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Inledning 
 

Men visst finns det gränser 
centrala liksom mera ocentrala perspektiv 
och punkter. Men nästan inte. 
Nästan ändå inte. 
Nästan liksom inte alls. 
Det faller mycket in i dikterna som vill tillbaka ut. 
Det faller också mycket ut ur dikterna som vill tillbaka in. 
Det kommer mycket ut och in i dikterna som aldrig borde ha 
släppts hemifrån – 
det blåser in och läcker ut och det är farligt.1 

 
Ord har sina platser. I en ordbok sorteras de efter bokstavsordning. De ordningar som sorterar 

orden i vår egen personliga vokabulär är betydligt mer invecklade, men de finns likväl. Vi har en 

känsla för det. Ofta märker vi kanske inte direkt av olika stilordningar. De är så intimt knutna till 

de situationer de brukas i att de närmast verkar naturgivna: Dagislärarna talar om ”kamratanda” 

och ”fruktstund”, politikerna om ”arbetslinje” och ”allmän välfärd”, telefonförsäljarna om 

”lediga minuter” och ”pangerbjudanden”. Allt låter som det brukar, som det ska. Tills att någon 

plötsligt slår in på något som tillhör ett annat slags samtal och därigenom kanske gör bort sig – 

säger något som inte hör hemma i den givna situationen. En dagislärare brukar ordet ”amorin” 

om ett barn och blir direkt inkallad till chefen för ”ett litet samtal”, en politiker kallar en lejonpart 

av sin väljarbas för ”köttberg” och blir utskälld i medierna. Det uppstår en inkongruens mellan 

utsagan och de ryggradsmässiga förväntningarna. I någon mening är det kanske så att vi märker 

de stilordningar som avgränsar olika aspekter och verksamheter i vår värld ifrån varandra, först 

när de på något vis kolliderar eller börjar skava mot varandra. Gränser visar sig först då de kan 

överträdas. Överträdelserna blir problematiska när fel person råkar överträda dem vid fel tillfälle.  

 Liknande typer av stilbrott förekommer givetvis också i poesin, ett inte sällan 

anfört exempel i sammanhanget är uppsalakonditorn Erik Ofvandahls diktsamling Opera i 

menniskobröstet från 1891 vars storslagna pathos och högstämda ordval skar sig så ordentligt mot 

de vardagliga ämnena och konstnärligt simpla genomförandet, att samlingen kommit att bli ett 

närmast genredefinierande verk för pekoralpoesin. Men det finns också en annan typ av stilbrott i 

poesin, de verkningsfulla och gestaltade stilbrotten. Stilbrott som inte är orsakade av omedvetna 

(för de ansvariga möjligen pinsamma) sammanblandningar av olika stilordningar eller 

feltolkningar av situationens krav, utan medvetet effektskapande resultat av stilistisk 

experimentering. Det är dessa som intresserar i denna uppsats.  

 Denna uppsats är en undersökning av stilbrott, som retoriskt grepp och som 

poetisk princip, i modern svensk poesi. Denna uppsats är också samtidigt en uppsats om fyra 

                                                        
1 Erik Beckman, Två dikter, Stockholm, 1987, s. 36. 
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moderna, mer eller mindre samtida, poeter: Werner Aspenström (1918 – 1997), Kristina Lugn 

(1948), Katarina Frostenson (1953), och Aase Berg (1967), och deras användning av stilbrott som 

poetiskt medel. Poeter som på flera vis företräder ganska skilda skrivsätt, men är lika i det att de 

alla visar ett starkt intresse för det svenska språket och dess egenheter. Samtliga är också i olika 

grad uppburna och kanoniserade på den samtida litterära scenen, deras författarnamn lägger kraft 

uppå texterna. Stilbrott kan i sammanhanget svårligen förklaras som utslag av amatörmässig 

pekoralism, utan begär ett närmare granskande. 

 Varifrån kommer denna idé att studera stilbrott? Det börjar med upptäckten av en 

likhet, en likhet som sedan växer till ett slags mönster.  Från Aspenströms konkreta liknelser, i 

vilka de stora abstrakta ämnena ofta tas ned till jorden genom att beskrivas i termer av de små 

vardagliga tingen och där skönheten ofta fulländas av en nattkorv, går en linje till Lugn som utgår 

från detta vardagsliv, men förvrider och kritiserar detsamma inifrån genom kusliga förskjutningar 

mellan den vardagliga vokabulären och de ofta osammanhängande parataktiska konstruktionerna. 

Vidare sedan till Frostensons tvära – ibland antitetiska – kast mellan det klassiskt poetiska språket 

och den omgivande moderna världens brus, från vilket en koppling kan dras till Bergs dikter där 

ord från de mest skilda sammanhang har stavning och böjning helt främmande för 

svenskundervisningen och blandas samman för att bli till objekt för till synes fritt flödande 

associationer.  

 Mycket skiljer de olika författarskapen åt. Men i de alla har inkongruenser en stor 

betydelse, det oväntade och det skavande gör sig hört. I samtliga fall intar en idé om det 

överskridande och motsägelsefulla en betydelsefull position i den poetiska självförståelsen och 

ges, på olika vis, konstnärligt uttryck i diktningen. 

  Tanken som började klarna alltmer var att dessa distinkta stilar är sätt att betrakta 

verkligheten. Att de på olika vis gestaltar utsnitt av verkligheten, men också framlägger en attityd till 

den. Med ”utsnitt av verkligheten” menar jag nu inte att dikterna är ”realistiska” i någon 

journalistisk mening, att de skildrar ”världen som den är”, utan att de – vilket på sätt och vis kan 

vara motsatsen – framlägger en bild av hur (i termer av vad) den värld som vi gemensamt lever i 

kan förstås. Kanske också att de insisterar på detta: Poängterar i vilka termer världen bör förstås. 

Det som är intressant med att främst studera stilbrott i en uppsats som intresserar sig för så breda 

saker som åskådningar, är att det så tydligt visar det mycket grundläggande (men därför kanske 

lätt glömda) faktum, att en dikt (liksom alla typer av utsagor) enbart gestaltar en viss beskärd del 

av ”livet” och att detta utsnitt skiljer sig från otaliga andra möjliga sätt att se.   

 Om då varje stil är ett slags seende så följer också att stilbrottet som grepp 

framvisar möjligheten till flera skilda åskådningar och skapar attityder emot och genom dem. 
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Valet av stil är också ett val av den verklighet som stilen möjliggör och dramatiserar, kanske 

också problematiserar. Detta oavsett om ”valet” anses vara ett utslag av flitigt hantverk, beräknad 

marknadsanpassning eller ett inre tvång hos poeten. 

 Stilbrott är någonting som vi finner i dikter, i form av kollisioner mellan skilda 

stilarter, som manipulationer och förvrängningar av stilarter eller som inkongruenser mellan 

ämne och stil (res och verba). Detta är stilbrott som (inom)litterärt grepp. Det var också vad jag, i 

inledningsskedet av denna uppsats, ämnade skriva om. Men alltmer kom jag underfund med att 

dessa stilbrottspraktiker inte kunde förstås på något intressant sätt, om jag också inte betraktade 

deras roll i författarnas etablering av betydelseladdade situationer och det sätt som dessa 

förmedlas till läsaren. Kort sagt, om jag inte också började se ”stilbrott” i en vidare betydelse 

såsom författarnas symboliska ”brott” mot olika traditioner och konventioner.  

 Då jag tyckte mig ha insett att de bägge innebörderna hos termen ”stillbrott” – 

”brytande mellan stilarter” och ”brott mot god stil” – hade ett intrikat samband med varandra, 

tänkte jag än längre. Stilbrott kunde kanske till och med ses som en grundläggande funktion för 

den moderna poesin som sådan; en ”läsfigur” som implicerar, ”figurerar”, särskilda läsarter?  

 Meningen har inte varit att skriva en ”stilbrottets historia”, inte heller att försöka 

framhäva något genetiskt utvecklingssamband mellan de fyra utvalda poeterna. Snarare är det 

primärt en fråga om att se vad man brukar kalla för ”tendens”. De drag som jag funnit i de olika 

poeterna lär nog inte förvåna vana läsare av modern poesi. För dem som dessutom tar del av 

modern litteraturkritik och forskning lär mycket också framstå som välbekant, även om någon 

fullständig konsensus knappast råder. Detta är inte främst ett uttryck för min bristande 

originalitet (får jag hoppas) utan för strävan att påvisa större stilmönster och åskådningsformer: 

En gemensam inriktning som präglar dessa fyra stilistiskt tongivande författare och, vilket jag vill 

hävda, modern lyrik i stort.  

 Stilbrott – både som sammanblandningar mellan skilda stilar och stilistiska 

stilnivåer i dikttexten och som ett ”gestiskt” brott mot vissa vedertagna former av språkbruk – 

kan ses som ett uttryck för en särskilt framhållen egenart hos dikten. Härigenom fann jag det 

mycket fruktbart att göra bruk av den amerikanske teoretikern Kenneth Burkes idéer om symbolic 

action (symbolisk handling) och den betoning av texters kommunikativa aspekter som följer med 

detta. I detta projekt faller det sig också följdriktigt att se den ganska stora mängd av 

litteraturkritisk text (i bred mening – alltifrån recensioner och författaressäer till 

litteraturvetenskapliga avhandlingar och monografier) som skrivits om diktarna i fråga också som 

ett undersökningsmaterial, eftersom de är faktiska användningar av de litterära texterna. De 
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befäster särskilda läspraktiker, särskilda former av stiluttydning – utgör en slags teoretisk 

utgångspunkt varifrån texterna ses.2 

  Vad jag vill åt är i ett vidare perspektiv de skilda former och aspekter i vilka poesin 

försöker göra sig själv angelägen, hur den presenterar och söker vinna förståelse för någon form 

av attityd till tillvaron. Jag vill åt de ”ideologier” som attityderna för med sig – se hur dessa tar 

form i diktens sätt att skildra världen; liksom de funktioner som poesi, i dess olika former, har för 

att påverka läsaren. Därmed följer, i tysthet, den stora fråga som så ofta finns närvarande vid 

studium av skönlitteraturen (särskilt i tider som våra, i vilka lyriken och den konstnärligt 

strävande dramatiken och prosan, ständigt är – eller åtminstone själv uppfattar sig som – hotad): 

Varför läsa skönlitteratur överhuvudtaget?  

 Samtidigt är uppsatsen också i ett snävare perspektiv ett bidrag till den uttolkande 

kommentaren som omger de nämnda – för den samtida litteraturen mycket betydelsefulla – 

författarskapen. Jag ägnar särskild uppmärksamhet på bruk av skilda stilnivåer, i synnerhet alltså 

brotten mellan dessa – något som ofta berörts men inte varit huvudsyfte för tidigare studier. 

Detta är en minst lika viktig uppgift och för många läsare kanske en minst lika angelägen sådant.  

 Då uppsatsen består av ett antal mindre studier, olika läsningar av de här valda 

poeterna, så blir också frågorna som ställs i de kapitel som avhandlar författarskapen till en viss 

grad ”lokala” – varefter de större gemensamma och mer generella dragen åter förs fram och 

diskuteras i slutet. Men ett antal övergripande frågeställningar kan sägas gälla alla studierna 

generellt och för arbetet som helhet och kan således formuleras redan i detta inledande avsnitt: 

1. Vilken, eller vilka, funktioner fyller stilbrott i dikter? Hur bidrar de till att formulera de attityder 

till samhället och tillvaron som de poetiska texterna förmedlar och uttrycker? 2. Hur förhåller sig 

stilistiska brott som grepp till den lyriska genren – kan man betrakta det som konstitutivt för 

aspekter av den moderna poesin?  

 Uppsatsen tar sin början med en kortare allmän introduktion till författarskapen, i 

vilken urvalet för studien presenteras närmare. Sedan följer en presentation över forskningsläget 

kring författarskapen. Avsnittet teori och metod innehåller tre avdelningar. I det första 

presenteras Kenneth Burkes tankesystem kring idén om dikt som symbolisk handling (symbolic 

action), vilket under nästa rubrik omsätts metodiskt i en stilstudie. Varefter de fyra författarna 

                                                        
2 Jag är här i princip enig med kritiker som, likt Fredric Jameson menar: ”that we never really confront a text 
immediately, in all its freshness as a thing-in-itself. Rather, texts come before us as the always-already-read; we 
apprehend them through sedimented layers of previous interpretations, or – if the text is brand-new – through the 
sedimented reading habits and categories developed by those inherited interpretive traditions. This presupposition 
then dictates the use of a method [… ] according to which our object of study is less the text itself than the 
interpretations through which we attempt to confront and to appropriate it.” Fredric Jamesson, The Political 
Unconsious. Narrative as a socially symbolic act, London & New York, 1983, s. IXf. 
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kommer behandlas i kronologisk ordning, men också med en tematisk progression kring 

stilbrottets funktioner. Avslutningsvis kommer några olika tendenser och funktioner hos 

stilbrottet som gestaltningsprincip i den samtida poesin formuleras. 

 

 
Urval och för fat tarpresentat ion 

Jag ämnar i min studie belysa fyra författarskap, vilkas sammanlagda produktion uppgår till en 

ganska stor textmängd, även om jag nu nöjer mig med att enbart betrakta den lyriska delen av 

författarskapen. Jag har med andra ord varit tvungen att inskränka min undersökning betydligt 

mer än bara genremässigt och kommer därför i huvudsak redogöra för utvalda delar av 

författarnas lyriska korpus – de delar som bedöms som extra relevanta utifrån diskussionen om 

stilbrott. Det finns givetvis inte utrymme att göra balanserade utlåtanden om diktsamlingar ”i sin 

helhet”– utan också här sker urvalet genom illustrativ stickprovsmetodik, där ytterligare belägg 

för läsningen redovisas i fotnoter. Resultaten som vinns är likväl tänkta att gälla för drag i 

författarskapen som tänkta helheter – men då som möjliga alternativa ingångar snarare än 

noggranna taxonomiska kartläggningar. Nu något om författarna. 

 Werner Aspenström föddes 1918 i Norrbärke, Dalarna. Aspenströms första 

riktiga erkännande som poet kom med samlingen Snölegend från 1949. Då hade han redan hunnit 

skaffa sig en position som så kallad ”40-talist” genom sitt redaktörskap för tidningen 40-tal i 

vilken också senare berömda skribenter som bland andra Karl Vennberg, Stig Dagerman, Sven 

Alfons och Erik Lindegren deltog. 1981 invaldes Aspenström i Svenska Akademien, som han 

1989 lämnade under den så kallade ”Rushdie-affären”. I Aspenströms författarskap inträffade 

något slags stilmässig vändpunkt med samlingen Dikter under trädet (1956). Från och med denna 

samling finns ett visst avståndstagande från den ”40-talistiska” högmodernistiska stil som varit 

närvarande i de tidigare samlingarna. Stilen strävar istället mot det ”realistiska” i det att ett 

konkretare bildspråk används; vardagliga objekt får ta plats istället för de mer renodlat symboliskt 

kodade bilderna i de tidigare samlingarna. Skillnaden, mellan en ”tidig” och en ”senare” 

Aspenström bör nog inte överdrivas – väsentliga stilistiska skillnader mellan olika dikter finns 

också inom alla samlingar – men det är ändå rimligt att utgå ifrån något slags förändring. Min 

undersökning inriktar sig främst på en grupp av diktsamlingar som spänner över mitten av 

Aspenströms karriär, eftersom det tidigare författarskapet är det mest välutforskade och de sista 

samlingarna i allmänhet innehåller mindre slående stilistiska kontraster än de tidigare. 

 Kristina Lugn är född 1948 i Tierp, Uppland. Hon debuterade med om jag inte 

1972, en samling där inflytandet från den nyenkla vardagspoetiska diktningen, och Sonja Åkesson 
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i synnerhet, ofta framhållits. Hon blev under 80-talet också massmedialt uppmärksammad genom 

framträdande i Tv-shower som ”Oförutsett” på Sveriges television. Lugns genombrottsbok 

brukar anses vara Bekantskap önskas med äldre bildad herre från 1983. Därefter har bara två 

diktsamlingar, Hundstunden 1989 och Hej då, ha det så bra! från 2003, publicerats. En minskning 

som uppvägts av den stora mängd dramatik som Lugn gett ut sedan 1982 och alltjämt publicerar, 

ofta spelad på den av henne tidigare drivna Teater Brunnsgatan 4. 1983 mottog hon sitt första 

större litterära pris och har sedan dess blivit regelbundet belönad med betydande priser. 2007 

invaldes Lugn i Svenska Akademien. Bland Lugns diktsamlingar har jag försökt att se på teman 

som har sträckning över hela författarskapet, men också på förändringar som skett i detta. 

 Katarina Frostenson är född 1953 i Brännkyrka, Stockholm. Hennes diktarbana 

började 1978 med I mellan och under 80-talet blev hon en representant för den nya experimentella 

och ”svåra” poesin (hennes namn figurerade även i den så kallade ”obegriplighetsdebatten” som 

fördes på landets kultursidor och rörde den nya poesins – främst Ann Jäderlunds – förmenta 

läsarfrånvändhet). Samlingen Joner från 1991 innebar en mer konceptuellt sammansatt ram och 

blev något av ett genombrott. 1992 invaldes Frostenson i Svenska Akademien och samma år 

publicerades den mystiska prosatexten Berättelser från dom. Frostenson har varit fortsatt mycket 

produktiv, och har förutom en tät ström diktsamlingar (en del supplerade med fotografier av Jean 

Claude Arnault) också publicerat dramatik som finns tryckt i tre volymer: 4 monodramer (1990)  2 

Skådespel. Sal P och Traum (1996) och Kristallvägen. Safirgränd (2000). Dessa har blivit uppsatta på 

Dramaten respektive Judiska teatern. Frostenson har också skrivit librettot till operan Staden och 

passionen Ordet för kör (bägge med musik av Sven-David Sandström) som satts upp 1998 på 

Kungliga Operan respektive 2006 i Berwaldhallen. 2007 tilldelades hon Litteris et artibus. Bland 

Frostensons texter har jag, liksom med Aspenströms och Lugns, ambitionen att spänna över 

stora delar av författarens produktion. Dock har jag särskilt riktat in mig på de tre senaste 

samlingarna Karkas (2005), Tal och Regn (2009) och Flodtid (2011) – då de inte i samma grad har 

uttolkats och då dessa verk (som tycks hörs sammans med varandra vilket inte minst markeras 

genom de tematiskt minimalistiska bokomslagen) delvis utgör en ny – av kritiker åberopad som 

mer ”öppen” – stilistisk linje som är av intresse för undersökningen.  

  Aase Berg är född 1967 i Stockholm. Hon debuterade 1997 på Albert Bonniers 

förlag med samlingen Hos rådjur och hade dessförinnan figurerat som redaktör och skribent i 

diverse tidsskrifter, som 90-tal och Stora saltet, den sista utgiven av den så kallade 

”Surrealistgruppen” i Stockholm. Hon har därefter varit redaktör på Bonniers litterära tidskrift 2002 

– 2004 och som kritiker på Expressen och Dagens Nyheter. De tre diktsamlingar Forsla fett (2002), 

Uppland (2005), Loss (2007) ingår i den så kallade ”mamma-triologin”, i vilken alla delar tematiskt 
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centrerar kring olika aspekter av relationen mor-barn: graviditeten, föräldralyckan och 

separationsskräcken. Dessa markerar – genom ett nytt skrivsätt med ordknappa och 

associationsrika dikter (som ibland inte är längre än någon rad) och en mer säregen typografisk 

utformning – en skiljelinje mot de två tidigare samlingarna som består av ganska ordrika 

prosadikter. Efter mamma-triologin har Berg skrivit Människoätande människor i Märsta (2009), en 

diktsamling vänd till barn och ungdomar, och Liknöjd fauna (2011) som på omslaget beskrivs som 

”en slutgiltig sammanfattning av den kapitalistiska apokalypsen”. 2011 mottog hon litteraturpriset 

Lagercrantzen och året därefter Aftonbladets litteraturpris. Jag kommer i min studie främst att ta 

upp verken från och med Forsla fett och framåt. Dels för att de enligt min uppfattning är mer 

illustrativa för en studie om stilbrott, dels för att de få saker som tidigare skrivits om Berg främst 

rört hennes två första diktsamlingar. 

 

 

Tidigare  forskning 

Om Werner Aspenströms författarskap finns ett antal studier som tillsammans utgör en ganska 

bred genomgång av författarskapet. Den första, och hittills enda, heltäckande studien är Hans 

Isakssons Werner Aspenström från 2002, som ger en översiktlig tematisk genomgång av hela 

livsverket – såväl lyrik och prosa som dramatik och essäistik – med sammankopplade biografiska 

data och beskrivningar. Två akademiska avhandlingar finns. Håkan Attius Estetik och moral. En 

studie i den unge Werner Aspenströms författarskap från 1982 går främst in i de tidiga samlingarna 

Skriket och tystnaden och Snölegend samt ett antal artiklar i politiska och filosofisk-estetiska spörsmål 

som Aspenström skrev under samma period. Dikt jämförs med debatterande skrifter och skapar 

främst en bild av Aspenström politiska och estetiska ställningstaganden under 40-talet. Nina 

Burtons avhandling Mellan eld och skugga. Studier i den lyriska motsägelsen hos Werner Aspenström (1984) 

är en tematisk analys av motsägelsetemat i Aspenströms lyrik, med fokus på den tidigare hälften 

av författarskapet (de samlingar som skrivits efter 1984 är, av naturliga skäl, inte upptagna av vare 

sig Attius eller Burton). I övrigt finns en relativt riklig mängd mindre skrifter. Ett antal finns att 

tillgå i Werner Aspenström-sällskapets skriftserie. Per Wästbergs tal vid inträdet i Svenska 

Akademien (efter Aspenströms död 1997) bör också nämnas som en infallsrik och mångsidig 

introduktion till författarskapet.  

 Den första avhandlingen om Kristina Lugns författarskap, Ann-Helén Anderssons, 

”Jag är baserad på verkliga personer”. Ironi och röstgivande i Kristina Lugns författarskap utkom 2010 och 

undersöker ironi och röstgivande och frågar sig retoriskt om man kan se ironin som både ett 

stilmedel och en politisk strategi. Förutom textanalyser gör Andersson även en kartläggning av 
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Lugns ”iscensättningar” av sin person i media och förändringar av medias bild av författaren. 

Lugn ägnas avdelningar i andra skrifter, den största är Maria Österlunds undersökning ”’Det 

måste finnas en reservutgång’ - om rumslighet i Kristina Lugns lyrik” från antologin Hemmet, 

Rummet och Revolten. Studier i kvinnligt gränsöverskridande (1996). Österlund läser Lugn ifrån en 

genuskritisk diskurs, och förstår henne som en ironiker vars ”rum” kan läsas som metaforer, och 

marginalpositioner, för en kvinnlig erfarenhet. Lars Elleströms gör i En ironisk historia. Från 

Lenngren till Lugn (2005) tematiska ironiläsningar av några kvinnliga författare utifrån ett 

genusperspektiv, bland vilka Lugn ägnas ett ganska omfångsrikt kapitel. Ellerström har också 

många år tidigare skrivit om Lugn från en liknande utgångspunkt i essän ”Tryggare kan ingen 

vara” tryckt i Samtida. Essäer om svenska författarskap 1990. I Åsa Beckmans Jag själv ett hus av ljus. 

Tio kvinnliga poeter – en bok som också upptar Frostenson och Berg dock utan att närmare knyta 

författarskapen till varandra – från 2002 ställs Lugns skildringar av modersrelationer i centrum. 

Björn Sundberg skriver i antologin Omklädningsrum. Könsöverskridanden och rollbytanden från Tintomara 

till Tant Blomma (2004) en essä om könsöverskridandet i pjäsen Tant Blomma och har i boken 

Nedslag i nutida svensk dramatik. Katarina Frostenson, Kristina Lugn, Lars Norén, Agneta Pleijel, från 

2005, gjort vidare läsningar av centrala teman i Lugns dramatik, i viss mån tonas de ironiska 

läsningarna ner och Sundberg antyder den utopiska viljan/potentialen i Lugns dramatik, slutsatser 

som i stor utsträckning kan ses som gällande även för lyriken. En samling texter som i mycket 

utvecklar nämnda linjer finns i Högskolan i Mälardalens tidskrift Litteratur och språk. Forskning vid 

institutionen för humaniora och språk, Nr. 2, 2006 med temanummer om Lugn där Sundberg, 

Elleström och Beckman har bidrag som i mycket utvecklar deras tidigare framlagda tankar om 

Lugns författarskap, häri har också Margareta Wirmark skrivit ett stycke om Lugns dramatik. En 

god introduktion, som dock inte täcker de senaste femton åren av Lugn författarskap, är Isabell 

Villhelmsens artikel ”Kristina Lugn – de utsattas språkrör” i Nordisk kvinnolitteraturhistoria Band 

IV: På Jorden från 1997.      

 Katarina Frostensons författarskap tillhör det överlägset mest utforskade av de i 

denna uppsats diskuterade poeterna. Något som kan förklaras med det stora inflytande hennes 

diktning haft på samtida poesi och dess representativitet för den ”svårtillgängliga” diktning som 

framträdde under 80-talet men också utifrån det tydligt markerade intresse för samtida idémässiga 

strömningar inom de litterära och filosofiska områdena som Frostenson på flera sätt uppvisat. 

Under 2000-talet har en stor mängd ganska utförliga studier av hennes författarskap gjorts. Carin 

Franzéns För en litteraturens etik. En studie i Birgitta Trotzig och Katarina Frostensons författarskap från 

2007 (vilken i mycket kan ses som en vidareutveckling av tankar framlagda i kapitlet ”ur det 

negativa” ur essäboken I begynnelsen var ordet – essäer om den litterära erfarenheten 2002) och Anders 
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Olssons kapitel ”I skenet av Marsayas”, ur den omfångsrika boken om modern fragmentestetik 

Skillnadens konst. Sex kapitel om moderna fragment (2006) kan bägge ses som företrädare för en linje 

som betonar Frostensons idémässiga hemmahörighet i en modernistisk och i viss mån 

avantgardistisk tradition, i vilken Franzén rör sig på ett idéhistoriskt plan och Olson i högre 

utsträckning ser till inomlitterära influenser. Till denna linje hör också Lena Malmbergs 

avhandling Från Orfeus till Eurodyke. En rörelse i samtida svensk lyrik (2002) som behandlar sex 

moderna poeter utifrån deras koppling till det antika Orfeus-temat och tar fasta på Frostensons 

förhållande till diktarrollen och språket, mycket utifrån samma teoretiska fält (Levinas, Lacan, 

Kristeva, Barthes) som Franzén och Olsson. Likaså Martin Hägglunds Frostensonkapitel 

”Mötesplatser, minnesrum” från boken Kronofobi. Essäer om tid och ändlighet (2002) går den 

språkteoretiska vägen, om än Hägglund mer specifikt knyter Frostensons diktning till Jacques 

Derridas tankar om tid och förgänglighet, vilket är bokens huvudämne. Björn Sundbergs två 

Frostensonessäer, ”Platsens samtal” från tidigare nämnda Nedslag i samtida svensk dramatik och den 

kortare analysen av dikten ”Moira” i Oidipus öga – nedtecknat om litteratur och teater (2006), försöker 

på olika vis, liksom Olsson, förtydliga den tradition i vilket Frostenson kan läsas. Om 

Frostensons dramatik finns också Barbro Sigfridssons avhandling Jagets plats. Gestaltning av det 

kvinnliga subjektet i Katarina Frostensons Nilen, Traum, Sal P och Staden (2003) som diskuterar 

Frostensons pjäser utifrån en genusvetenskaplig och psykoanalytisk terminologi, vilket skulle 

kunna sägas vara representativt för en andra linje i Frostensonforskningen (om den 

språkfilosofiska är den första) som också innefattar Ebba Witt-Brattströms ”Det ler så mörkt i 

skogen” i Ur könets mörker. Litteraturanalyser 1983-1993 (1993) och analysen i Åsa Beckmans Jag 

själv ett hus av ljus. Staffan Bergstens tre analyser i Klang och åter. Tre röster i samtida svensk kvinnolyrik 

(1997) gör ett förhållandevis traditionellt komparativt litteraturstudium med biografiska 

förtecken, och har varit en betydelsefull grund som referenspunkt för mycket av den senare 

forskningen på 2000-talet, då det är den första längre analysen av Frostensons författarskap. En 

annan tidig text som bör framhållas är Aris Fioretos essä ”Frostensons mun. Fjorton 

anteckningar och två efterskrifter” ur Vidden av en fot (2008) – som tidigare varit publicerad i 

antologin Att skriva sin tid (1993) som i sin tur främst består av text först publicerad i tidskriften 

Montage nr. 12/13 och 14 från 1987 – vilken bidragit med många iakttagelser som genljudit i de 

senare och utförligare forskningsarbetena. Detsamma skulle kunna sägas om Hans Ruins essä 

”Tal till en rygg”, publicerad i Bonniers litterära magasin (Nr. 4 1992). 2011 lades Anette Almgren 

Whites avhandling Intermedial narration i den fotolyriska bilderboken. Jan Claude Arnault, Katarina 

Frostenson och Rut Hillarp fram, som diskuterar de samlingar av Frostenson i vilka fotografier och 
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text samspelar, utifrån ett intermedialt perspektiv (vilket faller en bit utanför den här uppsatsens 

undersökningsområde). 

 Aase Bergs författarskap är det klart minst omskrivna av dem jag valt att ta upp. I 

Åsa Beckmans tidigare nämnda Jag själv ett hus av ljus (2002) finns essän ”Den skimrande insidan 

av tunnlar” – vilken i mycket är skriven som en presentation av Bergs författarskap och dess 

teman. Detta är, i min vetskap, fortfarande den enda tryckta text i bokform – av någon annan än 

Berg – som tar upp Bergs skrivande. Också bland examensuppsatser är det mycket tunnsått; den 

enda tillgängliga är Daniel Sjölins magisteruppsats ”Ty alla står vi ensamma vid randen av 

Valpurgis råmande svalg” från 2002, en läsning av Aase Bergs diktning utifrån Gaston Bachelards 

tankar om den materiella fantasin och de fyra elementen.” från 2001. Denna gör, vilket 

undertiteln antyder, en jämförande studie mellan Bergs två första diktsamlingar och Bachelards 

psykoanalytiskt inspirerade litteraturteoretiserande. Då jag själv främst har varit intresserad av 

Bergs senare arbeten har jag istället fått vända mig till tidskrifter och dagspressens kultursidor. 

Detta har gett ett – förhållandevis – rikt urval av sekundärtext, då Berg figurerat flitigt både som 

recensent och debattör och fått sina diktsamlingar allmänt recenserade och sina debattinlägg 

omdiskuterade. En rik samling artiklar och essäer som författaren själv utvalt, finns tryckta i Uggla 

från 2009. 
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Teoretiska och metodiska överväganden 
Kenneth Burke och teor in om symbolic action 

 
Imagine that you enter a parlor. You come late. When you arrive, others have long preceded you, and they 
are engaged in a heated discussion, a discussion too heated for them to pause and tell you exactly what it is 
about. In fact, the discussion had already begun long before any of them got there, so that no one present is 
qualified to retrace for you all the steps that had gone before. You listen for a while, until you decide that 
you have caught the tenor of the argument; then you put in your oar. Someone answers; you answer him; 
another comes to your defense; another aligns himself against you, to either the embarrassment or 
gratification of your opponent, depending upon the quality of your ally's assistance. However, the discussion 
is interminable. The hour grows late, you must depart. And you do depart, with the discussion still 
vigorously in progress.3 

 

Som en katalysator för min tanke kring stilar som olika sätt att behandla och bemöta verkligheten  

har den amerikanske forskaren Kenneth Burkes (1897 – 1993) stora teoribygge – av honom 

benämnt ”Logology” (vetande om ord och inte minst vetandet av ord om ord så de används för 

att motivera och förklara mänskligt handlande) – blivit givande. Burkes tänkande är 

gränsöverskridande (vissa skulle kalla det spretigt) och har implikationer för en mängd olika fält 

och ger teoretiska implikationer för spörsmål inom såväl retorik, sociologi, psykologi som filosofi 

och teologi.4 Men vad som förenar alla Burkes kritiska verk (vilket utgörs av 8 tjocka volymer 

kritik och en stor mängd mindre essäer som ännu bara delvis antologiserats i en mängd olika 

samlingsutgåvor) är att de uppehåller sig vid den i grunden dialektiska uppfattningen om språkets 

möjlighet till förändring – att förändra och självt förändras. Ett nyckelkoncept i denna ansats 

(vilket också kommer bli centralt för mig) är det om språkanvändning som symbolic action.5  

 Symbolic action innebär, som begreppet antyder, ett fokuserande på det man kan kalla 

språkbrukets performativa funktion. ”Symbolisk handling” är en god översättning och detta är 

det begrepp som härefter kommer användas vid tal om språkets symboliska funktioner. För att 

närmare se hur detta får särskilda analytiska implikationer, finns det en poäng i att börja med att 

teckna den teoretiska grundbetydelse som det ”symboliska” har i Burkes kritiska ansats. Burke 

gör ett försök att skissera vidden av det symboliska genom att framlägga en definition av själva 

människan i den sena essän ”Definition of Man” ur Language as Symbolic Action. 

                                                        
3 Kenneth Burke, The Philosophy of Literary Form. Studies in Symbolic Action [1941], 3. rev. ed, Los Angeles, 1973, s. 110f. 
4 Trots att det långtifrån rör sig om dagsfärsk teori är det först på senare tid som Burke börjat uppmärksammas på 
nordliga breddgrader, något som delvis kopplas till den styrka Burke har inom den retoriska tradition som de senare 
åren fått ett allt starkare fäste på skandinaviska universitet. Den enda svenska avhandling som jag funnit gör bruk av 
Burkes tankar för analys av litterära verk är: Sofi Qvarnström, Motståndets berättelser. Elin Wägner, Anna Lenah 
Elgenström, Marika Stiernstedt och första världskriget (diss.), Hedemora/Möklinta, 2009. Om Burke också framstår som 
främmande växt i svensk humanioras flora så har hans inflytande på i synnerhet amerikansk forskning, såväl inom 
litteraturvetenskap som det breda fältet av ”cultural studies” varit stort och han refereras flitigt till av så pass skilda 
forskare som Wayne C. Booth, Harold Bloom, Frederic Jameson och Judith Butler.  
5 Begreppet har plockats upp lite varstans inom forskningen: Greig E. Henderson, Kenneth Burke. Literature and 
Language as Symbolic Action, Athens, 1988 är en god genomlysning av begreppet utifrån modernt språkfilosofiska 
tankegångar, men har inte direkt metodisk tillämpbarhet i denna studie. 
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 Burkes definition av människan lyder i sin första del: ”Man is the symbol-using 

animal”.6 En mycket enkel formel, hämtad från Aristoteles och fortfarande svår att säga emot, 

som ger följden att människans ”vara” (hennes värld) i någon mening ”essentiellt” upplevs 

genom språklig symbolik. Vilket motiverar att hon också som helhet kan studeras i termer av 

språkanvändning. Det därefter följande tillägget är att människan är ”Inventor of the negative” – även 

om det vore lika korrekt att omvänt säga att språket och det negativa är människans uppfinnare 

menar Burke.7 Naturen har inget negativ, naturen är vad den är: ”To look for negatives in nature 

would be as absurd as though you were to go out hunting for the square root of minus-one. The 

negative is a function peculiar to symbol systems, quite as the square root of minus-one is an 

implication of a certain mathematical symbol system.”8  

 Burkes poäng med detta är att negativiteten som princip är det som gör det möjligt 

att införa förbud – som budordens ”du skall icke…” – liksom möjligheten att i sin tur negera 

dessa förbud; något som kan illustreras med André Gides förslag att det i varje ”du skall icke…” 

finns ett implicit ”men vad skulle hända om…”.9 På detta vis möjliggörs (principiellt) alltså något 

som skulle kunna kallas ”den fria viljan” eller, med andra ord, uppfattningen om att vi som 

människor förmår fatta alternativ och göra val; att det finns symboliskt motiverade handlingar 

(action) som kan bedömas etiskt, till skillnad från den icke-etiska ”rörelsen” (motion) – exempelvis 

jordens kretsande kring solen. Att symboliska handlingar implicerar ett etiskt förhållningssätt är 

en central insikt för Burke. Det är grunden för att vi ska kunna förhålla oss till världen och 

varandra på olika sätt – eller snarare medvetet uppfatta dessa olikheter – och anse vissa sätt bättre 

än andra. Detta gör att människan är: ”Separated from his natural condition”.10 Vi upplever, kort sagt, 

världen ”som” något, som övertäckt med egenskaper och betydelser. Människan har yttermera 

egenheten att kunna definierar sig själv som den definierande varelsen– hon upplever (medvetet 

eller omedvetet) världen som ordnad i olika klasser, grupper.11  

 Vilket leder till den fjärde definitionen. Människan är: ”Goaded by the spirit of 

hierarchy” eller ”moved by a sense of order”.12 Med vilket Burke menar att människan, genom 

språkets uppdelning av världen, ser de ”klasser” som världen är uppdelad i som statusmässigt 

olika i förhållande till varandra. Vissa ses som bestämmande för andra. Att Sveriges kommuner är 

                                                        
6 Kenneth Burke, Language as Symbolic Action. Essays on life, litterature and method, Los Angeles, 1966, s. 3.  
7 Ibid. s. 9. Med den fyndiga omkastningen att det negativa också är människans uppfinnare menar Burke alltså att 
det är först igenom negationen av ”djuret”, ”det djuriska”, ”naturen”, som kategorier som ”människa”, ”det 
mänskliga” och ”civilisationen” blir möjliga, nödvändiga och slutligen faktumliga. 
8 Ibid. s. 9. 
9 Burke 1973, s. 48. 
10 Burke 1966, s. 13. 
11 Också detta är i någon mening filosofiskt allmängods, som med fördel kan jämföras med t.ex. Heideggers analys 
av ”tingen som don” i Martin Heidegger, Varat och tiden [1926], övers. Richard Matz, Lund, 1981, s. 68ff. 
12 Burke 1966, s. 15.  
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delar av län som är delar av ett land som är en del av en världsdel och så vidare är exempel på en 

sådan ”hierarkisk ordning”. Hierarkiska ordningar är också något som fungerar som 

gestaltningsprincip för förståelsen av olika typer av situationer. Den välkända marxistiska tesen 

om att: ”den ekonomiska produktionen och den därav med nödvändighet följande samhälleliga 

organisationen i varje historisk epok bildar grundlaget för denna epoks politiska och intellektuella 

historia” är en sådan typ av hierarki mellan termer; i den dramatologiska terminologi som Burke 

använder som genomgående analogi för sina senare analyser kan det exempelvis sägas att 

”marxismen” uppfattar scenen (vilket här utgörs av de materiell-ekonomiska omständigheterna) 

som dominerande och determinerande princip för agenten och dennes handlingar.13 I själva 

verket är alla slags förklaringar olika sätt att ordna världen efter olika principer, orsaker och 

förhållanden; alltså ett sökande efter olika typer av hierarkier. Hierarki, i denna grundläggande 

betydelse, är inget som vissa människor medvetet upprättat (till andras förtret), utan ett faktum. 

