strofen ligger utanför – och så att säga 

ramar in – den dieges som skapas i dikten. Genom att uttrycka diktjagets önskan, den handling som 

ligger till grund för skapandet av diegesen, fungerar dessa två strofer nästan analogt med de 

ramberättelser som ofta figurerar i traditionella narrativa sammanhang (exempelvis i Tusen och en 

natt och Decamerone). Diktens berättande instans befinner sig således på den extradiegetiska nivån, 

                                                 
64 Wolf 2005, s. 36. 

65 Genette 1980, s. 228 [Genettes kursivering]. I en fotnot till detta resonemang implicerar Genette också att antalet 

möjliga narrativa nivåer i princip är oändligt. Den metadiegetiska nivån följs av en meta-metadiegetisk nivå och så 

vidare. 
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medan den berättade befinner sig inuti diegesen. Jag-berättaren i ”Lyft mig in i det svartvita spelet” 

kan följaktligen beskrivas som extradiegetisk och autodiegetisk (där det autodiegetiska alltså är en i 

starkare grad närvarande version av det homodiegetiska). 

I Erik Lindegrens ”Gammal indian” ur Sviter (1947) figurerar ett också tydligt diktjag som 

uppenbarligen berättar sin egen historia: 

Ja, jag minns min ungdom: en låga bland mycket rök. 

Jag minns den smal av fruktan: hur den steg och svedde 

sin egen kärna: i ett enda begär att stiga: att bli vingar 

och störta rakt mot rymdens blå kristall. 

 

Nu ser jag livet breddas 

för jag känner livets grymhet. 

Den svunna hökens rede i solnedgångens eld 

förbränns till välsignad aska, 

och jag vet att vingar 

ej är till att stiga högre än ögat skådar 

i mäktigt sammandrag, i obarmhärtighetens klara ljus 

vår ungdoms jakt och landskap. 

 

 Från denna höjd 

ser du sedan din egen död 

   den sista 

    som ditt byte.
66

  

Diktjaget i denna dikt kan beskrivas som som en intradiegetisk och autodiegetisk berättare. Jaget 

berättar om sin egen ungdom, ett då som sedan kontrasteras mot ett tydligt avskilt nu, då detta 

diktjag blivit äldre och mer erfaret. I slutet av dikten når berättelsen fram till den tidpunkt då själva 

berättandet sker, vilket innebär att diktjaget aldrig, som i ”Lyft mig in i det svartvita spelet”, 

befinner sig utanför diegesen. En annan stor skillnad mellan ”Gammal indian” och Aspenströms 

dikt är de båda dikternas respektive titlar. I Aspenströms dikt utgör titeln egentligen inte något mer 

än en sammanfattning av diktjagets i dikten uttryckta önskan och ett direkt eko av diktens näst sista 

versrad. Den tillför ingen ytterligare information, och dess huvudsakliga funktion blir i första hand 

att beskriva diktens innehåll och i andra hand att förbereda och styra läsarens tolkning genom att 

betona vissa aspekter av detta innehåll (såsom jaget och jagets uttryckta önskan). I Lindegrens dikt 

har titeln en tydligare och mer aktiv funktion. Den pekar, till skillnad från Aspenströms titel, ut en 

                                                 
66 Lindegren, Erik, Sviter, Stockholm 1947, s. 14. 
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specifik tredje person, en gammal indian, och implicerar att det egentligen är ur dennes mun själva 

dikten uttalas.  

Detta utpekande kan i själva verket beskrivas som auktoriserandet av en intradiegetisk 

berättare (det vill säga den gamla indianen), utfört av en extradiegetisk berättare (det vill säga 

diktens tänkta författare).
67

 Det kan givetvis diskuteras huruvida denna tänkta författare verkligen 

kan definieras som en berättare, men om man erkänner titeln som en betydande del av själva dikten, 

i kraft av den information som tillförs, uppstår frågan om varifrån denna information kommer. Den 

måste uttalas av någon, och med tanke på hur informationen presenteras verkar det osannolikt att 

denna någon är samma person som informationen beskriver. Den röst som presenterar och beskriver 

den gamla indianen tillhör alltså inte indianen själv, och om vi definierar indianen som en 

intradiegetisk berättare måste den utpekande rösten befinna sig på den extradiegetiska nivån och det 

uttalande som utgör själva dikten existerar följaktligen på den metadiegetiska nivån. Vem den 

extradiegetiska rösten tillhör preciseras inte närmare och det naturliga antagandet blir att den tillhör 

diktens tänkta författare, dess nedtecknare eller, om man så vill, uttalare. 

Denna läsning av ”Gammal indian” fokuserar detaljer som vanligtvis tas för givna (eller helt 

ignoreras) i läsningen av lyrik, och som därför kan framstå som obetydliga eller i värsta fall 

irrelevanta för en tolkning av dikten som helhet. Ett exempel på detta är i det här fallet hur titeln – 

en aspekt som ofta bortses från i läsningen av lyrisk poesi – identifieras som en betydande del av 

dikten. I vissa typer av läsningar kan sådana aspekter givetvis vara irrelevanta, men samtidigt har vi 

redan konstaterat att den lyriska diskursens kortfattade och kompakta karaktär ofta tvingar läsaren 

att gripa efter minsta tillstymmelse till halmstrå och göra en höna av i princip varje fjäder för att 

skapa mening i en lyrisk dikt. I ljuset av detta konstaterande verkar det alltså rimligt att även en 

läsning av den här typen kan tillföra relevant kunskap om ett lyriskt verk. I ”Gammal indian” har vi 

exempelvis identifierat ett subjekt som knappt syns vid en första anblick, men som trots det äger en 

form av existens i dikten, och som kan sägas få viktiga konsekvenser för hela framställningen. 

Genette menar att en berättare inte kan vända sig till en lyssnare eller mottagare, narratee, 

som befinner sig på en annan narrativ nivå.
68

 Diktjaget talar alltså till ett icke definierat, men likväl 

utpekat, du som också befinner sig på den intradiegetiska nivån, och denna något ensidiga 

kommunikationsakt förmedlas av den extradiegetiska berättaren till ett helt annat du, som är helt 

och hållet osynligt i texten. Denna extradiegetiska mottagare kan, enligt Genette, i praktiken sägas 

                                                 
67 Denna fiktiva författare ska givetvis inte förväxlas med diktens verkliga författare, alltså den fysiska och 

psykologiska personen Erik Lindegren, utan ses som en konstruktion som äger existens enbart i samband med 

texten. 

68 Genette 1980, s. 260. 
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sammansmälta med den implicerade läsaren ”with whom each real reader can identify”.
69

 Det är 

alltså, om man följer Genettes resonemang, genom denna i princip osynliga berättarinstans diktens 

innehåll förmedlas till läsaren. En narratologisk analys av de olika berättelsenivåerna i ”Gammal 

indian” kan alltså bidra till att skilja ut diktens berättarinstanser, visa i vilka förhållanden dessa kan 

ställas till varandra och i förlängningen resa frågor om vilka effekter dessa relationer får rörande 

tolkningen av dikten. På så sätt framstår en struktur i dikten som tidigare, i högre grad än i 

Aspenströms dikt, varit dold av den lyriska genrens tolkningskonventioner. En bieffekt av 

konstruerandet av denna berättarinstans är att dikten tydligt avskiljs från sin verklige författare. 

Mellan diktens utsagor och den biografiska personen Erik Lindegren placeras ett slags 

buffertinstans, som betonar avståndet mellan verk och biografi. Det är inte poeten Erik Lindegren 

som talar i dikten, utan en icke namngiven berättare. På så sätt kan den självbiografiska läsning, 

som Roland Lysell belyser i Erik Lindegrens imaginära universum, och som riskerar att i 

förlängningen reducera dikten till en simpel avbild av författaren, om inte helt motsägas så i alla fall 

problematiseras.
70

 

Avseende diktens kronologiska uppbyggnad uppvisar ”Gammal indian” en betydligt mer 

konventionell struktur än den vi såg i ”Lyft mig in i det svartvita spelet”. I Lindegrens dikt befinner 

sig den intradiegetiske berättaren (liksom i Heaneys ovan diskuterade ”In Illo Tempere”) i slutet av 

sin berättelse, vilket gör att vi kan klassificera den som ”subsequent narrating”. Berättarens 

kronologiska förhållande till sin berättelse i Lindegrens dikt liknar alltså i högre grad det som en 

läsare av konventionella narrativ förväntar sig. Samspelet mellan berättare och berättelse kan 

jämföras med det Genette observerar i många jag-romaner med den här typen av berättande: under 

berättelsens gång minskar det temporala avståndet mellan berättaren och det berättade och i slutet 

sker en sammansmältning av berättarens position och berättelsens rörelse framåt i tiden.
71

 

Diktens sista strof, ”Från denna höjd / ser du sedan din egen död / den sista / som ditt byte.”, 

framstår dock i detta sammanhang som något ambivalent, då den implicerar ett framåtblickande. 

Detta bör kanske betraktas som ett utslag av innehållets makt över formen. Diktens story kan, efter 

ett visst tolkningsarbete, beskrivas som diktjagets utveckling från ungdom, via insikter om sin egen 

otillräcklighet, till ålderdom och död. En jag-berättare kan naturligtvis inte berätta om sin egen död 

som något redan passerat.
72

 Berättaren löser detta problem genom att tala om döden på ett, ur ett 

                                                 
69 Ibid. 

70 Lysell, Roland, Erik Lindegrens imaginära universum, Bodafors 1983, s. 226. Lysell själv undgår visserligen 

denna fälla, men pekar likväl på det faktum att sådana tolkningar är möjliga. 

71 Genette 1980, s. 220 f. 

72 Det är också denna logisk-kronologiska omöjlighet som skapar strofens framåtblickande karaktär. Att verbet ”ser” 

skrivs i presens innebär visserligen att berättaren fortfarande befinner sig på samma kronologiska postion som 

själva berättandet, men det faktum att objektet för detta verb är just ”din egen död” innebär att strofen i princip per 
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kronologiskt perspektiv, ambivalent sätt, samt genom att beskriva den som ”din” och inte som 

”min”, vilket ytterligare bidrar till att abstrahera och skapa distans till begreppet. Den obevekliga 

rörelsen framåt innebär dock att döden, i läsarens tolkning, lätt inkorporeras i berättelsen och 

kommer att utgöra ett slags outtalad fortsättning och avslutning till dess story. 

Ytterligare ett kronologiskt förhållande i ”Gammal indian” bör tas i beaktande, nämligen dess 

elliptiska karaktär. Mellan diktens då och diktens nu finns ett stort kronologiskt tomrum, men den 

utveckling diktjaget genomgår mellan den första och andra strofen implicerar ändå att en stor 

förändring ägt rum inuti jagets medvetande, som i grunden förändrat dess syn på livet. Exakt vad 

som föranlett denna förändring behandlas inte i dikten, utan större delen av den gamla indianens liv 

behandlas som en ellips (”[a] leap forward without any return”).
73

 Eftersom Ilona Hanke, med Björn 

Håkansons ”Målaren och hans färg” som exempel, identifierar det elliptiska och summariska 

berättandet som ett karaktäristiskt och nödvändigt berättargrepp i den lyriska diskursen ska detta 

faktum inte utvecklas vidare här.
74

 Det räcker med att konstatera att ”Gammal indian” i detta 

avseende uppvisar stora likheter med Håkansons dikt, och att Lindegrens dikt kan sägas stödja 

Hankes påstående. 

