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I. Inledning 
 

1. Syfte 
 

Uppsatsarbetet har varit ett försök att fixera en oro. Med i första hand Theodor Adorno som 

teoretisk impulsgivare, har jag närmat mig oron genom läsningen av Stig Dagermans 

prosafragment Tusen år hos gud (1954) och Willy Kyrklunds roman Solange (1951). Försöket 

stammar ur övertygelsen att litteraturvetenskapen kan beröra meningsfrågor, vars betydelse 

överskrider ämnesområdet. Utmaningen är att diskursivt förmedla övertygelsen. 

Frågorna kan vara svårt att få grepp om. I anslutning till problematiken kan själva 

oron beskrivas som: Känslan av att någonting väsentligt går en ur händerna. Någonting 

svårdefinierbart. Kanske bäst uttryckt som förnimmelsen av en potential till någonting ”mer”. En 

pendling mellan oundviklighet och tanken att det kunde vara annorlunda. Över detta akuta men 

diffusa kraftfält balanserar de sista orden i sjätte akten – en fragmentarisk scenmonolog från Stig 

Dagermans sista år, avsedd ”att spelas sedan ridån gått ner”: 

 

Och varför denna meningslösa skräck 

för tron på möjligheten 

varför denna 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Stig Dagerman, ”sjätte akten”, först tryckt i Bonniers litterära magasin 1954: 10. Omtryckt i Stig Dagerman, Dikter, 
noveller, prosafragment (Bonniers 1983), s.95–97.  
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2. Teoretisk bakgrund 
 

Theodor Adorno (1903–1969) spelade en betydande roll för Frankfurtskolan. Denna bestod av 

en grupp tänkare som på marxistisk grund vidareutvecklade en kritisk teori, tillämpad inom 

formellt åtskilda kunskapsområden. Som representant för skolans syntes av filosofi och sociologi 

framträder Adornos samarbetspartner Max Horkheimer (1895–1971) samt Herbert Marcuse 

(1898–1979).  Inom estetiken bör särskilt Walter Benjamin (1892–1940) nämnas. Skolans affinitet 

med psykoanalys exemplifieras av Erich Fromm (1900–1980).  På svenska finns bland annat 

samlingsvolymen Kritisk teori – en introduktion (Daidalos 1987). 

Adornos egna skrifter kretsade merendels kring estetik och vad som i vid mening 

kan kallas för civilisationskritik.2 Men lika väsentlig är hans metod. Redan titlarnas återkommande 

dialektik uttrycker en skepsis mot fixerade slutsatser. Adorno menar att vi bör närma oss begrepp 

genom att tillämpa dem – genom att tänka med dem men samtidigt granska tänkandet. Denna 

självreflexion beskriver ett slags skyttelrörelse, som oupphörligt väver nya mönster: ”att vara 

ofärdigt och veta om det är utmärkande också och i synnerhet för ett tänkande vid vars sida det 

vore värt att stupa.”3 Processkaraktären innebär en bredd som utmanar uppsatsens omfång. Som 

samlingslins har jag därför haft särskild nytta av Camilla Flodins avhandling Att uttrycka det 

undanträngda.4 Flodin skärskådar konsten i egenskap av reservoar för vad som prisgivits åt 

civilisationens naturbehärskning. Naturbehärskning är för Adorno liktydigt med tillämpad 

upplysning. Upplysning är således inte synonymt med historiens gängse epokförståelse. Dess 

upprinnelse lokaliseras istället till de homeriska sångerna. För Adorno och Horkheimer blir 

berättelsen om Odysseus emblematisk för subjektets suveränitet jämte mytens fatum. Alltsedan 

mytstoffet införlivats i Odysséens enhet, har subjektets förmåga att inverka på omvärlden för att 

ändra sitt öde – för att planera – utvecklats parallellt med civilisationsbegreppet. Kyrklunds 

tvekan huruvida den eponyme hjälten huvudsakligen präglas av ”lögnaktighet eller girighet” 

förklarar således en del av Frankfurtsskolans civilisationskritik.5 

Subjektets existens förutsätter en aktiv jaggestaltning. Upplevelsernas mångfald 

förväntas mynna ut i en varaktig identitet – omgivningens växlingar ska fixeras av ett beständigt 

                                                           
2 Huvudverken: Negative Dialektike (1966), Ästhetische Theorie (1970, postumt) samt – tillsammans med Max 
Horkheimer – Dialektik der Aufklärung (1944). Den senare finns på svenska som Upplysningens dialektik: filosofiska 
fragment, övers. Lars Bjurman och Carl-Henning Wijkmark (Daidalos 1996, senaste utgåvan 2012).    
3 Adorno och Horkheimer (2012), s.264.  
4 Camilla Flodin, Att uttrycka det undanträngda: Theodor W. Adorno om konst, natur och sanning (Glänta 2009).  
5 Willy Kyrklund, ”Varför läser man klassiska språk?”(Anförande hos klassiska föreningen, Stockholms universitet 
28.4.1993.) Omtryckt i Willy Kyrklund, Berättelser, Dramatik, Anföranden, Artiklar (Bonnier Alba 1996), s.616.  
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medvetande.  Där ska ordning råda, varför merparten av impulser måste tyglas. Förnuftet tjänar 

därmed som känslornas vedersakare. Här ser Adorno en apori: Den behärskning som utvecklats 

för att främja jaget övergår i ren självstympning.6 Detta är den psykologiska, inre aspekten av 

naturbehärskning. 