 Människan möter världen i en nödvändigtvis mångtydig situation där ingen sak i 

världen är exakt detsamma som en annan sak och ingen person upplever exakt detsamma som en 

annan. Men den symboliska värld vi lever i är full av olika ”en och samma saker” vilken vi kan 

”ha olika syn” på. Denna känsla av tvetydighet menar Burke leder till att människan, som 

symbolvarelse, strävar efter att finna helhetsförklaringar för att överskrida och hantera dessa 

otydligheter; hon essentialiserar, upprättar hierarkier, söker sig (liksom Sokrates) emot högre 

grader av abstraktion och inklusion och ytterst mot det som kan förklara ”allt”. Människan är 

också, som en sista del av definitionen ”rotten with perfection”. Besatt av att hitta den perfekta, 

yttersta, essensen av allting.14 Definitionen av människan lyder således i sin helhet: 

 
the symbol-using (symbol-making, symbol-misusing) animal  
inventor of the negative (or moralized by the negative) 
seperated from his natural conditions by instruments of his own making 
goaded by the spirit of hierarchy (or moved by the sense of order) 
and rotten with perfection15 
 

Poängen med denna definition? Framförallt pekar Burke på att definitionen själv givetvis inte är 

någon ren ”beskrivning”. Också den är normativ, då den själv ”essentialiserar” och utgår ifrån att 

språket är människans essens och att hon drivs av en längtan efter (symbolisk) perfektion. Det är 

alltså inte en definition med ambitionen att förklara människan utifrån någon annan grund än just 

som ”språkvarelse” (inte som exempelvis ”del av det biologiska släktet apdjur”). Den kräver inte 

                                                        
13 Kenneth Burke, A Grammar of Motives [1945], 2. ed., Los Angeles, 1969, s. 209. Citatet ifrån: Friedrich Engels 
”Förord till tredje upplagan” ur Karl Marx & Friedrich Engels, Det kommunistiska manifestet [1883] övers. Axel 
Danielsson, Stockholm, 1994, s. 15.   
14 Burke 1966, s. 16. 
15 Ibid. s. 16.  
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att få stå ensam som förklaring av språkanvändning, utan är mer tänkt som en utmaning för 

läsaren: ”prompting him to decide what should be added, or subtraced, or somewhat modified”.16  

 Burkes definition av människan inte som ”strävande mot perfektion” utan som 

”rutten av perfektion”, är nödvändig att se i ljuset av hans kritik mot alla typer av Stora 

berättelser som försöker foga in hela människan i ett enda terminologiskt system. Denna kritik är 

dock inte det mest egna hos Burke – samma uppfattning, framförd i andra ordalag och med 

andra teman, har också varit det kanske mest centrala navet i den franska poststrukturalistiska 

diskussionen – utan det sätt han utarbetar sin strategi för att förstå och komma åt både det 

problematiska och det väsentliga i såväl de Stora historierna som de små historier (som de stora 

utgörs av eller individueras i).17 ”What we want is not terms that avoid ambiguity, but terms that clearly 

reveal the strategic spots at which ambiguites neccesarily arise.”18 Analysen inte bara tillåter utan kräver ett 

flertal perspektiv på samma gång. Burke talar om sin egen teoris försök till ”proportionalizing” i 

motsats till andra teoriers ”essentializing” och jämför sin inställning med Sigmund Freuds: i ett 

fall där en man upplever sexuell impotens, konflikter i sitt privatliv och konflikter med kollegorna 

på jobbet skulle Freud utgå ifrån att den första förklaringen var den primära, ”essentiella”, som 

förklarade de övriga, emedan Burke föreslår att det lika gärna skulle kunna vara någon annan, 

beroende på hur man förstår sakens sammanhang och väljer att lägga tonvikten.19 Att lägga 

tonvikten är i det här fallet liktydigt med att ha en särskild åskådning, en använda en stil som ger 

sin mening åt en terminologi. 

  ”Even if any given terminology is a reflection of Reality, by its very nature of a 

terminology it must be a selection of reality; and to this extent it must function also as a deflection of 

reality” står det i essän ”Terministic Screens” och poängen här är att språket måste välja en viss 

”punkt” att se verkligheten ifrån måste använda någon terminologisk uppsättning.20 Och som 

sådan är den med nödvändighet begränsande. Det finns ingen punkt i ett rum i vilket vi förmår se 

alla fyra väggarna. Alltså är: ”every way of seeing […] also a way of not seeing” som Burke 

uttrycker det i en träffande oxymoron.21 Också de språk vi rör oss med i vardagen, olika 

”vetenskapligt okvalificerade” språk, är på sitt vis terminologier (låt vara med betydligt lösare 

gränser), och valet av en terminologi som utgångspunkt för en förklaring är en del av den 

symboliska handling som den språkliga utsagan är – eftersom det nödvändigtvis vrider fokuset 

                                                        
16 Ibid. s. 3. 
17 För Burke i jämförelse med den, företrädelsevis franska ”poststrukturalistiska” traditionen se t.ex.: Robert Wess, 
Kenneth Burke: Rhetoric, Subjecitvity, Postmodernism, Cambridge, 1996 och Kenneth Burke and Contemporary European Thought. 
Rhetoric in Transition, ed. Bernard L. Brock, Tuscaloosa, 1995.  
18 Burke 1969, s. Xviii. 
19 Burke 1973, s. 262. 
20 Burke 1969, s. 45. 
21 Kenneth Burke, Permanence and Change: an Anatomy of Purpose [1935], 2. Rev ed., Los Angeles, 1984, s. 49. 
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mot vissa aspekter emedan den (också nödvändigtvis) negligerar andra. Olika terminologier är 

alltså i väsentlig mening på något vis inkongruenta med varandra. Burke anger skolans uppdelning av 

ämnen som ett slags typexempel på detta: Under matematiktimmen betraktar vi äpplen som 

räkneexempel, i biologin som ”malus domestica”, en art i familjen rosväxter, och i hemkunskapen 

som något fruktigt att fylla pajen med. Studiet över hur olika terminologier lägger skilda 

tonvikter, hur de föredrar vissa förklaringar (”motives”) framför andra, hur de olika 

terminologierna utrustas med ”grammatiker” över vad som får följa på vad, är det stora ämnet 

för Burkes kritik. De olika tonvikternas värde och implikationer är det som kritiken har att 

försöka påvisa och argumentera för och emot. Och centralt är att visa fram de blinda fläckarna – 

den fjärde väggen – i varje terminologi, att uppställa de punkter vari det finns möjlighet i att bryta 

mot grammatiken och framställa alternativ till den. Just den kritiska aspekten är den del av Burkes 

verksamhet som jag vill ta fasta på här.  

 I Burkes kritik finns hela tiden ett slags vilja till förändring av världens 

problematiska tillstånd – och det egna livets problematiska tillstånd – ”till det bättre” som en 

motiverande kraft. Burkes första verk bär namnet Counter Statement och i detta verk drivs, något 

förenklat, tesen att poesin kan och bör fungera som ett slags humanistisk ”motsägelse” mot den 

typ av världsbild som Burke kallar ”scientism” (det mekanistiska reducerandet av människans liv 

till en fråga om stimuli och respons). Även om Burke senare ändrade och nyanserade sin 

uppfattning kring många av resonemangen som förs i Counter Statement, fann andra och mer 

sofistikerade motståndare än den deterministiska behaviorismen och problematiserade sin bild av 

litteraturen och dess roll i samhället – så använde han igenom alla verk motsägarens ethos; viljan 

att ständigt fråga efter det som ”inte fick sägas” i ett visst sammanhang.22 Talande har A Grammar 

of Motives ”Ad Bellum Purificandum” (ungefär ”mot renandet av krig”) som sitt motto och i 

Attitudes Toward History förespråkas en komisk attityd mot världen – ett komiskt korrektiv (”comic 

correlative”), i betydelsen öppnande av tillvarons inkongruenser – som mer eller mindre nödvändig 

för människans överlevnad.  

 Detta kan, särskilt i en dylik förkortning, verka som tillsynes pompösa försök att 

blåsa upp teoriernas värde med hjälp av stora humanistiska ideal. Men dessa ideal är, tror jag, 

viktiga för att förstå Burkes vilja att transcendera istället för att dekonstruera de språkliga system 

han behandlar. Kritiken syftar både till att förstå en dikt, ett tal eller en filosofisk avhandling 

utifrån dess egna termer och se den som en språkhandling ibland andra typer av språkhandlingar. 

Den som med Burkes metodik behandlar ”terms in terms of terms” vill en nå dialektisk förståelse 

                                                        
22 Se t.ex. William H. Rueckhert, Kenneth Burke and the drama of human relations [1963], 2. rev. ed., Berkeley and Los 
Angeles, 1982, s. 273 – 287. 
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av flera perspektiv samtidigt (vilket dock inte på något vis betyder att olika terminologier skulle 

bli värdemässigt – etiskt – jämställda härigenom). Denna metodiska princip – vilken kan förstås 

som ”an attitude embodied in a method”23 – kallar Burke för ”perspective by incongruity”.24  

 Det är också här litteraturen – inte bara som abstraktion, utan som faktisk produkt 

– har sin roll. På samma sätt som Burke använder sig av litterär och dramatisk terminologi som 

analogi för att förstå den mänskliga (symbol)världen i sin forskning, är litteraturen något som kan 

användas för att förstå det egna livet i dess många aspekter (litteraturen kan, så att säga, själv 

utgöra sådana ”aspekter”). Litteraturen, betraktad såsom ”litteratur”, kan användas för en mängd 

olika ändamål, men alltid som ett slags Consolatio Philosophiae – som symboliska lösningar på 

problem (såväl ”metafysiska” som ”materiella” eller ”politiska”). Den ger: ”a ritualistic way of 

arming us to confront perplexities and risks.”25 För Burke är den ”ritualistiska” aspekten hos 

litteraturen central. Litteraturen är en slags rörelse som förmår innebära något för den som 

upplever (såväl den som skapar och skriver, som den som ser och läser) – oavsett om ”något” 

betyder ett flyktigt nöje av ett konstfullt hantverk eller ett etiskt incitament att förändra livet.  

 För Burke är litteratur ytterst ”equipment for living” – och ses därför primärt som 

funktionell.26 Att litteraturen ses som funktionell och dialektisk i denna mening innebär att vi 

väljer att se på hur den framställer och ”namnger” olika typer av situationer.  Att litteraturen 

adresserar en attityd gentemot denna situation och således behandlar den – om också dess syfte 

inte alls är att dialektiskt överskrida en problematik utan istället vill ställa upp ett nytt problem, 

visa upp att det inte finns någon lösning på detta och det bästa vore att inte göra, tänka eller 

känna något alls.   

 

 

Att använda symbolic action metodiskt med avseende på s t i l s tudie  

Jag tror Burkes syn på språk som symbolisk handling, liksom hans analytiska 

inkongruitetsperspektiv, tillåter oss att på en gång fråga oss vad stil gör för dikten såsom dikt – 

det vill säga ger oss inblick i dess självförståelse – men också att samtidigt gå utanför dikten, sedd 

som ”berättelse” och ”estetisk upplevelse” och fråga oss vad dikten, utifrån dess stilistiska 

aspekter, s.a.s. ”står för” (eller för den delen ”emot”); alltså försöka se vad den innebär i en vidare 

(social/retorisk) kontext, utan att de interna aspekterna därför bortses ifrån. Det andra är att 

betonandet av symbolisk handling får oss att fästa ögonen på det faktum att stil – som en 

                                                        
23 Burke 1969, s. 440. 
24 Kenneth Burke, Attitudes Towards History [1935], 3 rev. ed., Los Angeles, 1985, s. 308ff.  
25 Burke 1973, s. 61. 
26 Ibid. s. 293. 
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avgörande aspekt av det symboliska handlandet – inte är någonting neutralt, utan något som 

utför någonting. Tilläggas kan: För någon eller något. Det tredje är att stilbrott, betraktade som 

en bestämd typ av stilistisk inkongruens (en ”figuration” av inkongruens), väcker tankar om just 

den typ av inkongruitetsperspektiv som Burke förespråkat. 

 Dikter kan sägas utföra handlingar. De agerar symboliskt för att på olika vis 

omvärdera attityder. Detta gör att vi kan ställa frågor rörande de anspråk verk ställer på sin läsare 

och i vilka termer de uppställer sådana. Jag kommer därför kort gå in på Burkes metod för att 

avläsa litterära texter i allmänhet och dess stilistiska angelägenheter i synnerhet, och framlägger 

samtidigt mitt eget sätt att se på saken. Tanken är inte att framlägga en guide till en stilanalys som 

är Burkes, utan att göra en stilanalys med Burke – med grundläggande hänsyn till dennes ramverk 

men utan ideliga hänvisningar till dennes begrepp.27 Det är innebörden av detta ”med” som 

redogörs för i detta avsnitt som tar de metodologiska aspekterna av Burkes teori i beaktning. 

 För Burke kan litteraturen alltså ses som ett redskap för att leva, eller kanske 

snarare – att leva bättre. Den skrivs för att symboliskt behandla ”svårigheter” (personliga såväl 

som politiska och metafysiska) och läses av samma anledningar: 

 
Critical and imaginative works are answers to questions posed by the situation in which they arose. They are 
not merely answers, they are strategic answers, stylized answers. […] So I should propose an initial working 
distinction between “strategies” and “situations”, whereby we think of poetry (I here use the term to include 
any work of critical or imaginative cast) as the adopting of various strategies for the encompassing of 
situations. These strategies size up situations, name their structure and outstandning ingridients, and name 
them in a way that contains an attitude towards them.28 
 

Stycket innehåller flera begrepp som är centrala för oss. Likaså finns där en del frågetecken som 

måste redas ut (eller sättas inom parentes). Central för litteraturens konstitution är alltså den 

relation som (i logisk snarare än temporal följd) kan summeras: Situation – strategi/val av stil – 

karaktärisering (namngivning) – framvisande av attityd (gentemot situationen). 

 För Burke är verkintentionen den primära utgångspunkten för analyser av litterära 

texters betydelseproduktion: ”We cannot understand a poem’s structure without understanding 

the function of that structure. And to understand its function we must understand its purpose.”29 

Vilket väcker en mängd frågetecken kring den slitna och svåra frågan kring möjligheten att tala 

om ”intention”: Kan vi förstå intention utan att gräva ner oss i spekulationer kring efterlämnade 

biografiska notiser – och kan vi strängt taget ens förstå den genom att göra detta?

 Invändningen är såklart motiverad. Men den utgör inget egentligt problem för 

                                                        
27 Att använda Burkes begreppsapparat som ett helgjutet system vore nog för övrigt lika svårgörligt som missriktat – 
inte ens Burke gör det.”[A] Burke analysis of a poem as symbolic action is method plus hunches, guesses, intuitive 
leaps and sheer speculation”, som uttolkaren Rueckhert skriver (Rueckhert 1982, s. 72). 
28 Burke 1973, s. 1. 
29 Burke 1973, s. 286. 
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dessa undersökningar, om vi bara ser till att klargöra vad som här menas med ”intention”. Trots 

att denna egentligen retoriska syn på litteraturen alltså innebär att en text kräver intention för att vi 

ska kunna förstå dess funktion (igenom dess struktur), så finns det ingen teoretisk nödvändighet 

att det ska vara författarpersonens i någon mening ”privata” motiv som ligger till grund för 

denna intentionella instans. Jag menar nu inte det, att författarens intention till vis del säkerligen 

är ”omedveten” i psykologiskt hänseende. Även om man också för all del kan säga något viktigt 

genom att förutsätta det. Vad som menas är att både den öppet redovisade biografin och den 

djuppsykologiska spekulationen enbart är två av flera möjliga intentionella tolkningskontexter.  

 Det intentionsbegrepp jag här önskar röra mig med är i grunden inte psykologiskt, 

utan i bredaste mening ”ideologiskt”. Det som syftar bakom en text kan alltid ses som mer än 

författarpersonens personliga motiv för att kämpa för eller emot något i världen eller hos sig själv 

– till exempel som ett uttryck för en social rangordning (om vi blir marxistiska), för en könslig 

hierarki (om vi blir feministiska) eller som uttryck för en särskild konstpraktik (om vi blir 

idéhistoriska). Vår metodiska uppgift blir inte att göra en rekonstruktion av författarens kamp 

mot sin situation, utan hur en situation skapas som litteratur och vilka syften den litterära texten 

kan brukas till, liksom de syften den faktiskt har brukats till. Även om den litterära 

skapelseprocessen kan beskrivas som det symboliska karaktäriserandet av en situation, så är det 

felaktigt att likna läsningen vid ett återvändande till ”skrivandets ur-situation” – till ett 

”egentligen” innan det skrivna. Den litterära texten är själv ett skapande av en ”situation” som 

läsningen ska begreppsliggöra, genom att läsaren förstår den genom olika kontextuella koder (är 

det här fack-text eller fiktion? ”realism”, eller religiös symbolik?) som kan vara mer eller mindre 

tydligt indikerad av textens generiska och stilistiska markörer. Om en dikt alltså är att se som 

gestaltning av en situation, är den en gestaltning av en i grunden potentiellt mångtydig situation.  

 Situationen får symboliskt uttryck genom författarens ”stilistiska behandling”, vilket 

alltså innefattar den attityd som framläggs mot denna bestämda ”situation”. När jag i detta 

sammanhang talar om stilbrott, så kan man också säga att dikten uttrycker en 

situationsbestämning som på ett eller annat sätt är satt i spel. Då vi talar om uttryckets 

implikationer är vi inte primärt intresserade av vilken psykologiskt uppgift det utför för författaren, 

utan av den betydelse det kan ha för läsaren – vilken sorts förståelseform det tillåter henne och 

vilka typer av levnadsval och etiska alternativ det kan ställa henne inför (om man ska dra 

resonemanget till sin spets). Är det bäst att ställa sig bejakande, nekande eller tvivlande? Vilka 

känslor fungerar som uttryck för den framställda attityden? Vad vi söker i texterna är, med en 

annan formulering, de identifierande och dissocierande drag som karaktäriserar och värderar 

(hierarkiserar) olika symboler inom en viss attityd och de implikationer som utgår från denna. 
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 Allt detta kan nog låta tillkrånglat eller åtminstone luftigt abstrakt. Så låt oss försöka 

omvandla detta vida teoretiska kringverk till den relativt konkreta metodik som kan formuleras ur 

detta. Stilforskningen toppfråga har ofta varit: ”vad är utmärkande för just den här stilen?” 

Samma fråga gäller här, men börjar i Burkes uppmaning att finna ”what equals what” – finna 

vilka typer av termer som definierar och formerar andra. Burkes grundläggande metodik att 

komma till reda med detta kallas cluster analysis. Klusteranalysen går ut på att finna de ”kluster” av 

termer som på olika vis framträder i ett litterärt verk – genom att vara ovanligt frekventa eller 

förekomma i narratologiskt betydelsefulla situationer etc. – och se hur dessa förknippas med 

varandra, såsom motsatser, symboler för varandra, eller genom associativa kedjor. Det är genom 

att grundligt undersöka en uppsjö av termer och frilägga deras inbördes förhållanden som vi kan 

sluta oss till hur de fungerar med varandra, varefter vi lika grundligt måste fråga oss för vad – av 

vilken orsak – de satts i spel. Detta hör samman med Burkes tanke om identifikationens centrala 

roll i alla kommunikationshandlingar (som litteraturen också är). Sofi Qvarnström har fint fångat 

det originella i Burkes identifikationsgrepp: 

 
Istället för att enbart utgå från persuasio som det grundläggande elementet i retoriken talar Burke också om 

identification, vilket ska förstås både som identifikationen av något (ett motiv, en situation osv.) och 

identifikationen med detsamma. […] Burke menar att retorikens grundläggande funktion är att framkalla 

attityder eller handlingar hos människor: ”the basic function of rhetoric, the use of words by human agents 

to form attitudes or to induce actions in other human agents.”  Detta kan betraktas som en aspekt av 

identification, eftersom det innebär att människor identifieras som något eller någon.30  

  
Vilket åter leder oss till frågan om symbolisk handling: hur utreder man det metodiskt? Det 

handlar om att lyfta fram de olika sätt en dikt fungerar på – Burke delar in symbolisk handling i 

tre kategorier: dream (diktens vision eller dess ”omedvetna” uttryck) prayer (diktens 

kommunikativa funktion att övertyga om någonting) och chart (diktens direkta eller indirekta 

verklighetsbeskrivning).31 Det är fullt möjligt att se alla dessa aspekter i dikter: men vad som 

intresserar mig är framför allt att undersöka förhållandet emellan dessa funktioner, och varför en viss 

funktion blir den mest dominerande för läsningar av ett visst författarskap.  

 Vad som ytterst gör det relevant för oss att framhäva stilaspekten, är att vi kan 

tillåta oss att fråga hur detta är kopplat till läspraktiken. På vilket sätt kan vi tänka att texterna 

ifråga är tänkta att förstås? Hur har de – i tidigare tolkningar – fått sin betydelse kodifierad (det 

vill säga uttolkad genom en särskild kontext)? Frågor som alltså rör läsarpraxis men närmar sig 

dessa från ett retoriskt snarare än ett sociologiskt-empiriskt håll. Detta kommer också 

                                                        
30 Qvarnström 2009, s. 25. 
31 Burke 1973, s. 5f.  
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förhoppningsvis kunna påminna om den viktigaste insikten från Burke: att stil inte bara är en 

dekorativ egenskap utan också kan – och kanske bör – betraktas som ett dialektiskt fenomen. Att 

behandla dikt som symbolisk handling innebär ett studium av dikten som funktion. Genom att 

ställa berättandet i en viss position, en viss attityd och därmed ger läsaren en viss form av rening. 

Eller åtminstone ställer henne inför en möjlig inställning till världen.  

 

 

Begreppet  s t i l  

Begreppet ”stil” (från latintes ”stilus” – skrivstift) har genom tiderna använts på en oöverskådlig 

mängd sätt, och bara att ordentligt gå igenom de mest centrala definitionerna skulle kräva mer 

utrymme än denna uppsats äger.32 Ändå behöver det klargöras, åtminstone relativt koncist, om vi 

med någon framgång ska lyckas tala om stilmedel. Det kan därför vara en god idé att ställa upp 

en pragmatisk definition utifrån de gängse användningarna av begreppet. Lite skissartat kan vi 

säga att användningen av begreppet ”stil” i allmänhet hänvisar till a) den kännetecknande 

karaktäristiken hos särskilda teman, genrer, situationer, traditioner etc. b) det kännetecknande för 

någons personlighet och karaktär c) ett positivt värdeomdöme (exempelvis ”han har stil”).33 Med 

den första användningen åsyftas det vi lite på en höft kan kalla ”stilarter”, ordbruk vars emotiva 

och associativa valörer kan sägas ha en konventionellt grundad hemmahörighet i vissa 

situationer/textyper/litterära genrer etc. I den andra betydelsen brukas ”stil” närmast som 

identifikationsmarkör, markerande likhet mellan egenskap och person (och vice versa). I den 

tredje är ”stil”, som sagt, ett värdeomdöme. Dessa betydelser går till stor del in i varandra, och 

alla tre finns ofta med när ordet ”stil” brukas i litteraturvetenskapliga sammanhang.34  

 Då denna uppsats tänker sig utreda stilbrott, är det primärt den första betydelsen 

”stil som stilart” som åsyftas. Varje stiluttryck – vilket i denna mening är varje uttryck, om än alla 

delar och aspekter av en text naturligtvis inte är lika stilistiskt viktiga – ses som en del av en större 

stilordning. Men i de faktiska analyserna kommer vi inte kunna hålla oss borta ifrån det andra 

stilbegreppet ”stil som identifikationsmarkör”. Den enskilda poetens appropriering av olika – 

mer eller mindre distinkta – stilarter är ju det vi kallar hennes ”stil”. Poetens stilanvändning, som 
                                                        
32 Dessutom finns redan en välgjort sådan genomgång på svenska språket: Nils Erik Enkvist, Stilforskning och stilteori, 
Lund, 1974, som ger en mycket överskådlig genomgång av stilbegreppet begreppsliga förvandlingar och 
stilforskningens perspektivskiften. Enkvist erbjuder i bokens andra del också ett försök till översikt av samtida 
stilteorier och möjliga forskningsmetoder som trots att det litteraturvetenskapliga forskningsfältet förändrats sedan 
boken skrevs, fortfarande innehåller många relevanta synpunkter. 
33 Bernhard Sowinski, ”Stil” i Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Band 8: Rhet-St, ed. Gert Ueding, Tübingen, 2007, s. 
1394. 
34 Ja, även den tredje värderande användningen kommer ofta till bruk (om än i regel implicit) i studier som försöker 
karaktärisera en särskild författares bestämda stil i det övergripande syftet att belysa det ”enastående” i 
författarskapet. 
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avses med den andra betydelsen, är i sin tur av stor vikt – då detta i vår mening blir direkt kopplat 

med det perspektiv och den attityd som uttrycks i texten. Vilket också (för att nu göra allt 

symmetriskt) leder oss till den sista betydelsen: hur denna ”stil” värderas. Att värdera blir – 

igenom vårt sätt att se på den stilistiska användningen som ett medel för påverkan – kopplat till 

mottagarens tillgodogörande och tolkande av texten. 

 Vi kan tänka på hur ordet ”stil” används vid tal om kläder: När någon på en fest 

gör ett uttalande som ”han har elegant stil”, ”hon har originell stil”, eller ”de har tråkig stil” så 

handlar det om vilka signaler olika typer av plaggkombinationer sänder ut. Den elegante är 

”elegant” genom en kostym som sitter lite bättre och har litet mer lyster än de övrigas. Den 

originella har med sin färgglada klänning lyckats avvika på sådant sätt från de övrig gästernas 

plagg att dessa ter sig bleka i jämförelse. De tråkiga – som råkade komma dit i likadana grårandiga 

skjortor från samma stora klädkedja – har misslyckats med att sända ut signaler om klädernas 

exklusivitet och framstår kanske som smaklösa, åtminstone som ointressanta. Men det är dessa 

grå typer som krävs för att den elegante och den originella ska kunna framstå som sådana; den 

elegantes kavaj som gjorde framgång på nämnda fest skulle kunna vara tråkig i ett mer modistiskt 

sällskap och skulle också kunna vara en stor miss om han gick på nobelmiddagen i den, då den 

uttalade klädkoden där är frack. Vad vi betecknar som stil står således alltid i förhållande till en 

mängd andra faktorer, vilka utgör en norm – eller kanske snarare en uppsättning normer – som 

den enskilda stilen medvetet eller omedvetet förhåller sig till och uppfattas emot.  

 Liknelsen är knappast helt vattentät. För där kläder blir ett uttryck för social status 

och roll och möjligen ”personlighet” i en mycket bestämd situation, så är litteraturen ett betydligt 

mer komplext fenomen och de situationer och kontexter den mottas i och genom mycket mer 

mångfacetterad och annorlunda än vestibulsnacket på en fest. Men liknelsen är fortfarande 

relevant att göra då den får oss att se på stil som resultat av val bland flera möjliga alternativ, val 

som nödvändigtvis ger olika effekter. Denna separation mellan form och innehåll är nödvändig 

om vi önskar se stil som ett strategiskt val utifrån de villkor konventioner (etc.) ställer upp.35 

 Undersökningen av stil blir således undersökningar av de språkliga strukturer som 

styr betydelser och det sätt dessa betydelser används – en undersökning av stilens funktionalitet. 

Den tyska begreppshistoriska ordboken Historisches Wörterbuch der Rhetorik pekar ut åtta vedertagna 

utgångspunkter för strukturalistiska stildefinitioner: 1. ”Stil som selektion och kombination”, 2. 

”Stil som urval av synonyma språkelement”, 3. ”Stil som kontrast”, 4. ”Stil som normavvikelse”, 

5. ”Stil och konnotation” 6. ”Stil som funktionsverktyg [Funktionsträger]”, 7. ”Stil och 

                                                        
35 I motsats till t.ex. en äldre syn av romantiskt snitt som betraktar författarens stil som externaliseringen av en 
subjektiv ”inre” karaktär, varpå stilanalysen blir en exercis i psykologiskt klarläggande. 
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kommunikation”, 8. ”Stil som uttryck för språkliga handlingar”.36 Dessa är alltså inte oförenliga, 

utan går tvärtom ofta naturligt in i varandra. Skillnaderna rör betoningen av vissa aspekter och är 

snarare av metodisk karaktär. De två första resulterar, om de snävt betraktas som självständiga 

metoder, rimligen i ett spekulativt studium på teoretisk nivå snarare än i direkt textanalys, 

eftersom tankar rörande ”de möjliga alternativen” som stod en författare tillbuds alltid måste bli 

högst spekulativt. Den tredje, fjärde och femte av utgångspunktstyperna sysslar i grunden med 

komparativa undersökningar mellan en given text och en postulerad norm mot vilket skillnader 

kan framträda. De sistnämnda kan, för att kontrasteras mot de tidigare, sägas fokusera på de 

stilistiska effekterna i en vidare utsträckning, och blir i denna mening mera ”retoriska” då de i 

högre grad inriktas på stilens funktion.  

 Med mitt val att studera stilbrott är det givetvis så att jag därigenom förutsätter att 

stil som sådant är ett fenomen som uppträder genom kontraster. Med andra ord skulle någon stil 

inte finnas om inte stilbrott gjorde det. Men uppsatsens syfte är alltså snarare att betona de 

effekter som uppnås genom bruket av stilbrott – varför min användning av stilbegreppet bör ses 

som betonande av stilens kommunikativa aspekter och funktioner. Jag kommer här främst 

betrakta stil som attitydmarkörer varigenom visst innehåll framställts för att uppnå en viss effekt. 

 

 

Begreppet  s t i lbrot t  

Ovanstående förhållandevis utförliga utarbetande av begreppet stil och hur vi i förhållande till 

detta bör se på sådant som norm har åtminstone det för sig att det fört oss halvvägs mot det 

centrala begreppet ”stilbrott”. Vad är då ett stilbrott? ”Beteckningen stilbrott avser att ange att 

man har valt fel nivå bland de möjliga synonymerna” skriver Peter Cassirer i Stilistik & stilanalys.37 

I Nationalencyklopedins digitala uppslagsverk får stilbrott följande förklaring: ”olycklig 

sammanblandning av uttryckssätt på skilda stilnivåer”.38 

  Stilbrott är ingen etablerad litteraturvetenskaplig term.39 Något som märks på de få 

och korta uppslagsträffarna. När det används är det regel på ett otekniskt sett, för att förklara ex. 

                                                        
36 Sowinski 2007, s. 1413ff. 
37 Peter Cassirer, Sstilistik & stilanalys [1983], 2. omarb. uppl. Stockholm, 1993, s. 66. 
38 Nationalencyklopedin, ”Stilbrott” på www.ne.se, Länk: http://www.ne.se/sve/stilbrott, hämtad 2012-05-13.   
39 Per Lagerholm tänker sig i översiktsverket Stilistik att ”stilbrott” bör avse oavsiktliga misstag, och att man istället 
bör tala om ”stilbrytning” när det gäller ett stilistiskt utnyttjande av skilda stilnivåer. Om än denna distinktion har en 
viss poäng, så infinner sig en svårighet då det gäller att bestämma vad verbet stilbrytning åstadkommer; att tala om 
detta som något annat än ”stilbrott” tycks omständligt och svårgörligt. Dessutom en smula skevt: eftersom det i 
grunden rör sig om samma slags fenomen – om än det givetvis bedöms olika om brottet kan bedömas avsikt eller 
inte. Det tycks mig därför bättre, för vår analytiska ambition, att tala om ”medvetna” eller ”omedvetna” stilbrott, 
liksom om ”effektiva” eller ”ineffektiva” stilbrott. Se Per Lagerholm, Stilistik, Lund, 2008, s. 38.f 
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vad som skiljer en pekoralistisk dikt från en ”riktig”, och när man talar om medvetna stilbrott är 

det ofta för att exempelvis beskriva hur komik uppstår i parodier. Möjliga översättningsord som 

”break of style”, ”Stilbruch” eller ”fleur de rhetorique” är också i regel termer för att i negativ 

bemärkelse beteckna misslyckad stilanpassning eller det komiska spelet med detta. Vad jag här är 

ute efter är något annat, eller åtminstone något mer och betydligt vidare än detta. Kanske kunde 

man istället talat om ”avvikelse” (”deviation”, ”Abweichung”, ”abberration”). Detta ord skulle 

dock anknyta till den ”skola” för avvikningsstilistiska studier av poetisk text, med den i USA 

verksamme forskaren Michael Riffaterre som den mest kända företrädaren, vars ingång till 

stilstudiet är ett annat än det jag här söker.40 Stilstudier som gjort den stilistiska avvikelsen till 

grundbult för sin metodik, har gjort detta utifrån ett lätt accepterat axiom om att stil til syvende 

og sidst är en fråga om kontrast; men att därifrån övergå till att tala om avvikelse som något 

särskilt för det poetiska språket förutsätter ett mer eller mindre entydigt normspråk som man kan 

avvika mer eller mindre ifrån – något som denna utgångspunkt kritiserats mycket för.41  

 Om än det ofta lätt kan visas om något tillhör ett poetiskt språk eller ett 

vardagsprosaisk, så förefaller det mig direkt olämpligt att – utifrån vårt analytiska perspektiv – se 

det poetiska och det prosaiska som i någon mening ontologiska motsatser. Vardagsspråket består, 

liksom det poetiska, av ett oerhört stort stilistiskt register. Intresset bör istället riktas mot frågan 

om hur poesin befäster sig som avvikelse mot det som den själv därigenom utpekar som ett 

normspråk. För mig framstår i grunden alla stilbyten som möjliga brott – men om dessa får 

funktionen av ett ”brott” är direkt avhängig den kontext de förstås i. Det som här söks, om man 

ska försöka hårdra det, ligger snarare i brottens funktion än i dess strukturella betingelser (även 

om det förstnämnda givetvis kräver hänvisning mot det andra för att kunna ses). 

 När vi i dikterna möter meningssammanställningar som verkar underliga – opassande 

– antar vi att det ligger en tanke bakom; att det finns en intention och att brottet betyder 

någonting. Vad det kan betyda, hur det gör det, och inte minst varför, är frågor som vi måste gå 

in i textanalys för att besvara. Men redan här kan vi nog göra antagandet att stilbrotten inom 

lyrikens sfär ofta utgör en symbolisk gestaltning av ”fenomenet” stilbrott. 

                                                        
40 ”Riffaterres kontextuelle Stilauffassung setz einen Stilbegriff voraus, der nur der Abweichung von der 
Lesererwartung Stilcharaktär zuerkennt. Stil ist so keine  allgemeine Eigenschaft aller texte, sondern nur eine 
spezifische Eigenschaft bestimmter texte.” Bernhard Sowinski, Stilistik. Stiltheorien und Stilanalysen, Stuttgart, 1991, s. 
38f. (Riffaterres kontextuella stiluppfattning framställer ett stilbegrepp som endast erkänner stilkaraktär åt det som 
avviker från läsarförväntningen. Stil är alltså ingen allmän egenskap hos alla texter utan enbart en specifik egenskap 
hos bestämda texter. [Min övers.]).  
41 Denna, ur teoretiskt hänseende möjligen något daterade, problematik finns diskuterad mycket sakligt (om också 
polemiskt) i Tzvetan Todorovs konferensbidrag ”The Place of Style in the Structure of the Text” som finns 
publicerad i Literary Style: A Symposium, ed. Seymour Chatman, London and New York, 1971, s. 30ff.  
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 Vad innebär då detta? Att brottet emellan två stilarter, eller mellan en stil och ett 

ämne (egentligen mellan stil och stilförväntan), inte särskilt ofta är ett dekorumbrott i förhållande 

till mediet och genren (som det skulle vara om någon i narkotikautredning talade om ”en schysst 

trip” istället för ”ruspåverkan”, eller om någon drog en billig vits under en 

begravningsparentation och ventilerade sina privata vedermödor i ett bröllopstal). Istället är det 

sammanförandet av sådana ”oförenligheter” inom poesin som vi åsyftar: Alltså ett konstnärligt 

betingat utnyttjande av läsarens intuitiva stilkänsla och anpassningsförmåga. Vi känner av 

stilbrottet, det förmår påverka oss. Men hur och till vad? Detta är frågorna. 

 Jag tror vi kan se på stilbrott på två sätt: Som kontrast och som överträdelse. Med det 

första menas stilbrott som skiftet (övergången, demarkationen) från en stil till en annan: James 

Joyces Ulysses, med dess växelverkande pastischer, kan fungera som paradexempel. ”Stilbrott som 

överträdelse” är snarare att likna vid ”etikettbrott” – kan faktiskt också vara detta. Detta kan 

verka vara två helt skilda aspekter, kanske verkar det inte ens röra sig om samma fenomen. Men 

min avsikt är att studera bägge dessa fenomen. Jag menar att skillnaden, noga besett, är en 

metodisk fråga. När vi pratar om stilbrott som kontraster mellan stilarter, exempelvis i Ulysses, 

kan vi försöka göra det utan att säga något direkt om dess effekt – vi konstaterar bara att stilarter 

skiljer sig. Men att de skiljer sig, beror på att de olika terminologierna och stilistiska praktikerna i 

de olika stilarna fungerar på olika sätt. De behandlar situationer på skilda vis, vilket i vissa 

sammanhang (som bröllop och begravning) gör en ”olycklig sammanblandning av uttryckssätt på 

skilda stilnivåer” (formuleringen från Nationalencyklopedin) till en prekär fråga. 