 

Dessa analyser av ”Lyft mig in i det svartvita spelet” och ”Gammal indian” visar att även den 

lyriska genren är att betrakta som medierad och därmed ur det perspektivet möjlig att undersöka 

med narratologiska verktyg. Detta är givetvis mer uppenbart i en dikt där det finns en tydlig auto- 

eller homodiegetisk berättare, eftersom det då även finns ett tydligt diktjag att knyta detta 

berättande till. Samtidigt har vi i båda fallen konstaterat existensen av en mer eller mindre implicit 

extradiegetisk berättarinstans, som inte alltid vid en första anblick syns i texten, men som ändå 

utgör en länk mellan diktens innehåll och dess läsare. Den nästintill osynliga extradiegetiska 

berättaren i ”Gammal indian” är ett exempel på en sådan instans, men den kan alltså vara mer eller 

mindre tydlig i andra artefakter. När vi på detta sätt har urskiljt en lyrisk berättare, och på så sätt 

gått emot en av lyrikens genrekonventioner, har vi möjlighet att gå vidare och undersöka denna 

berättares hållning gentemot det berättade. Här har detta mestadels handlat om dikternas 

kronologiska förhållanden, medan begrepp som perspektiv och fokalisering till stor del lämnats 

därhän, men några ord om detta synes ändå vara på sin plats. Perspektivet i båda de undersökta 

dikterna kan betecknas som intern fokalisering på diktjagen, det är från deras perspektiv vi betraktar 

skeendet och vi har full tillgång till deras medvetanden. Denna beskrivning påverkar dock inte i 

                                                                                                                                                                  
automatik tolkas som ett nästintill profetiskt uttalande. 

73 Genette 1980, s. 43. 

74 Hanke 2008, s. 245. 
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någon högre grad de aktuella tolkningarna (även om det förstärker intrycket av autodiegetiskt 

berättande) och kan ses som specifik för de aktuella texterna och inte som något karaktäristiskt för 

den lyriska genren som helhet. Vi kommer att få anledning att återkomma till diskussioner om 

fokalisering i anslutning till andra exempel. 

 

Den lyriska storyn 

I det föregående avsnittet utgick analysen från den narrativa diskursen, den form i vilken berättelsen 

presenteras i den lyriska texten. Samtidigt har vi kunnat utläsa tämligen tydliga händelseförlopp i de 

båda dikterna. Diktjaget i ”Gammal indian” rör sig kronologiskt från ungdom till till ålderdom, och 

jaget i Aspenströms dikt deltar i ett imaginärt schackspel/fältslag, från pjäsernas/arméernas 

ursprungliga uppställning till den ”flyende konungens flykt”. Därmed kan det anses motiverat att, 

utifrån Gérard Genettes minimala definition av en berättelse, betrakta de båda dikterna som 

narrativa.
75

 Samtidigt finns en skillnad mellan ”Gammal indian” och ”Lyft mig in i det svartvita 

spelet” rörande hur denna narrativitet tar sig uttryck. I ”Lyft mig in i det svartvita spelet” 

presenteras ett narrativ som, bortsett från berättarens kronologiska position, på många sätt påminner 

om det traditionella. Såväl fältslaget som schackspelet är motiv som lämpar sig väl för traditionellt 

berättande och det krävs ingen större ansträngning från läsarens sida för att narrativ mening ska 

skapas. 

I Lindegrens dikt är storyn mera dold. För att en narrativ förståelse av dikten fullt ut ska 

kunna legitimeras måste ett större och mer omvälvande tolkningsarbete utföras. Det 

händelseförlopp som kan utläsas i dikten ligger så att säga dolt bakom den mer reflekterande utsaga 

som utgör dess diskursiva form. För att komma åt storyn i Lindegrens dikt krävs alltså ett 

analysarbete som delvis kliver utanför texten och tar läsarens tolkning i beaktande. Peter Hühn 

skriver i ”Transgeneric Narratology: Application to Lyric Poetry”, angående lyrisk sekventialitet: 

To this aspect, namely the question of how poems organize their syntagmatic coherence, narratological 

concepts provide a more differentiated approach than hitherto available by specifying the techniques 

employed by poetic texts for connecting the elements into a causal, temporal, or otherwise ”motivated” 

string, creating what may be called a poetic plot. Plots in poetry are typically constituted by mental or 

                                                 
75 Genette 1980, s. 30. I Genettes mening är ”I walk, Pierre has come […] minimal forms of narrative, and inversely 

the Odyssey or the Recherche is only […] an amplification (in the rhetorical sense) of statements such as Ulysses 

comes home to Ithaca or Marcel becomes a writer” [Genettes kursivering]. Uttryck som den gamla indianen växer 

upp (och dör) eller jag deltar i ett schackspel/fältslag verkar inte skilja sig särskilt mycket från Genettes exempel, 

utan den stora skillnaden gentemot de verk Genette åsyftar ligger i graden av ”amplification”. 
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psychological incidents such as perceptions, imaginations, desires, anxieties, recollections, or emotions 

and their emergence, development, and decisive change.
76 

En lyrisk plot är alltså, enligt Hühn, vanligtvis strukturerad runt mentala och psykologiska 

processer. Den narrativa handlingen i en lyrisk text består av ett inre förlopp, snarare än ett yttre, 

och genom ett sådant synsätt kringgår han den problematik som omgärdar story-begreppets 

tillämpning i en lyrisk kontext. Ett sådant synsätt innebär ett skifte av fokus jämfört med traditionell 

narratologi; istället för att fokusera de yttre handlingar som vanligtvis för en berättelse framåt (och 

som är i princip obefintliga i ”Gammal indian”) riktar den narratologiskt orienterade lyrikläsaren sin 

uppmärksamhet mot berättarens inre processer , och de händelseförlopp som går att finna där. 

För att identifiera dessa händelseförlopp använder sig Hühn alltså av begreppen frames och 

scripts, hämtade från kognitiv psykologi och kognitiv lingvistik. Han menar att läsaren skapar 

sammanhang i den lyriska texten genom jämförelser med sina redan existerande kunskaper om och 

erfarenheter av världen.
77

 I ”Gammal indian” skapar således första strofens tankar om ungdomen, 

ställda i kontrast till ett nu, och sedan anspelningen på döden en upplevelse av rörelse framåt i tiden, 

och en inre utveckling hos diktjaget, även om den konkreta texten egentligen framstår som i första 

hand reflekterande och i avsaknad av ett avgörande händelseförlopp. Ett kognitivt schema, en frame 

som placerar in texten i ett större sammanhang, aktiveras i läsarens medvetande och utifrån detta 

aktiveras i sin tur ett script, ett mer specifikt, dynamiskt händelseförlopp, kopplat till denna större 

kontext. Utifrån dessa redan existerande förståelser och erfarenheter av omvärlden skapas sedan ett 

logiskt sammanhang i dikten och en lyrisk plot uppstår i samspelet mellan läsare och text. 

 

Den narrativa strukturen, avseende story och plot, är alltså tydlig i ”Lyft mig in i det svartvita 

spelet” och åtminstone någorlunda åtkomlig i ”Gammal indian”. Den förstnämnda diktens motiv 

gör en narrativ läsning tämligen naturlig och den sistnämnda diktens fokus på utveckling och 

förändring skapar en tydlig dynamik som utan större svårigheter kan tolkas som narrativ, men den 

lyriska storyn är givetvis inte alltid lika uppenbar. I Werner Aspenströms ”Episod med en 

vattenspindel” ur Skriket och tystnaden (1946) implicerar visserligen redan titelns ”episod” ett 

narrativt innehåll, men samtidigt är det skeende som explicit uttrycks i dikten relativt banalt, och 

inte att betrakta som en plot. 

Om också jag vore över! 

Så klagar du som en fågelunge 

                                                 
76 Hühn 2005, s. 142 f. 

77 Ibid. s. 143. 
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på sin första utflykt. 

 

Jag ser dig står på den motsatta stranden, 

ser spegelbilden av dig: 

ditt svarta hår, din röda hängselkjol 

och brösten som buktar fram under blusen. 

Allting så vackert utspänt på vattenytan 

att ingen vågar skära en strimma i den. 

 

En vattenspindel kommer halkande 

söker sig uppför din klänning 

och stannar vid halsen: 

funderar över de röda märkena av tänder 

du fick i natt. 

En vattenspindel har mycket att fundera över 

sannerligen ganska mycket. 

 

Nu är du här, nu är du över! 

Med våta fötter gå vi in i skogen, 

in i solens gallerverk av ljus och skugga, 

där ekorrarna tjattrar 

och myrorna strilar sin eviga dragarsång.
78 

Konkret beskriver dikten två personer på var sin sida om ett vattendrag, hur den ena personen 

passerar detta vattendrag samt de bådas förening på den andra sidan. Mötet och föreningen mellan 

två personer, varav den ena med lätthet kan identifieras som kvinna, och deras gemensamma rörelse 

framåt – så att säga vidare, ut från dikten – aktiverar en kärleken som frame i läsarens medvetande, 

och det kärleksmötet som script. Själva det konkreta överskridandet av vattendraget skulle givetvis 

kunna betraktas som en betydelsefull handling i sig, men utan en kompletterande tolkning av 

diktens symbolik och metaforik och reflektion över enskildheter i texten framstår detta skeende 

endast som ett enkelt kronologiskt händelseförlopp, och inte som något som skapar djupare mening 

i dikten. 

Eva Müller-Zettelman menar att man vid isolerandet av den lyriska storyn framför allt stöter 

på två stora problem: lyrikens korthet och dess flitiga bruk av metaforer.
79

 Det förefaller ganska 

naturligt att en genre vars konventioner (oftast, givetvis finns det undantag) kräver att en stor mängd 

mening kommuniceras på en mycket liten yta tar till metaforen ”as a device to achieve maximum 

                                                 
78 Aspenström, Werner, Skriket och tystnaden, Stockholm 1946, s. 53 f. 

79 Müller-Zettelman 2011, s. 240 f. 
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semantic density within minimal textual space”.
80

 Müller-Zettelman menar att ”the frequent use of 

extended metaphor in poetry […] makes it necessary that interpretation precedes description”.
81

 Allt 

detta innebär alltså att vi, för att kunna beskriva och sedan analysera den lyriska storyn i ”Episod 

med en vattenspindel”, först måste tolka och förstå dess metaforiska betydelse samtidigt som vi bör 

undersöka vilka kognitiva schemata som kan aktiveras inom läsaren. 

Om vi väljer kärleken som den frame som med störst sannolikhet aktiveras av dikten och 

kärleksmötet som script har vi skapat en ingång till dikten som förefaller mycket rimlig. Diktens du 

är mycket tydligt – främst med hjälp av fysiska attribut – beskriven som kvinna. I kombination med 

de märken av tänder vattenspindeln funderar över – som är mycket lätta att tolka som märkena efter 

ett kärleksbett – och den lyriska genrens tendens till sammansmältande av det lyriska subjektet och 

den implicerade författaren lockas vi att tolka diktjaget som en man. Denna tolkning förstärks alltså 

i och med att kärleksinramningen aktiveras, vilket i sin tur sedan förstärker tolkningen av 

personernas kön. Den hermeneutiska cirkelrörelse som här uppstår bär starka drag av ett slags 

hönan och ägget-problematik. Det är i det här sammanhanget inte möjligt att bestämma vad som 

kommer först i tolkningsarbetet, men med dessa faktorer som utgångspunkt kan vi gå vidare till en 

tolkning av diktens metaforik och symbolik. 

Den centrala metaforen är givetvis korsandet av vattendraget. Det är denna metaforiska 

handling som skapar den dynamik i dikten som gör att den kan läsas narrativt. Läst som en konkret 

händelse rör det sig som sagt om något ganska trivialt, men i kombination med aktiverade schemata 

och andra omständigheter i texten ligger den till grund för ett större och djupare meningsskapande. 