Mer fruktbart vore att tänka sig en symbios, där förnuftet utgörs av känslornas 

inbördes förhållande, deras ratio. Denna känslomässiga proportionalitet skyms av den historiska 

upplysningens förnuftsdefinition, vilken gått oss i arv.7 Konceptet har hypostaserats, antagit en 

suverän gestalt, inför vilken individen bara har att foga sig. Således spelar förnuftet en atavistisk 

roll, snarlik det fatum vilket subjektet ursprungligen motsatte sig och upplysningen över i 

mytologi. Så länge samhället motiverar individens självförsakelse överlever förment primitiva 

offerriter genom moderniserade inkarnationer, enligt Adorno.8 

Det vi i förnuftets namn försakar är att beteckna som oförmedlad natur. Genom 

rådande samhällsform kan denna endast glimtvis skymta. Förfrämligandet beskriver Adorno och 

Flodin som en andra natur. Ordvalet motiveras av att självbehärskningen, försakelsen, har blivit 

konstitutiv för vår självförståelse. Samhället vi råkar leva i förefaller därför naturligt – som om det 

inte kunnat vara annorlunda, fast än det är historiskt betingat och alltså föränderligt. Flodin 

fokuserar på utommänsklig andra natur – alltså på vår uppfattning av exempelvis ickemänskliga 

djur och ekosystem. Men dikotomin inom- och utommänsklig är i sig en följd av att naturen 

förmedlas av en administrerad värld.9 Den svårgripbara potential som jag inledningsvis nämnde, 

ska förstås i förhållande till denna mångförgrenade klyvningsprocess. 

Konsten är för Adorno det närmsta vi kommer den oförmedlade naturen. Emedan 

fiktionen förutsätter vad som inte finns, uppstår en spänning mellan den estetiska upplevelsen 

och subjektets empiriska verklighet. Inom verkets trollkrets upplever vi en helhet som synes 

väsensskild från samhällets atomism. Konstverket är alltid mer än sig själv – annars vore den ett 

godtyckligt föremål. Genom denna transcendens förstärks förnimmelsen av att tillvaron kunde vara 

                                                           
6 Vi gör oss skyldiga till ”the same compulsive synthesis on the manifold of inner nature, that is, on the 
polymorphous diffusenes of the id; the principuum individuationis is violent per se”. Se Joel Whitebook ”The Marriage 
of Marx and Freud: Critical Theory and Psychoanalysis” i Theodor W. Adorno, vol. 3, Social Theory and the Critique of 
Modernity, G.Delanty  (red.), (Sage publications 2004), s.91–105.  
7 Nietzsche synliggjorde tidigt denna begreppsförvirring. ”The misunderstanding of passion and reason, as if the 
latter existed as an entity by itself, and not rather as a state of the relations between different passions and desires 
[…].” Friedrich Nietzsche, The Will to Power, övers. Walter Kaufmann (Vintage books edition 1968), s.208. Citatet är 
från en anteckning som ursprungligen daterats 1887–1888.   
8 Jfr: ”Civilisationsprocessens historia är historien om offrets internalisering. Eller med andra ord: försakelsens 
historia. Den som försakar avyttrar mer av sitt liv än han får tillbaka, mer än det liv han bevarar. Detta kommer till 
uttryck i organisationen av ett falskt samhälle, där var och en står utanför och blir lurad. Samtidigt är det för detta 
samhälles bestånd nödvändigt att den som ställer sig utanför dess universella, ojämlika och orättvisa bytessystem, den 
som inte vill avstå utan omedelbart griper efter det oavkortade hela, just därigenom förlorar allt, inklusive det karga 
minimum som självbevarelsen skulle säkra.” Adorno och Horkeimer (2001), s.71. Detta citat förebådar Solanges öde.  
9 Adorno och Horkheimer (2012), s. 59–95   
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annorlunda. På så vis kan konsten just uttrycka det undanträngda: samhällsformens historiska och 

formbara karaktär. Transcendensens ursprung skönjer Adorno i naturen: 

 

Nature is beautiful in that it appears to say more than it is. To wrest this more from that more's contingency, 

to gain control of its semblance, to determine it as semblance as well as to negate it as unreal: This is the idea 

of art.10 

 