 Är då stilbrott att betrakta som stilmedel eller som en stilistisk uppnådd effekt? Jag 

menar att svaret måste bli bägge. Stilbrottet fungerar som stilistiskt medel endast så länge som det 

i någon mening uppfattas och erkänns som ett ”stilbrott” av någon som har de kontextuella 

tolkningsramar som texten utnyttjar. Dess verkan fungerar på det symboliska området, som 

regleras genom arbiträra (därigenom relativa, men inte därför ”valbara”) koder. Vad jag är ute 

efter, och så envetet försöker ringa in, är de olika kodsystemens gränser, som bevisar sig just när 

de på något vis överskrids. Hos Kristina Lugn läser vi i en dikt: 

 
Jag har aldrig blivit våldtagen 
på ett verkligt exklusivt varuhus med lila 
damer och små glasflaskor och speglar 
med förgyllda ramar och rosa burkar […]42 

 
De allra flesta läsare känner intuitivt att ordet ”våldtagen” inte hör ihop med ett ”verkligt 

exklusivt varuhus”. Det första ordet har sin plats i polis- och socialutredningarnas domän. Det 

                                                        
42 Kristina Lugn, Döda honom!, Stockholm, 1978, s. 8.  
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andra i glossiga adjektivsprudlande presentationshäften av storstadens shoppingmöjligheter. Det 

brutala i ”våldtäkt”, med alla dess konnotationer av rått sexuellt våld, förtryck och nattlig skräck, 

passar inte in i varuhusets värld som präglas av exklusivitet (lila damer, förgyllda speglar), 

glättighet (rosa burkar) och diminutiv skörhet (små glasflaskor). Trots det att diktjaget säger sig 

inte ha blivit våldtagen på något varuhus så tvingas läsaren ändå tänka möjligheten att en våldtäkt 

ändå skulle kunna äga rum där. Och en annan fråga väcks: Har diktjaget då blivit våldtagen någon 

annanstans? Bilder av en annan värld, en värld av mörka parker med söndersparkade gatljus och 

unkna mögliga cykelkällare (eller vad nu ”varuhusets” antiteser kan sägas vara), träder fram och 

denna bild sätts emot det glammiga varuhusets tillvaro. Varför blir diktjaget inte våldtagen just 

där? Ordet ”våldtäkt” så att säga förgriper sig på sitt stilistiska sammanhang. 

Turistpamflettvokabulären tvingas hantera ett begrepp den inte har resurser att förklara, då den 

bara besitter ord för uttryckande av den sinnliga njutningen och exklusiviteten hos materiella och 

köpbara ting. Här öppnas alltså ett slags kanal mellan olika språkvärldar vilket visar att det vi 

kallar (det svenska) ”språket” inte är en enkel helhet, utan snarare något vi kunde likna en 

språkkontinent med en mängd riken vars inbördes förhållande stundtals kan vara mycket spänt. 

 Möten mellan skilda riken av detta slag kan ge upphov till ironiska (inkongruens 

mellan meddelande och budskap) eller parodiska (inkongruens mellan form och innehåll) 

effekter. Dessa är dock begrepp på en annan nivå, vilka har ett besläktat men på intet vis 

”organiskt” förhållande med stilbrott (frågan kommer senare komma på kartan i avsnittet om just 

Kristina Lugn). I någon mån kan vi se stilbrotten som manifesteringar av attitydskiftningar som kan 

signalera övergångar till en ironisk, parodisk eller ett humoristiskt modus (alltså läsarter som 

anger hur läsaren kan/bör förhålla sig till ämnet: distanserat, vanvördigt, lättsamt etc.) men inte 

nödvändigtvis behöver göra det.      

 Stilbrott, betraktat som stilistiskt medel, är sammanfogningen av skilda stilarter i 

karaktäristiken av en och samma situation; vari den ena kan anses som riktig och den andra som 

oriktig i förhållande till varandra och situationens dekorum. Men det är också brottsfenomenet – 

vetskapen, känslan och förnimmelsen av att någonting brutit mot ett sammanhang – som åsyftas, 

då vi därigenom kan komma åt olika svar på den centrala frågan om vad stilbrott i poesi syftar till. 

 I författarskapsanalyserna nedan kommer jag försöka aktualisera bägge dessa 

betydelser av ”stilbrott” och både se på hur skiften mellan olika stilarter i dikterna förmår ge en 

”brottseffekt” liksom hur sådana brottseffekter förstås i läsningen av de poetiska texterna. 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”Tänk på att du väljer en bro över vilken alla måste passera” – 
Werner Aspenström och det dubbla seendet 
 

Alla tungomål är goda: rabblet, 
skränet, snyftningarna, ismerna 
från Paris, de fumliga vardagsorden. 
Även hädelsen är en lovsång, 
till det som inte är…43   

 
I Werner Aspenströms dikter hörs ett ständigt surr av olika röster och meningar, som alla 

förefaller ha del i diktjaget. Särskilt i de lite senare samlingarna finns en starkt närvarande vilja till 

motsägelse, perspektivförskjutning och sammanblandning av värdehierarkier. Det höga möter 

ofta det låga och regelmässigt är det den vanligen förfördelade parten som avgår med sista ordet. 

Som i en av Aspenströms kändaste dikter, ”Ikaros och gossen Gråsten”, från Dikter under trädet 

(1957):  

 
Efter att ha läst 73 (förträffliga) dikter om Ikaros 
önskar jag lägga ett ord för hans lantlige kusin, 
gossen Gråsten, kvarlämnad på ängen. 
Jag talar också på en grästuvas vägnar 
som åtnjuter skugga och vindskydd. 
 
Efter att ha läst 73 dikter om flykt och om vingar 
önskar jag frambära min hyllning till fotsulan, 
den nedåtvända själen, konsten att stanna 
och att äga tyngd – såsom gossen Gråsten 
eller hans syster, hemmadottern fröken Granbuske, 
som glanslöst men evigt grönskar.44  
 

Detta innebär inte att de låga ämnena ska överföras till de högas plats och de sistnämnda sänkas 

till jorden. Aspenström påstår i en kommentar till dikten att han inte har något ”otalt med 

Ikarosgestalten” och att utgångspunkten inte var någon ”litterär polemik” mot den samtida 

poeten ”[Erik] Lindegrens hisnande rymdfärd”.45 Oavsett hur det var med den saken, så står det 

tydligt att Aspenströms kritik av de klassiskt höga stilarterna alls inte syftar till någon 

”pyramidomvändning” av det slag som visionerades i den tidiga samlingen Skriket och tystnaden.46 

Istället är det en vilja att ge röst åt det som sällan hörs, ge ett andra perspektiv. Dikten ”Bön för 

materien” är likaså representativ för detta. Det är en, aningen skämtsam, återupprättelse av den 
                                                        
43 Werner Aspenström, Om dagen om natten, Stockholm, 1961, s. 23.  
44 Werner Aspenström, Dikter under träden, Stockholm, 1956, s. 19. 
45 Citaten hämtade ur ”Stenen och människan” som hölls som tal vid mottagandet av Pilotpriset, återtryckt i: Werner 
Aspenström, Reflexer: essäer och artiklar, red. Nina Burton, Stockholm, 2000, s. 76f. Dikten ”Ikaros, försenad, ger sig 
av” (från förfs., Inre, Stockholm, 1969, s. 53) kan likaledes läsas som ett avståndstagande från den ensidiga 
”realismen”.  
46 Dikten med pyramidomvändningen är ”När piskorna skall hängas upp” från Skriket och tystnaden. Aspenström ger 
en kort, avfärdande och ganska förklenande kommentar om denna samling, liksom den föregående debuten 
Förberedelse, i talet ”Tillbakablick”: ”1943 debuterade jag med ett efterklangseländigt och juvenilt dikthäfte, tre år 
senare följt av ett inte alltigenom lika uselt, men mediokert nog.” Texten finns återpublicerad i Aspenström 2000, 
citatet hämtat ifrån s. 23 i denna.  
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stumt utnyttjade materien: ”En bön även för fängelsemuren,/ inspärrad mellan fångar,/ som 

klöser, klottrar, blodar ner.”47 

 Aspenströms motsägelsevilja, hans ”varken-eller” och ”både-och”-filosofi, är jag 

långt ifrån den första som påtalar. Förutom att författaren själv upprepade gånger gjort sådana 

programmatiska utsagor i olika försök till självbeskrivningar (en utgåva med samlade artiklar och 

fragment från 1961 heter just Motsägelser), så kopplar Håkan Attius ihop Aspenströms 

”motsägelsehållning” med engagemanget för den så kallade tredje ståndpunkts-rörelsen.48 Kai 

Henmark kallar det i essän ”Ingen tidsbegränsning gäller” för en ”anti-attityd”. 49 Mest utförligt 

har detta dock utretts av Nina Burton i avhandlingen Mellan eld och skugga. Studier i den lyriska 

motsägelsen hos Werner Aspenström, där den lyriska motsägelsen är det centrala studieobjektet. Dessa 

motsägelser – som Burton menar vänder sig både mot tankar inom det egna författarskapet som 

strömningar i tidsandan – beskrivs tematisk och Burton ser en, delvis kronologisk, progression av 

kast mellan idealism och vanmaktskänsla, mystik och förnuft, det universella och det nära och 

katastrof och idyll, vilka var och en ägnas varsitt kapitel för att sedan följas av en sammanfattande 

diskussion om motsägelsen som tema, formprincip och hållning. Burton konstaterar att: 

”Flersidigheten och lyhördheten för olika sidor får ses först och främst som en vilja till objektivitet. 

Hit hör författarens naturliga dragning till överblickens position, men också ett mått av oavhängighet. 

En ovilja att låta sig begränsas eller kringgärdas av bestämda förväntningar […].”50  

 De motsägelser som blivit så utförligt skildrade av ett flertal Aspenströmuttolkare, 

lämnar alltså en tydlig vägvisning om att det i detta författarskap rimligtvis kommer gå mycket lätt 

att hitta stilistiska brott och inkongruenser: pendlingar mellan motsatser tycks vara ett huvudspår 

i diktningen överhuvud och det vore väl märkligt om detta inte också gestaltades på ett stilistiskt 

plan? Huvuduppgiften blir således kanske inte så mycket att peka på förekomsten av stilbrott – 

som vi redan från början utgått ifrån att de finns – som att fråga oss vad det kan innebära att de 

förekommer på det sätt de gör. Burton har, som ovan omtalats, i sin avhandling redan gjort flera 

belysande distinktioner mellan olika motsägelseteman i Aspenströms diktning. Genom en tydlig 

argumentation visas hur motsägelsen tycks central för Aspenströms livsåskådning, vilken 

förklaras med hänvisning både till andra poeter och idéhistoriska strömningar. Motsägelser kan 

ses som stilbrottens syfte. Men åt vad syftar motsägandet (vilka typer av stilarter är det som möts, 

vilka typer av ”ideologier” är det som framträder i dessa) och för vem (för vilken typ av 

                                                        
47 Aspenström 1961, s. 20. 
48 Håkan Attius, Estetik och moral. En studie i den unge Werner Aspenströms författarskap (diss.), Stockholm, 1982, s. 44f., 
53f., 56, 105-109 et passim. 
49 Kai Henmark, En fågel av eld. Essäer om dikt och engagemang, Stockholm, 1962, s. 300. 
50 Nina Burton, Mellan eld och skugga. Studier i den lyriska motsägelsen hos Werner Aspenström (diss.), Stockholm, 1984, s. 
204. 
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läsarpraktik) är det tänkt att gälla? Intresset ligger nu inte så mycket i vilka åskådningar som 

dikterna uttrycker, och vad dessa åskådningen representerar, som hur dessa åskådningar fungerar 

stilistiskt i dikterna. Kort sagt: Vilka slags ”problem” är det som Aspenströms dikter är ute efter 

att lösa och i vad mån fungerar dikterna som ”medicin”?  

 Jag vill börja med en av Aspenströms enligt mitt tycke finaste dikter: ”Kärleken och 

döden” från samlingen Om dagen om natten (1961):  

 
Det sker. Skogen låter det ske.  
Löv gulnar och lossnar.  
Det är så. De virvlar bort.  
Vi virvlar bort. Det är så. 
Jag kan inte ändra det.  
Stenbockens språng från avsats  
till avsats - det sista,  
felavvägda, vem ingriper?  
Aldrig hörde jag skogen återkräva  
sina gula löv. De virvlar bort.  
Det är så.  
Begär något jag kan ge dig: kyssar,  
en ny vinterkappa, lögnlöshet.  
Begär lögnlöshet.  
Den som viskar i ditt bortvända öra  
är inte Gud  
utan din gamla teddybjörn,  
det är minnet av mormor och evigheten 
under en humlesurrande lind.  
Det som dag och natt förföljer mig  
är inte demonerna  
utan den vanligaste döden: min egen.  
Om oss två skall ingen Euripides  
författa ett sorgespel.  
Ofullkomlig var vår kärlek,  
men bortvirvlande  
skall vi ännu gripa efter varandra.  
Blad faller till marken.  
Det som för några är en vacker stig  
är för andra en blodstörtning.  
På det röda täcket sätter hjorten  
sin klöv och haren sin tass.  
Tillsammans älskade vi trädet,  
men trädet låter oss leva,  
låter oss dö. Det är så.  
Jag kan inte ändra det.  
Det är så.51 

 
Om vad handlar denna dikt? Titeln inringar det: kärleken och döden, bestämd form. Den handlar 

om två allmängiltiga storheter – ”för alla lika”. Så är också diktens inledning utformad: Ett 

likhetstecken sätts mellan trädets löv och människolivet och bägges oundvikliga fortskridande 

mot döden (”De virvlar bort. / Vi virvlar bort. Det är så.”). De elva första raderna uttrycker ett 

enkelt sakläge: det levandes maktlöshet inför döden. Men med raden: ”Begär något jag kan ge 

                                                        
51 Aspenström 1961, s. 66-67. 
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dig” (underförstått: inte odödlighet) börjar diktens dialektiska utveckling.  Termerna ”kyssar, en 

ny vinterkappa, lögnlöshet” står i ett synekdokiskt förhållande till termen ”kärlek”; de är så att 

säga individuella förkroppslinganden av den. Det är också med detta och härefter som det vi kan 

kalla diktens ”stilbrott” äger rum. Termerna ”teddybjörn” och ”mormor under humlesurrande 

lind” (som är synkedoker för ”Barndom” eller mer specifikt – genom mormoderns specificerade 

attribut – det egna minnet av barndomen) skiljs ifrån begreppet ”Gud”, vilket gör att 

barndomstermerna förenas med ”den egna döden” eftersom denna term står i en parallellistisk 

skillnadsställning till de oklara ”demonerna”.  

 Vi har här två skilda termkategorier, som vi kan kalla ”det allmänna” (de 

mytologiska termerna ”Gud” och ”demonerna”) och ”det egna” (den egna med kärlek laddade 

barndomen, fasan i den egna individuella döden). Dessa står emot varandra. Kärleken kan inte 

längre göras entydigt bestämbar med ”Gud” och döden med ”demonerna” i ett eskatologiskt 

drama. Istället blandar sig ”den personliga upplevelsens språk” in i bilden; ett språk som knappast 

är allmängiltigt – som den grekiska tragöden Euripides – men likväl inte fåfängt (”bortvirvlande 

ska vi ändå gripa efter varandra”). Härefter görs en dissociation ifrån den inledande liknelsen 

mellan människoliv och löv: ”Det som för några [skogspromenerande djur eller människor] är en 

vacker stig / är för andra [löven] en blodstörtning”. Döden och kärleken är alltså inte lika för alla. 

Det är, för att bruka en prosaisk formulering, en fråga om perspektiv; ”den enes död, den andres 

bröd” etc. Avslutningsraderna återklingar inledningens ord: ”trädet låter oss leva,/ låter oss dö. 

Det är så. / Jag kan inte ändra det.” En upprepning av ett påstående som tycks uppenbart – 

diktens jag kan inte ändra det (skulle han påstå det behövde vi väl läsa rösten som ironisk, religiös 

eller åtminstone metaforisk). Men varför behöver det då sägas? Ett svar är att dikten erbjudit en 

alternativ attityd till ”kärleken och döden” – en attityd som ger ”den egna upplevelsen” prioritet 

framför ”den allmänna (religiösa) förklaringen”.  

 Det ”det är så”, som upprepas fem gånger i dikten, kan uppfattas som en attityd av 

passiv resignation inför ett allsmäktigt öde. Men också som ett sätt att komma till ro med 

dödsskräck genom att med poesins hjälp göra den till en fråga om perspektiv och betraktare. En 

fråga i vilken ”ändå” blir huvudtemat: den skillnad som förmår hitta ljus i mörker och därmed 

ändra allt. Alltså en i grunden bejakande attityd, låt vara med stora stråk av melankoli.52   

                                                        
52 Även om bägge alternativ står öppna, så lutar min åsikt åt det senare alternativet. Den föregående dikten i Om dagen 
om natten – ”Levnad” – är en skildring av två änders enkla liv: ”knappast en åsikt, /men sikt mot en å!” Deras tillvaro 
uppvärderas i slutraderna: ”Det är ändå en levnad. / Det är två fåglars liv.” (Aspenström 1961, s. 65) Även här 
förekommer modulationen ”ändå” som ett sätt att uttrycka det icke-reducerbara i tillvarons olika uttryck, som en 
central för det vi kan kalla för en ”livsåskådning”. Man kan också anföra dikter som ”Tillägg till protokollet” 
(Aspenström 1969, s. 23) för att ytterligare åskådliggöra Aspenströms ”ändå”-emfas.  
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 Jag tror mig kunnat visa hur två stilarter (som bägge kan sägas vara typiska för den 

”aspenströmska stilen”) är i bruk för att skildra en och samma situation – ”ställdheten inför de 

stora livsfrågorna” – och uttrycka en attityd gentemot denna. Är då detta ett typiskt stilbrott? Nja, 

det är knappast fråga om några skärande dissonanser, svidande ironier eller hejdlösa 

omkullkastanden av traditionen. Men inte desto mindre vill jag mena att diktens stilbrott är 

signifikativt. Det är skiftningen mellan den inledande stilen – en resonerande tankediktningston 

med emblematiska arkaiska metaforer (trädet som livet, hösten som döden) – till den mer 

sentimentala minnesdiktningsstilen, som präglar termerna i den mellersta passagen (raderna 12 – 

27 grovt räknat) som utgör diktens dramatiska element. Trots att skiftet i en mening är 

”odramatiskt” (”minnesdiktningsstilen” är ingen helomvändning från den ”filosofisk-arkaiska”-

stilen vad gäller stilvärde; bägge har trygg hemvist i både Aspenströms egen stilflora och inom 

den gängse centrallyriska diktningen och bär också dess kulturuppbärande patina) så fungerar de 

stilistiska perspektiven polariserande gentemot varandra – och därmed dramatiserande. 

 Om då, som Burton visat, olika typer av polariserande livshållningar är dramats 

antagonister – eller snarare agonister, eftersom de sällan utesluter varandra, utan fungerar sida vid 

sida, i dialog med varandra – vilket fält av verklighet är då, metaforiskt talat, platsen för detta 

”stildrama”? Ett slags svar kan man hitta i ”Dialog” från Dikter under träden: 

 
Inbilla dig inte att du kullkastar världen 
genom att kullkasta ord eller stilarter. 
Liknar du jorden vid ett slagfält, 
liknar jag dikten vid ett marketenteri, 
en bespisning i det oföränderligas utkant. 
Till salu? Förnödenheter för stunden: 
glaspärlor, evighetsmaskiner…53 
 

Dikten som en ”bespisning i det oföränderligas utkant” är väl en bild så god som någon. Men 

vilken typ av plats är då ”det oföränderliga” i vars utkanter dikten (inräknat Aspenströms egen, 

får man anta) erbjuder sina tjänster? Att säga att det rör sig om en platonsk idévärld är kanske för 

mycket sagt, men det Aristoteles säger om skillnaden mellan historia och poesin – den förra 

skildrar enskilda fakta emedan den senare beskriver generella sanningar – är till en viss grad 

tillämpbart. 54 Aspenströms dikter, möjligen undantaget ett fåtal ”impressionistiskt” beskrivande 

stycken, låter sig i princip alltid transponeras till ett filosofiskt-metafysiskt plan där olika dualiteter 

ställs mot varandra.55 Även i en dikt med fast platsbestämning och klart kronologiskt förlopp 

finns möjligheten till generalisering på ett högre plan. Som i dikten ”I Maria församling” där: 

”Klockorna i Maria dångar högtidligt /oavsett om klockaren tror på Gud […] Paradisisk  är inte 
                                                        
53 Aspenström 1956, s. 12.  
54 Aristoteles, Om diktkonsten, övers. Jan Stolpe, m. inl. av Arne Melberg, Stockholm, 1995, 1451b. 
55 Se Burton 1984, s. 88ff.  
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stunden / men från dråp och bränder förskonad. / Kvarterets polis stampar av sig snön / och 

försvinner in på kaféet, /där klockklangen förenar sig med klangen / från skedar och brickor / 

och jukeboxens mycket enkla koral.”56 Här sker ingen polarisering mellan de två termfälten (det 

vardagliga kaféet och kyrkans högtidlighet), utan den kyrkliga terminologin sprids till kaféets värld 

med dess bestickskrammel och skapar en analogi mellan klockorna och jukeboxen – de är del av 

samma ritual. Den förmodade kyrkofriden gäller i denna stund även kaféets värld; de identifieras 

som bärare av samma (slags) frid. Vi kan se detta stycke som en vardagsteckning. Men infallet 

”Paradisisk är inte stunden / men från dråp och bränder förskonad” ger dikten ett djupplan, som 

låter oss förstå att det rör sig som en tillfällig frid – en frid som snarast är frånvaron av olyckor 

(och vi har återigen spelet mellan de stora termerna: frid – förstörelse ). Diktens konflikt handlar 

inte om en motställning mellan högtid och vardag, utan mellan frid och förstörelse – och den 

sköra gränsen däremellan. Stilbrott, i den mening vi här kan tala om det, är inte en fråga om brott 

mot den ”poetiska tonen” (det är det sällan hos Aspenström) utan om två sorters terminologier –

sociolekter – som, vanligtvis åtskiljda, mjukt sammanfogas. Mer än brott rör det sig alltså om en 

stilfogning, där motställningar så att säga gjuts ihop. Vilket dock förutsätter en normalt upplevd 

åtskillnad, en brottyta, mellan liturgisk och vardaglig terminologi; för om jukeboxar vanligen 

associerades med koralmusik vore denna sammanfogning svår att förnimma och denna stilarnas 

dialektik en gest för en oseende publik.   

 Aspenströms motsägelsepoetik syftar i princip till ett överskridande av filosofiska 

motsatser till ett oklart tredje. Denna pendlande ambivalens bottnar, skriver Burton, efter en 

jämförelse med andra litterära motsägelser: ”lika mycket i personligheten som i en 

världsåskådning. Medan filosofiska motsägelser låter sig sammanlänkas kan en transcendental 

längtan och en skeptisk inställning inte på samma sätt förenas i en syntes.”57 Att det finns en 

”transcendental längtan” (tydligast i de tidiga samlingarna, som dikten ”Lyft mig in i det svartvita 

spelet” i Snölegend) som samsas med en ”skeptisk hållning” mot metafysiskt laborerande (som i 

dikten ”Du, jag och världen” från Trappan, 1964, med avslutningen: ”Och regnet som faller över 

oss båda / är regnet.”) är nog mycket insiktsfullt. Aspenström framställer också denna skeptiska 

inställning emfatiskt tydligt i dikten ”Önskar icke veta” i Tidigt en morgon sent på jorden (1980):  

 
Efter en mer än vanligt motsägelsefylld dag 
hamnade vi på kvällen i ett religionsgräl. 
Några vittnade om sin tro, andra om sin otro. 
Zenmästaren, med högsta betyget i behärskning, 
skrek gällast av alla. 
Min hjärnas halvklot gled isär. 

                                                        
56 Werner Aspenström, Trappan, Stockholm, 1964, s. 29. 
57 Burton 1984, s. 211. 
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som två kontinenter 
och ett hav uppstod som svallade länge 
men stillnade mot natten. 
Ännu i sömnen hörde jag mig upprepa: 
Vet icke… vet icke… vet icke… 
Sist: 
Och önskar icke veta…58 
 

Även om diktjaget alltså gång efter annan säger sig ovetande och ovillig till de definitiva svaren, är 

de likväl de som, gång på gång, tas upp som diktens ämne. Aspenström antyder det sisyfosaktiga i 

uppgiften, i den essä med den talande titeln ”Poesi och besvärjelse”.59 Vi såg detta också i dikten 

”Dialoger” (ovan) som spefullt betonar att dikten erbjuder ”[g]laspärlor och evighetsmaskiner” 

(”glaspärlor” som metafor för illusioner och evighetsmaskiner som metafor för den ”tidlösa” 

konsten) och där den sista varan skär sig mot bruksbeskrivningen: ”förnödenheter för stunden”. 

Det är en ”ritual” som måste göras om, gång på gång. Man kan säga att diktjaget, liksom Viktor 

Rydbergs tomte, är fast och ”grubblar, fast ej det lär båta, över en underlig gåta”.60 

 För trots alla emfatiska gester, trots alla ”önskar icke veta” och den dubbla 

åskådningens motsägelse mot enfalden, så försvinner inte den universell-transcendentala 

”hotbild” mot den pluralistiska livssyn som Aspenström företräder. I själva verket uppstår den, 

gång på gång, som ett spöke just för att sedan kunna fördrivas med dikt. Något som skämtsamt 

kan illustreras i dikten ”Katten spetsar öronen” där husdjuret väcks av ett ljud och går upp och 

ser efter medan diktjaget tröstar sig med att resonera: ”Teorierna om gengångare har aldrig 

bekräftats. / Fladdermössen i Transsylvanien suger inte blod. / Jag ligger lugnt kvar i sängen och 

darrar.”61 Vetenskapen rår inte helt bot på Vidskepelsen, intellektet inte på känslorna: ”Man får gå 

halvgalen en dag till.”62 Gång efter gång kommer i olika ordalag budskapet: ”Den som söker en 

mening / finner två meningar.”63 Men att dramatisera attityden att meningen inte är enkel, kräver 

att meningen först och främst uppställs som just sådan. Växelspelet från det ena till det andra och 

sedan till något annat (tredje), är Aspenströms dramatiska formel. Detta ”någon annat” 

konstitueras av sin partikulärt negativa relation till de två meningar som det inte är, men ändå har 

beröring med. Med en filosofisk terminologi kan vi påstå att mycket av Aspenströms diktning 

                                                        
58 Werner Aspenström, Tidigt en morgon sent på jorden, Stockholm, 1980, s. 40. 
59 Werner Aspenström, ”Poesi och besvärjelse” i Vissa sidor och ovissa, red. Nina Burton, Stockholm, 1979, s. 57 – 76. 
60 Citatet ifrån Viktor Rydbergs ”Tomten” från Viktor Rydberg, Dikter, red. Örjan Linderberg, Ur serien Klassiker 
utgivna av Svenska Akademien, Stockholm, 1996, s. 69.  
61 Werner Aspenström, Det röda molnet, Stockholm, 1986, s. 23. 
62 Från dikten ”Drömmen” i Werner Aspenström, Ordbok, Stockholm, 1976, s. 53. 
63 Från dikten ”Längre har jag inte hunnit” i Aspenström 1961, s. 13. 
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kretsar kring olika förhållanden mellan subjekt-objekt; den dramatiserar dessa förhållandens 

inkongruens och intar så också en attityd till denna splittring.64  

 Liksom det närmast alltid finns något enkelt konkret ord som bryter av de 

abstrakta spekulationerna, finns det också ofta något ”universellt” i Aspenströms korta 

betraktelser, som inte sällan övergår i allegorins form. Som i dikten ”Kvitterbusken” där diktjaget: 

”tänker på en alldeles bestämd kvitterbuske / på vägen mellan Södra BB och Norra kyrkogården. 

/ Den kokar av sparvar. / Måste du stanna och knyta skosnöret, / gör det här!”.65 Det är en 

allegori, men varken ”kvitterbusken”, ”Södra BB” eller ”Norra kyrkogården” är nödvändigtvis 

metaforer i sträng mening; de kan tolkas som faktiska platsangivelser – men resvägens stationer 

är samtidigt metaforiskt knutna till ”Födelse” (”Södra BB”) och ”Död” (”Norra kyrkogården”) 

och vägen dem emellan blir således den välbekanta ”livets väg”. Busken i mitten blir således på 

en gång både en konkret platsangivelse och en didaktisk symbol för ett rastställe däremellan som 

”I skruvisens vinter / håller […] spiksoppan varm”. Denna slags dubbelhet, läsbarhet både på ett 

”rent figurativt” och ett ”åskådligt plan”, gäller inte för alla dikter: en del är mer genomgående 

allegoriska och figurativa (så till stor del i de tidiga samlingarna), medan andra saknar ett tydligt 

figurativt plan. Kanske bortsett från den sistnämnda typen av dikter, så är den läsning 

Aspenströms dikt inbjuder till ganska hög grad en rörelse av figurtydning – av ”vad står för vad” 

– ett uttydande av idéer. Per Wästberg skriver träffande: ”Werner Aspenström är lärodiktare.”66  

 Att tala om Aspenströms skrivande med en filosofisk terminologi låter sig lätt 

göras, eftersom Aspenström skriver i en filosofisk-reflekterande tradition; det är dikt som 

kommer med påståenden; påståenden om världen, påståenden som är av generell natur. Men det 

menar jag alltså inte att det är filosofi – för vi läser det inte som filosofi, utan som poesi. Det går 

däremot att tematisera – parafrasera – de flesta av Aspenströms dikter i filosofiska termer och 

fortfarande se dess funktion som symbolisk handling. Aspenströms stilbrott, de dialektiska 

övergångarna från en stil (som en religiös-kyrklig terminologi) till en annan (som en ”konkret” 

vardagsterminologi) med riktning bort mot något som regelmässigt är en form av tredje 

ståndpunkt, ligger inom ramen för filosofisk diskussion. Även om dess betydelse inte sällan – 

som i dikten där ”regnet som faller över oss är regnet” – pekar mot en ”upplevelse” utanför en 

filosofisk stil/åskådning. Jag vill föreslå att vi tänker oss Aspenströms dikt som, definitivt inte 

uteslutande, men primärt inriktad på idéer. Nästa steg blir att försöka se hur ”stilbrott” fungerar 

inte enbart som ett dialektiskt medel inom dikten, som argumentationsmedel för en 

                                                        
64 ”Jag anser mig inte dummare än hunden / men kan inte skilja på subjekt och objekt.” heter det i dikten ”Kvarnen” 
i Aspenström 1980, s. 46. 
65 Werner Aspenström, Under tiden, Stockholm, 1972, s. 28. 
66 Per Wästberg, Werner Aspenström. Inträdestal i Svenska Akademien, Stockholm, 1997, s. 11. 
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”motsägelsehållning”, utan också hur diktningen positionerar sig som en del av ett större 

”samtal” eller (för att inte fastna i en kommunikationsmetafor) som en del av ett allmänt ”sorl”.  

 Att försöka utreda syfte och påverkan är en svår uppgift. De metodiska problemen 

att bedöma hur detta ska framvisas hinner knappt påbörjas innan en mängd teoretiska bekymmer 

tar vid. Vilken typ av läsare (den ”ideala läsaren”, den ”faktiska läsaren” den ”tilltänkte läsaren”) 

är det som ska eller har påverkats? Är ens någon av dessa kategorier teoretiskt möjliga objekt för 

utfrågning? Vi ger oss inte in i dessa frågor, utan söker svar utifrån Aspenströms text: Frågan rör 

sig inte om huruvida någon eller något påverkades av Aspenströms dikt eller om denna reaktion 

var poetens avsikt – utan om vilka slags ”kategorier” som inringas som föremål för dikterna; och 

hur dessa ställs upp som situationer att förhålla sig till. 

 Kanske blir detta tydligast om vi går in på de ”politiska” dikterna det vill säga de 

dikter som gör bruk av vissa uppenbart politiska stilmarkörer, vars teman går att läsa som inpass i 

politiska diskussionsfrågor eller allegorisk har att göra med ”politisk verksamhet” i (i motsats till 

exempelvis ”Kärleken och döden” som i samma mening kan sägas tillhöra en ”existentiell” 

kategori – detta betyder dock inte att de politiska dikterna inte skulle kunna ha ”existentiella” 

implikationer och vice versa). Vad kan man då säga om ”det politiska” hos Aspenström? Först 

kanske att det är ett tema som är till olika grad framträdande i olika samlingar. I någon mån kan 

man ringa in samlingarna från Om dagen om natten 1961 till Under tiden 1972, som mer politiskt 

laddade än andra. De har alla dikter som på ett allegoriskt figurativt plan skildrar den 

världspolitiska situationen. Jag vill citera tre som är ganska slående i sin likhet: 

 
Örnar sändes mot örnar 
[…] 
Jag såg Rysslands folk och Amerikas folk 
resa sig upp i krematorieugnen, 
tyst betrakta varandra 
och falla sönder som mjölskulpturer. 
Jag såg Skandinaviens folk sitta  
i ett hörn av ugnen, en bondpojke 
med häpenhet i blicken över ”alla 
konstiga manicker de hittar på”, 
såg honom sitta där och snurra 
på en stickad mössa, som strax blåste bort 
i ett gnistregn tillsammans med hans fingrar, 
hans armar… 
såg hela gossen glödgas och förmjölas.67 
 
Makt 

”En förstörelse som övergår allt 
mänskligt förstånd skall icke vidtagas 
förrän det blir ofrånkomligt” 
                   (McNamara) 

 

                                                        
67 Aspenström 1961, s. 53f. 
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Amerikanskan bad den ryske chauffören stanna, 
vevade ner rutan och fällde med ett ofrånkomligt skott 
det sista lövet till marken. 
Kör! sa hon 
och de körde ut i öknen bortom mänskligt förstånd, 
där kejsaren av Kina satt och lekte med papperstigrar 
i vanvettsolens allra sista strålar.68 
 
Luktar det bränt? 
Troligen köttätarens begåvade pojke 
som grillar en mygga över stearinljuset 
och drömmer om större anläggningar. 
 
Som Pyramiderna! 
Kinesiska Muren! 
Pentagon! 
 
Och aldrig ett grönt löv på jorden.69 

 
Att säga att de alla är märkta av kalla kriget och skräcken för den ”stora bomben” är tveklöst 

riktigt. Denna kontextpositionering hjälper oss förstå dikterna som tydliga attitydformuleringar på 

ett politiskt plan – något som Attius detaljerade kartläggning av Aspenströms tidiga pacifistiska 

debattskriveri och läsning av Skriket och tystnaden och Snölegend i ljuset från detta, också skapat en 

god grund för. Men dikten inte bara rapporterar sin ”positionsbestämning” utan utför också 

denna som symbolisk handling. Kenneth Burke talar med en metafor om ”the dancing of an 

attitude”, och vi kanske hellre bör tänka oss attityderna som symboliskt markerade ”rörelser”, än 

som logiskt propositionella satser.70 Genom att tänka på dikten på detta sätt – som något som 

”genomför sitt nummer” – så är det återigen till stilfrågan vi vänder oss, stilens rörelser blir 

motsvarighet till dansens. De tre dikterna skiljer sig från varandra, men de är alla variationer över 

samma tema: oskulden/naturens (naiv bondpojke, det sista lövet, grönt löv) undergång genom 

rationalitetens/teknologins krafter – vilka i samtliga fall bär de internationella supermakternas 

tecken. De är också – trots olika tempus och modus – alla att se som allegoriska framtidsvisioner.  

 Det skulle vara möjligt att analysera åtminstone ”Örnar sändes mot örnar” på 

samma sätt som vi gjort ovan, genom att säga att ”bondpojken” (de skandinaviska folken) med 

sin naivt bondska blick på ”de konstiga manickerna” (supermakternas massförstörelsevapen) för 

in en fredlig och fridfull stil bland de i övrigt militär-dystopiska termerna (som är diktens 

dominerande), och därtill måste gå under, kanske på grund av sin oförståelse. Men vad jag vill 

belysa med dessa exempel, är hur ett ämne, i detta fall det som kan kallas ”världspolitiken” 

förknippas med en viss typ av stil och attitydform. Termer som konnoterar förstörelse 

(krematorier, atombombsmoln, strålning, eld), paras ihop med en ironisk berättarröst (för att 

                                                        
68 Aspenström 1969, s. 31. 
69 Aspenström 1972, s. 13. 
70 Burke 1973 s. 9 – 12. 
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samma röst som så ömsint hyllat gråsparvar skulle vara känslokall inför naturens ödeläggelse 

verkar orimligt) och en dystopisk attityd.  Denna slags stil fungerar nästan som ett ledmotiv i en 

film (tänk på det välkända stycket ”Imperiets marsch” från filmen Star Wars: Trumpeternas 

”pam-pam-pam-papa-pam”) som annonserar att det nu är fara och färde med allt gott.  

 För att förstå dessa dikters funktion i en vidare aspekt, måste vi tala om stilbrott på 

ett annat sätt än vi hittills gjort. Jag har hittills försökt visa hur stilbrott kan ses som en teknik för 

att åskådliggöra den ”motsägelsehållning” av filosofisk natur som så många velat finna hos 

Aspenström. Vi har sett hur denna livsåskådning så att säga ”implementeras” i dikten. Inte minst 

genom de stilbrott i vilka stilarna blir representanter för ”skilda hållningar”. 

 De ovan citerade dikterna – till vilka ett antal fler skulle kunna föras – är som jag 

antytt bestämt ironiska i sin utsaga, och här fungerar stilbrott snarare i formen av ”etikettsbrott”. 

I den kommenterande avdelningen på samlingsvolymen Jordvagga – himmelstak (1973) skriver 

Aspenström att den i pacifistiska sammanhang ofta citerade dikten ”Tennsoldaten bestiger 

trähästen” ur Snölegend är en drift med den ”nynationella fraseologin under kalla krigets dagar”.71 

Här framstår alltså stilbrottet som modifikation av en stil, eller mer bestämt: en förvrängning av 

den. Burke påstår om Thomas Manns ironi, att hans verk är fyllda av nazistiska åsikter: ”but 

encompasses then within a wider frame – and so encompassed, they act entierly different than they would if 

’efficiently’ isolated in their ’purity’.”72 Om vi ser på dikten ”Tennsoldaten bestiger trähästen” 

upptäcker vi ett sådant slags rambyte även där: 

 
Tennsoldaten bestiger trähästen 
och rider bort under kyrkohällen. 
Den uppstoppade örnen svävar 
med väldiga vingslag över fältet. 
Det rätta är evigt. Medborgare, 
jag repeterar, medborgare. 
 
Må städer och byar brinna. 
Må städer och byar brinna.73 

 

Citat och parafraser från Heidenstams dikter ”Sverige” och ”Åkallan och löfte” och Tegnérs 

”Det eviga” (samt möjligen Lewi Petrus ”Löftena kunna ej svika”) – som i de ursprungliga 

dikterna stod för tankar om ”folkanda”, ”krig som rening” respektive ”universella värden” – 

framstår i den nya texten som uttryck för övervåld och despotism. Ironins införanden i dikten 

ovan, skapas genom borttagandet av de motiveringar som Tegnér anförde för att ”det rätta är 

evigt” (det Sannas pekande mot ”en annan” värld, vars budskap går ”från släkte till släkte” och 

                                                        
71 Werner Aspenström, Jordvagga – himmelstak, Stockholm, 1973, s. 67f. 
72 Burke 1973, s. 49. 
73 Werner Aspenström, Snölegend, Stockholm, 1949, s. 49. 