Ett exempel på en sådan omständighet är den gradvisa övergången från stillhet till rörelse som löper 

genom hela dikten. Diktjaget ser kvinnan ”stå på den motsatta stranden” samt hennes spegelbild i 

vattnet: ”allting är så vackert uppspänt på vattenytan / att ingen vågar skära en strimma i den.” Den 

stillhet som präglar dessa rader noteras även av Nina Burton.
82

 Sedan dyker dock vattenspindeln 

upp, ”halkande” (vilket ger bilden ett visst drag av komedi), och bryter den stillhet som rått. När 

kvinnan, efter en tydlig ellips där själva överskridandet förbigås, tagit sig över vattendraget är 

dikten plötsligt full av rörelse: skogens dynamiska ”gallerverk av ljus och skugga”, ekorrarnas 

tjattrande och myrorna som ”strilar sin eviga dragarsång”. Allt detta sammantaget bidrar till att 

skapa en upplevelse av liv, och i förlängningen till att färga det begynnande förhållandet mellan 

diktens gestalter ge en antydan till en lycklig fortsättning. Den skog de båda går in i och som i ett 

                                                 
80 Ibid. s. 241. 

81 Ibid. s. 242. Vidare menar hon att det är ”this uppheaval of the time-hallowed order of the exegetic sequence and 

the untimely onset of interpretation which have kept poetry theory from including the story/discourse dichotomy 

amongst its analytical tools”. Lyrikens metaforiska karaktär är alltså, enligt Müller-Zettelmans, en del av upphovet 

till den litteraturvetenskapliga arbetsdelning McHale identifierar. 

82 Burton 1984, s. 148. 
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annat sammanhang skulle kunna implicera något hotfullt får här en nästintill idyllisk karaktär. 

Berättelsen kan alltså sammanfattas som ett möte mellan två individer, till en början på ett visst 

avstånd men sedan lyckligt, nästan till idyllen gränsande, och deras första steg på vägen in i ett 

fortsatt förhållande. 

Här bör också berättarperspektivet beaktas. Särskilt diktens fokalisering spelar en betydande 

roll i framställningen. Diktjaget fungerar återigen som en homodiegetisk berättare och diktens 

tempus är presens, vilket innebär att storyn hela tiden löper parallellt med den berättande akten (vad 

Genette kallar ”simultaneous narrating”).
83

 Samtidigt är perspektivet i den tredje strofen fokaliserat 

genom vattenspindeln. Kombinationen av dessa förhållanden utgör en paradox. Samtidigt som 

berättaren, i och med diktens simultana berättande, hela tiden befinner sig på samma temporala 

position som själva berättandet kan han ta sig in i vattenspindelns medvetande och ta reda på vad 

den ”funderar över”. Denna anomali bryter illusionen av logisk koherens i dikten, i och med att 

diktjaget – i en värld som följer verklighetens regler – egentligen inte har någon möjlighet att ta 

reda på vad en vattenspindel funderar över. Även om man för analysens skull tillfälligtvis betraktar 

vattenspindeln som ett medvetande jämställt med diktens mänskliga existenser omöjliggör det 

simultana berättandet en intradiegetisk berättares åtkomst till dess tankar. I och med att berättandet 

sker simultant med storyns skeende samtidigt som berättaren befinner sig inuti diegesen kan 

tillträdet till andra gestalters medvetanden varken motiveras med den kunskap man kan nå i 

efterhand eller berättarens eventuellt allvetande position. En narratologisk läsning av ”Episod med 

en vattenspindel” pekar ut denna paradox och medverkar på så sätt till att sätta fokus på den tredje 

strofens centrala funktion i dikten. Samtidigt som det är här ”de röda märkena av tänder” (vilka 

fungerar som ett av de starkare indicierna för en läsning av dikten som en skildring av ett 

kärleksförhållande) presenteras är det också under detta skifte av fokalisering som korsandet av 

vattendraget sker. Medan vattenspindeln funderar förenas diktens båda mänskliga medvetanden, och 

vi får återigen möta dem först efter att själva föreningen har skett. 

Denna logiska paradox synliggörs och betonas vid en narratologisk analys av dikten genom 

att andra konventioner än de som vanligtvis styr lyriken, och därmed även lyrikläsningen, beaktas. 

Werner Wolf menar att lyrikens konventioner medger en högre grad av åtkomst till medvetandet: 

The lyric enables authors to treat their subjects from the monoperspectival point of view of one 

consciousness and allows them in particular to simulate an immediate access to the innermost recesses of 

a human mind without having to justify either the access to, or the content of, that mind […].
84 
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Han menar vidare att lyrikens genrespecifika funktioner bland annat medför att en beredvillighet 

hos läsaren ”not to expect 'realist' probability, logic coherence and contextualization of the objects 

mentioned in the text”.
85

 Inom den lyriska genren är alltså kraven på logisk koherens mycket låga, 

vilket till stor del döljer de logiska skevheter Aspenströms dikt innehåller. Den ”motströmsläsning” 

som ett narratologiskt perspektiv innebär kan peka ut företeelser i texten som inte är uppenbara vid 

en konventionell läsning och därigenom i förlängningen skapa en möjlighet att analysera dem. 

I vår analys av ”Episod med en vattenspindel” har vi alltså sett ett exempel på hur kognitiva 

processer i läsarens medvetande kan bidra till, och hjälpa till att legitimera, en narrativ förståelse av 

dikten. Vi har också konstaterat att den lyriska genrens nödvändiga och extensiva användning av 

metaforik och symbolik försvårar utläsandet av diktens narrativa mening, och att en narratologisk 

läsning av en lyrisk dikt alltså innebär ett angreppssätt som skiljer sig något jämfört med det som 

används vid analys av traditionellt berättande. Samtidigt skiljer sig en sådan läsningen också från en 

konventionell lyrikanalys. För att isolera en lyrisk story eller plot krävs alltså, om vi följer Hühns 

och Müller-Zettelmans resonemang, att de konventioner som styr den lyriska genren och läsarens 

reception av lyrisk text tas i beaktande, samt att dessa konventioner i någon mån bryts i 

analysarbetet. Genom att läsa Aspenströms dikt på detta sätt kan vi alltså urskilja den story som 

faktiskt berättas i dikten, vilket i och för sig inte vore helt omöjligt i en traditionell lyrikanalys, men 

också analysera företeelser i den och dess förhållande till diskursen som hade legat dolda bakom 

genrekonventioner vid en konventionell läsning. 

Den rudimentära konkreta berättelsen i ”Episod med en vattenspindel”, där ett kvinnligt 

objekt tar sig över ett vattendrag och förenas med den manliga protagonisten, åtföljs alltså av en 

annan, såväl till innehåll som till meningsfullhet, mer betydande story, vars tillägnande förutsätter 

att läsaren först tolkar diktens metaforik. Tar vi första strofen i beaktande kan vi till och med 

argumentera för att dikten innehåller vad Peter Hühn kallar eventfulness: 

[T]he term event is introduced to refer to the decisive turning point in the poem's sequentiality, a central 

feature of its narrative setup closely connected with that which makes it worth telling (”tellability”). 

Eventfulness in the sense used here is specifically defined with reference to the degree of deviation from 

the expected continuation of the sequence pattern activated by the text. Since sequences can deviate from 

expectations to various degrees, eventfulness has to be conceived of as gradational.
86 

En berättelses eventfulness är alltså graden av avvikande från det förväntade händelseförloppet. I 

den första strofen ur ”Episod med en vattenspindel” utrycker diktens du en önskan om att även hon 
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redan vore över vattendraget. Denna önskan framställs som en klagan: ”Så klagar du som en 

fågelunge / på din första utflykt.” På så sätt presenteras den längtan efter förening som driver dikten 

framåt. Samtidigt ger bilden av den hjälplösa fågelungen denna efterlängtade förening ett drag av 

oåtkomlighet. En fågelunge har knappast möjlighet att själv överbrygga det avstånd som skiljer 

diktens båda agenter åt. I kombination med den redan diskuterade stillhet som präglar första halvan 

av dikten gör detta att läsaren förväntar sig ett annat händelseförlopp än det som faktiskt äger rum. 

Det script som aktiveras här är snarare kärlek på avstånd (om än besvarad) och det händelseförlopp 

ett sådant förhållande implicerar, än det lyckliga kärleksförhållandet. När så vattenspindeln gör sitt 

inträde introducerar den alltså rörelse och dynamik i dikten, samtidigt som berättelsen, i och med 

kvinnans elliptiskt skildrade korsande av vattendraget genomgår en ”decisive turning point”. Ett 

möjligt script får stå tillbaka för ett annat, som förefaller mer passande i relation till dikten i sin 

helhet. 

Samtidigt är storyn i ”Episod med en vattenspindel” inte lika starkt kopplad till skeenden i 

diktjagets inre som i exempelvis ”Gammal indian”, även om den metaforiska beskrivningen av 

kärleksmötet kan sägas ha sitt ursprung i berättarens inre tolkning av händelserna. Här finns 

ytterligare agenter, förutom jaget, och deras agerande har effekter på den story som berättas, vilket 

gör att den i högre grad liknar storyn i en konventionell berättelse (som ju ofta innehåller fler än en 

agent). En dikt som måhända passar bättre för en mer uttömmande undersökning av Hühns tes om 

ett story-begrepp byggt runt mentala och psykologiska skeenden är Erik Lindegrens ”Sökaren” ur 

Sviter: 

mitt jag är spänt mellan fyra hästar i fyra väderstreck 

 

jag har förbrukat himlavalvet och multiplikationstabellen 

jag har störtat mittpelarna i självklarhetens hus 

för att bygga mig ett mindre hus som kan kallas mitt 

jag har dissekerat min längtan och kastat bort dess skelett 

jag har mångfaldigat mina jag och mina irrande sinnen 

jag har motståndslöst följt alla lockelser i labyrinten 

jag har tåligt träffats av mörkrets och upprepningens bumerang 

jag har fientliga spejare vid alla mina gränser 

 

jag söker ett hopp som inte förleder 

jag söker en förklaring som upphäver alla förklaringar 

jag söker en tyngd med vingar och ett djup av sol 

jag söker den stund då gallret i mitt bröst smälter ner 

den stund då jag slår ut i lågor som förtär all världens lögn 
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jag vet att endast den finnande finner 

jag vet att jag går begravd under självklarhetens spillror 

jag vet att jag kommer att dö i raseri 

och att jag aldrig kan finna mig själv
87 

Här är jaget helt uppenbart i centrum genom hela dikten. Till skillnad från i ”Episod med en 

vattenspindel” finns det ingenting utanför jagets medvetande som påverkar skeendet, något som 

understryks av den stora koncentrationen av metaforer. Det är endast jaget som handlar, och dessa 

handlingar förefaller vara metaforer för ett inre skeende, snarare än konkreta händelser som 

påverkar en yttre verklighet. Diktens koncentration på jaget poängteras också av Kristina Hallind 

som, i Tavlor och deviser, sätter detta i samband med den tavla dikten är kopplad till.
88

 

Till sin uppbyggnad påminner ”Sökaren” i stora drag om ”Gammal indian”. På samma sätt 

som i den senare auktoriseras diktens intradiegetiske berättare av en extradiegetisk berättare, som 

endast är synlig i diktens titel. Samtidigt ger titeln här en högre grad av kontextuell styrning till 

dikten, eftersom ordet ”Sökaren” implicerar handlingen ”att söka”, en funktion som inte på samma 

sätt är explicit i titeln till ”Gammal indian”. Redan på titelnivån finner vi alltså grunden till 

aktiverandet av en specifik frame i Hühns och Müller-Zettelmans mening, nämligen sökandet. Detta 

kan tyckas som en något trivial slutsats (vilket det också i någon mening är eftersom titeln 

”sökaren” så direkt implicerar handlingen ”att söka”) men samtidigt är detta en central faktor i en 

narrativ tolkning av dikten. Den mer eller mindre omedvetna kopplingen läsaren gör mellan den 

person som söker och den handling han eller hon utför styr – och underlättar – den fortsatta 

tolkningen av dikten, som alltså är full av metaforer och befinner sig på en hög abstraktionsnivå. 