Tim Berndtsson, Stilbrottning, Magisteruppsats i litteraturvetenskap VT 2012 

  37 

därför möjliggör att låta det rätta ha ”sin fristad i ditt bröst fördold”). Utan Tegnérs, utpekade 

”platonska” kontext, ekar påståendet ganska tomt, ekar ”krigsretorik”. På samma sätt fungerar 

dikterna ovan som inversioner av stilistisk logik också om de inte innehåller explicita citat 

(”Makt” hänvisar dock till ett uttalande av Robert McNamara USA:s försvarsminister åren 1961–

68 ). De tar termer – i dikten ”Luktar det bränt?” platsnamn med tydliga symbolfunktioner – och 

sätter dem inom en vidare cirkel, stora imperiella symbolbyggnaderna behandlas i termer, som 

gör dem till resultatet av ett barns ”amoraliska destruktionsdrift”. Stilbrottet blir här ett brott mot 

ett sätt att tala, mot en stils logik. Stilbrott här är alltså ett överskridande av ”stilens ramar” d.v.s. 

vad som är möjligt, eller snarare lämpligt, att ”säga” inom en viss typ av stil. I ”Makt” används 

flera ord från ett uttalande av McNamara, men den situation som målas upp med dessa ord skiljer 

sig vida ifrån situationsbeskrivningen hos den amerikanske försvarsministern. Den typen av 

maktbalanskalkyl som gjorde dennes uttalande ”motiverat”, finns inte längre med i bilden. 

Aspenströms stilanvändning är en kontrapositionering. Genom att behålla terminologin men 

förändra situationen, från att vara en kamp mellan Amerika – Sovjet (väst – öst, frihet – förtryck 

etc.) till att gälla militärmaktens (både Amerika och Sovjet) våld mot naturen, så får termerna en 

annan innebörd. Konsekvenserna vill sträcka sig utanför dikten – kanske börjar läsaren se den 

politiska terminologin som en ”stil” vars skildring av verkligheten rymmer ofrånkomliga sprickor. 

 Vad har vi då kommit fram till? Att Aspenström tog ställning emot krig, stormakter 

och kärnvapen? Om det var detta vi ville veta hade det varit en betydligt bättre metod att bara 

citera ett par debattartiklar där detta sägs rent ut. Det är heller inte ”vad” som uttrycks som min 

undersökning vill sluta sig till. Detta är ofta ganska uppenbart för en ”insatt” läsare – i de fall det 

inte är det, så tycks denna oklarhet själv vara en del av syftet (som dikten ”Den ni väntar passerar 

inte förstäderna” från Snölegend i vilken ”de från norr kommande leoparderna”74 närmast blivit en 

klassisk symbol för modernistisk mångtydighet). Vad jag är nyfiken på, och som jag nu tycker mig 

ha tillräcklig bakgrund för att framlägga påståenden kring, är hur poesin låter läsare sättas in i 

”insattheten”. Vilken läsare är det som formeras – vad ska denne ”samtala med dikten om” (är 

ens samtal alla gånger den rätta liknelsen?). Det hör inte till frågan om stilbrott i teknisk mening, 

utan är en fråga som väcks när vi börjar leta efter det stilistiska brottets implikationer. 

 Vad vi finner hos Aspenström är inte någon vilt revolterande traditionsförkastande 

modernism. Snarare då ett slags jämställdhetens poetik, möjligen talande för idén om ett 

ideologiskt kompromissande ”Folkhemssverige”, som Aspenström ansåg vara: ”den bästa av 

jordiska myrstackar.”75 Burton skriver att det hos Aspenström finns ”en vilja till fullständighet”.76 

                                                        
74 Aspenström 1949, s. 23. 
75 Werner Aspenström, Motsägelser [1961], 2. rev. uppl., Stockholm, 1968, s. 55.  
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Även om jag finner Burtons resonemang mycket gott och insiktsfullt skulle jag, för att lägga 

emfasen annorlunda, vilja sätta begreppen ”objektiv” och ”fullständig” åt sidan och istället 

föreslå en läsning där texten öppnar upp för en generaliserbar subjektivitet – möjligheten att som 

läsare gå in i både Aspenströms, vagt definierade, talande ”jag” eller i dikternas ofta tilltalade ”du” 

och se genom dess skilda perspektiv. Aspenströms dikt gör i mycket liten (om ens någon) grad 

bruk av stilbrott som upprörande dissonanseffekt, istället handlar det mer om att ställa olika 

stilarter (olika terminologier från olika sociala rum) emot varandra. Synsätt representeras alltså av 

särskilda stilar, som inte nödvändigtvis utesluter, men prismatiskt kontrasterar mot varandra. 

Denna kontrast upphöjs till ett generellt plan; som världsförklaring. Med andra ord bryter 

Aspenström stilar mot varandra för att genom deras konstrastverkan peka mot eftersträvad 

idealitet som förmår bemöta dessa förment ontologiskt oundvikliga motsägelser. Aspenströms 

dikt låter läsaren symboliskt överskrida de motsatspar som så ofta strukturerar upp tillvaron; men 

dessa stilistiska brott blir bara möjlig mot en bakgrund av metafysiska anti-teser: materialism – 

idealism, kapitalism – socialism, natur – civilisation och så vidare. 

  Hos Aspenström finner vi den typ av ”inkongruitetsperspektiv” som jag i 

teoriavdelningen utvecklade som ett teoretiskt grepp, omsatt i poetisk praxis. ”Framför allt / tänk 

på att du väljer en bro / över vilken alla måste passera”, råder diktjaget;  denna bro – ”den gamla 

träbron / som förbinder Timlighetens berg / med berget Avsägelse” – är en bild som på 

karaktäristiskt allegoriskt-metaforiskt vis sammanfattar diktarens uppgift: att skildra världen från 

olika håll.77 Men också läsarens uppgift. För det är hon som måste begrunda de fragment, spillord 

och halvkvädna visor som tillsammantagna är ”ett sant vittnesmål”.78 I Aspenströms poetiska 

evangelium är osäkerheten trosed; skepticism dogm – läsarens ”amen” är ett underfundigt 

instämmande i ”ändå…”. Om än Aspenströms motsägelsedialektik ständigt splittrar tänkta 

ideologiska (och stilistiska) helheter, så förutsätter samtidigt diktens verkan att läsaren förmår hysa 

en levande uppfattning och upplevelse av viljan till en enhetlig världsordning. Först då är stilbrott 

mellan högt och lågt, vardagligt och höglyriskt möjlig att uppleva som ett uttryck för en 

”pluralistisk” världsförklaring. Det är inte så mycket de stilistiska brotten och kollisionerna i 

dikten – vilka ofta är små och ofta snarare är att likna vid glidningar än tvära kast – som den typ 

av perspektivistiska tvetydigheter de ger upphov till på ett idémässigt plan, som gör det fruktbart 

att tala om Aspenströms stilbrott. I ljuset från detta så framstår stilbrott i meningen 

kontrastverkan, som en ideal gestaltningsprincip för Aspenström.  

 
                                                        
76 Burton 1984, s. 206. 
77 Aspenström 1956, s. 49. Se också dikten ”Fragmentarium” ifrån Werner Aspenström, Varelser, Stockholm, 1988. 
78 Ibid. s. 48. 
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”Därför att jag alltid råkar komma åt signalhornet just när du får 
en gudomlig ingivelse” – Kristina Lugn och den inre klyvnaden 
 

Det finns inget så lättexploaterat 
som människors ensamhet. 
Det är det som är grunden för hela min 
affärsverksamhet.79  

 
I Kristina Lugns dikter dyker det upp tonfall och ströcitat från barnvisor, bibelspråk, 

självhjälpsguider och Hjalmar Gullberg. Vardagsrealism skildrad med ett snusförnuftigt 

byråkratspråk går ibland över till våldsamt utlevda fantasterier. Olika stilarter kolliderar hejvilt 

och ovanliga ord dyker upp i de mest oväntade sammanhang: Det är som om ordens stilvärde 

inte betydde någonting i Lugns diktning. 

 
Jag har diktat om himmelsängar, jag har diktat om hundarslen, jag har diktat om herdestunder, jag har diktat 
om hemorrojder. 
Jag har diktat om hur det skulle vara om någon plötsligt skulle fatta tycke för mig och binda fast mig vid sig 
och falla på knä för mig och hålla tillgodo med mig och gå ut på stan och köpa en burk vaselin åt mig och 
respektera mig. 
För mitt ledsna lilla trynes skull.80 

 
Som om. För i själva verket resulterar inte sammanblandningarna i att de olika stilvalörerna 

upplöses, bara för att de förs ihop.81 Snarare inser läsaren just igenom kollisionen, hur långt 

”herdestunder” och ”himmelsängar” – som symboliska ”koncept” – befinner sig ifrån 

”hundarslen” och ”hemorrojder”. Inte så att de inte skulle finnas i samma ”verklighet”, för det 

gör de. Vi brukar bara utelämna hemorrojderna när vi pratar om herdestunderna. För trevnadens 

skull, för att det passar sig bättre – för att de tillhör olika delar av ”verkligheten”. När vi alltså 

läser ett sådant markerat stilbrott som i det ovan citerade stycket, som kommer från en längre 

dikt i samlingen Hundstunden. Kvinnlig bekännelselyrik (1989), kan man tänka sig att skiftet utför 

samma typ av funktion som införandet av den prosaiske gossen Gråsten (i dikten av Aspenström 

som citerats i föregående avsnitt), vilken ger en polemisk motbild från grodperspektiv mot den 

högtflygande mytologiske Ikaros. ”Gråstens” positiva attribut motiverar att även det vanligen 

bortglömda och förbisedda har sin rätt till rum här i världen. Kanske kan man tänka sig att Lugns 

dikt säger detsamma: att också ”hundarslen” har sin plats i poesin och att kärleken i formen av 

sympatiinköpt vaselin inte behöver vara sämre än någon annan sorts kärlek. Men någon sådan 

där sentensartad sats om granbusken – ”som glanslöst men evigt grönskar” – får läsaren inte.  

                                                        
79 Kristina Lugn, Hundstunden. Kvinnlig bekännelselyrik, Stockholm, 1989, s. 33. 
80 Ibid. s. 46f. 
81 Ann-Helén Andersson är av delvis motsatt åsikt: ”Högt och lågt, allvar och tragikomisk patetik flyter i Lugns verk 
samman. Den ena betydelsen utesluter inte den andra och en hierarkisk distinktion saknas därmed.” I dens. ”Jag är 
baserad på verkliga personer”. Ironi och röstgivande i Kristina Lugns författarskap (diss.), Umeå, 2010, s. 37. Skillnaden i synen 
på detta, liksom argument för bägge, kommer redogöras för nedan i texten.  
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 Istället får vi en mening med ett ”jag” och sex ”mig”, och en skildring av diktjagets 

diktande om en mycket blygsam (men likväl, förstår man, icke-realiserad) önskedröm. Det 

envetna hänvisandet till det egna självet som följer, liksom det plötsliga och tillsynes spontant 

associativa i den bild som målas upp, får oss inte så mycket att fråga om vad det som sägs 

”betyder” i allmänhet (det är svårt att se något i vanlig mening ”metaforiskt” i vaselinburken), 

utan snarare om varför det sägs – vad det innebär att det sägs. Kort sagt: dikten handlar nog, lite 

tillspetsat, i högre grad om känsloförmedlingen hos den som säger än om innehållet i det som sägs. 

Om Werner Aspenströms diktning kunde sägas gestalta idéer, åskådningar och intryck, är 

Kristina Lugns diktning – med dess narrativa handlingssekvenser och långa uppradningar av 

materiella ting och interfolierade känsloförnimmelser – oftare gestaltningar av upplevelser. En 

bestämd någons upplevelser. 

 Eftersom det centrallyriska berättarjaget alltid är en kvinna och miljöerna går att 

pricka ut i detalj på en Stockholmskarta (Tomtebogatan, NK) eller åtminstone är tillräckligt 

ordinära (trerumslägenheter i ”höghusfält”) för att lätt kunna placeras lite här och var i 

Stockholmstrakten och eftersom författaren Kristina Lugn är en kvinna som bor just i 

Stockholmstrakten, så lästes hennes diktning länge som ren ”bekännelselyrik”. I Ann-Helén 

Anderssons avhandling ”Jag är baserad på verkliga personer” framvisas tydligt problematiken med 

denna hopfogning av ”liv och dikt” och utifrån ett par av de mest tydligt biografiserande 

recensionerna tar Andersson (liksom flera andra som mera ingående beskrivit Lugns författarskap 

tidigare gjort) tydligt avstånd från den enkla ekvationen mellan författare och diktjag, och menar 

att det snarare rör sig om ett spel med den bekännelselyriska genren.82  

 Även om det, milt sagt, förefaller en smula påfluget skvallerjournalistiskt att 

spekulera i en författarinnas ”eget depressiva jag” (som det heter i en recension) – särskilt då 

denna författarinna gång på gång uttryckligt velat ta avstånd från sådana skriverier – är det ingen 

tillfällighet att spekulationerna träget återkommit. Även en mycket inkännande och hyllande 

läsare som Karl Vennberg tillåter sig obekymrat en sådan ekvation i efterordet till 

samlingsvolymen Lugn bara lugn.83 För också om litteraturforskare och de flesta andra inom det 

institutionaliserade fältet för litteraturkommenterande blivit allt mer eniga om att inrikta sig på 

diktjagets känslomässiga upplevelseskildringar – och inte personen Kristina Lugns livshistoria – så 

är det likafullt just den, i vid mening, känslomässiga aspekten som varit i centrum. Tanken på levd 

autenticitet bakom dikten, som symboliskt omgestaltats i den, görs också gällande av Lugn i en 

text om skrivande: 
                                                        
82 Andersson 2010, s. 108ff. 
83 Karl Vennberg, ”Kristina Lugn och hennes värld” i Kristina Lugn, Lugn bara lugn. Samlade dikter med efterord av Karl 
Vennberg. Hundstunden. Kvinnlig bekännelselyrik, 2. utök. uppl, 1990, Stockholm, s. 231 – 238.   
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Man kan ljuga om allt utom om sina känslor när man är författare. Allt jag skrivit har jag erfarit. Men 
yrkesutövandet består i att generalisera dessa erfarenheter, att skapa ett sammanhang åt dem, där alla 
människor jag inte känner är välkomna.84       

 
I avsnittet om Lugn i Lars Elleströms En ironisk historia påtalas svårigheten med att psykologisera 

litterära gestalter och Elleström menar ”att det är vanskligt att diagnostisera litterära figurer eller 

att säga något mer precist om deras psykiska tillstånd”.85 För att därefter ägna ett antal sidor 

karaktärisera Lugns olika diktjag som ironiskt gestaltade hypokondriker med hysteriska symptom. 

  Psykologiseringens vansklighet till trots tycks det alltså finnas ett behov av att 

förstå det ”jag” som talar i dikten symptomatiskt. I Åsa Beckmans essä ”Döden har satt på sej 

sina snyggaste skor” i Jag själv ett hus av ljus, föreslås en läsning där diktjaget är psykologiskt fastlåst 

i en barndomsposition som symboliskt måste brytas genom ”flickjagets död”.86 Huruvida dessa 

diagnoser hjälper oss att förstå diktjaget bättre är, vill jag mena, en fråga om vad man vill göra 

med läsningen. Åtminstone för ovan nämnda kommentatorer, ger ”diagnoserna” en god grund 

att föra upp en politiskt aktuell och angelägen argumentation kring könsroller och makt. Jag 

återkommer till detta. Mitt ärende är dock i högre grad att framvisa tolkningsförutsättningarna för 

sådana läsningar, hur tillämpningarna formerar sig utifrån stilistiska förutsättningar i Lugns text. 

Vilket görs genom belysning av stildrag hos Lugn – och belysning av kommentatorers belysning.  

 Den kanske mest grundläggande bland stilistiska egenskaper är de markörer som 

poängterar vilket slags ”modus” vi ska läsa texten i: Ska vi ta det som händer på allvar? Ska vi till 

exempel uppfatta det som en allegorisk saga eller verklighetsrapporterande utsaga?  

 Hos Lugn skildras miljöer ofta ytterst sakligt, som i partier av Om ni hör ett skott… 

(1979) vilka kan påminna om ett småglåmigt realistiskt ”hemma hos-reportage”: ”Det hänger en 

Carl Larsson-reproduktion bakom Kurts huvud. / Camilla har ett sår i höger mungipa. / Hon har 

köpt ett nytt kryddställ på Domus idag. / Kurt tycker det var en onödig utgift. / Han tycker 

barnen på Carl Larsson-reproduktionen är trevliga att se på.”87 Denna mycket känslotorra och 

icke-dramatiska stil bryts dock i denna samling gång på gång med uppgifter av typen: ”Kurt är 

ordförande i oräkneliga sekreta sammanslutningar. / Han har hundra hemliga identiskt lika låsta 

dokumentportföljer i garderoben.”88 Dessa hör stilistiskt snarare hemma i någon slags deckare 

eller thriller, något som Om ni hör ett skott… också utvecklas mer och mer emot då det undertryckt 

aggressiva mellan Kurt och Camilla ges allt mer utrymme och närvaron av en ”farlig människa 

                                                        
84 Kristina Lugn, ”Det är det där Kristina Lugn jag inte tycker om…”, i Biblis. Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, 
bokhantverk, samlande, Nr. 19/20, 2002, s. 24. 
85 Lars Elleström, En ironisk historia. Från Lenngren till Lugn, Stockholm, 2005, s. 200. 
86 Åsa Beckman, Jag själv ett hus av ljus. 10 kvinnliga poeter, Stockholm, 2002, s. 43 – 57. 
87 Kristina Lugn, Om ni hör ett skott…, Stockholm, 1979, s. 7f. 
88 Ibid. s. 33. 
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utanför ytterdörren” blir alltmer påtaglig.89 Det verkar svårt att acceptera Kurts hundra låsta 

portföljer på samma sätt som vi accepterar Camillas kryddhylla – de representerar två stilar som 

inte hör ihop med varandra. Vilket leder till slutsatsen att något inte stämmer. Antingen är det 

”verkligheten” som det är något märkligt med, eller så är det berättaren.  

 Vi kan inte helt lita på berättarrösten: att denna inte antingen medvetet förkonstlar 

eller också vantolkar situationen. Det är genom denna osäkerhet som den ironiska läsningen 

kommer till bruk. Elleström ger i essän ”Tryggare kan ingen vara” en kort beskrivning av olika 

ironiska tekniker hos Lugn och sammanfattar att: ”Över huvud taget bygger Lugns poesi mycket 

på kontrasteffekter i fråga om språkliga stilnivåer. Hennes dikter består ofta av märkliga 

legeringar.”90 Inte minst detta faktum – att ”Lugn nästan rutinartat betraktas som ironiker” – 

tillåter att texten lätt tolkas som sägande någonting annat än vad den ”verkar” säga. 91 Men vad är 

detta andra och vem står för det? Möjligen är det diktjaget som ”spelar”. Så läser Elleström:  

 
I min tolkning av Lugns lyriska författarskap utgörs det av en enda jättelik könsrollsför(e)ställning där det 
kvinnliga jaget ömsom klär upp sig själv och de åtrådda männen i parodiskt överdrivna könskostymer – 
kvinnan är sjukligt svag och totalt misslyckad, männen starka, modiga och heroisk skickliga – ömsom prövar 
sig fram genom att drapera sig själv och medmänniskor i alternativa, könsöverskridande maskeraddräkter. 
Allt för att finna någon sorts utväg ur konflikten mellan idealbilderna och den ångesttyngda vardagen.92  

 
Hos Andersson är det istället ”en ironiskt distanserad blick” som ”ständigt finns närvarande i 

Lugns lyrik och […] bidrar till att kritisera de maktstrukturer och sammanhang som karaktärerna 

                                                        
89 Gissningsvis är detta Camillas mamma (!) vilken tycker dottern ”saknar sex appeal” (Ibid. s. 7) men däremot ”blir 
alldeles svag i knäna varje gång hon får tillfälle att skaka hand med Kurt” (s. 8). Hon brukade dricka te med Kurt när 
hennes man låg döende (s. 18) och är ”stolt över Kurt” och ”hundraprocentigt säker på att Kurt är obrottsligt 
trogen” (s. 32). Camilla å sin sida drömmer att hon ”springer så fort att inte ens hennes mamma hinner ikapp henne 
längre” (s. 16) och den dominante Kurt ”tror inte hennes [Camillas] mamma har något att invända emot att hon 
[Camilla] gör som hon blir tillsagd.” (s. 17) ”Camillas mamma har inte glömt sin dotter […] Och Camilla låtsas att 
hon inte vet vem som står och väntar på henne utanför ytterdörren” (20, 22f.). Och ”Kurt smyger sej kanske ut med 
en påse pepparkakor till den vansinniga människan som står i mörkret.” (s. 32) ”Det står en mycket förväntansfull 
brottsling utanför ytterdörren […] Det står en mycket rödgråten åldring utanför ytterdörren. / Och Kurt säger att 
det bara är inbillning. / Och Camilla hoppas att hennes mamma sover nu.” (s. 24) Det verkar dock som mamman 
inte sover. Det verkar som Camillas mamma – ensam sedan fadern dog och ”polisen hade inga misstankar om brott 
vid Camillas faders frånfälle” (s. 32) – och Kurt har beslutat sig för att ta livet av Camilla. För Kurt skänker i slutet 
bort Camillas ägodelar och ”lägger väl sin starka arm om den hårt prövade pensionärens axlar. /Och dom står väl en 
stund och ler genom tårar. / När tiden är inne. / För Mammas sockergris.” (s. 34) Och skotten som titeln antyder att 
vi kanske kommer höra är alltså det planerade mordet på Camilla… Om det hela nu inte utspelas som en del i 
Camillas inre skräckfantasier – det är väl sanning och säga ganska mycket i texten som tyder på just berättarens 
”otillförlitlighet”. Men denna kommissarie Poirot-inspirerade fotnot åsido: att Om ni hör ett skott… har starka drag av 
just thrillern och spänningsromanens tematik och ledtrådstekniker, är ett faktum som ingen egentligen 
uppmärksammat, trots att det bör vara relevant då så stora delar av berättelsen inte bygger på det som händer mellan 
Kurt och Camilla, utan på allt som faktiskt inte händer; ”hemligheter” dolda i den på ytan välordnade relationen. 
Triangeln mellan den glorifierade mamman ”med hår av guld”, den dominante och elake mannen och den förtryckta 
dottern-hustrun skulle helt klart kunna användas för att ytterligare understödja Beckmans läsning i Beckman 2002. 
90 Lars Elleström, ”Tryggare kan ingen vara” i Samtida. Essäer om svenska författarskap, red. Lars Elleström och Cecilia 
Hansson, Stockholm, 1990, s. 98. 
91 Citatet från Elleström 2005, s. 193f.. 
92 Ibid. s. 193f. 
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talar ifrån”.93 Här är alltså diktjagen möjligen ovetande om sin förtryckta belägenhet och det är 

istället ”den implicite författarens ironiskt distanserade blick” (det vill säga den attityd som vi 

antar – eller gissar, eftersom vi ju strängt taget aldrig kan veta ”säkert” – att avsändaren Kristina 

Lugn har) som fungerar som garant för den ironiska tolkningen.94 Denna ironiska distans till 

utsagorna, oavsett om man tycker sig finna den ren i texten eller behöver den implicite 

författaren till hjälp, tycks emellertid framspringa ur just det vi kallar stilbrott.95  

 Vad jag är intresserad av då jag tar upp frågan om Lugns samhällskritiska ironi, är 

egentligen inte främst frågan om i vilken utsträckning och grad Lugn är ironisk – även om jag i 

förbigående framlägger ett tolkningsförslag också på den punkten – utan snarare varför så många 

kommentatorer så enhälligt kunnat konstatera denna ironi och varför den fyllt en så 

argumentationsmässigt viktig funktion i deras tolkningar att konstatera detta. Jag vill också visa 

vad jag menar med att Lugns stil skulle vara en gestaltning av uttryck och ta upp frågan om hur 

stilbrott kan ses som symbolisk handling i form av känslopåverkan. 

 I Lugns diktsamlingar är dikterna, i högre grad än hos till exempel Aspenström, 

starkt tematiskt kopplade till varandra (de är också namnlösa, vilket gör att dikterna typografiskt 

mer eller mindre ”går in i varandra”, även om de åtskiljs av sidbrytningar) och tycks ofta innehålla 

något slags övergripande narrativ, om än detta lämnar många hålrum och kronologiska oklarheter 

(undantaget Om ni hör ett skott… som kretsar kring en mer sammanhängande ramhistoria). De 

olika samlingarna skiljer sig en del ifrån varandra, vad gäller de teman som tas upp och den ton 

som används för att skildra dessa. Men vissa aspekter är återkommande. En grundläggande 

utsägelseposition för diktjaget tycks, och det är i princip genomgående för alla samlingar, vara 

den inre krisen (med fysiska, ”hypokondriska”, symptom): 

 
Min strupe värker, mina lungor, min mage 
mitt underliv svider och värker 
mitt ansikte är vanställt av sorg 
mina tänder rasar  
mitt hår faller i drivor på golvet  
pulsen är svag och ojämn  
benen domnar, ådrorna sväller  
ögonen trängs ut ur sina hålor 
 – vad ska jag ta mej till, tycker ni? 
 jag vill inte leva, jag vågar inte dö 
min älskling har jag redan begravt  
och jag kan inte med mina vänner 
– vad i helvete råder ni mej att göra?96 

 

                                                        
93 Andersson 2010, s. 46. 
94 Ibid. s. 207. 
95 Se t.ex. Andersson 2010, s. 217: ” I den distans som finns mellan babyns vardagstillvaro och bibelspråket upprättas 
ett ironiskt mångtydigt tonläge med en kollision av komik och allvar […].”   
96 Kristina Lugn, Till min man, om han kunde läsa, Stockholm, 1976, s. 16. 
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Så formuleras ”krispositionen” naturligtvis inte alltid. Den finns heller inte utsagd eller direkt 

närvarande i varje enskild dikt. Men ofta är det alltså ett tillstånd av någon typ av kris som 

gestaltas på åtminstone ett antal ställen i många av diktsamlingarna och ”krisen” finns sedan där 

som bakomliggande duk, mot vilken andra dikter kan bedömas ifrån. Krisen innefattar en attityd 

av hjälplöshet inför en situation – berättarjaget saknar medel att förändra sin status. Vilket skapar 

ett kall – ibland i form av en bön ibland i form av en begäran – efter medel som kan användas för 

förändring. Situationens tre komponenter alltså: kris – hjälplöshet – begär efter förvandling. I en 

dikt ifrån Hundstunden ser vi det tydligt: 

 
Det är något som inte är som det ska härinne. 
Det är något skräckslaget, 
som inte kan ta sig ut härifrån. 
Det är någonting som har givit vika 
under mina fötter. 
[...]  
Jag tror att jag måste akta mig 
så att jag inte blir farlig. 
Det måste finnas en rätsida. 
Det måste finnas en nödlösning.  
[...] 
Det måste finnas en tryckkokare av något slag 
som ni kan avreagera mig i 
innan barnen kommer hem. 
Det måste finnas en utväg. 
Det måste finnas en bakdörr. 
Det måste finnas en brandstege. 
Det måste finnas en reservutgång. 
Det måste finnas ett flygcertifikat här någonstans. 
Det måste finnas en perstorpsplatta av något slag 
som ni kan lägga mig på 
och stoppa blodflödet 
innan barnen kommer hem.97 

 
Vad krissituationerna utgörs av är olika. I Bekantskap önskas med äldre bildad herre (1983) är ofta 

”ensamhet” en knytpunkt för de termer som skapar tillståndet.98 I Om ni hör ett skott… är det ofta 

hotet om våldsamheter och fara, främst härrörande från mannen Kurt.99 Hotet kan också vara av 

mer diffus, ”paranoid”, karaktär: ”oberäkneliga varelser / gömmer sej / i garderoberna bakom 

draperierna under sängarna […]”100 och: ”Konstiga röster / och konstiga händer / bor i 

ensamheten […]”.101 I princip finns två skilda former av symbolisk (om än för diktjaget möjligen 

också reell) behandling av krisen. Det första är något vi kan kalla ”önskelistan”: ett katalogartat 

                                                        
97 Lugn 1989, s. 30f. 
98 Kristina Lugn, Bekantskap önskas med äldre bildad herre, Stockholm 1983, se t.ex. s. 17, 35, 39, 41. 
99 Ibid. Se t.ex. Lugn 1979, s. 5, 7, 8, 16. Gång efter gång upprepas på dessa sidor ”det är inte farligt” och ”det är 
naturligtvis inte farligt” antydande att något ändå skulle kunna vara farligt och uppenbarligen känns farligt. Liksom: 
”Kurt har aldrig påstått att han ska slå Camilla sönder och samman mitt under bästa sändningstid.” Ibid. s. 29. 
100 Lugn 1976, s. 31. 
101 Lugn 1983, s. 24. Se också Lugn, 1978, s. 22. 
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uppradande av en mängd ting, eller mer eller mindre förtingligade abstraktioner, som diktjaget 

antingen begär, kräver eller ber om.  

 
Jag vill att du ska komma nu!  
Jag vill att du ska komma nu genast!  
Miniräknaren ska du ta med dej.  
Och Steinwayflygeln. 
Du ska ta med dej plåster magnecyl eau de cologne och sanisept  
en flaska Ramlösa en flaska gin en flaska whiskey och 
en tandborstmugg […]102 
 
Lägenheten måste ha en acceptabel standard  
katten måste börja spinna 
så fort jag kommer in i rummet 
jag måste trivas i mina tofflor 
och haren måste trivas i sin bur […]103 
 
då vill jag ha en meprodorm  
en konjak och en herdestund 
då vill jag ha en herdestund  
med en seriös och välklädd herre 
i en privatägd helikopter104 

 
Exemplen är alla hämtade ur Bekantskap önskas med äldre bildad herre, men mönstret förekommer i 

flera samlingar.105 Kanske kan man tänka sig att själva önskandet är en gestaltning av ett 

”självterapeutisk beteende” hos diktjaget.106 Den andra symboliska lösningen är döden. Döden 

beskrivs ofta som kvinna, ibland som en mor som kallar in sina barn.107 Hon har stått och ”nickat 

menande / mot den dyra knivens egg”108 och beskrivs ”som ett täcke av mjukaste ejderdun”.109  

 Dessa lösningar förekommer lika lite som ”krisen” i varje dikt. De är snarare att se 

som olika poler – vilka framskapas genom kopplingen till olika termkluster och stilar – och som 

utövar en dynamik i diktningen som helhet. I den avslutande dikten i Bekantskap önskas… lyder 

inledningsraderna: ”Jag ville egentligen inte dö / jag ville egentligen bara vara en bibliotekarie / 

som verkligen älskar sina kunder […] en borrmaskin ville jag ha och en gräsklippare / något 

smärtstillande och något uppiggande”.110 ”Önskelistan” – som formerar den i någon mening 

                                                        
102 Lugn 1983, s. 15. 
103 Ibid. s. 23. 
104 Ibid. s. 34. 
105 T.ex.; Lugn 1976, s. 12; Kristina Lugn, Percy Wennerfors, Stockholm, 1982, s. 22, 25 och Kristina Lugn, Hejdå, ha det 
så bra!, Stockholm, 2003 s. 41, 21, 61. I den sistnämnda samlingen finns också en fin dikt som inleds ”Du ska få ett 
panoramafönster i barnbidrag.” som i det här hänseendet är intressant för att den inte utgör en ”önskelista” för att 
råda bot på jagets egna ”materialiserade brister” utan en lista med presenter till en annan, av kärlek. Lugn 2003, s. 38.   
106 Som för karaktären Johannes i Per Olov Enquists Kapten Nemos Bibliotek, som skriver av Robinson Kruses 
bärgningslista gång efter gång ”som om dessa listor […] varit besvärjelser, lugnande ritualer, och föremål han likt den 
ensamme på ön kunnat föra i säkerhet i sin grotta, och därmed känna sig trygg för världen” i Per Olov Enquist, 
Kapten Nemos Bibliotek, Stockholm, 1991, s. 23. 
107 Döden som mor förekommer bl.a. i Lugn 1983, s. 33. Se Beckmans analys av temat i Beckman 2002, s. 49 – 57.  
108 Lugn 1983, s. 24. 
109 Lugn 1989, s. 48. 
110 Lugn 1983, s. 43. 
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bejakande attityden hos diktjaget, försöket att förändra krisen genom att byta ut situationen 

(vilken ofta får symbolisk teckning genom metonymisering av den konkret beskrivna 

levnadsmiljön) – sätts här som ett alternativ framför den negerande dödsattityden; den som 

förespråkar ett försök att förvandla krisen genom att förinta jaget. Men det är inte alltid så enkelt. 

Dessa former flyter i mycket in i varandra. I en dikt ur Döda honom! (1978) används i stället 

”önskelistans” stil (katalogen) för att skildra en ”kris” vars lösning ges suicidala förtecken: 

 
Först svalde jag tvåtusen vesparax 
sen skar jag av halspulsådern  
sen satte jag eld på håret 
sen kastade jag mej huvudstupa 
från mitt fönster på åttonde våningen 
sen vaknade jag hemma i blommiga  
sängkammaren och Kurt 
satt vid min sida 
och log fåraktigt 
och berättade för mej 
att allt kommer att kännas mycket bättre 
när det blir sommar 
och vi får riktigt rå om varann 
i Las Palmas.111 

 
Den stora mängd av antidepressiva psykofarmaka som förekommer hos Lugn: Valium, Vesparax, 

Dormopan och Meprodorm (vilka i princip allihop avregistrerades som läkemedel under 70- och 

80-talet på grund av sina farliga biverkningar) är talande för denna dubbelhet. De kan invokeras 

både som botemedel och dödshjälp, egenskaper som inte sällan flyter ihop. På samma vis är 

döden på en och samma gång något skräckinjagande och inbjudande.  

  För att nu gå till frågan om stilbrott, märker vi ganska snabbt i den citerade dikten 

ovan att ett sådant inträffar när diktjaget, efter de upptrissade våldsekvenserna i de fem första 

raderna, vaknar upp bland ”blommiga gardiner” och en ”fåraktigt” leende man som med 

vardagsklyschigt språk pratar om semester. Stilbrottet här blir en fråga om inre och yttre – 

berättarjagets inre självmordsinferno bryter mot Kurts vardagligt ombonande omsorgsfullhet. 

Detta mönster går igen i många dikter: 

 
När jag var gift med Herrman 
då var det allmänt känt 
att jag var en mycket skicklig 
hushållsassistent. 
Jag bjöd på glada tårtor 
på pölsa och på vin 
och jag var alltid ensam 
och snäll och rar och fin. 
Jag kände sorgen växa  
i vårt trånga hjärterum 
när jag var gift med Herrman 

                                                        
111 Lugn 1978, s. 23. 
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och dog av valium.112 
 

Skicklig hushållassistent och glada tårtor, snäll, rar och fin, hör alla till en ljus och glättig 

hemmafruidyll. Men ensam låter lite nedsvärtande i sammanhanget, sorg som växer i ett trångt 

hjärterum likaså. Dödliga mängder Valium antyder ett mycket mörkt ”inre” landskap. Diktens 

dubbelexponering skapar en glidning mellan den ljusa välfungerande vardagen och de depressiva 

tillståndens mörka kaostillvaro. Dessa världar relativiseras i förhållande till varandra, öppnas upp 

mot varandra; kanske är den synbart ljusa välfungerande vardagen egentligen något annat, något 

mycket mörkare, om den får diktjaget att känna och handla så? Dessa öppningar menar jag är den 

centrala funktionen för stilbrotten som figur hos Lugn.  

 På ett berättarmässigt plan finns en liknande tänkt inkongruens mellan det tänkt 

”autentiska” (vilket är antingen Lugns eller berättarjagets egentliga attityd) och de ”språkliga 

klyschorna” (som berättarjaget antingen medvetet använder sig av eller omedvetet ”används” 

utav). Konflikten rör sig, sett på detta sätt, mellan individ och samhällskonventioner – mellan den 

egna erfarenheten och det som Elleström benämner ”normaliteten”.113 Det är här – i detta 

”socialisationens” psykiska utrymme – som den ironiska läsningen ofta görs. Ironi uppstår, lite 

förenklat, när vi ställer upp någon av stilkategorierna som riktigare eller ärligare än den andra. 

Hos Aspenström var det tydligt den pacifistiskt resignerade bilden av det förbrända lövet som 

stod för det, bakom den braskande krigsretoriken liggande, egentliga tonfallet. Hos Lugn läser 

man gärna in det mörka krisande ”inre” som det autentiska korrelativet till det glättiga (ibland 

groteskt) överdrivna eller stelt formella underdrivna ”yttre”: 

 
Jag fick för mej att jag måste gråta. 
Jag fick för mej att jag måste springa omkring och gråta och gasta och yla och det är klart att man inte ska 
springa omkring och gråta och gasta och yla när mamma dricker sitt morgonte, när hon just har tänt dagens 
första cigarett, när det står en vansinnigt intressant artikel på familjesidan. 
Men det är i alla fall bättre än att man skrattar vilt och hejdlöst. 
Det är klart att man inte ska skratta när man inte har sagt något roligt.114 

 
Maria Österlund tar i essän ”’Det måste finnas en reservutgång’ - om rumslighet i Kristina Lugns 

lyrik” upp just dessa rader och menar att diktjaget är ”medvetet om regler för hur hon borde vara 

och hur hon borde uttrycka sig men oförmögen att följa dem”.115 Hon skriver att ”diktjaget silar 

sina upplevelser genom färdiga formuleringar och förmår inte finna sin egen röst eller ett eget 

språk” och jämför språket (vilket här bör uppfattas som det slentrianmässiga och okritiska 

                                                        
112 Lugn 1989, s. 38. 
113 Elleström 1990, s. 87f., 103. 
114 Lugn 1982, s. 14. 
115 Maria Österlund, ”’Det måste finnas en reservutgång’ - om rumslighet i Kristina Lugns lyrik” i Hemmet, Rummet och 
Revolten. Studier i kvinnligt gränsöverskridande, Åbo, 1996, s. 157. 
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användandet av språket, som underförstått är patriarkalt betingat och förkrympande) med en 

”obekväm korsett”.116 

 Vilket leder till en annan viktig poäng: Lugns dikter är inte bara framställningen av 

ett ”jags” känslor – man uppfattar också vanligen att det är ett bestämt kvinnligt jag; i princip alla 

som redogjort för Lugns skrivande har tagit upp genusaspekten i det. Något som ter sig rimligt 

och ganska självskrivet sett utifrån den stora mängd ”bekönade” begrepp som används i dikterna 

– de män och kvinnor som förekommer i Lugns dikter är ofta påfallande ”maskulina” (modiga 

brandsoldater, atletiska tandläkare) eller ”feminina” (husmödrar, blondiner) och omger sig ofta 

med närmast arketypiskt bekönade attribut (jaktgevär å ena sidan, krukväxter å den andra). När 

”skägg” i fåtaliga tillfällen används hos Aspenström är det som enkelt beskrivande attribut (eller 

möjligen synekdokiskt för till exempel ”gammal vis man” i dikten ”Allt i predikaren är inte lögn” 

i Inre). När Lugn däremot talar om skäggväxt har termen en helt annan betydelsemättnad och 

ingår i ett helt annat spel; hos Lugn dyker nämligen skägget påfallande ofta upp i ansiktet på det 

kvinnligt bestämda berättarjaget.117 Skäggväxten fungerar då som symbolisk representation av 

osäkerheten kring den egna könsrollen hos diktjaget – vilket i sin tur är en viktig komponent i de 

könsbetingade maktrelationer som skildras i dikterna.    