Berättandet i ”Sökaren” tar sin diskursiva utgångspunkt i mitten av berättelsen, in medias res, 

för att använda en term som vanligen tillämpas på romaner och noveller. Gérard Genette skriver i 

Narrative Discourse (angående inledningen till Iliaden): ”We know that this beginning in medias 

res, followed by an expository return to an earlier period of time, will become one of the formal 

topoi of epic […].”
89

 Och det är just denna teknik, som alltså alltsedan Homeros varit mycket vanlig 

i (västerländska) berättande framställningar, som används i ”Sökaren”. I någon mening återfinns 

den även i ”Gammal indian”, även om den där är något mindre tydlig, eftersom det enda som sker i 

nutid, innan den förklarande analepsen, är att diktjaget ”minns [sin] ungdom”. I ”Sökaren” skapar 
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den mer kryptiska första raden, ”mitt jag är spänt mellan fyra hästar i fyra väderstreck”, ett större 

behov av en förklaring. Även om den bör tolkas metaforiskt, som att diktjaget slits mellan olika 

önskningar, behov eller existentiella sanningar, inbjuds läsaren att ställa frågor om hur detta 

tillstånd har uppstått. Större delen av diktens andra strof utgör just en förklarande analeps, som rent 

berättartekniskt går att jämföra med Genettes eget exempel: ”In the eighth line of the Iliad, the 

narrator, having evoked the quarrel between Achilles and Agamemnon […] goes back about ten 

days to reveal the cause of the quarrel […].”
90

 På samma sätt fungerar alltså den andra strofen i 

”Sökaren”: berättaren går tillbaka i tiden (även om de specifika tidsavstånden, av genretekniska 

skäl, inte är lika lätt definierade som i Iliaden) och ger en förklaring till det som beskrivs i den 

inledande raden (även om denna förklaring, också den av genretekniska skäl, inte är lika tydlig som 

Homeros förklaring av Achilles vrede). Det tillstånd av psykologisk och existentiell vanmakt 

protagonisten befinner sig i när dikten tar sin början förklaras med dikjagets psykologiska historia. 

Berättandet, själva den berättande akten, lämnar egentligen aldrig den temporala position in 

medias res från vilket det utgår. Efter den analeps som diskuteras ovan följer en återgång till det nu 

där jaget befinner sig, vilket signaleras av återgången till presens i andra strofens sista rad. Därpå 

följer, precis som i ”Gammal indian”, en proleps, som i slutet av den sista strofen blickar fram emot 

diktjagets död, utan att ”finna [sig] själv”, och denna proleps har även den sin utgångspunkt i det nu 

där diktjaget befinner sig. Dessa anakronier placerar alltså berättelsens innehåll på tre olika 

temporala plan i storyn, även om diskursen hela tiden utgår från diktens nu. Sökaren beskriver sitt 

sökande innan, under och till slut efter den kronologiska position han eller hon befinner sig på. 

Samtidigt är de exakta avstånden mellan dessa tre kronologiska plan givetvis i praktiken omöjliga 

att definiera, eftersom ingen information om dessa förhållanden ges. 

Det finns alltså en kronologisk dynamik i dikten, som utgår från titelns implicerade sökande 

och som får näring av de temporala anakronier som diskursen organiseras kring. Utifrån denna 

kronologiska rörelse kan läsaren sedan konstruera en lyrisk story, där diktjagets psykologiska 

utveckling, snarare än yttre handlingar och händelser, sätts i centrum. Den versrad som kronologiskt 

kan placeras som storyns startpunkt (till skillnad från diskursens utgångspunkt, som per definition, 

är diktens första rad) återfinns i diktens andra strof. Versraden ”jag har förbrukat himlavalvet och 

multiplikationstabellen” beskriver med hjälp av metaforer ett medvetande som gett upp både 

religionen och vetenskapen som grundläggande sanningar, vilket kan tolkas som sökandets 

utgångspunkt i ett slags metodiskt tvivel på, och förkastande av, tidigare sanningar. Detta 

förkastande följs i nästa rad av störtandet av ”mittpelarna i självklarhetens hus” och byggandet av 

                                                 
90 Ibid. 



37 

”ett mindre hus som kan kallas mitt”, vilket implicerar att diktjaget i det här skedet av sin 

utveckling fortfarande känner ett visst hopp. Sammantaget kan alla de metaforiska handlingar som 

utförs inom analepsens ramar betecknas som gradvis mer desperata aspekter av sökande, som leder 

fram till det tillstånd av vanmakt och verkligt tvivel diktjaget hamnar i, ”spänt mellan fyra hästar”. 

Här finns alltså tecken på frustration hos diktjaget, även om sökandet fortfarande pågår. På 

storynivån är sökandet fram till den här tidpunkten fortsatt hoppfullt, och det script som är aktiverat 

hos läsaren är det lyckade sökandet, det som förr eller senare resulterar i ett finnande. I den tredje 

strofen träder så paradoxen som lyriskt stilmedel in i diskursen, och det lyckade sökandet är inte 

längre ett självklart script, även om inget nytt script ännu helt har aktiverats. Den verkligt 

avgörande vändpunkten, som ger dikten eventfulness, i Hühns mening, inträder först i den sista 

strofen, där det kategoriska ”jag vet” ersätter det mer osäkra ”jag söker”. Diktjaget vet att ”endast 

den finnande finner”, och implicerar att ”den finnande” är någon annan, samt att han eller hon ”går 

begravd under självklarhetens spillror”. Detta syftar i sin tur tillbaka på det diktens första strof och 

transformerar raserandet av självklarhetens hus till, som alltså tidigare kunnat betraktas som ett 

positivt tvivel, något slutgiltigt negativt. Denna tolkning av ”Sökaren” påminner i stora drag om den 

läsning Roland Lysell gör i Erik Lindegrens imaginära universum, och även om han inte identifierar 

dikten som en berättelse definierar han ändå diktjaget som en ”protagonist” och talar om ”vägar 

som prövats”, där verbets tempus implicerar sekventialitet.
91

 I Lysells läsning av ”Sökaren” finns 

alltså frön till en narrativ tolkning, även om en sådan inte genomförs. 

 

En narratologisk läsning av lyrik innebär alltså i mångt och mycket ett slags motströmsläsning. I 

perspektivet ingår en kritisk position gentemot de konventioner som i vanliga fall styr 

lyrikläsningen och kan på så sätt kan fenomen som döljer sig bakom dessa konventioner friläggas. I 

ovanstående analyser har vi sett exempel på hur narratologin som metod kan anpassas till och 

tillämpas på lyriskt material. Lyriska texter har visat sig innehålla såväl en tydlig berättare som en 

story, som går att isolera från varandra, och därmed är de också möjliga att undersöka med hjälp av 

narratologiska verktyg som har dikotomin mellan story och diskurs som utgångspunkt. Samtidigt 

uppstår det givetvis problem i samband med anpassningen av ett teoretiskt perspektiv på ett material 

som så tidigt avskilts från dess tillämpningsområde. I första hand gäller detta givetvis storyn som 

oftast anses som sekundär (om ens existerande) i sant lyrisk poesi. Romaner, noveller och 

berättande vers har alla det gemensamt att deras främsta syfte är att berätta en historia (även om det 

givetvis även här finns undantag, där formen är viktigare än innehållet). E. M. Forster menar 
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exempelvis i Aspects of the Novel (1927) att ”the fundamental aspect of the novel is its story-telling 

aspect” och detta torde även gälla noveller och berättande vers, som ju båda i grunden följer samma 

struktur.
92

 Detta framhävande av story-aspekten inom den episka genren (som alltså också är tydligt 

hos tidiga narratologer) har medfört tydliga och konkreta verktyg för att där identifiera och 

analysera storyn och sätta den i relation till diskursen. 

Inom den lyriska genren kan tvärtom diskursen, det vill säga berättelsens form, många gånger 

ses som överordnad (och i många läsningar helt överskuggande) storyn. Fokus ligger ofta på 

berättarens medvetande, och detta medvetande kan i sådana fall betraktas som lyrikens huvudmotiv. 

Den lyriska textens främsta uppgift blir då att förmedla innehållet i detta medvetande, dess känslor, 

abstrakta tankar och så vidare. Eventuella händelseförlopp betraktas som oviktiga eller symboliska, 

ofta så till den grad att de hamnar utom synhåll. Samtidigt finns, vilket Peter Hühn och Eva Müller-

Zettelman visar, ofta sekventiella och betydelsefulla händelseförlopp i den lyriska texten, även om 

de i många fall är dolda bakom metaforer och andra genrekonventioner och således kräver en större 

ansträngning från läsarens sida för att isolera. Narratologiska läsningar kan visa på dessa 

händelseförlopp, samt på vilken betydelse de har i förhållande till diskursen (även om denna 

betydelse givetvis varierar mellan skilda artefakter). Så kan exempelvis förhållandet mellan 

aktiverade scripts och mentala händelseförlopp å ena sidan och fokalisering och berättarposition 

och andra sidan, skapa ny förståelse för en dikt och framhäva fenomen som en konventionell 

läsning inte i samma grad uppmärksammar. 

Det finns givetvis problem även med de metoder som presenteras ovan. I synnerhet gäller 

detta den subjektivitet som åtföljer läsningen av lyrik, och de många skilda tolkningar en lyrisk dikt 

låter låna sig till. Den kortfattat och metaforiskt författade lyriken innehåller helt enkelt färre och 

kortare språkliga utsagor och de som finns är ofta betydligt mer tvetydiga. En lyrisk dikt kan 

visserligen innehålla en stor informationsmängd, men denna information är inte explicit nedtecknad 

i samma utsträcknig som i en episk text, utan är ett resultat av läsarens medskapande 

tolkningsarbete. Detta innebär att varje enskild textuell detalj innehåller en stor mängd 

komprimerad information och därför blir mycket viktig för etablerandet av lyrisk mening. En 

narratologisk lyrikanalys bör alltså, i jämförelse med en dito epikanalys ta hänsyn till en större 

procentuell andel av textens innehåll, samtidigt som den bör ägna stor koncentration även åt små 

detaljer. Den kognitiva metod som Hühn och Müller-Zettelman föreslår är dessutom beroende av 

läsarens world knowledge och kulturella bakgrund, och därmed föremål för såväl historisk som 

kulturell förändring.
93 
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Lyrikens specifika narrativitet 

I det föregående avsnittet har vi alltså konstaterat att en narratologisk läsning av lyrisk text är 

möjlig. Det går att överföra de narratologiska verktyg som vanligtvis tillämpas på uppenbart 

berättande text till en lyrisk kontext. Samtidigt ser förutsättningarna för en sådan tillämpning 

annorlunda ut. De konventioner som styr den lyriska texten påverkar givetvis såväl form som 

innehåll, vilket innebär att mer komplexa narrativa strategier, fenomen och samspel ser något 

annorlunda ut i lyrisk text. I denna avdelning kommer de insikter som gjorts i ovanstående analyser 

tillämpas på två aspekter av narrativitet som kan sägas vara specifika för, eller i alla fall 

överrepresenterade i, lyrisk poesi. Först identifieras och diskuteras en narrativ dubbelhet i två 

lyriska dikter, och sedan diskuteras en mer specifik form av lyrisk dikt, ögonblicksdikten, där tiden 

förefaller stå helt still. 