  Kristina Lugn har själv vänt sig mot etikettering som ”feminist”, liksom påpekat: 

”Jag vill inte vara en kvinnlig författare.”118 Men drivkraften att läsa så kan alltså lätt förklaras. 

Andersson skriver: ”Ser man till hennes författarskap, till gestaltandet av kvinnors och barns 

belägenhet, och det genomgående ’underdog’-perspektiv som hon låter upprätta i sina texter går 

det inte att blunda för den påtagliga genus-, normalitets- och maktkritik – och därmed också i viss 

mån feministiska ansats – som finns i hennes författarskap [min kurs.].”119 

 Det är i den sista formuleringen, jag tror vi finner en central poäng. Den säger 

något väsentligt om hur Lugns text ofta används vid läsningen. Tanken att denna kritiska attityd till 

samhälle och normer finns i Lugns författarskap är ett paradexempel på hur den välkända 

hermeneutiska cirkeln – från fördom till del till helhet till del igen med utvidgad cirkel och så 

vidare – faktiskt genomför sig själv i gängse litteraturtolkning. Också Österlund utgår i hög grad 

ifrån tanken på Lugn som en i grunden subversiv författare. Ett stycke ur Lugns Bekantskap 

önskas med äldre bildad herre, som följer efter att berättarjaget dragit runt på NK:s möbelavdelning 

och tänkt på hur det skulle vara att flirta med expediten Rutger, lyder såhär: 

 

                                                        
116 Ibid. s. 159. 
117 Se Lugn 1976, s. 28; Lugn 1978, s. 7; Lugn 1979, s. 28; Lugn 1983, s. 21; Lugn 1989, s. 59. 
118 Kristina Lugn, Nattorienterarna, Lund, 1999, s. 4. Se även Malena Rydell, ”Jag har alltid varit rädd för kvinnor”, 
Dagens nyheter, 2003-04-04.  
119 Andersson 2010, s. 266. 



Tim Berndtsson, Stilbrottning, Magisteruppsats i litteraturvetenskap VT 2012 

  49 

Det finns faktiskt gott om sympatiska och förstående expediter på lyrikavdelningen också, säjer han 
förmodligen då. 
Han kommer nog att påpeka att ibland sitter Per Ahlmark livs levande på lyrikavdelningen och signerar 
kokböcker. 
Men jag skiter väl i lyrikavdelningen.120 

 
Österlund analyserar diktjagets tänkta reaktion: ”hon vill inte bli förpassad till lyrikavdelningen för 

[min kurs.] den har kommersialiserats så till den grad att en före detta folkpartipolitiker sitter och 

signerar kokböcker där.”121 Tolkningen av berättarjagets ”skiter väl i lyrikavdelningen” som en 

ironisk motståndsattityd mot kommers och högerpolitiker i allmänhet och kommersialisering av 

lyrik i synnerhet kan stödjas på många ställen både i Lugns verk och i hennes medieuttalanden. 

Tolkningen är god. Det finns många belägg för en sådan kritik hos Lugn och jag kommer senare 

argumentera för att detta är en mycket viktig aspekt av det poetiska projektet.122 Men i dikten 

finns inte detta ”för”. Det sägs faktiskt ingenting om diktjagets motiv för att skita i 

lyrikavdelningen. Det är Österlund själv som utgår ifrån att dikten ska befästa en sådan 

motståndsattityd och skapar således kausalsambandet själv. Exemplet kanske verkar som fånigt 

ordpetande. Men jag menar att det är representativt för en tolkningspraxis som används 

genomgående i läsningar av Lugn.  

 Då berättarjaget drömmer om att hon: ”dricker smultronte / i källarutrymmen / 

och på piskbalkonger” läses det av Österlund som en ”motståndshandling” mot den typiska 

förortsskildringens fördomsfullt negativa konventioner.123 På samma sätt kan Andersson beskriva 

det kaotiska i Lugns livsskildringar som en ”potentiellt subversiv” kraft genom att hävda att: ”de 

gestaltade hemmamiljöerna hos Lugn ger […] uttryck för ett större samhälligt haveri”.124 Lugns 

diktjag är således subversiv både då hon trivs (då detta är att göra motstånd mot fördomsfulla 

skildringar) och då hon vantrivs (då motståndet riktas mot ”samhället” som skapat denna 

situation). Elleström tänker sig till och med att det finns: ”någon sorts instinkt eller distans i den 

passiva kvinnans hållning […] hon behåller trots allt kontrollen över sin sömn, rätten att fly från 

den nakna verkligheten – som om hon anade eller visste att hon spelade en ironisk könsroll.”125 

Så till och med när diktjaget inte intar någon tydlig attityd överhuvudtaget är också detta ett 

subversivt formulerande av en attityd från diktens och/eller diktjagets sida. 

 Det är viktigt att poängtera att jag inte protesterar mot någon av dessa tolkningar. 

De är inte heller inkongruenta med varandra eftersom de rör olika textstycken och diskuterar 

                                                        
120 Lugn 1983, s. 42. 
121 Österlund 1996, s. 129. 
122 Exempelvis farhågan att få ”Sedelklämman om diktarådran.” som det heter i Lugn 2003, s. 7. 
123 Ibid. s. 127. 
124 Andersson 2010, s. 81. 
125 Elleström 2005, s. 217. 



Tim Berndtsson, Stilbrottning, Magisteruppsats i litteraturvetenskap VT 2012 

  50 

olika sorters motstånd och subversivitet gentemot olika saker på olika plan. Men vad jag vill 

påvisa är att de alla, med Anderssons ord, förutsätter att: ”Parallellt med diktjagens många gånger 

karikerade röster finns en implicit, ironiskt distanserad författarröst i regel närvarande.”126 För det 

är just genom ett (likaså implicit) postulerande av författarens intention som det är möjligt att 

påstå att den köns- och samhällssubversiva attityden finns i Lugns författarskap. Vad jag menar 

är att denna intention i någon mening är ett resultat av en intentionstolkning hos läsarna, som läser in 

en form av förståelse i texten. I synnerhet är det tolkningen av stilbrott (i vår mening), där de 

skilda stilarterna i olika grad framvisar två aspekter av situationen, som är betydelsefull för de 

läsningar som gjorts av Lugn. Detta för att det därigenom – med dessa brott som textuell instans 

– går att bestämma vilken stil (närvarande eller genom den ironiska tonen antydd och 

”bakomliggande”) som kan beskrivas som den mer autentiska – som mera tillhörig 

författarinnans (tänkta) åsikter. På detta vis går det att i läsningen bestämma vad som styr den 

attityd som dikten förmedlar (antingen det illusoriska diktjaget själv står medvetet bakom denna 

attityd eller inte).  

 Det stilistiska samhällsmotståndet i Lugns diktning grundas genom en, i någon 

mening arbiträr, läspraktik (om än denna praktik givetvis formeras utifrån tillgängliga betydelser i 

texten). Stilbrottet som hos Aspenström i regel kunde tolkas som en ideologisk splittring hos 

diktjaget, får hos Lugn snarare gestalta psykologisk splittring: en splittring som går att parafrasera 

i en psykologisk terminologi. Vilken sedan – genom att splittringen får formen av 

falskhet/samhället vs. sanning/individen – ges politisk dynamik. Detta är uttolkarnas använding av 

texten – deras inkännande av dess implikationer. De samhällssubversiva utsagor som går att säga 

med Lugns formuleringar, är i en bestämd mening resultatet av en vilja att finna denna attityd i 

det mångförgrenade spelet mellan tecken, stil och det kontextuella område som tolkningen 

utpekat. Lugns stil – den blandning av höga och låga stilarter, bunden vers och prosaiska 

repetitioner – som är ”just hennes” är den textuella kraft som kan tillmättas den politiska 

kommentarens auktoritet. Något som ovan nämnda uttolkare sökt framhålla – mycket i kontrast 

mot de tidiga recensioner som i Lugns stil främst såg det biktande självutlämnandets estetisering. 

 Men likafullt det finns också andra sätt att förstå och bruka Lugns dikt. Björn 

Sundberg påpekar att Lugn, i sin dramatik, förvisso kan vara ”ironiskt spetsig”, men att hennes 

”förhållningssätt är präglat av humor, inte ironi”.127 Han får därvid stöd av skådespelerskan Ann 

Petrén, som ofta gestaltat Lugns karaktärer på scen liksom i Lugns förord till pjäsen 

Nattorienterarna (1999): ”Humor är en form av intelligens. Det är en form av kärlek. Det har 
                                                        
126 Andersson 2010, s. 81. 
127 Björn Sundberg, Nedslag i nutida svensk dramatik. Katarina Frostenson. Kristina Lugn. Lars Norén. Agneta Pleijel. Visby, 
2005, s. 91. 
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ingenting alls med ironi att göra.”128 Det går bevisligen ganska bra att tolka Lugns diktning som 

övervägande ironisk ändå, i synnerhet om man förstår ironi som kopplad till en ”icke-reducerbar 

mångtydighet”. Men dessa reservationer mot ironi kan göra oss uppmärksamma på att leta efter 

en annorlunda, eller snarare utökad, syn på vilket sätt Lugns dikt faktiskt kan tänkas fungera och 

användas. Reservationen mot det ironiska som Sundberg gör och det föregivna motståndet mot 

det hos Petrén och Lugn själv, grundar sig ju framförallt i att ironi skapar distans. Vilket framstår 

som ganska givet: Ironi är ju just en form av distans; ett antagande om att en annan – inte 

nödvändigtvis motsatt, men åtminstone inte identisk – attityd finns ”bakom”. 

  Att Lugn inte läses ironiskt, behöver inte innebära att vi bokstavligen måste tro på 

en utsaga av typen: ”Putte är så underbar. / Ibland måste jag dunka huvudet mot kylskåpsdörren 

och ibland / måste jag klippa sönder bröstvårtorna med svärmors manikyrsax.”129 Snarare är det 

att öppna upp för möjligheten att inte tolka diktjaget som en (ironiskt) diagnostiserad machosist, 

utan istället följa uppmaningen att: ”försöka leva dig in i min situation!”130 Det handlar om en 

annat slags läsning, en annan sorts förståelse av stil – mindre som ideologi och mer som ”känsla”.  

 Vilken är den våldsamma känsla som framkastas genom pendlingen mellan det 

syrligt uppskattande standardfrasen ”Putte är så underbar” och det detaljerat morbida 

självsvåldet? Kanske är det känslan av förlorad självkontroll. Och desto mer – av förlorad 

självkontroll inför någon som demonstrativt visar sig ha den:  

 
Han har aldrig samlag med kvinnor som tror att dom kan börja 
ett nytt liv efter menopausen. 
Det bär honom emot, säjer han. 
Såväl intellektuellt som emotionellt. 
Det är en principsak, säjer han.131 

 
Det är känslan att inte ha någon makt över den, som har makt över en själv. Den komiska 

kontrasten mellan berättarjagets självdestruktiva excesser med husgeråden och Puttes oberört 

snusförnuftiga principdeklarationer fungerar förvisso som en sorts distansmarkör, vilket ger ett 

slags bathoseffekt, då berättaröstens helhetsframställning av sina utbrott sker på ett torrt vis som 

inte alls speglar våldsamheten i det beskriva. Den ”galghumoristiska” självbeskådningens stil är 

avmätt och saklig. Men är detta alltså nödvändigtvis ironi? Det kan läsas så. Men stilbrottet, den 

sakliga skildringen av det osakliga, blir kanske istället just det utrymme i vilket osakligheten kan 

framträda som just sådan i ”sin egen rätt”. Berättarjagets hyperboliskt framställda självplågande 

kan alltså framstå som ett slags extravagant (ironisk) mot-attityd till Puttes (och i vidare mening 

                                                        
128 Se Ibid. s. 91f. Citatet återfinns i Lugn 1999, s. 3f.   
129 Lugn 1983, s. 31. 
130 Ibid. s. 35. 
131 Ibid. s. 31. 
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patriarkatets) självrättfärdigande principer. Men samtidigt så finns, utifrån en annan sorts 

förståelse, möjligheten att förstå krisen (denna gång av underförstådd sexuell torka) och 

hjälplösheten snarare som upplevelse än som uppvisning. Ironin är till sitt väsen en analytisk 

förståelserörelse, som kräver en abstraherad förståelse av det sagda. Ironin – också självironin – 

är en förståelse utifrån. Vad Lugn verkar förorda är istället inlevelse, förmågan att identifiera sig själv 

med det skildrade, en slags medkänsla. Jag tror att det är ungefär så motståndet mot ironi som 

läsart är att uppfatta i praktiken. Stilvalörer blir betydelsefulla just genom att de i så hög grad 

samtidigt är ett slags korrelat till emotionella valörer (för att tala med T. S. Eliot). I denna mening 

är alltså betonandet om ”humor” en betonande av en typ av lustkänsla (om än den hos Lugn 

sällan eller aldrig är utan sorg eller bitterhet) framför ironin som, i till exempel företalet till 

Nattorienterarna, snarare verkar stå för ett slags kategorialt avståndstagande på tankens område. 

 Det förefaller mig som om framförallt de två sista diktsamlingarna, Hundstunden och 

Hej då, ha det så bra! inbjuder till en sådan läsning. Om stilbrott i tidigare samlingar framförallt var 

malplacerade ord i ”fel sammanhang” (som de klämkäcka barnramsorna ”essicke dessicke luntan 

tuntan” etc., i den småkusliga och kvävande stämningen i Om du hör ett skott…) så handlar det i de 

senare samlingarna i högre grad om ord som förändrar sin mening – ofta rör det sig då om 

abstraktioner som blir konkretiserade eller adjektiv som substantiveras: ”Flodhästar skrider / 

genom mina referensramar. / Och sprinklern är påslagen / i sommarnattens leende.”132 Vad detta 

tillför Lugns känslomässiga gestaltning kan illustreras med en dikt från slutet av Hundstunden, vars 

skenbara enkelhet inte har slutat att gripa mig och fördjupas sedan första gången jag läste den: 

  
Detta skriver jag till dig  
från fel sida av verkligheten. 
 
En kväll ligger utbredd här. 
En kvällning över parkeringsplatserna. 
 
Staden sover  
i sitt hemland. 
 
Och i min dröm vilar mina tankar 
i fred för min rädsla. 
 
Och barnkammaren är låst. 
Den är fridlyst. 
 
Allt är som det ska. 
Allt är som det är. 
 
Vi måste våga dö vår egen död 
säger den lilla porslinsherdinnan. 
 
Hon säger att jag är som skapt 

                                                        
132 Lugn, Hej då och ha det så bra!, Stockholm, 2003, s. 34. 
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för att inte tillhöra någon. 
 
Min eka ligger i ro 
långt bortom min längtan. 
 
Barnkammaren är lugn 
som en skogstjärn. 
 
Jag vill inte att något ska vara 
som det måste vara. 
 
På fel sida av verkligheten 
finns en mörkrens blomsterbädd. 
 
Och jag ska ligga ner 
Och aldrig mer vara rädd. 133 

 
Österlund tänker sig att dikten utspelar sig i ”ett sömn- och drömlandskap.”134 Andersson har 

tolkat dikten som att berättarjaget är antingen avliden eller döende och att denna död kan vara av 

symbolisk natur: ”Det är barndomens värld, barnkammarens igenlåsta rum, som diktjaget lämnar 

genom sin död.”135 Jag vill föreslå en tolkning av dikten som utgår från att talet återigen springer 

ur ett slags ”krisposition”; om än betydligt mer milt antydd än i exemplen ovan. Diktjaget 

befinner sig på ”fel sida av verkligheten” – alltså i livet, de levandes verklighet. Den ”mörkrens 

blomsterbädd” som finns där är metafor för den grav, i vilken textens fiktive adressat möjligen 

redan slumrar. Jaget ”vill inte att någonting ska vara / som det måste vara.” Detta faktum att 

världens tillstånd envetet fortsätter att vara som de är – hur mycket vi än önskar dem annorlunda 

– är som bekant verklighetens villkor – ”realitetsprincipen” eller Ananke som Freud kallade det.  

”Hjälplösheten” inför detta faktum är på en gång orsak och symptom av ”krisen”. Krisen rör 

nämligen det yttersta villkoret: döden. Men inte vilken död som helst, utan den som Aspenström 

kallade ”den vanligaste döden: min egen”.  

 Det är en dikt om dödsrädsla (”Jag vill inte lämna denna världen. Jag vill inte att 

denna världen ska lämna mig.” 136 heter det i en dikt fjorton år senare), men det är på samma gång 

paradoxalt nog en dikt om dödslängtan. Det är denna motsägelse som bär dikten. Den pratande 

lilla porslinsherdinnans råd är också diktens attityd: ”Vi måste våga dö vår egen död”. Vi måste 

acceptera vår situation (också om vi egentligen inte alls vill, också om man nu råkar vara ”skapt 

utan att tillhöra någon”, en i sammanhanget tvetydig frihetsslogan, och har sin eka lagd långt 

bortom sin längtan). Varför dödslängtan? För att i döden behöver man ”aldrig mer vara rädd”. 

Rädd för vad? För döden. Detta budskap återkommer ofta hos Lugn: ”När man är död / är man 

                                                        
133 Lugn 1989, s. 50f. 
134 Österlund 1996, s. 145. 
135 Andersson 2010, s. 69. 
136 Lugn 2003, s. 44. 



Tim Berndtsson, Stilbrottning, Magisteruppsats i litteraturvetenskap VT 2012 

  54 

sannerligen död / och skiter i hur ledsen man var / medan man gick här på jorden / och såg dum 

ut.”137 Dikten låter dödskräcken symboliskt få sin lösning av döden. Även i överförd bemärkelse 

kan kanske detta ses som den symboliska transformationen – katarsisprincipen – i många Lugns 

dikter: att göra det outhärdliga uthärdligt. Detta genom olika typer av perspektivskiften, vars 

humoristiska effekt, mildrar – utan att skyla över – det allvarsamma och ofta sorgliga budskapet. 

Detta är en ”känslomässig” användning av Lugns dikt. 

 Men den låsta barnkammaren, ”lugn som en skogstjärn”, vad innebär den? Dess 

”fridlysthet” skulle jag inte, som Andersson, säga har att göra med att barnet/barndomen är 

”utrotningshotad” utan snarare att barnets rum, i bokstavlig mening, är stängd för oron utanför 

och att barndomen i metaforisk mening är befriad från dödsrädsla. Barndomen är i denna dikt i 

bokstavlig, inte miljöpolitisk, mening frid-lyst – och genomlyst av frid. Det är möjligen inte alltid 

så att diktjaget menar vad hon säger, och säkerligen inte alltid som författarinnan Kristina Lugn 

gör det. Men ibland är det just så att diktjaget menar precist det som sägs: en ”identitetshandling” 

är just en handling som ”jag utför för att stärka min identitet”.138 

 Mycket av det Kristina Lugn skrivit går att tolka ironiskt, många av stilbrotten 

rymmer också en ytterst samhällskritisk dimension; de ”av-slöjar” saker om vårt samhälle och 

språk – i synnerhet om vad dessa gör med våra föreställningar om kön och maktförhållanden. 

Men Lugns uttryckta motstånd mot en ironisk läsart visar också på den litteraturvetenskapliga 

aporin att missta en särskild läsning för texten själv. Att tolka allt Lugn skrivit för ironiskt 

och/eller samhällskritisk skulle göra ett sådant stycke ur Lugns produktion som texten till Benny 

Anderssons musikstycke ”Vilar glad i din famn” – skriven för ett framförande vid kronprinsessan 

Victorias bröllop 2010 – med dess enkla sentimentala kärleksförklaring, till en fullständig 

obegriplig text.139 I denna text förekommer heller inget karaktäristiskt stilbrott.  Man kan säga att 

det rör sig om ett specialfall, om tillfällighetsdiktning eller att det beror på en plötslig ideologisk 

omvälvning hos diktaren. Och att det av någon av dessa anledningar egentligen inte hör hemma i 

Lugns opus; men på vilka grunder gör man i så fall det? Möjligen, även om detta enbart är en 

tentativ spekulation, så är det istället mot detta ofta oförblommerat patetiska som Lugns diktning 

strävat sedan Hundstunden eller åtminstone Hejdå, ha det så bra!   

 För i någon mening blir diktröstens uttryck satta inom parentes när den ironiska 

läsningen rationaliserar diktens budskap. Den ständigt återkommande vetskapen om att uppföra 

sig opassande – att ”alltid råk[a] komma emot signalhornet just när du får en gudomlig ingivelse” 

                                                        
137 Lugn 1989, s. 63. 
138 Kristina Lugn, 2003, s. 59. I samma dikt tänker sig jaget också att: ”Livsmedel har inte mycket med rökt medwurst 
att göra. Skilsmässa till exempel är livsmedel.” 
139 Text till denna kan läsas i artikeln: [osign.] ”Så var musiken på Prinsessbröllopet”, Svenska Dagbladet, 2010-06-20. 
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– är ett tema som motiveras stilistiskt genom att lyriskt ”opassande” ord som ”hemorrojder” förs 

in. Jag vill tro att Lugns författarskap handlar om – eller än hellre handlar för – ett accepterande 

av känslomässigt betingade ofullkomligheter. Om vi talar om identifikation i Burkes mening så 

handlar det om ett framställande – identifierande – av lågt värderade känslor vilka humorn 

(vilken i stor grad bygger på inlevelse – skapad av ”vardagligheten” i språkbruk och de konkreta 

miljöskildringarna) gör möjliga att identifiera med oss själva. Att våga möta skam och självförakt. 

Att våga vara den som sätter på sprinklern i sommarnattens leende.   

 När Lugn skriver att ensamheten ”är grunden för hela min affärsverksamhet” går 

det att läsa som en spetsigt ironisk släng mot reklamspråk, krav på kulturens marknadsanpassning 

och tanken om poesin som enkel självhjälpsmanual. Kritiken mot kommersialism är väsentlig för 

att förstå en typ av modern lyrisk självbild, som Lugn inte är ensam om och som jag återkommer 

till avslutningskapitlet. Samtidigt går hennes poesi i hög grad ut på ensamhetskänslor och dessas 

utryck – dikterna behandlar detta, genomför på sitt vis denna ensamhet. Och poesin är det Lugn 

säljer. Om människan – eller samtidens svenskar, för att vara mindre kategorisk – inte led av 

någon själens obotliga ensamhet vore behovet av diktaren Kristina Lugn antagligen mindre. Nu 

finns ensamheten, och enligt modern marknadslogik därför också en ”marknad” för den. Kristina 

Lugn skriver böcker om, för och till dessa känsloinnehavare. Och vad är det för fel på det? 
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”längtan att få lösas från sitt ben” – Katarina Frostenson och det 
poetiska utbrottet 
 
det är i gläntan långt från utsagornas värld 
i sagan? nja – vad avser jag – romantik? nje 
                                              hursomhelst […]140 
 
Från Kristina Lugns förrädiskt enkla vardagsspråk kan steget verka långt till Katarina Frostensons 

på flera vis svårgenomträngliga konstspråk. Den från Thomas Thorild nedärvda 

tolkningsinstinkten att bedöma allt efter ”sin grad och art” tycks återigen spontant påkalla en 

förändring av läspraktiken, av förståelseformen. Det tycks befogat att vid undersökningen av 

Frostenson stil göra en liten djupare nerdykning i de språkteoretiska resonemangen som 

formulerats kring hennes diktning; inte minst för att dessa resonemang också återklingar i 

diktningen. Vi kommer se sammanhang i den mycket intrikata terminologi som på samma gång 

både uttolkar och befäster diktens stilistiska meningsproduktion.   

 I recensioner av Katarina Frostensons diktning talas oavlåtligen om språk. Inget 

konstigt med det, när det är lyrik som diskuteras. Men i fråga om Frostenson är det i synnerhet 

den bestämda formen ”språket” som förekommer. Vad recensenter på olika vis och i olika grad 

uppmärksammar tycks vara det att Katarina Frostensons dikt inte bara har ”språk” som sitt 

medel utan också att den handlar om språket. Eller snarare: att dikterna själva utgör språkliga 

händelser. Anders Olsson förklarar väl hur denna semantiska operation fungerar: 

 
Dikten vänder tillbaka till sina egna klanger, och måste därför noga avlyssnas. Denna spegling i det egna 
återgår aldrig på ett rent ursprung, men den gör att man omedelbart känner igen diktens särmärke: att 
lyssnande bearbeta språkets materia. Det är alltså en viss paradox i detta. Man brukar i en romantisk 
tradition kalla lyriken centripetal genom sin grund i subjektets meningsalstrande källa. Frostensons diktning 
är något annat. Den utgår företrädesvis från en monologisk språkakt utan själv-identiskt centrum.141 

 
Där en mer klassisk lyrikexeget som Staffan Bergsten velat tolka de betydelsemässigt svårtolkade 

partierna som ”hemlighetsfulla schiffer” eller som ett ”smärtans chiffer” som syftar till att på en 

gång ”dölja och bekänna”, har en rad senare uttolkare istället, ofta i polemik mot Bergsten och 

dennes ”skola”, gått till en modern språkfilosofisk tradition för att klargöra de språkteoretiska 

utgångspunkterna för Frostensons projekt.142  

 Det står klart att Frostenson vill något annat, eller åtminstone vill närma sig saker 

från ett annat håll, än Lugn och Aspenström. Detta går, rent bokstavligt, att se genom att titta på 

en boksida. Där Aspenström och Lugns poesi hänger ihop i ganska jämnt satta rader, så präglas 

Frostensons dikt i allmänhet av en utpräglad grafisk utspriddhet. De många typografiska 

                                                        
140 Katarina Frostenson, Tal och Regn, Stockholm, 2008, s. 20.  
141 Anders Olsson, Skillnadens Konst. Sex kapitel om moderna fragment, Stockholm, 2006, s. 308. 
142 Staffan Bergsten, Klang och åter: tre röster i samtida svensk kvinnolyrik, Stockholm, 1997, s. 7; s. 9.      
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effekterna i Frostensons dikter – kursiverade satser med högerjustering, frekventa radbrytningar 

och mellanrum, ord i versaler – liksom den otypiska kommateringen, har fått kritiker att föreslå 

läsningen av vissa dikter som ett partitur och göra kopplingar till den konkretiska poesirörelsen.143 

Vad som är slående, är att just den mängd kopplingar och liknelser som gjorts, tycks indikera på 

själva behovet av en teoretiskt grundad positionering och bestämning av lässituationen.  

 En central uppfattning är den att diktens betydelse inte är (får tänkas som) 

transcendentalt fixerad, utan istället tänks framträda vid själva läsakten. Aris Fioretos skriver i 

essän ”Frostensons mun” att Frostensons poesi visar ”att poesin inte bara handlar om 

erfarenheter, utan även utgör platsen där dessa görs. Artikulationen blir både ort och händelse.”144 

I många av Frostensons texter finns olika typer av uppmaningar som påminner om 

sceninstruktioner på teatern. ”Stirra / Stirra – // och ljus kom på: för – bländande –” är de första 

raderna ur samlingen Stränderna (1989).145 I de första raderna ur Tankarna (1994) heter det: 

”Föreställ dig, gör denna våldsakt / eller kärlekshandling hur det nu är”.146 I bägge dessa citat 

verkar tilltalet vara riktad mot läsaren, som uppmaning att ”föreställa sig” den röst som texten 

tänks intonera. Samtidigt tycks talet vänt mot sig självt, då denna föreställningsuppmanings 

existentiella och etiska villkor verkar som diktens ”ämne” och då texten på olika vis tematiserar 

benämnandets problematik och språkets väsen. I prosatexten Berättelser från dom lyder den sista 

raden: ”och en rygg bröt sig ut över gränsen för världen”. Något som dels kan läsas inom ramen 

för den fiktiva berättelsen (där termer som ”rygg”, ”värld” och ”gräns” laddats med en mängd 

betydelser) dels ses som en mycket saklig beskrivning av vad som kommer ske i läsakten. För när 

sista sidan är slut så klappas ju i regel boken ihop, bokryggen bryter sig in över gränsen för den 

fiktiva världen – den stänger, helt bokstavligt, till den.147  

 Det finns i Frostensons litterära texter ett, när man väl börjat leta efter det, mycket 

utförligt dirigerande av läsarpraktiken.  En viktig sådan dirigerande uppmaning är att förstå texten 

sceniskt – att läsa den som dramatik och kanske i lika hög grad dramatisera läsningen. ”Blottad. 

Djupt emot / Djupt i min föreställning, jag vill veta / vad där finns. Men inget finns ju /allt framkallas – 

[…] Förvandla orden till teaterliv” heter det i dikten ”Brunnsgatan, januari” från Korallen (1999) och 

denna dikt, som skildrar ett besök på en teater (gissningsvis den på Brunnsgatan 4) under vilket 

jaget reflekterar över framställningskonsten med anledning av visning av en egen pjäs, är en av 

                                                        
143 Olsson 2006, s. 306f. 
144 Aris Fioretos, Vidden av en fot, Stockholm, 2008, s. 258. 
145 Katarina Frostenson, Stränderna, Stockholm, 1989a, s. 6. 
146 Katarina Frostenson, Tankarna, Stockholm, 1994, s. 5. 
147 Katarina Frostenson, Berättelser från dom, Stockholm, 1992, s. 98.  
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många av Frostensons dikter som fungerar som möjliga läsinstruktioner till sig själva och knyter 

diktläsningen till en så att säga privatscenisk upplevelseform.148 

 Att försöka omsätta tanken att allt framkallas och är i loppet, innebär att 

möjligheten att parafrasera diktens innehåll förminskas radikalt. Ofta kan förvisso en faktisk plats 

pekas ut, ett särskilt göromål skildras eller ett minne beskrivas. Men diktens ämne tycks 

undanglidande. Ofta är denna obestämdhet också framträdande rent lexikalt: flertydiga ord kan 

brukas utan en direkt klargörande kontext. Ett illustrativt exempel är titeln på dikten ”Var”:  

 
Var 
 
Nu, när allt är utsprunget 
ligger att tas med handen 
Berg sjunker inte 
djup står inte upp   
 
I den släckta staden 
griper någon min arm 
bara stjärnorna lyser 
 
fasan som jag inte känner 
leder den mig hem 
 
hem, där land har sprungit ut, 
är handen149 
 

Vad betyder detta ”var”? Är det ett frågande riktningsord (”var är den vän som överallt jag 

söker?”)? Är det en tempusmarkör (”det var en gång…”)? Är det kanske ett imperativ (”var 

[’finns där’] hos mig!”)? Eller bör vi möjligen se det som ett substantiv och refererar det i så fall 

till den gulaktiga sårvätskan eller den franska floden Var?  

 Själv är jag böjd att vid högläsning av dikten uttala ordet som en försiktig bön för 

någots existens, ungefär som ”varde ljus!” (men utan den bibliska emfasen). Detta möjligen på 

grund av de associationer av eskatologiska proportioner som sjunkande berg, och uppstående 

djup väcker. Men jag kan inte därigenom utesluta andra samtidiga betydelser, eftersom innehållet 

får mening också om det ges någon av de andra betydelserna (att de övriga dikterna i Tankarna – 

också denna titel en dubbeltydighet – bär ytterst sakliga titlar som ”Tunga”, ”Väg”, ”Röst”, 

”Bild”, ”Kanal” antyder möjligen att det rör sig om ett i någon mening fixerat tillstånd, ett 

”varande”, medan dikter som ”Sologne” refererar till Frankrike och gör att det heller inte är helt 

orimligt att det är platsen som avses). Kanske är det just den så att säga bestämda obestämbarhet 

                                                        
148 Katrina Frostenson, Korallen, Stockholm, 1999, s. 88. Snarlik skildring finns också i dikten ”Skuggan av en gåva” i 
Katarina Frostenson, Karkas. Fem linjer, Stockholm, 2004, s. 65. Reflektionen kring Frostensons dikt som ”inre 
teater” görs också i Bergsten 1997, s. 104. Björn Sundberg framhåller i artikeln ”Frostensons dramatik en röstens 
lyrik”, Svenska Dagbladet, 2006-09-23, det nära förhållandet mellan Frostensons dramatik och lyrik. Franzén beskriver 
Frostenson som ”en dramatisk poet och en poetisk dramatiker […]” (Franzén 2007, s. 137).  
149 Frostenson 1994, s. 16. 
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i ordet ”var” som ger dikten dess dramatik. Vi kan inte omedelbart sluta oss till vad dikten 

kommer ”handla om” (jämför skillnaden mot Aspenströms ”Kärleken och döden”!), utan får 

hålla betydelsen svävande under läsningen.   

 Men också de tre stroferna är fulla med obestämdheter. Framförallt är bristen 

(märk väl: vad man i förstone upplever som bristen) på konjunktioner skriande. Det finns ingen 

samordnande konjunktion mellan första och andra strofen. Inget ”och” som visar på att 

tillståndet av ”utsprungenhet” (vad betyder för övrigtdet i sammanhanget?) har något samröre 

med ”den släckta staden”; inget ”men” som antyder att ”den släckta staden” skulle vara motpol 

till ”utsprungenheten”. Termernas förhållande till varandra är med andra ord oklart. Likaledes 

finns en oklarheter som rör identitet. En obestämd ”någon” (”vem då?!” undrar den 

schiffertydande läsaren) griper diktjagets arm. Handen i sista strofen är förvisso i bestämd form, 

men dess ägare är (pronominalt sett) okänd. Vi vet att handlingen – greppet om armen – inte 

framkallar fasa, men får ingen positiv identifiering av vad den istället framkallar.   

 Läsaren känner igen orden, de är vanliga, det är inte det. Oklarheten rör, förutom 

de snåriga och skenbart avbrutna syntaktiska banden, frågan om på vilket plan vi bör förstå dem. 

En svårbegriplig, ”kryptisk”, text har traditionellt – då den inte kunnat begripliggöras i bokstavlig 

mening – tolkats allegoriskt, det vill säga som gripbar på ett ideellt och figuralt plan. Frostenson 

verkar dock, åtminstone under en viss period, ha vänt sig starkt emot ett sådant textuttolkande: 

 
jag skrev för att driva ut bilderna som för mig dolde den råa världen, förtjockade texterna, så diktens senor 
och ben försvann. Mot metaforer och liknelser, löd ropet. Jag ville skriva fram ett rum där liknelserna var 
utblåsta, där världen istället skrevs mer direkt, där den skrevs ner utan att omvandlas och där dess ekande 
hördes; jag ville skapa ett rum för det skallande ljudet att vara i.150 

 
På ett litteraturvetenskapligt seminarium som behandlade Frostensons operalibretto Staden, 

framhöll jag en gång att man nog inte borde uppfatta Frostensons språkbruk som abstrakt, i den 

mening att orden står som emblematiska gripbara symboler för något annat. Istället borde man 

försöka lyssna på ordens betydelse i sitt givna sammanhang, fundera över de olika betydelser de 

kunde öppna och se de poetiska bilderna i det fält av relationer de förekom i och låta dessa 

meningsrörelser få vara betydelsen. Vad jag försökte utveckla var vad jag såg som textens 

självförståelse: att Stadens motiv kunde sägas vara den mångtydiga karaktären Sorls (”en androgyn 

förförare som går förbi och upprör allas liv”) framproducerande av ”vilja att veta”, en 

tolkningslust, vilket slutligen leder till att de fyra huvudkaraktärerna ”provoceras” att mörda 

henne på scenen för att ”Se! Vad mera. Mera här att se! Vad finns! Att se!”.151 En jakt som också 

tolkaren – både på operaläktaren och framför boken – gör då denne letar efter något fast 

                                                        
150 Katarina Frostenson, Skallarna, Stockholm, 2001, s. 7. 
151 Citaten ifrån Katarina Frostenson, Staden, 1998, s. 6; 44. 
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bestämbart bakom orden. Och genom att något fastslås ”mördas” poesin, eftersom detta är just 

det som inte kan bestämmas. Texten blir i den meningen till en ” omöjlig allegori över sig själv”. 

Frostensons poetiska strävan är alltså mycket konkret, menade jag, då den är en jakt efter ett i 

grunden sinnligt förhållande till det poetiska.  

 Någonstans där kom en replik från en annan seminariedeltagare som i en trött och 

klart ogillande ton sa: ”För mig är allting i den här texten i alla fall väldigt abstrakt.” Jag har 

senare kommit att fundera en del över innebörden av denna pejorativa användning av ”abstrakt”. 

Det tycks som att ”abstrakt” här blir detsamma som ”kryptiskt” och att ”konkret” i denna menig 

vore just det som Frostenson (med ett annat slags ogillande) menar ”ligger att tas med handen” – 

det vill säga står i öppen dager. Kanske är den oåtkomlighet som kurskamraten kände av, något 

som i grunden bygger på en ovana med (eller kanske en ovilja till) ett språkbruk vars konnotativa 

sida synes bygga på en primärt ”intratextuell” betydelse (termerna får sin betydelsesfär genom de 

sammanhang som det figurerar i Frostensons diktprojekt) snarare än en ”extratextuell” betydelse 

(de betydelser som ordet ”i allmänhet” har).152 Orden tycks sväva lösta ifrån vanliga 

samtalssituationer och det är ofta svårt att se en klar tankelinje från sats till sats – ja, ofta att ens 

att se var en sats börjar och var den slutar. Språket i dikterna verkar kort sagt inte följa någon 

allmän tillbörlighetsprincip.153 Istället fungerar många ord mer som signaler eller kodord för hela 

betydelsenätverk.154 Ordet ”utsprunget” i dikten ”Var” signalerar ett samband med de andra 

textpartier där det ordet (eller ett liknande) förekommer. Som den sista titellösa dikten i sviten 

”Jungfrun skär; ljudkällan” ur Joner. Tre sviter (1991) och kanske i synnerhet i Staden, där Sorls 

avslutningsreplik, efter det att hon återuppstått från sin (symboliska) död, är delvis identiskt med 

”Var”.155 Dessa leder i sin tur ett mycket komplext relationsschema av seende – sedd och 

undanhållet – framvisat, vars tematik genomsyrar hela författarskapet. 

                                                        
152 Det har bland annat sagts om Frostensons Joner att orden däri ”joniserats” och ”börjat vandra och ingått nya 
föreningar”. Bergsten 1997, s. 31. Se även Martin Hägglund, Kronofobi. Essäer om tid och ändlighet, Stockholm/Stehag, 
2002, s. 50. En insikt som tycks vara tillämplig för förståelsen av Frostensons författarskap generellt.  
153 Tzvetan Todorov förklarar denna princip mycket koncist: ”För att kunna förklara hur tolkningsprocessen sätts 
igång måste vi utgå ifrån att produktionen och receptionen av diskurser (av yttranden, inte fraser nb) följer en mycket 
allmän princip om tillbörlighet, vilken säger att om en diskurs finns bör det finnas skäl till detta. Detta innebär att när en 
diskurs vid första anblicken inte följer denna princip är den spontana reaktionen hos mottagaren att genom någon 
slags manipulation försöka få denna diskurs att avslöja sin tillbörlighet.” I dens., Symbolik och tolkning [1978], övers. 
Mats Rosengren, Stockholm/Stehag, 1989, s. 30. 
154 Man kan här anföra den betydelsemättade roll olika färger ges i Frostensons texter. Exempelvis väcker rött 
associationer som länkas tematiskt till ”mötet det främmande” liksom till ”talet” (se ex. Frostenson 1994, avsnittet 
”det röda” s. 53 – 86 och 96f; Frostenson 1999, s. 9, 12, 34; Frostenson 2005, s. 7, 14, 22, 30) emedan färgen gult 
länkas samman med den poetiska upplevelsen av tillvaron; dess öppnande: ”Jag gick ute på gatan, i det grå Paris.  
Det var som om gatan klövs och öppnade en skreva ner mot ett stort underjordsrike, blottade en värld av röster. Jag 
var i det gula.” Citerat från Frostenson 2001, s. 6. Något som färgat av sig också på titeln till samlingen I det gula. 
155 Katarina Frostenson, Joner. Tre Sviter, Stockholm, 1991, s. 72 resp. Frostenson 1998, s. 48. 
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 Jag tror att det är häri som vi bör söka förstå Frostensons projekt utifrån vår term 

stilbrott. Inte bara som en direkt kollision mellan stilnivåer, om också sådana finns i många 

dikter.156 Jag tänker närmare på hur den språkteoretiskt orienterade livshållning som uttrycks i 

Frostensons poesi, som i hög grad betonar det poetiska språkets uttryckskraft, hela tiden gör 

detta befästande av poesin genom en distansering ifrån någonting annat – Carin Franzén talar 

mycket träffande om Frostensons ”radikala negativitet”.157 Denna negativitet kräver, för att vara 

sådan, något ”att vara: mot”.158 Detta något som Frostensons poetiska attityd vänder sig mot är 

ett förment steril, kontrollerande och i flera betydelser ytligt språk – och därtill hörande bild av 

världen. Denna motståndspol mot det lyriska, figureras redan i en tidig samling som Rena land 

(1980) och finns, trots att tonläget delvis är annorlunda, också i den senaste samlingen Flodtid 

(2011).159 De som företräder detta blir ofta identifierade i rollen av politiker, storföretagare, 

vetenskapsmän – som karriärister och kapitalister. I Tal och Regn betraktar jaget hur detta folk går 

upp för Götgatsbacken ”medeltida ansikten utan kärlek stretar upp för branten / slipade med 

sina ränslar drar de byten till sin kula /ruvar drömmen om en vinst därinne”.160 I Flodtid (2011) 

tågar en liknande skara halvanonyma ut ifrån ett konkursdrabbat företag: ”Bankmännen bar ut 

sina lådor som om det var ett offertåg / en ny art av sorg (så torr) / vi förlorar allt vi har  vi hade 

allt, se / efter oss/ skärmarna raderna ramarna gångarna  floden av glas”.161  

 Som i princip samtliga Frostensontolkare belyst så finns det en stark språkkritisk 

aspekt i Frostensons diktning. Franzén menar att poesin strategiskt motverkar ”en identitetens 

logik”, genom en rörelse som gör det möjligt att ”avskilja sig från det homogena ’vi’”.162 Ett 

avskiljande som på ett mindre filosofiskt plan tar sig uttryck i en ofta upprepad motvilja mot 

”den legion av ensamtalare som högt / så ljudligt ger sig själv till uttryck […] sorgsna / och 

krävande, blankkindade och exekutiva, ett outfitfolk / de klonade som glor”.163 Detta språk som 

diktjaget hör strömma ut från en legion av högljudda samtidsmänniskors monomana 

                                                        
156 Ett bra exempel är dikten ”Sveden” i Tal och Regn, med rader som ”mormors lilla stackars men Hvi gråter du? / 
JAG VET INTE!!!” (Frostenson 2008, s. 12) Dikten innehåller talspråkliga instick av ramsor, klyschor och pladder 
(”men NÄ / va äckligt! Ä häng upp na!”) blandat med högstämda uppmaningar som ”säg: atterboms grönvita slänt” 
(Ibid, s. 15; 16) Själva dikttiteln bör väl läsas som en försvenskning av engelskans ”Sweden”. Engelskan, eller snarare 
den tilltagande anglifieringen av svenskan, tycks också upplevas som ett ”hot” (metonymiskt representerat genom att 
”ä” ersätts med ”e”) mot det svenska språket, något som utvecklas i dikten ”Lake Malaren is Being moved” ur 
samma samling. Detta är dock en mycket ofullständig tolkning av dikten ”Sveden”, som också tematiserar viljan och 
möjligheten att fånga upp ”allt” och ”gå till botten med något”; en betydelseaspekt i vilken ”sveden” kanske snarare 
kan läsas som ett imperativ i arkaisk böjning (”börja sved!”). 
157 För en litteraturens etik. En studie i Birgitta Trotzig och Katarina Frostensons författarskap, Stockholm, 2007, s. 116ff. 
158 Frostenson 1991, s. 9. Citatet ifrån dikten ”Negativ, tindra”, som ofta har beskrivits som en ”programdikt”. 
159 Se t.ex. dikter som ”Forum” i Katarina Frostenson, I det gula. Tavlor, resor, ras, Stockholm, 1985.  
160 Frostenson 2008, s. 8. 
161 Katarina Frostenson, Flodtid, Stockholm, 2011, s. 19. 
162 Franzén 2007, s. 121. 
163 Frostenson 2004, s. 9. 
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mobilsamtalande har Frostenson redan i tidiga sammanhang kritiserat ett flertal gånger. Tydligast 

kanske i essän ”Språket och den andra” i tidskriften Dialoger:  

 
Det är ett språk som strålar ut att världen är här, fullständigt här, att den är helt möjlig att hantera, att 
praktiskt taget allt kan ordnas in. Det är ett språk som lyser av sin frånvaro av det andra, det vaga, det 
tvetydiga, det mörka. Ett blankt språk. Ett språk utan skugga. Ett språk som inte låter något annat höras. 
Det breder ut sig på skyltarna, anslagen, rubrikerna alla de pedagogiska råden som finns i varje hörn av vårt 
samhälle. Det är ett språk som oavbrutet tolkar, omtalar, vänder in och ut, som tror att allt kan tala och vill 
få allt att säga sitt. Det är ett språk som tvingar samman namn med egenskaper, som gör konstant våld på 
individen genom sin mani att benämna.164 

 
Jag försökte tidigare visa att det hos Lugn gick att uppfatta en bärande stilistisk skillnad mellan 

det allmänna klichéfyllda slentrianspråket och ett förment autentiskt språkbruk; detta genom att 

den autentiska ”känslan” använder det ”vanliga språket” (vardagsklyschorna) på ett sätt som kan 

ses som ironiskt överslätande, då den ”ytliga” stilen och de ”djupa” känslorna strider mot 

varandra. Samtidigt ville jag också se bitterhumoristiskt känslomättad – patetisk och därmed 

kanske också autentisk – användning av vanligen känslofattiga ord och fraser. Hos Frostenson 

handlar det på sätt och vis också om autenticitet. Martin Hägglund har förvisso visat på 

Frostensons problematiserande av den autentiska – i meningen ”sammansatta” – personligheten 

hos Frostenson.165 Men i diktningen finns likväl en vilja till ett autentiskt språk, eller tonfall, att 

skildra denna splittring med. Att hitta: ”En mark / där rösternas liv är tillbaka”166 i en tid då 

”någonting i svenskan driver rakt åt – Helvete!”167  

 Olika typer av stilar förs in i dikten som fragment, där deras sammanhang lösgörs, 

bryts upp och meningen omformas. De scenerier som utgör material till detta ”spel” är i hög grad 

en traditionellt opoetisk urban stadsmiljö. En återkommande plats är tunnelbanan. Den figurerar 

som tydigt utpekad scenplats i en mängd dikter: ”På stationen” från Den andra (1982), ”Paris, 

Austerlitz – Salpêtrière” från I det gula. Tavlor, resor, ras (1985) och ”Mörkertråd” och ”Metrons 

sol” från Tal och Regn. Samlingen Karkas (2004) inleds med dikten ”Realia sår” som beskriver 

avklivandet av ett tunnelbanetåg: 

 
Tänk på avståndet – två blåa dörrar gled isär för ögat 
ur vagnen fullt av människa – det var 
så talande som  var i ljusrummet  Den  
smala springan mellan foten och stationen där 
allas ben kan rasa ner 
ett svalg – en röst gick rätt ut i en sällsam 
flöjtning, ett högt aldrig så stilla ljud – 
Inte ett svar kom, inget ljud ur  
strupar här där småpratet har blivit dåren men 

                                                        
164 Katarina Frostenson, ”Språket och den andra”, Dialoger, Nr. 9, 1989b.  
165 Hägglund 2002, s. 57ff. Hägglund resonemang grundas framförallt på samlingen Stränderna. 
166 Frostenson 1999, s. 5. 
167 Frostenson 2008, s. 13.  
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tystnad var och sände ut – en linje 
löpte långt därute, restes, tröskel 
mot högst kännbar gräns, ett horn av ljus 
rumänska fält, där allmänhet blev liv, blev ordet  
blev en slätt med avstånd lust att sträckas  
ett tal om hunger törst och ljus och 
om en annan fattigdom dess glans […]168 
 

Dikten verkar uppstå genom att det mycket sakliga högtalarutropet ”tänk på avståndet mellan 

vagn och plattform när du stiger av tåget” uppfattas som en existentiell uppmaning och 

utmaning: att tänka på skillnaden ”som sådan”, det som avgränsar olika tillvaror från varandra – 

bildliggjort genom den springa igenom vilken ”allas ben kan rasa”. Utsagan om ”tänk på 

avståndet” har gått från att fungera som ett allmänt plakatmässigt tips för att inte slå sig och förts 

in i en poetisk dimension där det får rollen av filosofisk maxim. En tänkt ”linje” går – i 

berättarjagets medvetande och i diktens bildframställning – till vidsträckta rumänska fält. 

Attityden som artikuleras både igenom diktens polariserande mellan ett sterilt ”här” som är 

Stockholms tunnelbana och passagerarnas yttre och inre tystnad och ett levande ”där” – de 

vidsträckta rumänska slätter som sätter igång ett ”tal” om en annan fattigdom; ”kroppslig” 

snarare än ”själslig”, möjligen.169 Denna attityd bör till viss del säkerligen tolkas som 

samhällskritik. Men man bör samtidigt ta fasta på att diktens innehåll inte tillfredställande kan 

reduceras till detta. Det finns – som vi sett tidigare – stora svårigheter att parafrasera dikten 

överhuvudtaget. I själva verket är det ju just i denna svårighet, som vi finner ut hur diktens attityd 

ges funktion – som ett medel att hålla ”vaga världar vid liv i en / alldeles för tydlig tid”.170  

  Man kan, som Olsson och Franzén redan gjort, med stor behållning se hur detta i 

någon mening är en fortsättning på ett modernistiskt projekt och hur det i mångt och mycket gör 

Theodor Adornos tanke om en ”litteraturens autonomi” – litteraturen som individens mot-språk 

mot det massmediala ”bruset” – till sitt ethos (vilket är Franzéns huvudtanke). Det går också, 

som Sundberg och Franzén observerat, att finna belägg för Frostenson starka influenser från den 

franske filosofens Emmanuel Levinas etiska teorier om ”den Andre” och kravet på respekt för 

dennes ”annanhet”, vilket manifesteras genom en kompromisslös respekt för dennes ansikte 

                                                        
168 Frostenson 2004, s. 7. 
169 Det finns i flera av Frostensons texter, både dikter och essäer, en stark motvilja mot det ”svenska” och saker som 
förknippas med det; bl.a. de sterila höghusfält som också ges en dyster framtoning i Lugns dikter. Motståndet mot 
delar av det svenska ”socialförmynderiet” kopplar Frostenson i ett tacktal ihop med Gunnar Ekelöf: ”När jag skrev 
diktsamlingen ”Rena land” spökade helt säkert hans bilder av det bacillfria, djupfrysta, plastinlagda fasterlandet när 
jag skrev orden: ’Det var ett land med vit skuld/ som hatade mörkret’”. Citerat ifrån Katarina Frostenson, Tacktal, 
Stockholm 2008, s. 16. Någonstans är det väl också Ekelöfs paradoxalt kiastiska figur att vara hemma och finna 
värme i ”de vilda fattiga stundernas Sverige” men känna sig kall och hemlös ”i de långa välfödda stundernas / trånga 
ombonade Sverige / där allting är stängt för drag […]” som för den underförstådda argumentationen om den andra 
(levande) fattigdomen i ”Realia, sår”.  
170 Frostenson 1987, s. 72. 
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(både i symbolisk och faktisk mening).171 Det går mycket väl att analysera Frostensons poesi 

utifrån Levinas eller Adorno, eller gå till de franska så kallade ”post-strukturalisterna” Jacques 

Derrida, Jacques Lacan eller Julia Kristevas begreppsapparater, som alla (de många skillnaderna 

till trots) bygger på just den typ av skillnadstanke som Frostenson så intensivt behandlar. Det har, 

som redan noterats, gjorts en stor mängd (mycket teoretiskt komplexa) analyser i den vägen, vilka 

bidragit till att befästa Frostenson som en teoretiskt utprövande och socialt utmanande författare.  

 Jag är här inte intresserad av att ytterligare pröva dessa bevisligen produktiva 

teorier, utan vill istället påvisa hur Frostensons dikt stilistiskt anknyter till just dessa teorier, 

kanske främst Levinas. Genom en frekvent använding av nyckelbegrepp som ”den Andre”, 

”ansikte” och ”mellanrum” och genom att gång på gång göra ”språk”, ”ord”, ”tal” och ”röst” till 

diktens reflexionsämne och genom att den högst atypiska kompositionsformen sätter en vanlig 

textläsning ur spel så finns en tydlig koppling till den franska filosofins terminologi. Yttermera 

framlägger dikten ämnen – i synnerhet frågor om relationen subjekt och objekt – som denna 

teoretiska begreppsapparat konstruerats för att utreda och med en favoritterm – ”dekonstruera”.  

 Detta drag hos Frostenson är något som bekräftats och förstärkts i och med att 

textkommentarerna till författarskapet ökat. Då Frostensons dikter ideligen anspelat på dessa 

idéströmningar och författarinnan i intervjuer redogjort för sitt intresse för dessa tänkare och 

hänvisat till dem – är det också svårt att tänka bort denna koppling. Att ur tolkningssynpunkt 

behandla Frostensons dikt utan att blanda in tankegångar och begrepp ifrån den ”post-

strukturalistiska” filosofin har på sätt och vis blivit lika svårgörligt som att behandla en 

partiledares memoarer utan att se någon koppling till den partipolitiska retorikens 

värderingsformler. Den moderna språktillvända filosofin – med dess utvidgade textbegrepp, som 

litterärt bearbetats av Frostenson genom infogandet av oräkneliga direkta dolda citat och 

allusioner till olika verk och författarskap (i de senare samlingarna påfallande ofta tysk-romantiska 

sådana) – har i någon mening antagits som en på sätt och vis ofrånkomlig, eller i alla fall 

svårfrånkomlig, kontext. Liksom det för varje ”historiskt medveten” läsare i vår tid är svårt att 

förbise exempelvis barockdiktningens tydliga beroende av den medeltida emblematikens 

kodsystem och den klassiska retorikens läroplan, så låter sig Frostensons text sig alltså inte gärna 

till andra former av kontexter utan att då också förlora mycket av sin särart.  

 Tesen att alla texter utgörs av andra texter har, sedan den första gången uttryckligen 

formulerades av franska teoretiker som Julia Kristeva och Roland Barthes, möjligen blivit något 

                                                        
171 Sundberg 2005, s. 44ff. och Franzén 2007, s. 19ff., 33f., 172ff. Se också Frostensons text ”Språket och den andre” 
i vilken hon talar uppskattande om Levinas tanke om det mänskliga ansiktets imperativa budskap ”du ska icke döda”. 
Samtidigt som hon fascineras över hur lätt det är att ”med Levinas ord ’löpa linan ut’, att göra slut på ansiktet. Att gå 
över gränsen.” 1989b, s. 5. Samma nummer innehåller också andra bidrag med anknytning till Levinas tänkande. 
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urvattnad. I synnerhet då den tolkats som ett frisläppande av spontana läsarassociationer i den 

metodiska tolkningspraxisen och ett relativiserande av de textuella kopplingarnas värde. Men det 

tycks som om en sådan teoretisk tes kan aktualiseras (framstå som ”närvarande”) vid läsningen av 

ett författarskap som Frostensons, i vilket dikterna så tydligt indikerar en närmast oöverskådlig 

mängd textuella kopplingar, både genom förekomsten av litterära namn och karaktärer, som 

bruket av citat, bildspråk och även metriska principer.172 Här blir en tes som Kristevas relevant, 

men – och detta är för vår del viktigare – en sådan tes ger också Frostensons poesi med en 

teoretisk position att tala ifrån. Frostenson är en litterär författare, i den mening som Susanna 

Alakoski (för att ta ett exempel) kan kallas för en ”social författare”: den enes text motiverar 

läsning från en litterär-filosofisk kontext där den andre gör det ifrån en ”social” eller möjligen 

”sociologisk” kontext. Vilket dock inte, detta bör betonas, innebär att de inte skulle kunna 

förstås, eller saknar betydelse, om de läses utanför en sådan kontext.173  

  Vad som intresserar mig är suggestionen till att via dikten uppleva tillvaron som ett 

spel mellan tillvändhet och bortvändhet, rygg och ansikte, text och läsare, eller plats och tal – för 

att med Frostensons terminologi framlägga problematiken subjekt – objekt. Ett problem som i 

mycket består just i denna uppdelning. ”Språk” – tal som går ut från den ena för att tas in av den 

andre – är den huvudterm som diktningen i sin helhet tycks utgå ifrån, eller åtminstone analytiskt 

kan ledas tillbaka till. Så exempelvis när kärlek tematiseras i dikten ”Meddelanden”: ”Kom ett 

kärleksord. Är det mig det vill gå till / Hur är det att förstå / och hur går något in, vad är detta 

någonting […]” .174 Att Frostensons dikter så ofta läses med modern språkfilosofi och inte sällan 

uttolkas som gestaltningar av dessa teorier, beror säkerligen på att dikterna i så hög grad kan ses 

som reflexioner över just kommunikationsaktens villkor och etiska betingelser.  

 Denna jakt på ”Den andra / Alltid den andra”175 pekar ut skillnaden som gör det 

möjligt att ta sig från ”this obscenity [in which] we speak”176 till ”det vagas / under-bara rike”.177 Det 

                                                        
172 Detta var Bergsten, tidig med att kommentera, och tanken om poesin som ”återklang” är ganska träffande. Hans 
analys blir däremot något valhänt, då han främst söker litterära ”ursprungskällor” för klassisk komparation och 
menar att: ” […] de filosofiska aspekterna […] är inte det viktiga utan det poetiskt psykologiska”. (Bergsten 1997, s. 
62) Uppfattningen i denna uppsats är – om den ska spetsas till – att det väl snarare förhåller sig tvärtom. En 
uppfattning som dock börjat artikuleras ordentligt först efter att Bergsten skrivit sina essäer, och först senare börjat 
framstå mer och mer som en teoretisk ”självklarhet” (ett ord som jag använder för att betona hur bestämmande de 
verktolkningar som träffar ”rätt” blir för senare uppfattningar). 
173 En kontext bör heller inte förstås som något med vattentäta vallar mot andra kontexter, utan som analytiskt 
upprättade skillnader mellan olika åskådningar med kopplingar till skilda ämnen med olika institutionella hemorter. I 
någon mening har kontext samma betydelse för ”mottagaren” som stil för ”avsändaren”: vissa kontexter framhäver 
vissa stilar och vissa stilar skriver för vissa kontexter – men dessa positioner är aldrig helt fixerade och ständigt under 
omprövning. 
174 Frostenson 2011, s. 50 
175 Frostenson 1985, s. 27. 
176 Frostenson 1987, s. 13. 
177 Frostenson 1985, s. 64. 
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rör sig om en skillnad i ordens semantiska status. Den poetiska texten upplevs som infinit 

meningsskapande – väsentligen oavslutad och oavslutningsbar – härav alltså uppfodrande till ett 

principiellt oavslutbart läsande av dikttexten. För: ”aldrig sluts ordens fodran”.178 

 Det är nu inte de teoretiska möjligheterna för ett poetiskt och ett prosaiskt språk 

jag diskuterar, utan hur en uppfattning om två sådana stilistiskt manifesteras. Hur det poetiska 

språket emaneras och upprätthålls stilistiskt. Franzén skriver i essän ”Ur det negativa” om 

Frostenson, att hon ”gärna använder klichén och alluderar ofta på en massmedial verklighet”, 

men att detta inte leder till ”poetisk förtunning” utan: ”Genom att förvränga det slitna eller 

konventionella återför Frostenson i sin poesi vad vardagsspråket tränger bort eller velat 

glömma.”179 Som jag antydde i kommentaren till dikten ”Realia, sår” ovan, så skapas dessa 

förvrängningar i regel genom att en fras hemmahörande i en vardaglig, massmedial kontext i 

dikten fragmenteras och används utanför sitt brukliga sammanhang genom att infogas i en 

litterärt gestaltad poetisk ram. Denna poeticitet – som i det här fallet alltså är att förstå som en 

form av förståelsemarkör – kan framskapas av: 1. En eftersträvad semiotisk mångtydighet 2. 

Litterära/filosofiska referenser och allusioner som knyter texten till en estetisk tradition 3. En 

disposition som snarare utgör en mimetiskt gestaltning av diktjagets associativa rörelser (ett jag 

som på en gång är i skeendet och samtidigt står utanför det och betraktande det skildrade i sin 

”skrivposition”) än någon logiskt enhetlig utveckling av ett ”ämne”.  

 Vi märker i Frostensons verk en oerhört kraftig affirmation av den poetiska 

skriftens egenvärde där den eftersträvade effekten tycks ligga just i ett lösgörande av ords 

konventionella bruk genom ett slags stilistiskt främmandegöring. En poetik bakom vilken en 

längtan mot ett ”rent” språk med starkt arkaiska konnotationer vilar.180 Vardagens språk – det 

som så ofta tar sig ”obscena” uttryck – står som poesins motpol, eller kanske snarare som den 

poetiska negativitetens negativa förutsättning, om man vill formulera sig så. 

 Allt detta kan tyckas sväva i en abstrakt idésfär långt ovan den faktiska läsningen, 

varför det finns anledning att betona hur Frostensons dikt fungerar som symbolisk handling. I 

dikten ”Räddanden” från Flodtid befinner sig jaget i ”De långa tiderna i stretandet […] när allt 

driver förbi dagsljuset sugs in i / ränderna i streckkodsorden skärmen av reptilrepliker” en 

kallblodig konsumistisk och övermedialiserad värld där ”dövörat slås till för småljuden / räddar 

dig Novalis  I varje ting sover en sång”.181 Peter Victorsson citerar i en recension av Flodtid denna dikt 

                                                        
178 Citaten i meningen kommer ifrån Frostenson 2011, s. 94. 
179 Carin Franzén I begynnelsen var ordet – essäer om den litterära erfarenheten, Stockholm, 2002, s. 54. 
180 De arkaiska elementen hos Frostenson har tidigare påpekats av bl.a. Olsson 2006, s. 311, 342 – 357. Bland 
Frostensons egna texter som behandlar det ”arkaiska temat” bör i synnerhet Berättelser från dom och samlingen Endura 
(med bilder av Jean Claude Arnault) samt sviten ”Jungfrun; skär” från Joner nämnas. 
181 Frostenson 2011, s. 14. 
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och menar att man i den, liksom många andra, kan se ”en frän vidräkning med det språkliga 

förslappning som omger oss”.182 En god formulering för den attityd som dikten anlägger 

gentemot ett identifierat problem. Men vi bör också se det som en antydan om diktens 

symboliska handlingskraft. Vi kan föreställa oss diktsamlingen som en räddande ande, en 

öronöppnare för tillvarons nyanser, som öppnar hörseln för vardagens brus men höjer 

förståelsen utöver alldaglighetens banalitet. Det poetiska språket blir så en form av symboliskt 

botemedel. Detta är den – eller snarare en – funktion som Frostensons dikt kan sägas utföra.  

 I dikten ”Wohin” från Tal och Regn frågar jaget sig vad hon är ute efter. ”Romantik? 

nje / hursomhelst” blir svaret och frågan faller. Frostenson är rakt inte romantiker i någon 

transcendental neo-platonsk eller pseudoreligös anda. Men, kanske är hennes text pånyttfödd 

romantik, för att parafrasera den tyske poeten Durs Grünbeins formulering vid ett 

prisutdelningstal till Frostensons ära.183 Det som ur en viss aspekt kan framstå som en besatthet 

vid poesins uttrycksmöjligheter och en modern form av ”l’art pour l’art – Lena Malmberg har 

pregnant men möjligen något missledande talat om att Frostensons ”dikt framstår som ett 

monument över sin egen omöjlighet, en elegi över diktandet i sig” – är ur en annan synvinkel ett 

mycket starkt ställningstagande för det man ur en estetisk-politisk synvinkel med Franzén kan 

kalla ”litteraturens autonomi” och ett ställningstagande för poesin som generisk särart.184 ”Man 

borde hålla andan när man […] läser” säger Grünbein om ett stycke av Frostensons text och i 

själva denna högstämda andlöshet, kan vi finna, det tror jag, inte bara effekten utan också ett av 

de mest centrala syftena med Frostensons text. Denna stora respekt inför textens många 

vindlingar, associativa hopp, finns inskrivet igenom en mängd stilistiska markörer vars teoretiska 

tillhörighet och position en stor mängd kritiker med stor precision kartlagt och därmed utpekat 

en särskild läsform för. Poesi om poesi, jo, men än mer poesi (i meningen generisk text) för 

poesin (i meningen kommunikativ form och ontologisk fenomen). 

 Den aggressivitet och våldsamhet som förekommer i många av Frostensons texter 

går ofta att koppla till den filosofiska kontext där kommunikationsakten är huvudtema. Viljan att 

”flå” orden (som det heter i dikten ”Stril –” i Karkas) är på en gång både ett attitydmässigt 

representerat motstånd mot fördummande språk och ett faktiskt försök att ”lösas från sitt ben” – 

då det ”jag” som talar fram sig i dikten är gjord just av sådant stoff som allt språk är gjort av.185 

                                                        
182 Peter Victorsson, [Recension av Katarina Frostenson – Flodtid], Smålandsposten, 2011-10-18.  
183 Durs Grünbein, ”Möjligen är hon en pånyttfödd romantiker”, Dagens Nyheter, 2004-06-29. 
184 Lena Malmberg, Från Orfeus till Eurydike. En rörelse i samtida svensk lyrik (diss.), Lund, 2000, s. 191. 
185 Frostenson 1999, s. 9. 
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”Den meningslösa undersidan av broar” – Aase Berg och stilbrott 
som poetisk princip 

 
Krypa under skinnet 
Hålla sig i skinnet 
Elefantisera 
Ömsesidig puppa186 

  
Bergs första diktsamling Hos rådjur utkom 1997 – samma år som Aspenström avled och 

samlingen Israpport utgavs postumt. Många trodde vid denna tid att Kristina Lugn tagit ett 

permanent avbrott från poesin (innan Hejdå, ha det så bra! dök upp 2002), och övergått till att vara 

publikdragande dramatiker på heltid. Katarina Frostenson, som hade varit något av en symbol för 

den unga experimentella 80-tals poesin, satt sedan fem år i Svenska Akademien och skulle året 

efter ytterligare bevisa sin konstnärligt tunga position i samtidens kulturvärld genom att tilldelas 

uppdraget som librettoskrivare för Kungliga Operans hundraårsjubileum.  

 Hos rådjur är en samling berättande prosadikter med tydligt tematisk, men oklart 

narrativt, sammanhang. I dem finns ett kvinnligt ”jag” som ibland intar en förstapersons 

berättarposition och en ”han”. Möjligen heter de Heide och Adrian, åtminstone finns dessa namn 

med i dikter där berättaren är (skenbart) utomstående från det berättade. Miljön är framställd 

med kulisser som hämtade från post-industriella science fiction dystopier: 

 
Den perversa naturen pågick alltjämnt. Fontanellerna kändes instabila. Isarna sprängde och råmade och 
bröts, och larmet nådde över de magra åkrarna ända upp mot den lilla hyttan som fäst sina grundrötter vid 
foten av det böjda, ruvande Glåmskalet. Jordoljan bubblade upp ur sprickor och skarvar. Fjällen satt en 
aning lösa, oroande lösa, som i en cancermun. I älvrännan kokade en giftig sörja. Tiden var knapp.187 
 

Den citerade delen av dikten ”Snigelbörd” är på många vis representativ för samlingen som 

helhet: ord som konnoterar sönderfall – miljöförstöring, sjukdomar och kroppsligt våld – 

förekommer ideligen. En skrämmande plågad och plågande natur, i vilken djurlivet blivit muterat: 

”Det myllrar av marsvin. De föds, de kläcks ur grottor och hål.  Det myllrar av marsvin som 

kravlar omkring på den jättelika marsvinsdrottningens svullet ömtåliga äggvitekropp.”188 Stilen 

kan närmast beskrivas som surrealistisk i André Bretonsk eller kanske hellre H. P. Lovcraftsk 

mening och den implicerade tolkningsramen svävar någonstans emellan djuppsykologiserande 

”automatisk skrift” och allegorisk samhällskritik. Möjligen kan dess syfte ses som det andra 

genom det första: fantasmagorier med svävande samhällskritiska beröringspunkter. Mörk materia 

från 1999 har mycket gemensamt i sceneri och tematik, även om den ”teknologiska” tematiken – 

som yttrar sig i en pseudonaturvetenskaplig terminologi som både innehåller ”skifferkvarnar” och 

                                                        
186 Aase Berg, Uppland, Stockholm, 2005, s. 14 
187 Aase Berg, Hos rådjur, Stockholm, 1997, s. 34. 
188 Ibid. s. 16. 



Tim Berndtsson, Stilbrottning, Magisteruppsats i litteraturvetenskap VT 2012 

  69 

”en symfoni av kemiska processer”189 – är än tydligare, och dikterna formmässigt är mer strängt 

strukturerade.     

 Forsla fett (2002) skiljer sig en del från de tidigare samlingarna. Dikterna har här bytt 

åskådningsposition. I de tidigare samlingarna är bilderna precisa iakttagelser av (förvisso absurda) 

skeenden, registreringar av intryck (framförallt visuella), presenterade i välorganiserade ”litterärt 

uppbyggda” texter. I Forsla fett liksom i de andra verken i mamma-triologin Uppland (2005) och 

Loss (2007), så blir gestaltningen (språk)materialistisk så till vida att dikternas progression verkar 

utgå från ljudlikheter i orden – ”Skär kölen / i haryngelgölen / skär skena i fett,/ fiskstjärtfött”.190 

 Berg delar flera stildrag med Frostenson. Att tala om en språklig såväl som 

typografisk fragmentering och associativt motiverade rörelser mellan bilder, är något som 

förefaller lika träffande om Bergs diktsamlingar efter Mörk materia, som om Frostensons diktning. 

Berg har också i ett flertal litteraturkritiska texter uttryckt sin stora uppskattning av Frostenson. I 

synnerhet den senare diktningen på 2000-talet, såsom samlingen Tal och Regn: ”[…] där den ettrigt 

sinnesjuka lynnigheten slår ut ur det superestetiska allvaret i full och ful potential.”191 Värt att 

notera i detta citat är att de drag som Berg väljer att lyfta fram och läsa in i Frostensons 

diktsamling i hög grad är drag som fungerar som ledstjärnor för hennes egen diktning. 

 För även om vissa likheter mellan de bägge poeterna kan skönjas, så tycks 

skillnaderna på flera vis också markanta. Föreställningen om en poetisk röst, som fungerar som 

kompositionsprincip och betydelseackumulerande funktion hos Frostenson (liksom den gör i 

mer klassisk form hos Aspenström och Lugn) tycks inte existera hos Berg, åtminstone inte i 

samlingarna sedan Forsla fett. Vilket inte betyder att Bergs poesi inte är till för att ljudas – den är 

tvärtom i ovanligt hög grad späckad med klangmässiga effekter, vilket vi får anledning att 

återkomma till – men däremot att det inte verkar finnas en föreställning om någon styrande 

jagbunden röst bakom texten. Många dikter tycks i stället åkalla en collagetanke, där dikten verkar 

hopfogad av brottstycken från språkbitar upplockade här och där. Ibland verkar dikter helt och 

hållet bestå av fragment som inklippts i det sammanhang som diktboken utgör, som dikten 

”Skräcklöp”: ”2-ÅRING /ensam i två dygn med sin / DÖDA MAMMA / – försökte mata 

henne med bullar”, vilket är en löpsedel från Aftonbladet den tjugoandre juli 2005.192 

                                                        
189 Aase Berg, Mörk materia, Stockholm, 1999.  
190 Aase Berg, Forsla fett, Stockholm, 2002, s. 11. 
191 Aase Berg, Uggla, Stockholm, 2009, s. 340. Se även Bergs mycket lovordande recensioner av Frostensons av Tal 
och Regn i Aase Berg, [Recension av Katarina Frostenson – Tal och Regn], Expressen, 2008-02-10, och Flodtid i Aase 
Berg, [Recension av Katarina Frostenson – Flodtid], Expressen, 2011-09-15. 
192 Aase Berg, Loss, Stockholm, 2007, s. 112. 
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 ”Jag blir alltid illamående och närmast sjösjuk av hennes texter. Det är som om 

inget sorterande överjag finns i dikterna.”193 Kommentaren är Åsa Beckmans ifrån essän ”Den 

skimrande insidan av tunnlar”. Beckman menar med detta att poesin är mycket viktig och bra – 

något man i förstone kanske inte skulle tro när man läser citatet lösryckt. Anledningen till att 

”Aase Bergs poesi är obehaglig har att göra med att den saknar gränser. Det går aldrig att säga 

vilken typ av dikt hon skriver. Hon arbetar med en upplösning av genrer och blandar obekymrat 

olika sorters poetiska stilar.”194 Anledningen till att detta är något bra, är att det indikerar 

kompromisslöshet som i sin tur visar på konstnärlig autenticitet; man ”hör aldrig den oroliga 

undran: hur tar jag mig ut?”195 Beckman skriver vidare att Bergs ”poetiska Nej är tydligt” och 

positionerar därmed Bergs attityd i samma ställning vi funnit de tidigare upptagna poeter i – 

närmare bestämt fanns ju detta nej mot olika företeelser och fenomen hos såväl Aspenström som 

Lugn och Frostenson.196 Men exakt vad är det då Berg säger nej till? 

  Där Frostenson i hög grad anknyter till en tydligt utpekad litterär och filosofisk 

tradition och skriver tydligt litterariserad text, så är Berg närmast en motståndare till en poetisk 

tradition eller mer precist: hon är anti-kanonisk.197 Samlingen Loss (2007) är försedd med en liten 

slutnotsapparat (kallat ”Förklarat dödsbo”) som innehåller ett antal intertextuella hänvisningar, 

bland annat till Hollywoodfilmer som ”The Others” och ”The Mothman Prophecies” och 

aktuella, mer eller mindre uppmärksammade, nyhetshändelser som ofta berör våld mot barn.198 

Visserligen ger också Frostenson ofta referenser till den mediala samtiden (särskilt fallet med den 

styckmördade prostituerade Catrine de Costa har förekommit ofta, vilket flera forskare påpekat). 

Visserligen finns det en del ”litterära” allusioner hos Berg – i nämnda Loss finns bland annat 

Stagneliusraden ”Förruttnelse, hasta” och hymnen ”Stabat mater” med som dikttitlar, och i Hos 

rådjur och Mörk materia finns en mängd allusioner till grekiska försokratiker och moderna diktverk 

som Harry Martinsons Aniara.199 Men Bergs projekt anknyter snarare till en demonstrativt icke-

lyrisk stil, närmast ostentativt fylld med slangord, anglicismer och massmediala floskler. 

                                                        
193 Beckman 2002, s. 116. 
194 Ibid. s. 115. 
195 Ibid. s. 116. 
196 Ibid. s. 117. 
197 För att citera ur förordet i Bergs essäsamling Uggla: ”Måste man ha kanon (eller nördkanon, vilket också är vanligt, 
och jag själv ligger nog snarare i den sfären med husgudar som H P Lovecraft och Stanislaw Lem) i ryggmärgen? Jag 
har till exempel, jag bara tar nåt ur högen, varken hunnit eller orkat läsa Musil, Proust eller Thomas Mann, ursäkta. 
Och jag har verkligen försökt förstå poängen med Rilke men han är ju för jävla aptrist.” Berg 2009, s. 11. 
198Berg 2007, s. 225ff. 
199 Berg 2007, s. 74; 175. 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 De estetiska traditionsbrotten uttrycks främst genom en tämligen genomgående 

kritik av metaforen som tekniskt grepp.200 Även om, menar Berg i en positivt värderande text om 

Tomas Tranströmer, denna kan fungera i form av ”kitsch”: ”Jag har redan börjat betrakta 

Tranströmers poesi, rent internt i min hjärna, som kitsch. Det gör det mycket lättare för mig att 

kommunicera med den, eftersom jag uppfattar kitsch som något konstruktivt: banalitet och 

otippad intelligens i oväntad förening.”201 Denna attityd av ”vanvördighet” (en attityd som 

motiveras av Bergs ovanligt frekventa bruk av svordomar och invektiv i sin kritik, då svordomen 

som gest kan sägas vara vanvördnadens uttryck par excellence) mot den ”poetiska traditionen” kan, 

om man nu vill, skrivas in i en egen historia med manifestförfattare av högmodernistiskt snitt i 

botten. Men något radikalt avskaffande av ”poesin som koncept” är det inte fråga om. Berg 

benämner regelmässigt sin egen litterära text för poesi och talar gång på gång av behovet av den.  