 

Lyrikens dubbla story 

I ovanstående analyser har vi med hjälp av Eva Müller-Zettelman sett hur lyrikens flitiga bruk av 

metaforer påverkar en narrativ läsning av lyrik. För att komma åt storyn i en lyrisk dikt måste 

läsaren först tolka de metaforer som döljer denna story. Samtidigt kan man i många dikter, 

exempelvis den ovan diskuterade ”Episod med en vattenspindel”, se ett kronologiskt 

händelseförlopp även på en rent konkret nivå. Det finns alltså två skikt i dikten. På en konkret och 

synlig nivå, skildras ett öppet händelseförlopp, en story som kan urskiljas utan större svårighet, men 

som inte innehåller samma grad av eventfulness som den underliggande nivån, vilken läggs i dagen 

först efter ett ganska omfattande tolkningsarbete. Denna underliggande nivå kan betraktas som 

diktens ”egentliga” story. I vissa fall verkar det alltså även på den konkreta nivån finnas ett slags 

berättelse, som går att analysera med narratologiska verktyg och som skiljer sig, såväl till 

omfattning som till betydelse, från den underliggande storyn. Den förening som beskrivs på en 

konkret nivå i Aspenströms dikt hänger visserligen, via metaforen, ihop med den kärlekshistoria 

som beskrivs på en underliggande nivå, men tagna var för sig kan de ändå sägas utgöra två olika 

berättelser. Dikten kan alltså betraktas som en utökad metafor, där den konkreta och synliga storyn 

utgör sakledet medan den dolda, metaforiska storyn utgör bildledet (för att använda dessa begrepp i 

en belysande om än något oegentlig betydelse). I ”Episod med en vattenspindel” är förhållandet 

mellan vad man skulle kunna kalla sakledsstory och bildledsstory tämligen direkt, och steget från 

                                                                                                                                                                  
textens betydelse i olika tider och kulturer, men detta är ett ämne för en annan uppsats. 
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den ena till den andra är inte särskilt långt. Så är givetvis inte fallet med all lyrik, och ofta är denna 

koppling utsträckt nästan till bristningsgränsen. 

I ett flertal av Werner Aspenströms dikter ur Skriket och tystnaden finns denna typ av 

förhållande mellan konkret och metaforisk, eller underliggande, narrativitet: i ”Intermezzo i en av 

förorterna” beskrivs hur vilda hästar stormar fram genom en förort; i ”Ur havets skum” kastas två 

utskurna ögon ut från ett fönster; i ”Skriket” får ett skrik ett antal människor att ana ”i plötslig 

skräck att något skett”. Gemensamt för dessa tre dikter är att det konkreta händelseförlopp som 

skildras ligger långt från den metaforiska betydelsen, vilket medför att dikternas underliggande 

story blir betydligt mera svåråtkomlig än i exempelvis ”Episod med en vattenspindel”. Eva Müller-

Zettelman använder sig av en kognitiv definition av metaforen: ”Viewed in terms of cognitive 

linguistics […], metaphor creates an innovative conceptual space by blending a given frame with a 

second, alien frame.”
94

 Men detta korsande av skilda frames kräver samtidigt en viss närhet, för att 

inte sambandet ska förbigås i tolkningen.
95

 Denna närhet är uppenbar i ”Episod med en 

vattenspindel”, men inte alls lika tydlig i de tre nyss nämnda dikterna, vilket leder  till att dessa 

dikter upplevs som mer svårtolkade. 

Om man tar ”Ur havets skum” som exempel kan man konstatera att redan den på ytan synliga 

storyn innehåller en mycket tydlig vändpunkt, och alltså i princip skulle kvalificera sig som 

”eventfull” i Hühns mening. 

Andlös ligger förstaden i novemberkylan. 

Blå ringlar röken från de tre eviga piporna 

och rönnbären klingar som ett kammarpiano. 

 

Plötsligt öppnas fönstret mitt över gatan 

och i vida bågar singlar två utskurna ögon 

ner på gatans snösolk. 

Mannens skrik 

och kvinnans skratt 

ekar länge i min strupe.
96

 

Det ”plötsligt” som inleder den andra strofen gör att de förväntningar som skapats, om en stillsam, 

om än spänningsfull dikt, tvärt byts ut mot andra förväntningar. Håkan Attius menar i Estetik och 

moral att den spänning som markeras i diktens första strof (”andlös”) utlöses först i och med 

                                                 
94 Müller-Zettelman 2011, s. 241. 

95 Ibid. 

96 Aspenström 1946, s. 20. 
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”kontrasten mot den följande”.
97

 Den betydande omvälvning, som skapar eventfulness, ligger alltså 

till stor del i övergången från andlös stillhet till plötslig rörelse. Samtidigt är den berättelse som 

syns på ytan inte särskilt begriplig i sig. Även om det går att identifiera ett berättarperspektiv och ett 

tydligt händelseförlopp krävs att läsaren tolkar diktens metaforer och symboler för att berättelsen 

ska förstås. Den symboliskt klingande formuleringen ”de tre eviga piporna” och den gåtfulla, 

ångestfyllda händelse dikten beskriver inbjuder också till ytterligare tolkning. 

Hur dikten ska tolkas är inte lika uppenbart här som i våra tidigare exempel. En möjlighet, 

som utgår från tanken på lyrik som ett uttryck för ett medvetande, är att läsa dikten som en skildring 

av plötslig ångest och händelseförloppet som något som sker inuti diktjagets psyke. Denna läsning 

stöds av kontexten. ”Ur havets skum” står tryckt närmast efter ”Intermezzo i en av förorterna” och 

endast ett fåtal sidor efter ”Skriket”. Dessa dikter har en struktur som liknar den i ”Ur havets skum”, 

och ångesttematiken är explicit uttryckt. Det våldsamma motivet och det faktum att diktjaget, som 

Håkan Attius uttrycker det, ”införlivar 'mannens skrik / och kvinnans skratt' med sin egen reaktion” 

är också starka indicier för en sådan tolkning.
98

 Det händelseförlopp man kan utläsa på denna 

djupare nivå blir följaktligen en rörelse från stillsamhet och harmoni till våldsamhet och ångest. En 

till viss del alternativ tolkning står Nina Burton för, då hon betraktar Aspenströms dikt som ”en dikt 

om förförelse, där mannen berövats sitt seende”.
99

 En sådan läsning inte är helt omöjlig att införliva 

i ångestmotivet. Betraktar man ångesten som en konsekvens av förförelsen och det förlorade 

seendet kan Burtons läsning ses som en utbrodering av ångestförloppet. 

Det finns alltså beröringspunkter mellan det händelseförlopp som konkret beskrivs i texten, 

och det psykologiska skeende som kan utläsas i bakom diktens metaforik. Den plötsliga förändrigen 

och våldet i kombination med skriket och skrattet kan med lätthet passas in i en tolkning av dikten 

som en berättelse om ångest. Å andra sidan är dessa beröringspunkter inte lika tydliga i detta 

exempel som i de dikter som tagits upp tidigare. Betraktar man, som vi har gjort, dikten som en 

utökad metafor verkar det alltså finnas olika grader av närhet mellan sakledsstory och bildledsstory 

i olika artefakter. I ”Episod med en vattenspindel” ligger korsandet av ett vattendrag mycket nära 

överbryggandet av det avstånd som skiljer två älskande åt, medan händelseförloppet i ”Ur havets 

skum” ligger längre ifrån det inre skeende som beskrivs den underliggande storyn. Gemensamt för 

båda dikterna är dock att den ytliga storyn inte tycks räcka till. I det första fallet eftersom den inte 

framstår som tillräckligt betydelsefull, och i det senare eftersom den inte tycks vara fullt begriplig i 

och för sig. 

                                                 
97 Attius, Håkan,  Estetik och moral: En studie i den unge Werner Aspenströms författarskap, Stockholm 1982, s. 72. 

98 Ibid. 

99 Burton 1984, s. 87. 
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Hos Erik Lindegren kompliceras förhållandet mellan sakledsstory och bildledsstory ofta 

ytterligare av ett invecklat bildspråk och en komplex struktur. Att uppfatta en konkret story, på 

sakledssidan, kan här i sig innebära tämligen stora svårigheter. En dikt som ”Döende vår” kan 

exempelvis vid en första anblick förefalla sakna ett konkret händelseförlopp: 

En lång trumpetstöt slocknar som guldmyntet sakta sjunker i källan. 

Det var glömskan som kom och tårarna som besteg en sällsynt trottoar. 

Det var någon som slog i en dörr till ett tecken att alltid komma tillbaka. 

Det var ett avsked som log och dog i ett svidande rus. 

Det var vårens förälskelse som försvann in i sommarens gröna hus, 

hon som alltid glider undan men ändå alltid står stilla 

(som polstjärnan bedjande vaktar mitt hjärtas allt varmare rymd). 

Men sommaren kan inte levas, den måste födas blomma för blomma 

ur detta hjärta, som när det krymper får den andra rymden att växa, 

som utan händer utan fäste håller fast vid lövkojans blida fanfar. 

Ja, sommaren skall födas ur min vårs ruiner, mitt blod och hösten blandas, 

två verkligheter skall förinta varandra, två rymder smälta samman 

i vår förälskelses sommar och vingsnabbt flyende gröna hus...
100 

Samtidigt finns nyckeln till det händelseförlopp som i det här sammanhanget utgör sakledet i vår 

utökade metafor redan i diktens titel. På ytan beskriver dikten helt enkelt övergången från vår till 

sommar. Denna övergång utgör en rörelse framåt i tiden, vilket återigen accentueras av 

tempusövergångar; ett inledande preteritum (”Det var”) övergår i presens (”Men sommaren kan inte 

leva”) och slutligen till futurum i diktens slutskede (”sommaren skall födas”). Diktjaget befinner sig 

i mitten av detta skede, i diktens nu, och blickar från denna position både bakåt och framåt. I 

Genettes termer kan berättandets temporala position beskrivas som gående från ”subsequent 

narrating” till ”prior narrating”, även om störst andel, och störst vikt, ägnas åt det bakåtblickande 

perspektivet.
101

 Det på ytan synliga händelseförloppet i ”Döende vår” betonas alltså av diktens titel 

och samspelar med berättarperspektivet. Berättaren befinner sig genom hela dikten på en temporal 

position, men den kronologiska linjen från diktens inledning till dess avslutning skapar ändå en 

tydlig sekventialitet. Samtidigt är det händelseförlopp som årstidernas växlingar utgör i den här 

kontexten inte särskilt betydelsefullt, hur omvälvande det än må vara ur ett annat perspektiv. 

Återigen måste vi söka diktens underliggande mening, det bildled som detta sakled pekar på, på ett 

djupare plan.  

                                                 
100 Lindegren 1946, s. 63. Detta kan jämföras med ovanstående analys av ”Sökaren”, där diktens inledning in medias 

res talar för en definition av bakåt- och framåtblickandet som analepser respektive prolepser, snarare än olika typer 

av berättande. I ”Döende vår” följer berättandet, till skillnad från i ”Sökaren” en obruten kronologisk linje. 