 Det primära föremål för kritiken är således kanske inte främst den litterära tradition 

som Berg, (möjligen motvilligt) förs in i genom att skriva poesi. Det är tvärtom det som vi, 

genom att följa ett genomgående mönster i dessa studier, alltmer kunnat se som samtidspoesins 

ärkenemesis – det marknadsliberala samhället. Hos Aspenström fanns en social kritik starkt 

närvarande om än den där snarare tog klassiskt klasskampsartade uttryck: ”Mäklarens guldstaplar 

förskjuts utan att falla. / Ölkörarens kopparstaplar förskjuts och faller.”202 Hos Lugn anas en mer 

genomgripande kritik mot konsumtionssamhället, bland annat genom de tragikomiska scenerna 

från Kurt och Camillas välordnade kök, där det materiella välståndet näppeligen lyckas plåstra om 

de inre såren. Hos Frostenson framträder en ofta häftig motvilja mot den ”BamBamvärld   som 

ekar alLT     ÄR VERKLIGHET      HÄR” och det språk som lyser ut ifrån denna värld och 

medverkar till att  putsa upp dess narcissistiska spegelväggar.203 Berg är kanske ändå den som är 

mest direkt polemisk. Också hos henne tar sig denna, i någon mening ”sociala” kamp, sitt kanske 

starkaste uttryck genom en språkkritik, vilket närmare besett är en form av stilkritik:  

 
I varje pocketställ – på flygplatser, på tågstationer, i mataffärer – finns en uppsjö av populistiska 
självbiografier. Självklart är det opium för folket, som all storsäljande litteratur, det vill säga litteratur som 
påminner om tevetittande och försätter läsaren i passiv trygghet. […] Språket i dessa skitdåliga 
självbiografier är alltså totalt konstlöst. Berättarperspektivet är enklast tänkbara: författaren uppger sig vara 
identisk med berättarrösten.204  

  
Kritiken mot masskulturen antar hos Berg i stort samma form som hos Frostenson. Faran med 

masskulturen (hos Berg får ofta den internetbaserade ”bloggen” fungera som typexempel) ligger i 

                                                        
200 Se t.ex. ”Metaforen är död, länge leve metaforen!” i Berg 2009, s. 309 – 319 och Anna Hallberg, ”Metaforen – 
bättre förr om åren”, Dagens Nyheter, 2003-12-06. 
201 Aase Berg, ”Tomas Tranströmer”, Expressen, 2011-04-15. 
202 Werner Aspenström, Skriket och tystnaden, Stockholm, 1946, s. 14. 
203 Frostenson 1985, s. 13.  
204 Från essän ”Intimitetsbluffen” i Berg 2009, s. 87.  
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att den inbjuder till oreflekterad identifikation med en förhandsanpassad uppsättning normer, 

vilket i sin tur bidrar till identitetsmässig utslätning; hos Frostenson är dock ”identitetsutslätning” 

och ”inlevelse” termer som också (och i kanske högre grad) tangerar en kommunikativ och 

existentiell problematik, medan ”inlevelse” för Berg snarare är ett litteraturpolitiskt slagträ, då det 

används för att beteckna på de masskulturella uttryckens grundform.205    

 I samlingen Liknöjd fauna från 2011 står denna konflikt i tematiskt centrum. 

Dikterna pendlar mellan två olika perspektiv. Det första perspektivet uttrycks genom en 

avpersonifierad berättarposition (som ”ren text”), vars form är iakttagelsen – konstateranden i 

indikativ: ”Samhörighet betyder/ att alla lyssnar / inte på varandra / bara samtidigt”.206 Dessa 

markeras typografiskt med mindre typsnitt och saknar titel. Det andra perspektivet representeras 

av ”Höns kören” (ett subjektivt talande ”vi”) som typografiskt markeras med större typsnitt och 

dikttitlar. Skillnaden mellan den stil som ”Höns kören” representeras av och samlingens övriga 

stil är markant. Den övriga stilen blir, genom att den inte är bunden till en ”subjektiv rolls” syn 

(om det också finns en mängd ironiska stilimitationer, som dikten som börjar ”Hallå Cissi! I Soo 

Mumba. Är det full rulle som gäller!”207 och verkar representera ett vykortsliknande sms eller mejl 

från en ”omedveten u-landsturist”) en utvidgad ”objektiv” ram åt den ”subjektivt manierade” 

stilen; den står över denna i stilhierarkin – då det stundtals går att ana en ”ordnande instans”. Ett 

talande exempel på det hierarkiskt underordande pladdret finns i dikten ”Höns Konsistens”: 

 
Vi spöglar oss i själva. Vi är vackra som hus, kolossala som spöklar. Vi är legio för vi är många. Vi Omsluter 
hur många karikatärer som helst. Vi avynglar ett jordklot av hönors Medbestämmmande rätt i allmän ägo av 
det privata livspusslets på hugget antrepenörskap. 
 
Vi har fin form som påsar med mjukt. Vi tycker ganska mycket om varandra och vill sova intill varandras 
kroppar och prata samma språk som vi alla. 
 
Sen tar vi deras mat som är mer fula än vi själv på individnivå. 
 
Tillsammans är vi starka, plastiska i Kosmos Ingen, orädda av storform, oböjbara av världs herra väldet. 
Utom en & annan av knöligt späk.208  

 
Hönornas språkbruk präglas av särskrivningar, felstavningar, och inverterad ordföljd. Eftersom 

sådant inte förekommer i de övriga partierna i diktsamlingen (om också språket där präglas av 

okonventionell syntax och många neologismer) så kopplas de språkliga malörerna till hönorna – 

                                                        
205 Denna attityd uttrycks gång på gång i Bergs essäistiska skrivande. För att ta några exempel från Uggla: ”Suggestion 
och inlevelse är numera faktiska hot, lugn och inåtvänd insikt en jätteindustri med spikmattor och yogapalats. 
Känslolivet har blivit en marknadsplats och det enda som återstår, vilket avspeglas i den nya poesin, är en 
återhållsamhet i det konventionella engagemanget.” (Berg 2009, s. 20.) ”Men är det försvarbart att vilja vara snäll mot 
sina läsare och ge dem lite litterär prozac, på bekostnad av litteraturens möjligheter att uppvigla intelligensen?” (Ibid. 
s. 285.) ”Manipulativ poesi är dålig poesi.” (Ibid. s. 305.).  
206 Aase Berg, Liknöjd fauna, Stockholm, 2011, s. 61. 
207 Ibid. s. 85. 
208 Ibid. s. 36. 
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det blir ett väsentligt karaktärsdrag, essentiell för deras ”hönighet”. Raden: ”Vi avynglar ett 

jordklot av hönors Medbestämmande rätt i allmän ägo av det privata livspusslets på hugget 

antrepenörskap” är som meningsfull utsaga närmast obegriplig (eftersom de olika satsdelarna inte 

styrs av någon begriplig grammatik), men har ändå en tydlig funktion, då ordsvamlandet 

innehåller en rad termer och uttryck, ”privat”, ”livspussel” ”på hugget”, ”entrepenörskap” som 

för en samtida svensk läsare omedelbart igenkänns som centrala diskursiva termer i den 

borgerlig-liberala partiretoriken.   

 I själva verket är dessa termer en signal om att hönornas tal bör läsas som en 

satirisk (och allegoriserad) förvrängning av den sittande regeringens (liksom den ”globala 

nyliberala marknadsekonomin”) språkbruk. När väl detta tankeled (megalomana hönor = 

borgerlig-liberal globalkapitalism) är etablerat kan de uppenbara språkfelen ses som symptom på 

motsvarande ”tankefel” i denna språkliga praktik. ”vi är legio för vi är många” är ju en parodi på 

de bekanta bibelorden i Mark 5:9 (där en demon påstår sig heta ”Legion [vilket skrevs ”legio” i 

äldre översättningar], för vi är många”) som blandas ihop med en modern talspråklig (och 

lexikonfrämmande) praxis att låta ”legio” betyda något i stil med ”kutym” eller ”sedvänja”. Vilket 

alltså innebär att hönorna upphöjer sig – sin ”hönighet” – till norm och ideal med det tvivelaktiga 

skälet att hönorna är många. Ordet ”karikatärer” är en bokstavlig sammanblandning av orden 

”karaktär” och ”karikatyr”. Att hönorna ”Omsluter” hur många sådana som helst, är en rad som 

ganska väl kan översättas med att hönornas (”kapitalistiska”) ideologi accepterar alla karaktärer 

om de först gjorts till övertydliga stereotyper. Men också, underförstått, endast som sådana.  

 Syftningen ”vi alla” speglar hönornas framställande av sig själva som något 

allenarådande; ett ”Allt” utan annan motsats än det kosmiska ”Intet” – den kalla naturen. Vilket 

naturligtvis också detta är en karaktärstypisk självmotsägelse, då hönorna samtidigt tar ”deras mat 

vilka är mer fula än vi själv på individnivå”. Den normgivande ”hönigheten” som ”vi alla” tänks 

vara omslutna av gör alltså skillnad på individnivå, på vilken några är jämlikare än andra (för att 

parafrasera en inte helt olik djurallegori). Hönornas kosmiska trots – deras ”oböjbarhet” – fallerar 

i någon mening genom att ”en & annan knöligt späk” visar upp sig i de egna leden.209  

 Just uppvisandet av dessa motsättningar, dessa stilens brister, blir grunden till den 

poetiska verkan. Orden tappar sitt vanliga sammanhang och slängs in ett nytt som ”demaskerar” 

                                                        
209 Ett sådant ”knöligt späk” finns i dikten ”Höns Kören”, i vilken hönorna ”tycker att den grymhetstörstande 
förbirusande Existensen föranråder Oss och missfördömer Oss” och påstår att: ”en liten kyckling är just därför död 
nu”. ”Den hade ont och hade svårt att fylla andedräkten. Vi måste sitta på våra pinnar av säkerhetsskäl. Den pep 
nerifrån golvet i sågspånet. Dens smärtas bulkande magpåse skrek av ont. Den var så lämnad ensam och hade 
Ingen.” (Ibid. s. 20.) En i sanning smärtande patos. Men i dikten därefter: ”var det glömt för det är nästa dag” (Ibid. 
s. 21.) Så glöms alltså ”knöligt späk” bort – vilket kanske är fördelaktigt för hönorna, då kycklingens död (av svält) 
möjligen kan förklaras av att hönorna ojämna materiella fördelning... Att de satt kvar och såg på av ”Säkerhetsskäl” 
kan i en sådan läsning så att säga ”demaskeras” såsom ”svepskäl”. 
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dem. Den betydelsegenerande principen är densamma som i de dikter av Aspenström som 

använder en inverterad krigsretorik för att framställa en pacifistisk attityd, och samma 

demaskeringsrörelse kan vi se i de upprepade ”det är inte farligt” i Lugns Om ni hör ett skott…, 

som får samma motsatseffekt (”något är farligt!”) som de maktgalna hönornas vilja att ”prata 

samma språk som vi alla” (”jag vill inte prata det språket!”). I Liknöjd fauna är ironi framförallt en 

fråga om ”distortionseffekter”.  Felstavningarna, särskrivningarna, den märkliga grammatiken och 

satsbyggnaden fungerar som ett slags brus – vilket avser väcka en misstänksamhet om vad ett viss 

språkbruk faktiskt säger (om dem som brukar det).  

 I mamma-triologins samlingar finns likaså många distortioner, men med andra 

inompoetiska funktioner än i Liknöjd fauna. En av de mest återkommande och betydelsefulla 

greppen är sammanskrivningarna av ord (vi märkte tidigare ”karikatärer”), vilka genom den 

fonetiska fogningen ”framtvingar” betydelsemässiga sammanbindningar av olika ofta disparata 

betydelser. Något som innebär att dikterna svårligen kan sägas ha någon egentlig mimetisk 

mening, varför Berg inte utan fog kunnat kallas ”språkmaterialist” – om än denna terms betydelse 

tycks långtifrån klar – då det inte är så mycket språkets förmåga till ”bilder” som ”ljud” 

(språksystemets ”materiella” sida) som tänks vara styrande för framställning.210 Vi ser en sådan 

ljudlig transformationslek i dikten ”Knutby. Köksö” från Uppland:   

 
Hemligginräddning 
kuksugardiner 
sardineanser 
sarkossafager 
psykbrytarbönor 
IKEAkören 
Blödande smärtans 
schlagerstjärtslag 
 
Spånmjunar siktar 
rådjurssjöleer 
Guldblå ögon 
ska bära barnen 
Skärande barnens 
ingetbarnlek 
 
Till litens allvar 
ta på allvar 
svekläk 

                                                        
210 Ett försök att, med starkt bejakande och närmast programmatisk hållning, utreda denna typ av poesi görs i Sigrid 
Nurbo, Sprawl, Stockholm, 2008; som hellre talar om ”svensk language-poesi”. Om än Nurbo inte nämner Berg, så är 
det lätt att se hur många av Bergs poetiska grepp blir ”konsekventa” utifrån Nurbos teser. Sammantaget ger Sprawl 
en ganska god provkarta över språkmaterialismens poetologiska metastil: dess teoretiska förutsättningar och de 
ideologiska mål som är inbakade (tillexempel tanken att avskaffandet av samband emellan satser, vilket lägger dem 
alla på samma betydelseplan, kan kopplas till politisk demokratitanke). Bergs egen artikel ”Den radikala poesins 
risker” – som är en kommentar till Nurbos bok – är förvisso delvis kritisk mot vissa drag och tendenser i utövandet 
av ”language-poesin” men överlag bejakande till dess övergripande ambitioner. Se Berg 2009 s. 338 ff.  
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smek211 
 
Dikten utgår ifrån den ljudsoppa som är ordet hemligginräddning – vilket tycks bestå utav orden 

heminredning, hemlig och räddning. Den spänning som finns emellan det ”hemliga” i 

betydelserna ”huslig” och ”familjär” och det ”hemliga” i betydelserna ”undangömt” och 

”förbjudet” går igen i hela första strofen, där gardinerna får ett ekivokt prefix, sardinerna 

förbinds med mysticism och brytbönorna med mentala sammanbrott. Egentligen finns denna 

polarisering redan i diktens titel: Knutby är ett litet landsortssamhälle i Uppland som blev 

rikskänt genom ett medialt uppmärksammat mordrama kopplat till traktens Filadelfiaförsamling 

som utspelades i januari 2004 (ungefär ett år innan Uppland publicerades); köksö är en fristående 

köksmöbel – i regel innehållande spis, diskbänk och annat köksmöblemang – som konnoterar en 

relativt burgen tillvaro. Varken orten Knutby eller möbeln köksö har någon egentligen roll i 

dikten, men väcker sammanställda förnimmelsen att det finns något obehagligt (en religiös 

mordsekt) sammankopplad med det hemtema (det nya fräscha köket). Det vardagliga tar en 

kuslig vändning, ett fenomen som vida uppmärksammats i litteraturen sedan Freud myntade 

begreppet ”unheimlich” (ungefär ”kusligt”) som beskriver det psykologiska fenomenet av obehag 

när det hemvana blir främmande.212 Hänvisningar mot sådana upplevelser – och det möjligen 

samverkande framkallande av dem (genom mötet mellan igenkännbara men likväl främmande 

ordkonstellationer) – finns i fler av Upplands dikter och utgör en central funktion i Loss.213 

 Analysen – den metodiskt genomförda tolkningen – av dikten ”Knutby. Köksö”, 

har som första uppgift att försöka ”bena ut” de ord som förts samman och därefter försöka se 

systematiken bakom deras sammankopplande. Om än detta ger utdelning genom ökad kognitiv 

tillgänglighet till dikten (de obekanta orden har plockats isär till välbekanta ord, delats upp i fack 

– ”hemtrevliga” respektive ”chockerande” termer – och ger läsaren att grunna på deras relationer 

med varandra), så förlorar dikten överraskningseffekten. Spontant tänks läsaren ryckas iväg från 

den vanliga förståelsen av termers innebörd och ledas in i associationer kring de nyskapade 

främmande termer – som ofta är starkt katakresartade, oförenliga i bildligt, idémässigt och/eller 

stilistiskt hänseende. Denna föreskrivna intuitiva förståelsen av främmandegöringsgreppet, är den 

läsarpraktik som kanske är bäst anpassad för att greppa särarten i Bergs diktning.  

 Ordljuden har hos Berg som vi märkt inskrivits med en förmåga att muteras och 

generera nya betydelser. Raderna ”Tandad val / strandad val / öppen val / öppet rum / oval / av 

                                                        
211 Berg 2005, s. 59. 
212 Essän ”Das Unheimliche” finns översatt till svenska i Sigmund Freud, ”Det kusliga” [1919], övers. Ingrid Wikén 
Bonde ur Samlade skrifter av Sigmund Freud. Band XI: Konst och Litteratur, ed. Clarence Crafoord, Stockholm, 2007 s. 317 
– 353. 
213 Exempelvis dikten ”Bröstvärn”: ”Sov du lilla / spökeung / be / och sök / besök // Evigt sliter / jetvåg / hand / 
ur hand / i odöd krok”. Berg 2007, s. 16. 
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gummirum” utgör dikten ”Öppna väljaren” i Forsla fett.214 En dikt som kan tänkas beskriva 

befruktningen av ett ägg. Detta sker dock inte narrativt utan genom beskrivningar som hopar sig 

genom rim och sammanfogningar. Berättelser framställs utan att någon tycks berätta dem. I 

andra fall tycks språkljuden skapa sin berättare snarare än tvärtom (man kan här tänka på Gustaf 

Frödings Mattoidens sånger med dess talande sniglar och råmande gråberg) som i dikten Hoppas: 

 
Svisch fögul 
över regnbågshinna, 
regnbågshopp 
Ditt föschta spraggul: 
aero, areuh, errö 
I fallskärmshopp, 
följ maskrosfrö, 
flygfisskar visskar: 
det finns en skatt 
vid språgelfoten215   

 
Stavningen är också här förvriden. Förvisso kan man klura ut att en ”fögul” är en  

fågel och ”föschta spraggul” nog betecknar de första språkljuden. Men frågan är kanske om de 

faktiskt betyder samma sak, då diktens ”ambition” på sätt och vis tycks syfte mot avskaffande av 

ett mimetiskt beskrivande (man skulle också kunna uttrycka det som så att Bergs dikt i många fall 

saknar entydig ”rumslighet”). Det att ”fögul” och ”fågel” skulle kunna peka ut en gråsparv är 

alltså kanske inte en relevant funktion i dikten utan är något som sätts inom parentes (vi kunde 

tänka oss att dikten ”Öppna väljaren” beskrev en befruktning – men dess funktion är snarare att 

frammana tanken om eller ”känslan av” en händelse än att beskriva den). Kanske bättre då att 

utgå från att de inte betyder samma sak, då ”fögul” har en stilistisk laddning som direkt pekar 

mot en småbarnsvärld (vilket ordet ”fågel” hur betydelseladdat det än är – i allmänhet saknar). 

  För också rena onomatopoetiska ord och de ”ord” som består av fonetisk 

ljudhärmande läten (de gurgliga ”aero, aeuh, errö” i dikten ovan) har stilvärde. De väcker olika 

konnotationer och ingår i skilda och utpekade betydelsesammanhang. Jag tror denna aspekt är 

viktig att uppmärksamma när vi talar om ordlekande poesi eller om Bergs kollageartade lån av 

strötext: att stilaspekten inte upplöses för att den lexikala och grammatikaliska ordningen bryts, 

utan tvärtom snarare blir än mer relevant eftersom ”bristen” på denotativ referens (”bildlighet”) i 

dikterna istället tas ut i konnotativ betydelse, såsom associationsmöjlighet. 

 Denna nerdykning i ljudlekar, gestaltningstekniker och meningsproduktion i Bergs 

diktning kan möjligen ha verkat som en avledning från frågan om hur förhållandet mellan dikt 

och strömlinjekultur (mellan poetiskt och massmedialt språk) gestaltas hos Berg. Men en 

                                                        
214 Berg 2002, s. 39. 
215 Berg 2005, s. 45. 
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förståelse för poesins syfte – en ”tolkningsteori” – behövs för att förstå hur Bergs poesi med dess 

egenheter kan framstå som ett ”alternativ” mot ett upplevt dominerande språkbruk; en del ”i 

kampen mot den rådande världsförklaringens grälla materialism och borttynande sensibilitet”.216   

 Berg förklarar vidare: ”I poesin är tillkrånglandet – som i bästa fall leder tillbaka till 

avklarnad tydlighet – en nödvändighet för att hitta nya nyanser av verklighet.”217 Liksom en 

liknande tendens finns hos Frostenson (där dock ”obegriplighet” i sig, fattat som ett etiskt 

imperativ i kommunikationen med ”den andra”, upphöjes till ett eftersträvat värde), så räknas 

läsarens oförmåga att uppleva att hon ”helt tillgodogjort sig” dikterna som ett viktigt mål. 

Eftersom dikterna framvisar svårigheten att ”tillgodogöra sig verkligheten” så blir dikten – i en 

kontraverkande analogi – således också ett uttryck för denna verklighetens obegriplighet.  

 Bergs dikt är som vi sett av radikalt annorlunda typ än den som Aspenström skriver 

– inte minst genom försöket att avskaffa ”djupplanet” i den poetiska bilden. Att försöka 

omformulera dikter i ”ordspråkets form” låter sig inte lika lätt göras med Bergs dikt såsom dikt (i 

meningen estetisk upplevelse), då Bergs dikter, i alla fall i samlingarna efter de två första, saknar 

den narrativa struktur som gör det möjligt att utläsa sådant som scen, aktör och handling – vilket 

ju också är anledningen till att många av dikterna i någon mening inte kan parafraseras eftersom 

deras mening är liktydig med det exakta ordinnehållet; de kan inte frikopplas ifrån detta (såsom 

meningen ”Paradisisk är inte stunden / men från dråp och bränder förskonad” från Aspenströms 

dikt ”I Maria församling” kan plockas ut som en sammanfattande beskrivning av diktens kärna, 

semantiskt överordnad av andra satser i dikten).218 Dikten blir således (liksom en tavla) i hög grad 

fäst till sitt medium – sin materialitet. Samma tendens till ”artefaktisering” av dikttexten finns ju 

också hos Frostenson, hos vilken det narrativa fästet (saker som händer i ett närvarande tid och 

rum) dock i regel är större.  

 Ett drag som följer denna artefaktiseringsprincip är bruket av ”kitschartade” 

metaforer. ”Kitschigheten” hos Berg skulle tekniskt kunna förklaras som att metaforerna snarare 

representerar metaforisering än fungerar som metaforer (ungefär som en kitschig kinesisk 

rislampa snarare representerar idén om Kina – det vill säga visar fram att det rör sig om en 

imaginär idé – snarare än ett uttryck för, och närvaro av, ”det äkta kinesiska”). Där en metafor 

hos Aspenström syftade till en hög grad av generalitet (rådet att som åskådningsplats välja ”en 

bro över vilken alla måste passera” tolkas lätt som metafor för en livsåskådning som gör sig 

                                                        
216 Berg 2009, s. 279. 
217 Ibid. s. 17. 
218 Undantag finns också i de senare samlingarna: som sviten ”Buller” i Loss där ett jag som kallar sig ”Humla Linde” 
beskriver rummet omkring sig och tänkta händelser i det: ”Jag tycker klockan är halv fu / att det ska börja väckna nu. 
/ Att pippi ramla /äter bullar nu.” Berg 2007, s. 133. 
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öppen och tar alla möjliga olika alternativ till prövning, då både den bildliga mångtrafikerade bron 

och den metaforiskt burna egenskapen ”uppmärksam frisinnighet” har den likheten att de bägge 

är öppna för genomfart) så är en mycket avlägset besläktad brodikt hos Berg betydligt mindre 

generell och mer oåtkomlig:  

 
Den meningslösa undersidan av broar 
det narriga knagglet vid broars fästen  
Jag störtar i samma sekund som kometen  
Kometen den Blå Stradivarius.219  

 
Trots det troligtvis fåfänga att hitta en välfungerande metaforisk ”nyckel” till denna dikt, så kan vi 

pröva att i illustrativt syfte läsa den metapoetisk. Vad är det vi hittar när vi letar efter en figurativ 

betydelse av de ”broar” som dyker upp i raden ovanför det ”narriga knaglet” och det jag som 

störtar (varifrån? till vart?) i samma stund som den (astronomiskt okända) kometen? Vad vi hittar 

när vi (bildligt talat) söker borra ner oss till botten av dessa broars betydelse är väl just – ”Den 

meningslösa undersidan av broar”. Tecken som utan ytterligare hänvisningssamband inte förmår 

”ge” mer betydelse än sitt bokstavliga innehålls mening, men samtidigt ändå kan väcka en 

förnimmelse om just denna brist. På samma sätt ger oss Bergs poesi sällan något direkt ”möte” 

med en betydelse. Men den ”stilistiska distortion” (innefattande såväl det parodiska draget i 

”hönsdikterna” i Liknöjd fauna som den barnpladdriga terminologin och stavningen i Uppland och 

Loss) som syftar till förvrängande av andra mer fixerade betydelsesystem – från marknadsmässigt 

säljspråk till centrallyriska traditioner – ger just genom sin avsett ikonoklastiska effekt upphov till 

andra betydelser. Liksom det gick med Aspenströms poesi, kan vi också se Bergs poesi som 

respons mot en social realitet – som gestaltningar av attityder mot verkligheten. 

 Också om många av Bergs dikter inte i sin enskildhet (som hermeneutiskt 

avkodningsbara stycken litteratur) gestaltar attityder, så kan vi (på samma sätt som vi tidigare 

förstått Aspenström, Lugn och Frostenson) förstå hur dikterna i termer av poesi – det vill säga 

som poetiska uttryck i ett större språkligt sammanhang – fungerar symboliskt aktivt. Läspraxisen 

av Bergs poesi rotas i både en estetisk och en politisk kontext, så till vida att de stilistiska 

(grammatiska, lexikala) distortionsgreppen är beroende av insatthet i de stilar som greppen utgör 

konventionsbrott ifrån, stilar som ofta är politiskt tingade. Stilbrottet hos Berg är inte av samma 

typ som de hos Lugn, hos vilken kollisionen mellan stilnivåer är en central effekt. Hos Berg är det 

snarare den poetiska stilens så att säga ovilja att erkänna sammanhang hos de stilarter den hämtar 

termer ifrån och aktualiserar, som är poetiskt betydande. Denna effekt av dekorumbrott är i 

någon mening signifikativ för självförståelsen hos Bergs dikt. Den outsidertematik, vars 

                                                        
219 Berg, 2002, s. 22. 
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”tradition” Berg också går i kritiskt samtal med i essäer som ”Outsidern är en man”, är här helt 

avgörande. Enbart genom att på något vis symboliskt ställa sig utanför föremålet för kritik (i Bergs 

fall: kapitalismen, patriarkatet, normalitetsnormerna) kan kritiken legitimera sig som ”äkta”. 

  I sina många essäistiska texter och recensioner gör Berg ofta politiskt laddade 

påståenden. Dikterna har dock, som vi sett, inte formen av direkta påståenden. Den politiska 

betydelsen i Bergs diktning, som alltså i mycket (men inte allt) bör läsas som politisk poesi, är 

således avhängigt att läsaren redan sedan tidigare förutsatt poesins förmåga till ”politisk dynamik” – 

ungefär som Lugns läsare förutsatte en politisk subversiv betydelse av Lugns kvinnogestalter. 

Genom suggestionen att uppleva de stilistiska brotten såsom brott mot olika normkoder, blir de 

samtidigt brott mot en förstådd politisk diskursivitet. Även om det nu kanske låter lite mycket 

som begreppsmetafysiskt laborerande (helt främmande för Bergs poesi) så kan man säga att 

stilbrottet är det som gör Bergs poesi poetiskt och poesin det som gör dikten politisk och med 

politiskt förstått – ett redskap för ett bättre liv. Poesi blir allt det som det förhatligt 

”kommersiella” inte är – inåtvänt och asocialt: ”Arbetskyggheten är den starkaste politiska 

handlingen. Här är poesin oersättlig som vägledare.”220 Essän detta citat är hämtat ifrån har titeln 

”Det är inte accepterat att vara fetto” och, utifrån den generella attityden i Bergs texter, finns i 

detta påstående premissen för den (väntat) oväntade slutsatsen att just därför ska man vara det. 

Eller, vilket väl ligger närmare Bergs i sanning mer nyanserade åsikt, ha rätt till att vara det. 

Samma resonemang ger också den politiska dimensionen till de många äckelorden i samlingarna 

Hos rådjur och Mörk materia (i synnerhet den förstnämnda) som Beckman uppmärksammat.221 

 I ekvationen med poesin som det avvikande, finns en tydlig linje mellan Berg och 

de häri tidigare behandlade författarna. Samtidigt som Bergs ”vanvördighet” inför den poetisk-

lyriska traditionen visar sig bland annat genom den säregna bladningen av litterära allusioner 

tillsammans med popkulturella referenser, naturvetenskapliga termer och vardagsspråkligt lingo – 

så är hennes diktning på sätt och vis ”genretypisk” i affirmationen av det poetiska.  

 Ytterligare ett drag som förenar Berg med de övriga poeterna är framhävandet av 

barndomen.222 I Bergs poetik verkar barndomens tematik ha fått en närmast programmatisk 

                                                        
220 Berg 2009, s. 299f. 
221 Beckman 2002, s. 116ff.  
222 I Aspenströms dikter tycks den präglad av ett starkt och paradisisk ljus som i ”En gång i en tidig morgon”: 
”Mellan dig och världen var inget töcken / inga slöjor”. (Werner Aspenström, Litania, Stockholm, 1952, s. 11.) 
Liksom det i Skriket och tystnaden heter: ”Att vara barn och instängd / i en barfotavärld / där ett kittlande grässtrå / är 
sinnlighetens höjdpunkt / och moderns hand / binder alla vindar.” (Werner Aspenström Skriket och tystnaden, 1946, s. 
62.) Paradisk, men också hermetiskt tillsluten; vilket gör den drömlik och oåtkomlig för den vuxne: ”Redan är 
barndomen ett mörkt hål”. (Werner Aspenström, Hundarna, Stockholm, 1954, s. 9-) Ett arkaiskt Eden. Samma slags 
barndomsförnimmelse finns hos Lugn, där barndomen, som vi läst, är ”frid-lyst”, men där detta också kombineras 
med en ganska frän och våldsam psykologisk ”realism” (i betydelsen icke-mytologiserande stil) som skildrar den 
utsatthet som är barnets, allra främst i Percy Wennerfors: ”Det var en gång när jag var en äcklig liten flicka.” (Lugn 
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ställning: ”Sno tillbaka den gula, glada, patetiska lyckan, alltså – genom barnen, språket. Paradiset 

är en oskildrad upprorsväg.”223 Något som naturligtvis främst får sitt uttryck i ”mamma-triologin” 

och dess försök att skildra både det ”oklädsamt kroppsliga” (i Forsla fett), det ”banalt lyckliga” (i 

Uppland) och det ”tabubelagdt mörka” (i Loss). Det är viktigt, för förståelsen av poesins dynamik 

att betona att dikterna – inte bara Bergs, utan alla de som här tagits upp – inte bara handlar om 

utan också handlar med ”barndomen”.  Barndomen blir ett ”det andra”, som framstår som delvis 

ogripbart (man anar att Eden-myten spökar i bakgrunden hos samtliga) och som något 

väsentligen obegripligt: ”Lilla vackra gräsand / overkliga bebis / gummibåten guppar // 

Översinnligt miffo”.224 På många vis fungerar dessa barndomsskildringar också som 

barndomsbesvärjelser – försök att både definiera och uppleva det som är ”det egna i det andra” 

och på många vis är denna ansats talande för poesins självförståelse. 

  Men vad gör då dikten, vad vill den? ”Krypa under skinnet / Hålla sig i skinnet / 

Elefantisera / Ömsesidig puppa”. Vi läser än en gång metapoetiskt. Poesin vill komma ”in” i 

läsaren, genom att stilistisk med hjälp av vardagsord och fraser (”hålla sig i skinnet”) antyda det 

invanda, men samtidigt oupphörligen förvränga detta. Verbet ”elefantisera” som låter en elefant 

stiga in i fantasiakten, är en bra sinnebild för detta – ett märkligt ord för en märklig aktivitet. Den 

sluter läsaren inne i en ”ömsesidig puppa” – fantasin att språket saknar tyngdlag och egentligen 

inte alls är ett verktyg för att ge befallningar.  

                                                        

1982, s. 5.). Lugns texter rymmer också en mängd allusioner till barnkultur – inte minst Alice Tegnérs visor. Hos 
Frostensons finns också våldsamhet och skräck närvarande som element i barndomsskildringen, som dikten 
”Barndom” från Samtalet och också här har barnkammarrim en viktig funktion som associativa inskott (t.ex. i dikten 
”Stormen” ur Korallen) och barnkultur som Evert Taubes vaggvisa ”Byssan lull” som förekommer i dikten med 
samma namn i Joner och på flera ställen i Tankarna, och de blommande träden i landet Nangijala Astrid Lindgrens 
berättelse Bröderna Lejonhjärta som möjligen kan utgöra bakgrund i dikten ”Päronblom” från Korallen. 
223 Berg 2009, s. 197. 
224 Berg 2005, s. 39. 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Stilbrottning – en sammanfattande essä 
 
Och precis som insekter och maskar kryper och flyger hela dagen på jakt efter föda så är vi ständigt på jakt, 
utan ett ögonblicks frist eller lindring, efter form och uttryck, kämpar med andra människor om stilen, om 
vårt sätt att vara; och när vi åker spårvagn, äter, har trevligt, vilar eller gör affärer, söker vi oupphörligen 
efter formen och vi gläder oss över den, lider under den och anpassar oss efter den, vi slår sönder den, 
våldför oss på den eller låter oss våldföras av den, amen.225 

 
Detta avslutande kapitel kommer behandla stilbrottets betydelse i den moderna svenska poesin, 

genom att sammanfatta de slutsatser som gjorts i tidigare kapitel och vidareutveckla några av de 

resonemang som förts kring stilbrottet som grepp och princip i de enskilda författarskapen. Men 

först kanske en kort återblick på själva termen. ”Stilbrott” har i denna uppsats använts på ett 

betydligt mer analytisk vis, än det vardagligt otekniska sätt som är termens vanliga användning. 

Användningen har också varit betydligt bredare än den vanliga och har här syftat till att peka ut 

förekomster av kontrasterande (och polariserande) stilarter i samma dikt. Men med termen har 

jag också velat indikera ett stiluttrycks gestaltade missanpassning till konventionella 

förväntningar; vilket i bred mening skulle kunna kallas dekorumbrott – eller snarare något som 

alltså är gestaltade dekorumbrott, då diktkonsten inte längre har något dogmatiskt fastlagt dekorum 

eller några institutionella sanktioner mot stilistiska konventionsbrott. Dessa syftar således snarare 

till att identifiera och framskapa ett fenomen av normbrott än de utgör verkliga otillständigheter.  

 Den som ville göra en historisk undersökning av hur stilbrott i dessa bemärkelser 

har fungerat skulle naturligtvis inte ha kunnat börja i mitten av 1900-talet. Stilbrottets princip, i 

den vida mening det här framställts, har ju varit viktigt – till och med konstituerande – för sådana 

gamla och vida genrer som parodi och burlesk. I Sverige är ju till exempel Carl Michael Bellmans 

parodierande av olika högstämda stilar och melodier till texter om avdankade fyllbultar lysande 

exempel på stilbrottets litterära funktion, liksom många av Anna Maria Lenngrens dikter (som 

den underfundiga slutklämmen i ”Skrifvet till bords, då olyckan hände”: ”Troner störtas, riken 

falla, / Oceaner torkas ut, / Solar släckas och försvinna,  / Verldar grusas liksom glas: / Bör man 

då så sällsamt finna, / Att - en tallrik gick i kras?”) där ett sällsamt val av stilkombinationer 

lyckades framkalla många poänger och – i alla fall i sin egen tid – många skratt.226  

 Men också om man vill inskränka undersökningen till den moderna och 

modernistiskt influerade poesin, så saknas många verk och författare i denna undersökning. Var 

är, för att ta några exempel, Birger Sjöbergs viktiga diktning i Kriser och kransar (som också 

representerar en betydelse av stilbrott som här inte talats särskilt mycket om, nämligen brott mot 

                                                        
225 Witold Gombrowicz, Ferdydurke [1937], övers. Magnus Hedlund och Jan Stolpe, Stockholm, 1969, s. 77. 
226 Dikten i parentesen är citerad från Anna Maria Lenngren, Samlade skrifter af Anna Maria Lenngren bd. II. Utg. av 
Theodor Hjelmqvist och Karl Warburg, Ur serien: Svenska författare utgifvna av Svenska vitterhetssamfundet d. VI, 
Stockholm, 1918, s. 152. 
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den förväntade författarstilen), Gunnar Ekelöfs stilexperiment i Strountes-diktningen, Sonja 

Åkessons brott mot det traditionella poetiska maneret i sin ”nyenkla”-diktning? Alla dessa kunde 

ha tagits upp i en undersökning av stilbrott. Mitt urval är i någon mening givetvis just mitt urval 

och den som i uppsatsens underrubrik uttolkade ”modern svensk” poesi som ”all modern svensk 

poesi” bör nog nu, om inte tidigare, sänka sina förväntningar på generaliseringens möjligheter.  

 Ändå så tror jag att det i det urval av diktare som jag här framställt är möjligt att 

skönja en rörelse som i någon mening är representativ. Det finns, som det står i uppsatsens 

inledning, ett spår att följa. Ett spår mellan en diktare som Aspenström, vars estetik kan sägas 

höra hemma i en historiskt avslutad era (om än den fortfarande kan kännas aktuell och användas 

som direkt inspirationskälla av nya diktare, så är den inte ”ny” och kommer inte mera bli), och 

någon som Berg som – inte minst i rollen av tongivande kritiker – kan sägas stå med bägge fötter 

i det samtida och pågående och ofta framför kritik mot den centrallyriska och betydelsemättade 

stil som är en Aspenströms signum. Det som utgör detta spår – som innefattar även Lugn och 

Frostenson, vilka också de (åtminstone till det yttre) tillhör ganska olika poetiska traditioner – är i 

synnerhet den starka gest av avståndstagande från vissa former av språkbruk och konventioner.  