101 Genette 1980, s. 217. 
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Roland Lysell menar i Erik Lindegrens imaginära universum att vi i Lindegrens dikt ”når en 

syntes av jaget och duet” och att ”diktens inledning tecknar en rörelse mot detta stadium gestaltad 

som en förälskelse”.
102

 Lysells diskussion handlar här visserligen om rumsliga aspekter av 

Lindegrens diktning, men rumslig rörelse implicerar även temporal rörelse, och i det här fallet kan 

man till och med argumentera för att det – i ett vidare perspektiv än det Lysell anlägger här – är den 

temporala rörelsen som är det väsentliga. Den årstidsväxling som beskrivs i dikten refererar på ett 

djupare, mer betydande plan till ett kärleksförhållande som slutar i förening. Det script som 

aktiveras av titelns ”döende” och inledningens tårar, slocknande och avsked byts i diktens sista tre 

strofer ut mot mer positiva associationer. När sommaren föds ”ur min vårs ruiner” och till slut 

beskrivs som ”vår förälskelses sommar” aktiveras ett annat script, som står i stark kontrast mot de 

ursprungliga. På detta plan finns alltså den betydelsefulla förändring som ger berättelsen 

eventfulness och i förlängningen gör den värd att berätta. 

I jämförelse med ”Ur havets skum” finns det i ”Döende vår” en större närhet mellan 

sakledsstory och bildledsstory. Att ta det hermeneutiska steget från den ena till det andra kräver 

därför i den senare mindre ansträngning från läsarens sida. Tolkningen bjuder visserligen motstånd 

även här, men detta beror snarast på att berättelsen är dold bakom ett iögonenfallande språk, som 

drar läsarens uppmärksamhet bort från det temporala skeendet. När detta språk väl dechiffrerats är 

den dubbla storyn dock tämligen tydlig, även om distinktionen mellan sakledsstory och 

bildledsstory här är så pass mycket svagare än i Aspenströms dikt, att de båda nivåerna ibland 

nästan tycks flyta ihop. Detta kan exemplifieras med att Bengt Landgren, i Dödsteman: Läsningar 

av Rilke Edfelt Lindegren (1999), beskriver diktens förhållande mellan ”en med årstidscykeln 

förbunden naturprocess och en mänsklig känslorelations utveckling” (det vill säga vad vi här har 

benämnt sakledsstory och bildledsstory) som en ”dubbelexponering”, vilket implicerar ett slags 

jämbördighet mellan de båda processerna.
103

 Lägger vi ihop analyserna kan vi alltså se en 

utvidgning av avståndet mellan sakledsstory och bildledsstory från ”Döende vår” till ”Episod med 

en vattenspindel” och ”Ur havets skum”. 

Att läsaren, som i fallet med ”Ur havets skum”, tvingas söka sig långt bortom den faktiska 

texten för att finna en betydelsefull och begriplig story kan betraktas som ett genrespecifikt drag 

inom lyriken. Werner Wolf menar att  medvetenhet om de funktioner han identifierar i den lyriska 

poesin ger upphov till ett antal ”expectations in the recipients of poetry”. En del av dessa går i 

korthet ut på att läsaren försöker härleda stor mängd information ur få givna detaljer samt att han 

                                                 
102 Lysell 1983, s. 190. 

103 Landgren, Bengt, Dödsteman: Läsningar av Rilke Edfelt Lindegren, Uppsala 1999 (Acta Universitatis Upsaliensis: 

Historia Litterarum 21), s. 138. 
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eller hon accepterar en hög grad av textuella svårigheter.
104

 Den lyriska genren kräver alltså att 

läsaren i hög grad är medskapande, och försvårar och komplicerar samtidigt detta medskapande. 

Detta gäller särskilt i jämförelse med episk prosa, där avståndet mellan den ytliga storyn och den 

underliggande, metaforiska i normalfallet är betydligt mindre, och där dessa oftast till och med 

sammanfaller.
105

 Gérard Genette behöver exempelvis inte avkoda Marcel Prousts metaforik för att 

identifiera en tydlig story i A la recherche du temps perdu (1913–1927). Den underliggande storyn 

ligger där betydligt närmare texten, och det enda som krävs för att identifiera en story är en 

rekonstruktion av textens anakronier, vilket i praktiken innebär en analys av förhållandet mellan 

story och diskurs. Att jag ändå talar om två skilda ”stories” inom dessa dikter beror på att det 

faktiskt rör sig om ett förhållande som ställer sig utanför denna grundläggande uppdelning. Varken 

den ytliga eller den underliggande storyn kan per automatik sägas sammanfalla med diskursen. 

Detta syns tydligt i ”Episod med en vattenspindel”, där ”de röda märkena av tänder / du fick i natt” 

utgör en anakroni på såväl den ytliga som på den underliggande storyns nivå, vilket innebär att båda 

dessa nivåer skiljer sig från diskursen. 

Den dubbelhet vi kan se i dessa dikter tycks alltså inte finnas i samma utsträckning inom den 

episka genren. Samtidigt kan man tänka sig en glidande skala mellan exempelvis 1800-talets 

realism och nutida experimentromaner, där de senare potentiellt ligger närmare de dubbla stories vi 

här har identifierat. Vid en viss, diffus punkt på denna skala är avståndet mellan story och diskurs så 

pass långt att det ger upphov till en alternativ story. Det går inte att påstå att denna punkt i sig 

markerar gränsen mellan epik och lyrik, men som ett narratologiskt tillägg till Werner Wolfs 

prototypiska definition av lyriken kan denna gränsdragning tjäna ett viktigt syfte. Genom att visa på 

skillnaden mellan specifikt lyriska och specifikt episka former av narrativitet, samtidigt som 

gränsområdet beskrivs som en glidande skala, kan ett sådant tillägg till en prototypisk definition 

framhålla lyrikens narrativa kvaliteter, samtidigt som gränsen mellan genrerna till viss del hålls 

aktuella. På så sätt kan lyriken börja införlivas i narratologins tillämpningsområde utan risk för att 

genregränserna helt och hållet upphävs.  

 

Ögonblicksdiktens narrativitet 

I alla de dikter som hittills analyserats finns en tydlig sekventialitet. Med hjälp av narratologiska 

verktyg kan vi urskilja ett då och ett nu, ett före och ett efter. Men vad händer med lyrikens 

narrativitet i de fall där det inte verkar finnas något egentligt händelseförlopp? Går det i ett sådant 

                                                 
104 Wolf 2005, s. 36 f. 

105 Detta är givetvis inte fallet med exempelvis allegorin, som även den fungerar som ett slags utökad metafor, även 

om närheten mellan sakledsstory och bildledsstory där är en stor del av själva poängen. 
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fall att göra en narratologisk läsning? I Werner Aspenströms produktion finns ett antal dikter som 

kan benämnas ögonblicksdikter. I dessa beskrivs en statisk scen där tiden tycks vara frusen som på 

ett fotografi eller en realistisk målning. Det frusna ögonblickets avsaknad av sekventialitet tycks vid 

en första anblick innebära att dessa dikter ställer sig utanför narratologins tillämpningsområde. Utan 

händelseförlopp kan ingen story konstrueras, och utan möjlighet att konstruera en story faller stora 

delar av den narratologiska metoden. Samtidigt är det frusna ögonblicket också en del i ett 

temporalt sammanhang, ett sammanhang som den kognitiva metod som används ovan kan hjälpa 

oss att komma åt. 

I dikten ”Denna soltöckniga dag” ur Skriket och tystnaden utgörs av en beskrivning av ett 

sådan fruset ögonblick: 

Denna soltöckniga dag 

då vallmo och riddarsporre blommar 

och luften nästan löpnar av surrande bin 

vem vill fly ur sommarens trollkrets 

eller neka när hagen öppnar sin grind? 

 

Gärdsgårdens korsstygn ringlar genom skogen. 

Kospillning ligger här och där 

som tanklösa tallrikar. 

Död 

som en övergiven klocka 

sover smedjan mellan träden. 

Tegelskärvor har droppat från taket 

och gräs växer mellan hjulets ekrar. 

 

Och där tjurkalven! 

hur han ligger och bälgar i värmen 

lat men drömmande om solen 

som han skall spetsa på sina horn 

– knubbiga som små lökar.
106 

Även om dikten innehåller ett antal beskrivningar som i och för sig implicerar rörelse ger dikten 

som helhet ändå intryck av en statisk bild. Bina surrar visserligen, vilket skulle kunna antyda 

rörelse, men detta beskrivs som att ”luften nästan löpnar av surrande bin” vilket förvandlar rörelsen 

till stillhet. Gärdsgården ”ringlar” genom skogen, men i det fallet rör det sig om en via metaforen 

                                                 
106 Aspenström 1946, s. 51 f. Andra dikter som skulle kunna räknas in i denna kategori är ”Slåtter” och ”Tjurkalven” 

ur Skriket och tystnaden, ”November” ur Litania (1952) samt ”Ropet” och ”Glädjen” ur Hundarna (1954). 
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till stillhet transformerad rörelse. Den enda beskrivning i dikten som inte på detta sätt går att 

beskriva som statisk är tjurkalven som ”bälgar i värmen”, men i samband med diktens övriga 

stillhet kan även detta upplevas som en statisk avbildning av en rörelse. I ”Denna soltöckniga dag” 

står tiden i princip helt still. Dikten fungerar i praktiken som en beskrivning av en fiktiv bild sedd 

genom ett i betraktarens sinne konstruerat kameraöga. Den grad av samtidighet som dikten uppvisar 

är inte möjlig att åstadkomma med den vanliga blicken och även om synintrycken på grund av det 

litterära mediets begränsningar beskrivs ett i taget kan de ändå sägas tillhöra en enda statisk 

beskrivning av ett ögonblick. Beskrivningen ställs ofta i motsats till berättelsen. Den beskrivande 

texten rör sig inte framåt i tiden utan innebär, om den befinner sig i en narrativ kontext, en paus i 

det kronologiska förloppet. Beskrivningen saknar utsträckning i berättelsens tid utan tar istället plats 

i den narrativa akten och i rummet (dels fysiskt på boksidan, dels inom berättelsens rum).  

Teoretiskt sett skulle alltså en helt beskrivande text sakna kronologiskt händelseförlopp och 

således kunna definieras som icke-narrativ, men en sådan text tycks inte existera, åtminstone inte i 

ett litterärt sammanhang. I samband med sin analys av Gunnar Ekelöfs ”blommorna sover i 

fönstret” diskuterar Ilona Hanke förhållandet mellan narrativ och deskription. Hon menar att dikten, 

eftersom den saknar ”en i sammanhanget betydelsefull händelse eller förändring”, får en ”deskriptiv 

prägel” och att man därför skulle kunna invända mot en syn på dikten som berättande. Samtidigt 

menar hon dock  

att en beskrivande text delar vissa egenskaper med en berättande. I en fotnot i sin Nouveau Discours du 

récit betecknar Genette deskriptionen (i en berättelse) som en aspekt eller en variant av det narrativa. Han 

anser även att skillnaden mellan den kommenterande och den narrativa diskursen är större än skillnaden 

mellan den narrativa och den deskriptiva.
107

 

Hanke finner alltså ett visst stöd hos Genette för möjligheten att betrakta Ekelöfs dikt som narrativ. 

Förutom detta åberopar hon även antagandet att ”de flesta inte […] skulle vilja utesluta en roman ur 

den berättande genren bara för att den är starkt beskrivande eller för att den saknar en betydelsefull 

intrig”.
108

 Hankes antagande har visserligen inget empiriskt stöd, men sätter ändå fingret på den 

flytande gränsen mellan beskrivande och berättande diskurs. Att en roman (eller novell) skulle 

uteslutas ur den berättande genren på grund av att dess innehåll domineras av deskriptionen verkar 

inte särskilt troligt. Genren styr uppfattningen, och narratologin tycks inte ställa samma krav på en 

episkt text som på en lyrisk. 

                                                 
107 Hanke 2008, s. 242, Genette, Gérard, Narrative Discourse Revisited (1983), eng. övers. Jane E. Lewin, New York 

1988, s. 37. 