 Vad de alla har gemensamt är att deras dikt så tydligt etablerar sig såsom ”poesi” i 

motstånd till andra typer av språkbruk, kanske i synnerhet gentemot olika typer av förevisade 

”maktspråk” – om än de karaktäristiker som införstås i detta är olika. De tematiserar och 

uttrycker – på olika sätt och ifrån olika ståndpunkter – en kritisk distans mot olika typer av bruk 

som har makt i och genom språket, olika typer av påverkande stilar. Frostenson har kallat den typ 

av språkbruk hennes dikt vill avskriva sig ifrån för ”obscent”; ett begrepp som inte alls skulle ha 

samma betydelse för de andra poeterna (i Bergs pyramidomkastande av normativa termer skulle 

det snarast ges betydelsen av något positivt). Men i samtliga fall finns det någon typ av annat 

språkbruk mot vilket det ”poetiska språket” (det som dikterna vill framhäva) har som ambition 

att fungera som ett alternativt och kurerande korrektiv. Att mera djuplodande gå in på hur detta 

tänks fungera på ett allmänt plan, liksom de sätt varpå de olika författarnas metoder och 

utgångspunkter liknar och skiljer sig från varandra, är målet med detta avslutande avsnitt. 

 Att tilldela (den ”seriösa”) litteraturen – och i synnerhet poesin – 

motståndsegenskaper och göra den till verktyg för, och verkställare av, en grundläggande 

motståndshållning, har under 1900-talet varit en mycket central fråga inom den västerländska 

filosofisk-estetiska diskussionen. Det kan finnas en poäng i att summariskt gå igenom några 

punkter i den modernistiska diskussionen om poesins särart och funktion, eftersom poesin också 

in på 2000-talet varit starkt influerad av denna diskussion och på samma gång varit en del av 
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densamma. Grundformen är att poesins ”väsen” på något sätt ligger i en inneboende konstitutiv 

skillnad mot ett (underförstått banalt och icke-reflekterande) ”vardagsspråk”.  

 Formuleringar som på olika vis uppställer en betydande skillnad mellan poesi och 

annat språkbruk återfinns redan hos en sen sjuttonhundratalsromantiker som Novalis, som i en 

av sina fragmentsamlingar skriver att: ”Poesi är poesi. Himmelsvitt åtskild från 

tale(språk)konsten” (vid diskussionen om likhet så förbiser vi här naturligtvis de stora olikheterna 

i sätten att idémässigt motivera skillnaden mellan poesi och annat språk, olikheter som finns inte 

bara mellan en Novalis och en modern författare utan givetvis också mellan författare i samma 

tid). 227 Detta – som förgrovat kan sägas fungera som en legitimering av poesin som genremässig 

och stilistisk särart, med hänvisning till dess effekt, då romantiken i samma stund som den genom 

förkastandet av Nicolas Boileaus poetik och traditionell komposition (inte minst fastställda regler 

om stilåtskillnad) inte längre kunde legitimera sin särart genom formen – detta är kanske också ett 

av den modernistiska självförståelsens viktigaste lån från de romantiska strömningarna. 

 En likartad tankefigur har omformulerats gång på gång av den modernistiska 

litteraturens stora teoretiker. Den återfinns i Viktor Sklovskijs berömda uppsats ”Konsten som 

grepp” i vilket poesin definieras som ett ”bromsat, avigt språk” vars syfte är att motverka den 

språkliga vanan, den automatisering som förtär alla intryck och gör att ”hela livet [går] förlorat till 

intet.”228 Den återfinns i samma tappning hos Roman Jakobson: ”I själva verket är emellertid 

varje ord i det poetiska språket fonetiskt och semantiskt deformerat i jämförelse med det 

praktiska språket.”229 Hos dessa tidigmodernister hörde detta befästande av poesins språkligt av-

automatiserande funktion i mycket ihop med ett poetologiskt krav på ett inompoetiskt 

upprepbart traditionsbrytande, i vilket det ”praktiska språket” spelar en stor roll då:  

 
Det inträffar en tidpunkt, då det traditionella språket stelnar, då det inte längre förnims […].[…] Det är 
nödvändigt med tillflöde av nytt material, friska element från det praktiska språket, för att den irrationella 
poetiska konstruktionen åter ska glädja, åter ska skrämma, åter ska träffa ömma punkter. 230 
 

Tanken på poesin som ett motmedel mot andlig automatisering kunde också med en förstärkt 

marxistisk underbyggnad göras om till en protest mot själva det marknadsstyrda maskinsamhället. 

I Max Horkheimers och Theodor Adornos indignerade och dystopiska samhällspanorama 

Upplysningens dialektik beskrivs hur den monopolistiska liberala ”kulturindustrin” stöper tankelösa 

                                                        
227 Novalis [Friedrich von Hardenberg], Fragment, övers. och red. Daniel Birnbaum och Anders Olsson, Lund, 1990, 
s. 141. 
228 Viktor Sklovskij, ”Konsten som grepp” [1917/1925] övers. Bengt A. Lundberg, ur Form och struktur utg. Kurt 
Aspelin och Bengt A. Lundberg, Stockholm, 1971, s. 116; 103. 
229 Roman Jakobson, ”Den nyaste ryska poesin. Några brottstycken” övers. Bengt A. Lundberg [1919, 1921] ur 
förfs., Poetik & Lingvistik. Litteraturvetenskapliga bidrag valda av Kurt Aspelin och Bengt A. Lundberg, Stockholm, 1974, s. 
50. 
230 Ibid. s. 46. 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känslostympade konsumentindivider – ”Av var och en återstår bara det med vilket hon kan 

ersätta varje annan: hon är utbytbar ett exemplar.” – genom den massproducerade 

underhållningsindustri som kräver att allt ”ska kunna kontrolleras mot vardagsspråket”.231 

Konstverkets ideologiska funktion blir häri ytterst begränsad till att utöva protest genom 

medvetna förvrängningar av motiv inom systemets ramar – med andra ord genom stilbrott:  

 
Det moment i konstverket varigenom det når utöver verkligheten kan förvisso inte skiljas från stilen [”den 
allmängiltiga” och ”osanna”,”]; den består emellertid inte i den uppnådda harmonin, den tvivelaktiga 
enheten mellan form och innehåll, inre och yttre, utan i de drag där diskrepansen kommer till synes, i det 
misslyckande som med nödvändighet åtföljer det lidelsefulla bemödandet om identitet.232   
 

Den som kanske allra tydligast formulerat detta drag i den moderna poesin – vilket i det här 

sammanhanget alltså är liktydigt med den modernistiska – är den tyske forskaren Hugo Friedrich 

som i sin inflytelserika undersökning Der Struktur die Modernen Lyrik kommit till slutsatsen att: 

”Modern aber ist, daß die aus kreativer Phantasie und eigenmächtiger Sprache entsprungene Welt 

Feindin der realen Welt ist.”233 Vi känner igen detta också från Burkes idé om litteraturen som ett 

möjligt humanistiskt ”counter statement”.234 Positionerande av poesin som en motkraft mot ett 

teknologiserat samhälles rationalistiskt färgande språkbruk, har inte försvunnit i och med att den 

modernistiska kritiken utrustades med prefixet post-, utan finns på sätt och vis även hos en sådan 

portalgestalt inom kritiken av binära motsatsställningar som Jacques Derrida.235 

 Vad denna mycket komprimerade revy över centrala gestalter i den moderna 

kritiska diskussionen är tänkt att visa, är enbart förekomsten av en specifik och genomgående 

tankefigur; i vilken poesins funktion och värde – och hos till exempel Sklovskij och Jakobson 

själva dess ”poeticitet” – har kopplats till dess språkkritiska, och underförstått samhällskritiska, 

                                                        
231 Max Horkheimer & Theodor Adorno, Upplysningens Dialektik. Filosofiska fragment [1944], 2. rev. uppl., övers. Lars 
Bjurman och Carl-Henning Wijkmark, Stockholm, 1997, s. 171; 152f. 
232 Ibid. s. 154. 
233 Hugo Friedrich, Der Struktur die Modernen Lyrik. Von der Mitte des neunzehnten bis zur Mitte des zwansigstens Jahrhunderts 
[1956], 2. rev. Auf., Hamburg/Rohwolt, 1967, s. 161. ”Men i det moderna, är en värld utsprunget från kreativ fantasi 
och suveränt språk, fiende till den verkliga världen.” [Min övers.] 
234 Se avsnittet ”Kenneth Burke och teorin om symbolic action” ovan. 
235 Jag tänker här främst på de resonemang som finns i föredraget om Paul Celans diktning, ”Schibolleth”. Även om 
resonemangen som förs i denna är alltför komplexa för att ens försöka uttolkas här, så är det för vårt frågande 
intressant att se hur Derrida så starkt återkommer till och befäster vikten av den poetiska egenskapen hos språket: 
”Det man kallar poesi eller litteratur, själva konsten (låt oss för ögonblicket inte göra någon åtskillnad), med andra 
ord en viss erfarenhet av språket, av tecknet eller av kännetecknet som sådana, är kanske inte något annat än en djup 
förtrolighet med vålnadens oundvikliga egenart […].” Citatet ifrån Jacques Derrida, Schibolleth [1984], övers. Aris 
Fioretos och Hans Ruin, Stockholm/Stehag, 1990, s. 104. Derrida är inte ute efter någon dialektisk pendling mellan 
”poetiskt” språk och vanligt språk, utan efter oåtkomligheten i poesin, dess ”datum”, som markerar att något har 
funnits där men nu är obönhörligt förlorat. Samtidigt som det just därigenom utgör en öppning och en slags möjlig 
gemenskap genom att fungera som tilltal i en poetisk handling: En handling som markerar att något förlorats. Vad 
jag menar med att Derrida värnar om poesins särställning bland språkbruk, är att hans långtgående tolkningsrörelser 
av Celans dikt i någon mening motiveras av Celans poetiska oåtkomlighet – hans brott mot ”vanligt” språkbruk – och 
att Derrida ser just detta som konstitutivt för poesin, eller snarare (o)förståelsen av den. 
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potential. Hos samtliga kopplas detta också till den konstnärligt medvetna förvrängningen av 

läsarnas ”automatiserade” förväntningar. 

 I den innehållsrika boken The Senses of Modernism har Sara Danius bland annat gjort 

en poäng av att modernismens självförståelse utmärks av ett ”Anti-technological bias”, samtidigt 

som modernistiska författare som Mann, Proust och Joyce också stilistiskt integrerat den 

teknologiska utvecklingen i sin gestaltning av sinnesperceptioner och Danius argumenterar för att 

”technology is in a specific sense constitutive of high-modernist aesthetics”.236 Trots att mina 

frågeställningar och problemkomplex inte är desamma, tror jag man kan se ett liknande 

förhållande i de här diskuterade poeternas gestaltande av den upplevda skillnaden mellan det 

poetiska språket och det av en kapitalistisk ideologi genomsyrade vardagsspråket. För också om 

de alla vänder sig emot ett ytligt, entydigt och av kapitalistisk ideologi färgat massmedialt 

vardagsspråk, så finns detta språk i olika grad och på olika sätt närvarande i deras dikter.  

 Stilbrott tycks ofta fungera som en möjlig representation av detta motstånd. I 

Aspenströms fall handlar det i mycket om att framlägga ett såväl ontologiskt som stilistiskt 

motståndsideal, i vilken jaget inrättar en teoretisk (och etisk) position utanför den ideologiska 

entydighetens språk, genom att dialektiskt mediera emellan åtskilda åskådningar och stilar och 

transcendera dem i ett tredje som sällan är så mycket ”varken eller” som ”både och” – det vill 

säga en ambivalens. Motståndaren är dogmatisk ideologi, framförallt i formen av politisk totalitär 

utopism (mest tydligt i samlingar som Inre och Under tiden) med formen av en förespeglad 

”teknokratisk” världsbild. Hos Aspenström, i de fall hans diktning har en tydlig politisk 

hänsyftning, så är det i synnerhet maktens och rationalismens principer och dess tekniska attribut 

som står som föremål för kritik, något som i dikten ”Om sådant” ges ett typiskt uttryck: 

 
Det är inte kärnkraften som sådan, 
inte avfallsfrågan i och för sig 
eller de tekniska experterna som sådana 
eller administratörernas försäkringar om 
att konstruktörerna vet vad de gett sig in i 
och kan-bör-borde kunna ta oss ut ur 
om klockan börjar klämta 
och något sådant alls skulle kunna ske. 
Det är inte det, inte det. 
Det är den gradvisa politiken som sådan 
på väg mot det fullt utvecklade vansinnet som sådant.237 

 
Dikten, skriven under den intensiva kärnkraftsdebatten som fördes under 1970-talet, tar ett 

tydligt parti för kärnkraftsmotståndarna; genom ironisk användning av politisk resonerande språk 

med ironiska sannolikhetsargument och auktoritetsargument (”experter” och ”konstruktörer”), 

                                                        
236 Sara Danius, The Senses of Modernism. Technology, Perception, and Modernist Aesthetics (diss.), Stockholm, 1998, s. 3. 
237 Aspenström 1980, s. 18. 
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blomsterspråkligt blygsamma reservationer om att det inte rör tekniken ”som sådan” vilket 

kontrasteras med den avslutande radens stilbrytande ”bondförnuft” (som med fördel kan 

jämföras med Tage Danielssons berömda revymonolog ”Om sannolikhet”). I någon mening är 

detta tidstypiskt för den ”äldre” litteratur som Aspenström här får representera – i vilket poesin 

står som korrektiv mot ett entydigt maktspråk och där ande i någon mening ställs emot teknologi.  

 Med reservationen för att härmed kanske schematisera intill idiotins gräns (och är 

det något som denna studie i stilbrott borde ha gjort oss uppmärksamma på är det väl just den 

arbiträra och aspektmässiga karaktären hos olika gränser) kan vi möjligen se det som att de senare 

diktarna skriver ifrån en annan språklig situation, i vilken gränserna mellan diktens stilistiska 

särart och det massmediala språk som kritiseras inte befinner sig på någon tydlig gräns ifrån 

varandra. Istället har det traditionella lyriska uttrycksrepertoaren övertagits och gjorts till del av en 

större allmänmedial kultur, ”populärkulturen” (en premiss utifrån vilken Frostensons poetiska 

projekt kan beskrivas som ett försök att just ”åter-poetisera” det lyriska språkbruket utifrån en 

stringent poetisk metodisering av uttrycksformen utifrån en post-strukturell språkontologisk 

basis). Det skulle, med användning av en mycket snårig och problematisk dualism, kunna sägas 

att de tre senare poeterna snarare befinner sig i en post-modern än en modern situation. 

 Allt mer tycks den stilåtskillnad mellan högt och lågt – poetiskt/högstämt och 

prosaiskt/vardagsspråkligt – som fungerar som dramatiska kännetecken hos Aspenström tappat 

av sin tyngd som grepp för kontrasteringen. Den relativt tydliga gräns mellan poetiskt och 

prosaiskt som Aspenström arbetar med (om än i syfte att överskrida) tycks ha blivit allt mer 

flytande. I någon mening är väl detta också ett konsekvent led och ett utryck för den i grunden 

”modernistiskt” påbjudna (själv)kritik av genreförväntningar som den seriösa poetiska texten i 

modern tradition utrustas med. Åtminstone på Aspenströms tid kunde det möjligen överraska – 

eller åtminstone framstå som ett ideologiskt motiverande val – att låta Freudiansk psykoanalys 

och existentiella grubblerier både stilistiskt och symboliskt bubbla runt i en vardaglig såsgryta 

med interfolierade fågelsångsaktiga pysljud.238 Hos Lugn blir denna vardagsterminologi den 

stilistiskt dominerande, vilket väl är Lugns kanske starkaste lyriska samband med en poet som 

Åkesson – vars ”nyenkelhet” helt ville upplösa den högmodernistisk påbjudna motsatsen mellan 

prosaiskt och poetiskt. Hos Lugn verkar denna ”upplösning” nog dock på sätt och vis skenbart, 

eftersom ett poetiskt ideal fortfarande gör sig påmint i den elevering mot en högre känsla av 

tillvaron – som åtminstone de senare samlingarna ger som kodad möjlighet för diktupplevelsen. 

                                                        
238 Dikten ”Köksfilosofi eller fågeln sjunger i grytan” från Under tiden. 
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 De senaste decennierna har övertagande av en tidigare, på intet sätt förbjuden men 

ändå ”stilistiskt laddad”, vardagsstil på många vis blivit ganska standardiserat.239 Fredric Jameson 

skriver i boken Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism:  

 
At any rate, it becomes minimally obvious that the newer artists no longer ”quote” the materials, the 
fragments and motifs, of a mass popular culture, as Flaubert began to do; they somehow incorporates them 
to the point where many of our older critical and evaluative categories (founded precisely on the radical 
differentiation of modernist and mass culture) no longer seem functional.240       

 
Om den situation Jameson beskriver är fallet, så tycks alltså i synnerhet Frostenson sträva efter 

motsatsen till detta – det vill säga åt en upprättelse åt den distinktion som modernistisk 

(romantisk) poetik gjort gällande. I poetologisk, om än kanske inte i politisk, mening så kan 

Frostenson möjligen betecknas som ”reaktionär” – det arkaiserande draget i hennes poesi (bruket 

av förlegade ord, allusionerna till gamla myter och svunna traditioner) fyller långtifrån bara någon 

dekorativ funktion utan är ett betydelsefullt grepp i den självreflexiva språkdialektik som finns i 

hennes diktning; inte enbart mellan ytligt och djupt utan också mellan ett nu och ett då. Två poler 

från vilka dikten inte transcenderar, men som föreger transcendensen som föreställningsprocess; 

så kan exempelvis den prosalyriska Berättelser från dom ses som en berättelse inte om ett arkaiskt 

förflutet utan om ett framställt arkaiskt förflutet (vars ”reella” väsen man inte kommer åt).  

 Hos Berg är diktens språk ofta synbart formlöst, vilket dock inte bör lura oss till att 

tro att detta inte är en form – eller snarare en stil. Karaktären av kaos eller nonsens i många av 

Bergs dikter har att göra med avskaffandet av viktiga instanser i berättarstrukturen: etablerandet 

av berättarjag, kronologiska markeringar, mimetisk överförbarhet eller antydd figural användning. 

Detta relativt konsekvent genomförda ”kaosuttryck” är dock självt att förstå som en signal om 

poesi. Ord ur skilda stilistiska samhang och repertoarer används utan att någon egentlig 

brotteffekt uppstår genom detta, vilket dock i sig är ett brott mot en ”språklig ordning” vars 

primära karaktärsegenskap (åtminstone sett ifrån ett språkradikalt perspektiv) är just isärhållandet. 

 De stilbrott denna poesi skapar i sitt förhållande till det masskulturella språket är en 

fråga om en praktik med förstått poetisk betingning – främmandegöring. Prismotiveringen till 

Aftonbladets litteraturpris 2011, som tillföll Berg, visar tydligt hur denna praktik förstås igenom en 

särskild tolkningskod: ”Det här är en poesi som arbetar med att ympa fram och göra sönder. 

                                                        
239 Även om de gamla högpoetiska konventionernas påverkan på publikens tolkning, liksom de modernistiskt 
grundade utmaningsgreppens påverkan på diktformen, inte bör underskattas. Ibland är kritiken av avant-gardistiska 
strömningar benägen att förbise den traditionsskapande roll som numera mer eller mindre antikverade och i högsta 
graden kanoniserade litterära revoltörer som Arthur Rimbaud, Samuel Beckett och Gertrude Stein har i dagens 
”konventionsbrott” som ofta – i alla fall till formen – är upprepningar av tidigare gjorde brott mot 
berättarkonventioner. Samtidigt bör heller inte exempelvis en Rimbauds förmåga att sätta irriterande myror i huvudet 
på en vanlig läsare även i vår tid underskattas, även om det knappast leder till något ramaskri hos den väletablerade 
medelklassen (en effekt som Rimbaud väl knappt hade på sin tid heller – eftersom han inte blev läst av den).    
240 Fredric Jameson, Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, New York, 1991, s. 64.  
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Bruksspråkets pågående flöden blir synade och sabbade, invanda föreställningar om allt från 

business till biologi denatureras, nya bastardord bildas. […] En stridsskrift för och mot vår tid.”241 

 Vi har på många ställen, hos samtliga poeter, kunnat se hur stilbrott verkar genom 

en kontrasteffekt och jag vill nu i denna övergripande diskussion peka på hur central funktion 

denna kontrast har för att markera och representera diktens attityd. Stilbrottet blir en figur som 

kan framvisa denna skillnad mellan olika stilyttringar – och de aspekter av språket de uttrycker – 

och därigenom fungera som symboliskt särskiljande av dem (genom exempelvis Aspenströms 

rastlösa pendlande mellan motsatser och Lugns diktjags tvetydiga förhållande till det egna 

språkets uttrycksmöjligheter). Det är ett grepp som syns starkt kopplat till en tidigare beskriven 

förståelse av poesin som en särskild form av språkbruk – skild ifrån annan sorts kommunikation. I 

många fall verkar stilbrottet kunna läsas som sätt att i förlängningen ge det poetiska språket en 

objektiv funktion (en legitimitet) genom syftet att fungera som iscensättning och prövning av 

motsättningar i olika språkliga aspekter: ”politiska”, ”etiska”, ”filosofiska”, ”känslomässiga” etc. 

Det är också i led med detta som vi kan tala om en viss form autenticitetssträvan – att i rollen 

som poet hitta ett tillbörligt poetiskt uttryck.  

 För att uttrycka det i kategoriska termer kan man säga att samtliga poeter i skriver 

utifrån vad som synes vara en i grunden modernistisk självförståelse. Även om enbart 

Aspenström tillhör den rörelse som i svensk litteraturhistorieskrivning uttryckligen brukar kallas 

modernistisk (40-talismen), så tycks det som om också Lugn, Frostenson och Berg alla intar ett 

liknande attitydmässigt ”samhällsubversivt” ethos i sitt skrivande (även om till exempel en del av 

Lugns produktion på 2000-talet – i synnerhet bidrag som den tidigare nämnda bröllopssången ”I 

din famn” – inte gör denna kategorisering helt okomplicerad ens på ett övergripande plan).  

 Jag vill återvända till citatet ur Aftonbladet ovan, liksom till de resonemang som förts 

kring tidigare dikttolkningar i analyserna. Poängen är att stilbrott så som vi här har sett det – som 

effektskapande inkongruenser i de stilistiska ordningar där saker och ting har sin fastslagna plats 

och sin konventionella användning – ingår som en central figuration i den moderna diktens 

självförståelse (med vilket inte enbart åsyftas diktarnas syn på sin egen skrift eller deras 

poetologiska utsagor utan hela detta ”tal” om litteratur som skapas genom olika textexplikativa 

tolkningar, sådana som här har refererats till och jag likaså själv försökt åstadkomma).  

 Poesins användningar av olika sorters stilar och kontrasteringar av dem mot andra 

är, som en tendens i modern poesi, att förstå inte bara som en effekt utan också som något på 

många vis grundläggande för det poetiska konceptet. Lyriken som genre får på sätt och vis 

karaktären av metaspråk – ett språkbruk som använder sig av stilar från olika idiom, men som 

                                                        
241 Osign. ”Aftonbladets litteraturpris till Aase Berg”, Aftonbladet, 2011-01-18. 
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genom att vara poesi också avviker från dessa. Detta är det sätt som ”vi” faktiskt läser poesi på – 

som vi använder poesi till; att kritsera normer, uppleva känslor utanför de vanliga ramarna, ta sig 

utanför den vanliga kommunikationens klichéer. Närmare besett bör vi kanske i det här 

avseendet mindre förstå stilbrottens konstitutiva funktion som en gemensam filosofi hos diktarna 

än som en befäst läspraktik. Det är, om man så vill, poesins självförståelse satt i bruk. 

 På detta vis kan vi förstå det sätt varpå dikterna fungerar som symboliska akter – 

förstå deras ”rituella” syfte. Vi har i analyserna varit inne på detta. På tal om symbolisk handling, 

anmärker Burke att man kan välja att lägga betoningen olika. Å ena sida är en poetisk handling 

just en symbolisk handling – det går inte att bygga ett hus genom att dikta om att bygga ett hus. Å 

andra sidan är dikten likväl en symbolisk handling – den gör något för dem som tar del i den.242 

Som Aspenström anmärkte: ”Inbilla dig inte att du kullkastar världen genom att kullkasta ord 

eller stilarter.” Diktens försök att omskapa världen har ganska ringa inflytande på sakernas 

tillstånd. Någon ”tom fantasi” och bedrägeri är det å andra sidan inte heller, som läsningen av en 

antik visdiktare gör Frostensons diktjag påmint om:  

 
Varför flyr du mig beständigt – orden maler   
den där rännarbanan som kom in i tanken tidigt, betslet, 
du skelande med skygga blickar, fåle från en thrakisk ängd  
 
är det bedrägeri med ljud, suggestionsljuset  
eller rena tics av handen – nej det är Anakreonvinden och den är verklig.243 

 
Att förstå dikterna som symbolisk handling handlar mindre om dikters möjlighet att direkt 

övertyga någon om något, som att framställa verkligheten utifrån en viss ram, en viss historia – 

en viss stil; att förankra detta i läsaren. Stilbrott – vare sig det nu rör sig om Lugns inkastande av 

brutalt våld i glättiga miljöer och bibelspråk i barnmunnar eller om Bergs försök att bryta mot alla 

möjliga språkriktighetsnormer – är nu (vill jag återigen betona) inte något som bryter mot någon 

bestämd normerande stilregel. Vi bör se brott som försök att försöka skildra verkligheten på sätt 

som ingalunda är självklara utan istället demonstrativt framvisar möjligheten av aspekter och härigenom 

också inta en attityd mot aspekter i denna flerdelning. Det ”rituella” i poesin består i att något 

händer: att en term laddas med ny eller förstärkt betydelse, att något blir sagt – eller inte sagt.  

 Det kan finnas en poäng i att betona att denna poesins rituella funktion inte är att 

likställa med diktens förmåga att få läsaren att lugnt försonas med världsläget, än mindre med 

diktens egenskaper att fungera som enkelt översättbar hjälp-dig-själv-manual. Tvärtom är ju 

egentligen samtliga poeter i denna uppsats angelägna om att visa fram omöjligheten i enkla 

lösningar; häri ligger en skarp skiljelinje – och därigenom ett alternativ – mot den typ av 

                                                        
242 Burke 1973, s. 8f. 
243 Frostenson 2011, s. 117.  
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reklamspråk som försöker sälja sin vara med ”minsta möjliga motstånd”. Om det finns tröst att 

få är det inte en enkel sådan, möjligen ett stoiskt accepterande (Aspenströms ”Det är så”) av 

tingens tillstånd, som inte heller den är okomplicerad (med Lugn: ”Jag vill inte att något ska vara 

/ som det måste vara”). Att här tala om poesins ritualiserade funktion är inte så mycket ett försök 

att instrumentalisera diktläsningen och dess roll, som att ytterligare försöka komma åt poesin 

funktion som symbolisk handling i ett samhälle, i vilket den klassiska bokläsningens roll som 

självklar förmedlare om tillvarons sanningar sedan länge stått öppen att ifrågasätta. 

 Vi läser i regel dikter för oss själva. Det kan tyckas som en självklarhet, men ur ett 

längre historiskt perspektiv är det långtifrån så. Det offentliga bruket av lyriken har minskat 

drastiskt under det senaste århundradet, allt färre omständigheter kräver närvaron av lyriska 

uttryck. På bröllop och begravningar är det fortfarande gängse att bruka dikten som medel för 

glädjande eller tröstande reflektion men som till exempel politiskt medel är lyriken tagen ur bruk 

(den så kallade beredskapsdiktningen och den berömda uppläsningen av Tegnérs ”Det Eviga” i 

radion var väl egentligen det senaste, och kanske det sista, tillfället där poesin sattes in som 

politiskt betingad brösthöjare). Appeller till nationell samling sköts av fotbollslandskamper, inte 

Heidenstamuppläsningar. Vilket också lett till att en ganska stor mängd text gjord som medel, 

inte för personlig kontemplation utan samstämmig aktion, blivit i princip obsolet i förhållande till 

sin tilltänkta funktion. Detta är kanske ändå självklarheter.  

 Men när vi talar om dikt som symbolisk handling så kan det inte tillräckligt 

framhävas att poesin i vår tid – trots de ofta mycket komplexa resonemangen som länge på 

teoretisk nivå förts kring möjligheten till ett autentiskt uttryck genom text (vilket vi sett fått 

estetiskt uttryck framförallt hos Frostenson) – fortfarande som kommunikationsform har det 

intima innerliga tilltalets roll. Också om diktens ”röst” talar med en ironi ifrån ett jag som 

framställs som splittrat eller till och med utbytt mot ”ren textualitet”, så verkar lyrikläsandet – det 

lyriktolkande läsandet – fortfarande inskrivet i ett personligt projekt, ett personifierande projekt. 

Att så pass mycket dikt vänder sig emot ett ”konsumistiskt” system kan förklaras på flera sätt. 

Men just detta att så mycket av den moderna dikten spelar på och framhäver ett sådant drag – att 

den definierar sig själv i motstånd till (som ett negativ) till en varumarknad; eftersom detta 

avståndstagande rituellt sett fungerar som en alternerande form av självkonstituering.  

 Även poeter köper givetvis prylar och även poesiläsning kan beskrivas i termer av 

konsumtion. Bilden av poeten som den kringvandrande spelmannen som tar betalt för 

underhållning är ett välbekant locus.244 Detta speglar kanske också den tvetydiga roll som Adorno 

                                                        
244 Man kan nämna Nils Ferlins ”En liten konstnär”, Dan Anderssons ”Spelmannen” och Erik Axel Karlfeldts ”Den 
misskände spelmannen” som svenska skolboksexempel. Det är troligen ingen slump att detta motiv är så frekvent 
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menar att poesin har i det moderna samhället: den kan enbart ha sin frihet att ”kritisera systemet” 

genom att överlåta sig till dess mest grundläggande princip – säljbarheten; att bli en vara bland 

andra varor. Vi har också sett hur både Aspenström och Lugn gör modernt uppdaterade ironiska 

poänger av detta. Men den poetiska upplevelsen – den som, i alla fall hos Frostenson, skrivs som 

ett fenomen vars konstituerande hållning är noli mi tangere – identifieras konsekvent som 

någonting annat utanför detta, och definieras så kanske i synnerhet genom uppvisandet av denna 

kontrast, genom stilbrott. Poesiupplevelsen blir således en slags upplevelse på marginalen – i 

samhället men ändå, på något vis, utanför det.245  

 När just poesin som ett personligt projekt diskuteras är det kanske också på sin 

plats att betona något som varit en av de mest centrala poängerna i de ovanstående analyserna: 

Det sätt varpå poeterna stilistiskt framskapar situationer är också ett bestämmande av de 

”terministic screens” eller stilistiska aspekter ur vilket en bild av verkligheten framtonar (också 

hos en poet hos Berg i vilken den textuella situationen – med dess utvecklade grammatiska och 

syntaktiska distortioner – mest expressivt tar avstånd ifrån ett direkt mimetiskt förhållande 

verkligheten, så finns fortfarande verkligheten kvar ”utanför” som negativ referens: ”det som 

språket inte enkelt kan skildra”). Dessa synsätt anknyter till särskilda former av förståelse och 

likaså till särskilda tolkningar: Om vi också teoretiska skulle gå med på att en litterär text är 

nästintill obegränsad källa till betydelser, har vi åtminstone kunnat märka hur det, när vi börjar 

tala om texter och på något sätt vill använda dem, blir nödvändigt att ”hålla en linje” och förstå 

texten utifrån en nödvändigtvis begränsad kontext. Vi har vidare kunnat konstatera att de olika 

poetiska texterna befordrar vissa typer av läsningar och lässtrategier.246 

                                                        

förekommer i det tidiga 1900-talets svenska diktning – då poetens försörjning allt mer definitivt började vila på en 
större (borgerlig) publiks välvilja snarare än enskilda mecenatskap; varför den spelman som ”hellre hungrar […] än 
spelar för mat” på ett lovligt sätt på en gång betonar spelmannens intima förhållande med åhörarna och samtidigt 
hans ostentativa autonomi; den konstnärligt bohemiska distansen till åhörarnas tycke, smak – och betalning. 
245 Så skulle många av Lugns teaterscenerier – som ofta utspelas på verkliga men samtidigt symboliska och ”tidlösa” 
platser som de nattliga miljöerna i Silver Star (ett centrum) och Nattorienterarna (en skog) eller den vagt och ambivalent 
signifierade italienska semesterorten i Idlaflickorna – skulle kunna göras till sinnebild för dessa ”poetiska utsteg” från 
vardagsverkligheten. 
246 Aspenströms på många vis klassiska metaforcentrerade bild- och tankediktning har tolkats utifrån ganska klassiskt 
jämförande komparationsstudier med material från diktarens egna utsagor (Attius) eller detta kombinerat med ett 
idéhistoriskt stoff (Burton). Lugns tidiga diktning med dess jagcentrerade bekännelseliknande berättande i 
vardagsrealistisk stil blev initialt tolkad utifrån en biografisk-realistisk tolkningskod (där all betydelse ytterst kunde 
föras tillbaka till en händelse eller upplevelse i författarinnans biografi). Denna kontext har dock senare, i takt med 
att Lugns författarskap breddats (och hennes konstnärliga position stärkts) blivit närmast helt ersatt av en tolkning 
som betonar en samhälleliga och socialnormativ (i synnerhet genusmässig) kontext. Denna hänvisning har främst 
gjorts genom inläsning av en ironisk bibetydelse, vilken låter den poetiska textens jagrepresentationer stå som uttryck 
för olika sorters samhälleliga positioner; en förståelse som dock, särskilt med avseende på Lugns senare verk, kanske 
inte ger täckning för den förståelse genom affektiv inlevelse som verken syftar till. Frostensons verk har, under 2000-
talet, i en rad texter (Hägglund, Malmberg, Franzén m.fl.) blivit uttolkade utifrån en främst fransk post-
strukturalistisk teoribas ur vilket en ontologisk syn på språket som ”världssystem” betraktas som den centrala 
betydelsenyckeln; hos Berg är det delvis samma slags förståelse som blivit rådande men här med tillägg av en 
konceptpoetisk (språkmaterialistisk) förståelse – som trots att den idémässigt motarbetar en estetiserande syn på 
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 Slutligen återstår kanske bara att – en sista gång – med några samlande 

formuleringar säga hur stilbrottet fungerar som figur, funktion, och tendens i modern svensk 

poesi. Vi har sett hur stilbrott finns gestaltade i dikter som i möte med en annan stilart (främst 

Aspenström) och/eller som avbrott i en stilart (främst hos Lugn, men också Aspenström och 

Frostenson) – vi har också sett att stilbrottets princip – ”det otillständiga” – gjorts till poetisk 

grundval (främst hos Berg, men på sitt vis också hos Frostenson) och att dess funktioner kunnat 

fungera på ett idémässigt dialektiskt plan i diktens utvecklande av en motsägelsefylld attityd, och 

som incitament för känslomässig påverkan och överraskning och som instanser för i synnerhet 

ironiska läsningar. Som tendens, slutligen, kan man säga att stilbrottets funktion inte kanske så 

mycket speglar en viss sorts litterärt grepp och effekts plötsliga uppgång, som tecknar ett 

gammalt litterärt språks allt mer långt skridna tillbakagång. Stilbrottets möjlighet att under 1900-

talet bli en allt mer konstitutiv del av den prisbelönta höglyriken, från att tidigare varit smädeord 

om pekoraldiktning och effekt i parodier och farser, har säkerligen mycket att göra med 

förändringen av den seriösa litteraturens roll (att fungera som en prövosten mot samhället och 

dess språk). Stilbrottet är på så vis både ett verktyg för förändring av effekt i litteraturen (som 

uttrycksform) som det självt är en effekt av litteraturens förändring (som typ av språkbruk). 

 Vi läser dikter på olika sätt. Vi läser poesi av olika skäl. Ändå, så tycks det mig, är 

just ”poesi” något som på ett avgörande vis signalerar det sätt som vi bör bemöta lyriska texter – 

dikter i alla deras aparta former – på. De fyra poeter som jag tagit upp i denna uppsats har alla 

fått stort erkännande: de har samtliga fått stor bekräftelse från den litterära världen. De försöker 

också samtliga på flera vis försökt bryta mot olika stilistiska ramar – för vad som kan förväntas av 

litteraturen. I någon mening är kanske detta vad denna uppsats på olika vis velat påpeka: att poesi 

i vår tid kan uträtta det motstånd, som vi behöver den till, just då den ställer ord ”fel”. 

  
                                                        

konsten fortfarande (liksom konceptkonstverk inom utställningskonsten) tolkas utifrån en i grunden estetisk 
terminologi. Dess brott mot estetiken blir så kanske primärt en ”estetisk” angelägenhet. Att de olika verken uttolkats 
utifrån olika kontexter beror säkerligen delvis på modeflugor inom tolkningsvärlden, men detta talar dock inte emot 
tanken att verken samtidigt skriver in sig själva i särskilda tolkningstraditioner. Snarare säger det faktum att 
exempelvis Frostenson så många gånger på 2000-talet har analyserats utifrån modern fransk tanketradition, emedan 
Aspenströms överhuvudtaget inte gjort det, något om litteraturtolkningens nära förhållande med de litterära verkens 
idémässiga karaktär. Även om ”institutionellt kvalificerad” tolkning skiljer sig ifrån det vanliga privata diktläsandets 
tolkning – genom kraven på systematisering, konsekvens och öppet redovisad argumentation – så tror jag detta är en 
skillnad om grad snarare än art. Vi mottar som diktläsare aldrig ”all betydelse” (eftersom denna ”all betydelse” är en 
fiktion i avsaknad av någon hermetiskt innesluten referens i texten) utan läser alltid genom en kontextuell kod som 
kan vara mer eller mindre närliggande de slags förståelseformer som diktverket stilistiskt anknyter till; vilket – vill jag 
inskärpa – inte nödvändigtvis är de mest produktiva förståelseformerna (vare sig för den egna läsupplevelsen eller för 
litteraturkritiken). Däremot så tycks den samtida litteraturen ofta utrustas med litteraturkritik som på olika vis gör 
den till sin – den så att säga uttrycker verkens ”självförståelse” och gör sig till ett med denna – på det pluralistiska 
tolkningsfältets virrvar.  
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