108 Hanke 2008, s. 242. 
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Den diffusa gränsdragningen mellan berättande deskription har alltså även sysselsatt Gérard 

Genette. Hanke pekar på ett ställe i Narrative Discourse Revisited, men denna åtskillnad diskuteras 

även på andra ställen hos Genette. I Narrative Discourse menar han exempelvis att ”pure 

description (purified of any narration) and pure narration (purified of any description) do not 

exist”.
109

 I ”Boundaries of Narrative” (1976) diskuterar Genette detta mer i detalj. Där menar han 

att ”description is more indispensable than narration since it is easier to describe without narrating” 

(även om helt rena diskurser alltså inte existerar). Vidare karaktäriserar han deskriptionen som 

berättandets slav, ”always necessary, always submissive, never emancipated”, och menar att 

”narrative genres […] do exist where description can occupy a very large place, indeed the largest, 

without ceasing to be, by vocation, a simple auxiliary of narrative”.
110

 Skillnaden mellan berättande 

och deskription består i skilda fokus, på tid respektive rum, och denna skillnad är för Genette inte 

tillräcklig för att utgöra en tydlig gräns för narrativiteten.
111

 

Detta får konsekvenser för vår läsning av ”Denna soltöckniga dag”. Om vi återvänder till 

beskrivningen av tjurkalven, den del av dikten som är svårast att inordna i den stillhet som präglar 

resten av dikten, kan vi nu betrakta den i ljuset av förhållandet mellan berättande och deskription. 

Scenens betraktare, diktens allvetande berättare, skapar en kronologisk rörelse i bilden genom att 

beskriva tjurkalvens dröm om solen ”som han skall spetsa på sina horn” (min kursivering). Denna 

framåtpekande utsaga gör att vi, precis som ”Lyft mig in i det svartvita spelet”, kan betrakta diktens 

sista strof som ett fall av ”prior narrating”. Med stöd hos Genette kan man alltså argumentera för att 

”Denna soltöckniga dag” visserligen till stor del består av beskrivning, men att denna beskrivning 

samtidigt omgärdar ett minimalt narrativ: tjurkalven (drömmer att han) ska spetsa solen på sina 

horn. På så sätt kan vi en till synes statisk dikt urskilja en story redan vid en konkret läsning av en 

till synes statisk dikt. 

Det statiska i ”Denna soltöckniga dag” och balansen mellan beskrivning och berättande får 

även konsekvenser för utforskandet av dess underliggande story. Eftersom dikten, förutom den 

minimala framåtblickande berättelse som blir synlig först i diktens slutskede, saknar ett tydligt 

händelseförlopp måste en narratologisk läsning av den fokusera andra detaljer, eller helt enkelt 

konstruera någon form av sekventialitet utifrån diktens givna premisser. En typ av sekventialitet 

som finns i alla typer av texter, och som framträder tydligt i en beskrivning av en statisk bild, är 

textens rent fysiska sekventialitet. Det medvetande som bilden medieras genom påverkar hur den 

framställs genom att anpassa sig till de begränsningar det påtvingas av texten som medium. 

                                                 
109 Genette 1980, s. 99. 

110 Genette, Gérard, ”Boundaries of Narrative”, eng. övers. Ann Levonas, New Literary History 8:1 (1976), s 6. 

111 Ibid. s. 7 f. 
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En av Werner Wolfs lyriska funktioner är att lyriken ”enables poets to use [a] consciousness 

not as a means of shedding light on elements of external reality, but of revealing itself, its thoughts 

and in particular its emotions”.
112

 Dessutom skriver Eva Müller-Zettelman att ”poetry […] 

foregrounds the human endeavour of mentally representing and conceptualising the world”.
113

 

Genom en kombination av dessa lyriska genredrag kan ”Denna soltöckniga dag” sägas berätta en 

historia om berättarens eget medvetande – berättaren väljer hur och i vilken ordning bilden ska 

framställas. ”Denna soltöckniga dag” blir därmed, som så mycket annan lyrisk poesi, en berättelse 

om ett medvetande och detta medvetandes uppfattning av sin omvärld. Denna syn på beskrivningen 

som ett uttryck för ett medvetande finner även den ett visst stöd hos Gérard Genette, som menar att 

en av deskriptionens stora huvudfunktioner är att belysa en karaktärs psykologi: ”In Balzac […] 

physical portraits and descriptions of clothing and furnishings tend to reveal and at the same time 

justify the psychology of the characters, of which they are at once sign, cause, and effect.”
114

 Även 

om Genette här åsyftar en narrativ teknik där karaktärens yttre drag används för att förklara och 

motivera dess inre egenskaper görs ändå kopplingen mellan deskription och medvetande. Därifrån 

är steget till att betrakta en annan karaktärs uppfattning om sådana egenskaper som ett utslag av 

dennes inre händelseförlopp inte särskilt långt. 

Dikten börjar med en idyllisk beskrivning av en sommardag, med fokus på natur, växtlighet 

och insekter. Därefter går den vidare till att beskriva mänskliga tillskott till denna natur. Hagen, 

grinden och gärdsgården är alla byggda av människan. Det är även smedjan, som å ena sidan (i 

högre grad än de tidigare nämnda konstruktionerna) är en plats för mänsklig aktivitet och å andra 

sidan mycket tydligt markeras med ordet ”död”, placerat i början av en mening och ensamt, på en 

egen rad. De starka konnotationer detta ord för med sig mildras sedan av upplysningen om att 

smedjan ”sover” och beskrivningen av ett stillsamt förfall, med tegelskärvor som ”har droppat från 

taket” och gräs som ”växer mellan hjulens ekrar”. Därefter går betraktarens blick vidare till 

tjurkalven, den enda varelse i dikten som begåvas med någon form av agens, som beskrivs som i ett 

tillstånd av naiv harmoni (Nina Burton påpekar här att ”till och med tjurhornen mister sin udd 

genom jämförelsen med den rotade, vegetativa löken”).
115

 Berättarens inre händelseförlopp, 

beskrivet genom betraktandet av en statisk bild, går alltså från en idyll till dödens mycket plötsliga 

inträde för att sedan röra sig tillbaka till det idylliska och rentav hoppfulla. Detta är den metaforiska, 

händelsefulla storyn i ”Denna soltöckniga dag”. I den lyriska diktens rent materiella villkor finns 

alltså en förborgad sekventialitet, dold av de genrekonventioner enligt vilka dikten betraktas som 

                                                 
112 Wolf 2005, s. 36. 

113 Müller-Zettelman 2011, s. 244. 

114 Genette 1976, s. 6. 

115 Burton 1984, s. 148. 
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omedierad. Det fiktiva medvetande som dikten projiceras genom, det vill säga diktens berättare, 

fungerar som medium och påverkar hur dikten framställs. Genom att undersöka hur denna 

framställning är organiserad kan vi i detta medvetande urskilja ett inre händelseförlopp. I själva den 

narrativa akten finner vi på så sätt diktens story. 

En dikt av Erik Lindegren som på många sätt påminner om ”Denna soltöckniga dag” är sonett 

XXV i mannen utan väg (1942): 

Det trogna biet surrar för den skrumpnade rosen 

rabieshunden dricker ur den sjunkna stormens strupe 

 

och den flygande holländaren halar ombord sin brud 

för att begrava sig i hennes furieklippta hår 

 

på rännarbanan växer den svarte riddarens lans 

och i luften glittrar skurgummans tragiska mask 

 

på maskrosvallen brister nu även tjärans bubblor 

och fjärilarnas skygglappar ber nu sin sista bön 

 

på himlar från verandor stackas ökensvedda moln 

och pulsens tamburin får vildvinet att darra 

 

en tabusommar vrider sig oroligt på glasklara nej 

tigerliljans gap sjunker sakta in i det förflutna 

 

från tidens släpvagn slungas hurrarop mot döden 

dovt vilar garnisoner under regnets tysta språng
116 

Även denna dikt kan läsas som en ögonblicksbild, även om den innehåller en större andel enskilda 

element som implicerar rörelse än ”Denna soltöckniga dag”. Att ”den flygande holländaren halar 

ombord sin brud”, att ”tjärans bubblor” brister och att tabusommaren ”vrider sig” kan visserligen 

läsas som rörelser som faktiskt sker, men lika rimlig är en läsning av dessa formuleringar som 

beskrivningar av olika delar av ett fruset ögonblick, där rörelsen snarare ligger i betraktarens (det 

vill säga berättarens) öga. Återigen har vi alltså, precis som i Aspenströms dikt, att göra med en bild 

av ett fruset ögonblick, medierad genom ett medvetande. Även om bilderna, som Anders Cullhed 

skriver i ”Tiden söker sin röst”, står ”helt på egen hand utan att organiseras kring något diktjag eller 

                                                 
116 Lindegren, Erik, mannen utan väg, Stockholm 1942, s. 54 f. 
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personligt fokus över huvud” kan de knappast sägas vara helt omedierade.
117

 De ord som uttalas 

måste komma någonstans ifrån och varje språklig utsaga är till sin natur ohjälpligt medierad genom 

det medvetande som uttalar den. 

Detta medför, precis som i ”Denna soltöckniga dag”, en möjlighet till åtkomst av ett inre 

händelsförlopp hos berättaren, men vad detta och ett eventuellt yttre händelseförlopp består i är här 

betydligt mer komplicerat att få klarhet i. De disparata bilderna i ger knappast samma intryck av en 

sammanhängande bild som i Aspenströms dikt. Dessutom liknar bildspråket det vi finner i ”Döende 

vår” på så sätt att det genom gåtfulla och oväntade sammansättningar drar läsarens uppmärksamhet 

till sig. En mer konventionell läsning av sonett XXV torde innebära tolkning av diktens separata 

bildintryck, för att utifrån dem söka bilda en sammanhängande helhet.
118

 I den typ av narratologisk 

läsning som denna uppsats ägnar sig åt, handlar sökandet efter denna helhet om att undersöka hur 

dessa intryck förmedlas av diktens berättare. 

Som Anders Cullhed konstaterar genomsyras dikten av en känsla av ”hot och stark fara” som 

”manifesteras som en bävan genom naturen, som en kreaturens suckan – en universell 

dödsberedskap”.
119

 ”Den skrumpnande rosen”och ”rabieshunden,”som ”dricker ur den sjunkna 

stormens strupe”, skapar redan i diktens början sådana känslor, och den frame som aktiveras kan 

identifieras som denna allmäna känsla. När bilden av ”den svarte riddaren” dyker upp börjar denna 

känsla konkretiseras i något mer uppenbart hotfullt. Denna konkretisering innebär att läsaren, när 

bubblor börjar brista och vildvinet darra, har något att koppla dessa händelser till. När det så börjar 

”slungas hurrarop mot döden” och bilden i diktens sista rad fokuserar vilande garnisoner bekräftas 

de aningar om ett militäriskt, eller i alla fall krigiskt, tema som ”den svarte riddaren” gett upphov 

till. Diktens story kan, i ljuset av detta, beskrivas som berättarens insikt om upphovet till den 

obestämda känslan av hot. 

Att söka efter en sammanhängande och begriplig story på sakledssnivån i sonett XXV är 

knappast fruktbart. En sådan story kan i bästa fall sägas vara sammansatt av flera mindre berättelser, 

men dessa eventuella berättelser kan knappast betraktas som särskilt betydelsefulla i sig. Dessutom 

är avståndet mellan sakled och bildled i XXV så pass stort att kopplingen mellan de båda är allt 

utom helt avkapad. Lägger vi även denna dikt bredvid ”Döende vår”, ”Episod med en 

vattenspindel” och ”Ur havets skum” hamnar den alltså längst ut på skalan, där konstruktionen av 

                                                 
117 Cullhed 1982, s. 107. Cullheds iakttagelse görs visserligen i anslutning till en diskussion om tidigare utkast av 

dikten, där ett tydligt jag figurerar, och går dessutom att läsa i relation till diktsamlingen i övrigt, där ett tydligt jag 

existerar i flera dikter. Hans iakttagelse är dock ändå relevant i detta sammanhang. 

118 Rörande just dikter ur mannen utan väg, en diktsamling med en enhetlig, genomgående komposition, ligger det 

också nära till hands att söka en sammanhängande helhetsbild av hela diktsamlingen. Denna aspekt av mannen 

utan väg lämnas här dock därhän i denna uppsats. 

119 Cullhed 1982, s. 107. 
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en dubbel story inte är vare sig möjlig eller relevant. Att dikterna på detta sätt kan inordnas i en 

skala kan sägas illustrera den gradering som gör sig gällande inom det litterära genresystemet. I den 

episka änden av skalan sker en kollaps av avståndet mellan sakledsstory och bildledsstory genom att 

de båda sammanfaller medan de i den lyriska änden istället ligger så pass långt ifrån varandra att 

förbindelsen mellan dem bryts. 
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Sammanfattande diskussion 

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka sätt narratologisk metod går att tillämpa på 

lyriskt material samt vad en sådan tillämpning kan tillföra narratologin som forskningsfält och 

lyriken som genre. I undersökningen har ett flertal lyriska dikter visat sig innehålla såväl story som 

berättare, och därmed också en berättelseakt, vilket innebär att de är möjliga att undersöka utifrån 

ett narratologiskt perspektiv. Den narratologiska arbetsdelning som diskuterades inledningsvis 

framstår alltså i allt högre grad som grundad i traditioner och konventioner snarare än i konkreta 

textuella förhållanden. 

En litterär framställning är med nödvändighet medierad genom en förmedlande instans, och ur 

denna instans är det möjligt att konstruera en lyrisk berättare. Det som förefaller ha varit det största 

hindret för ett sådant synsätt är de lyriska genrekonventioner enligt vilka förmedlare och innehåll 

historiskt sett har sammansmälts och lyriken betraktats som ett direkt uttryck för ”poetens” känslor. 

Analyserna av ”Lyft mig in i det svartvita spelet” och ”Gammal indian” visar hur en sådan 

konventionell syn på lyriken påverkar läsningen av lyrisk dikt, samt hur en narratologiskt analys 

kan problematisera och förändra denna syn. Detta syns kanske framför allt i analysen av ”Gammal 

indian”, där en narratologisk läsning synliggör två berättelsenivåer, och följaktligen två 

berättarinstanser, dolda bakom genrens konventioner. Detta innebär att dessa berättarinstanser kan 

lyftas fram och fungera som ett slags buffertinstans mellan texten och den implicerade (och i vissa 

läsningar biografiske) författaren. På så sätt tillhandahåller narratologin ett verktyg för att frikoppla 

den lyriska dikten från bilden av den biografiske författaren och betrakta den som en helt fristående 

artefakt. Möjligheten att göra biografiska läsningar kvarstår givetvis, men det narratologiska 

perspektivet innebär ett alternativt förhållningssätt till en genre där sådana läsningar riskerar att 

uppta en oproportionerligt stor plats och därmed tränga ut andra synsätt. 

Att en lyrisk berättare kan identifieras innebär givetvis också möjligheter att anlysera denna 

berättares förhållande till sin berättelse på samma sätt som i konventionella narratologiska läsningar 

av episkt material. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att sådana förhållanden ofta ser 

annorlunda ut i lyrisk poesi än i romaner eller noveller. Den kortfattade lyriken är ofta mer elliptiskt 

utformad, på grund av sin korthet, och möjligheterna för en berättare att inta en alternativ temporal 

position i förhållande till sin berättelse förefaller vara större. I analysen av Werner Aspenströms 

”Episod med en vattenspindel” påvisas också fokaliseringsbegreppets relevans vid lyrikanalys, i och 

med att ett skifte av fokalisering visar sig vara en betydelsefull del av diktens struktur. En 

narratologisk läsning förmår i högre grad än många konventionella läsningar synliggöra detta skifte 

och påvisa dess betydelse i dikten. 
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Som Peter Hühn och Roy Sommers konstaterar i sin artikel om transgenerisk narratologi i 

Handbook of Narratology är en lyrisk berättare betydligt lättare att identifiera än en lyrisk story. 

Detta är tydligt hos Ilona Hanke, som i ”Om gränserna i de litterära huvudgenrerna och deras 

överskridande” utgår från Gérard Genettes klassiska diskurs-narratologi och som därför har 

problem när det handlar om att isolera en lyrisk story. Lösningen på detta problem tillhandahålls av 

den kognitivt inriktade narratologi som Peter Hühns och Eva Müller-Zettelmans representerar. 

Deras kognitiva metoder erbjuder en lösning på problemet med den lyriska storyn, eller åtminstone 

början till en sådan lösning. Genom att beakta läsarens kognitiva tolkningsprocesser, det vill säga de 

kognitiva scheman som aktiveras vid receptionen av en lyrisk dikt, kan dikten tillskrivas 

sekventialitet och story-begreppet göras tillämpbart. Med hjälp av termen eventfulness kan man i 

många fall även betrakta dessa händelseförlopp som så pass avgörande och betydelsefull att man 

kan betrakta dessa händelseförlopp som ett slags plot. 

I ett flertal av de dikter som analyseras figurerar endast ett medvetande, och i några av dem 

tycks också tiden stå helt still. I sådana dikter har det dock kunnat påvisas tydliga och avgörande 

händelseförlopp inuti detta medvetande, tillhörande diktens berättare. Ett sådant synsätt innebär 

också att lyrikens narrativitet starkt kopplas till den berättande akten. Ofta står den lyriska storyn i 

samklang med själva handlingen att berätta, och det är genom en analys av denna handling ett 

händelseförlopp kan identifieras i dessa dikter. Genom ett sådant tillvägagångssätt kan även dikter 

där tiden tycks stå still, eller som till största delen består av deskription, betraktas som narrativa. 

Lyrik innehåller ofta en stor mängd förtätad information koncentrerad till en liten mängd text. 

Att göra tolkningar som baseras på textexterna faktorer är därför ofta nödvändigt vid läsning av 

lyrik. De begrepp Peter Hühn och Eva Müller-Zettelman hämtar från den kognitiva narratologin 

erbjuder verktyg för att genomföra sådana läsningar, samtidigt som viktiga beröringspunkter med 

själva texten upprätthålls. Å andra sidan innebär ett okritiskt begagnande av dessa verktyg en viss 

risk. Om narratologin i alltför hög utsträckning kapar sina band till texten och rör sig i riktning mot 

ett helt läsarcentrerat perspektiv riskerar beröringspunkterna mellan text och tolkning att bli allt 

färre. En syntes mellan den kognitiva narratologin och ett mer klassiskt narratologiskt 

förhållningssätt kan dock borga för än ännu starkare förankring i texten. Genom att kombinera det 

kognitiva förhållningssättets möjligheter på storynivån med den klassiska, genetteska metodens 

stringens på diskursnivån kan narratologin röra sig in på det lyriska området, utan att förlora den 

analytiska skärpa som är en av dess största tillgångar. 

Vid en överföring av narratologiska synsätt till lyriken aktiveras också en mängd 

genreteoretiska frågeställningar. Genom att läsa lyriska texter med hjälp av metoder som vanligtvis 

används vid analys av episk text utmanas en mängd av de regler och konventioner som styr och 
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definierar lyriken som genre. Om man betraktar de resultat som uppnås i denna undersökning i 

relation till Wolfs prototypiska definition av den lyriska genren kan viktiga slutsatser dras. Gränsen 

mellan lyrik och i det här fallet epik är inte att betrakta som en knivskarp linje, utan snarare som en 

succesiv övergång från det ena till det andra. Ett exempel på detta kan vi se i uppsatsen sista 

avdelning, där existensen av ett slags dubbel story konstateras i flera dikter. Genom att betrakta 

dikten som ett slags utökad, narrativ metafor där det händelseförlopp som så att säga syns på ytan 

utgör metaforens sakled och den underliggande story som syns klart först efter att dikten tolkats, 

utgör dess bildled, kan två olika men relaterade händelseförlopp uppfattas. Denna metaforiska 

relation mellan två tydligt åtskilda men ändå sammanbundna händelseförlopp är inte tillnärmelsevis 

lika vanlig inom den episka genren, där det vi kan kalla sakledsstory och bildledsstory snarast 

tenderar att sammanfalla. Samtidigt har vi inom åtminstone den lyriska genren sett en glidande 

skala där den ena polen utgörs av ett mycket nära förhållande mellan sakledsstory och bildledsstory, 

medan denna koppling i den andra änden inte längre är möjlig eller relevant att göra. På så sätt kan 

man inkorporera även detta fenomen i en prototypisk definition av det lyriska (à la Werner Wolf), 

samtidigt som man kan argumentera för en syn på det litterära genresystemet som ett spektrum med 

mycket breda, om ens existerande gränszoner, snarare än en rigid struktur med klart fastställda 

gränser. Även om en text fortfarande kan klassificeras som lyrisk, episk eller för den delen 

dramatisk öppnar ett sådant synsätt upp för ett mer kritiskt förhållningssätt till genrer och 

genregränser. 

 

Den stora fråga som nu kvarstår är vad denna syn på de litterära genrerna får för effekter för 

narratologin som litteraturvetenskaplig metod. Riskerar inte ett upplösande av genregränserna, i och 

med att lyriken historiskt sett har fungerat som ett narratologiskt ”the other”, att kasta in 

narratologin i ett slags existentiell kris, där dess tillämpningsområde inte längre går att definiera? 

Denna risk kan visserligen framstå som överhängande, men i beaktande av den mer eller mindre 

lyrikspecifika egenskap som här identifieras i den dubbla storyn kan man fortfarande tala om olika 

typer av, eller aspekter av narrativitet. På så sätt möjliggörs narratologins inträde på det lyriska 

området, utan att dess analytiska skärpa riskeras. Samtidigt innebär detta också möjligheter att 

utveckla begreppet narrativitet, till att omfatta nya aspekter av berättande.  

Den lyriska narratologins framtid ligger sannolikt i mer uttömmande undersökningar av 

sådana aspekter och en mer exakt definition av den lyriska narrativiteten. Denna uppsats har alltså 

visat att narratologisk analys av lyrisk text är såväl möjlig som givande, men ännnu återstår en hel 

del att göra. Det kognitiva förhållningssättet till den litterära texten behöver vässas och utvecklas 

och andra lyrikspecifika former eller aspekter av narrativitet behöver identifieras och undersökas. I 
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syfte att uppnå detta krävs analyser av större mängder av lyrisk text. En annan fråga som 

fortfarande söker svar är den om en eventuell bortre gräns, där narratologin inte längre fungerar 

eller förmår dra relevanta slutsatser. Går det till exempel att fullt ut analysera en dikt som Erik 

Lindegrens ”Dagens dikt? eller den trasiga grammofonplattan” med narratologiska verktyg: 

att måla över alla gamla mästare 

att må måst måsta odla sin personlighet 

 

att se gud gud ud u det modhrm … mod!.. universum 

mer hem hm hemlös än den minsta atom 

 

att hugga i sten tugga i sten och hugstenas 

att inte ha-ta-ha-ta-ta andra som du ha-tar dig själv 

 

att kastas att há-hastas att kastas och hit-dit 

att inte ptro … ptro-tro och slita sönder sig själv 

 

att tro och slita sönder andra 

  ”    ”    ”     ”         ”         ” 

  ”    ”    ”     ”         ”         ” 

  ”    ”    ”     ”         ”         ”
120 

 

                                                 
120 Lindegren 1947, s. 25. 
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