Estetikens material springer ur den empiriska världen, men transcendensen frammanas av 

delarnas inbördes förhållande – av formkaraktären. Formen fixerar det flyktiga genom estetisk 

förmedling. Materialet objektiveras och erhåller en funktion som erinrar om det diskursiva 

begreppet. Eftersom estetiken likväl rör sig bortom det praktiska förnuftet, får den ”en potentiellt 

ytterst viktig funktion”, som Anders Johansson skriver.11 Flodin citerar Adorno och klargör: 

 

”Rationalitet är i konstverket det enhetsgrundade, organiserade momentet, inte orelaterad till den rationalitet 

som härskar utanför, men den avbildar inte dess kategoriala ordning.” - [...] Istället låter konstverkets 

rationalitet det inre sammanhanget mellan elementen framträda ”... den syntes som konstverket etablerar av 

elementen är inte något som bara påtvingas dem utifrån; den upprepar det som får elementen att 

kommunicera med varandra [...].” Detta inre sammanhang är mimetiskt, det vill säga det är ett 

förbegreppsligt, sinnligt samband. Mimesis och rationalitet är i det sammanhanget inte motpoler, utan 

dialektiskt förmedlade genom varandra. Därför är konstverkets rationalitet för Adorno mer rationell än den 

förhärskande rationaliteten.12 

 

Mimesis avsaknad av målinriktning understryker konflikten mellan konst och verklighet. Verket 

kan förmedla ett budskap eller innehålla rena meddelanden: detta hör till kommunikationens 

natur. Däremot är meningen med exempelvis Hamlet inte att tiden är ur led. Meningen är inte 

heller identisk med pjäsens sammantagna repliker. Replikerna refererar till varandra i en 

inåtvändhet, men visar samtidigt hän från sig själva. Detta erinrar om självreflexionen, då 

subjektet överblickar en helhet, som inte hör till någon enskild tidsenhet. Konsten erfars förvisso 

i tid och rum. Men upplevelsen överskrider det timliga. Överhuvud finns en frändskap mellan 

konstens verkan och uppfattningen av subjektet som någonting mer än signalsubstanser i 

nervknippen. Affiniteten belyser den historiska kopplingen mellan humanism och konstutövning. 

Med denna konstförståelse som utgångspunkt försöker jag närma mig oron. Även 

metoden utgår från Adornos estetik. Där understryks filosofins och konstens ömsesidiga 

                                                           
10 Theodor Adorno, Aesthetic theory (The Athlone Press Ltd. 1997), övers. Robert Hulllot-Kentor, s.78.   
11 Eftersom att Adorno ”tillskriver konsten en betydelse och relevans som har gått förlorad i den moderna 
litteraturvetenskapen, vilket också innebär att estetiken (och litteraturvetenskapen) får en potentiellt ytterst viktig 
funktion.” Anders Johansson, Avhandling i litteraturvetenskap: Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter (Glänta 2003), s. 
38. Särskilt Johanssons inledning har varit till hjälp i mitt försök att aktualisera Adorno på svenska.  
12 Flodin (2009), s.150.  
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beroende. Tänkandet kan å ena sidan gagnas av att efterlikna det mimetiska. En essäistisk 

arbetsprocess banar vägen mot konstens eller naturens ”mer”. Kritikens skärskådan erhåller så ett 

egenvärde – deduktiv stringens såväl som slutsats blir sekundärt. Å andra sidan gynnas konsten, 

som når ett nytt transcendensplan. I sig själv utgör den ett slags självreflexion; när kritikern 

diskursivt söker närma sig verkets substans talar Adorno därför om en andra reflexion. En sådan 

rekursivitet hjälper oss att urskilja nyanser i estetikens ekokammare. 

Även det temporala är centralt för Adornos estetik. Exempelvis förklarar han 

formens immanenta spänning med hänvisning till konstverkets tillstånd av evig tillblivelse. Inom 

dess trollkrets fixeras det obeständiga till ett fruset ögonblick, vilket återupplivas i betraktarens 

öga. Samtidigt är konstverket avhängig av omvärldens förgänglighet. Det enskilda konstverket är 

därför underordnat den transcendens det visar hän mot: denna paradox är som tydligast i de verk 

som djupast berör oss. 

På denna grund har jag valt tid som uppsatsens samlingsbegrepp. Jag menar att 

Tusen år hos Gud såväl som Solange utgör var sin valplats för oförenliga tidsuppfattningar. Det är å 

ena sidan vardagens linjära, sekventiella tid. Den är intersubjektivt invariant, mäts med klockor 

och kännetecknas av enkelriktad influens. Kedjan av tidsenheter lämpar sig för planering och 

målrationalitet: framåtrörelsen tas för given. 

Det andra tidsbegreppet är subjektivt. Det låter individen överskrida 

tidsmaskineriet och ana en evighet. Evigheten betecknar här inte en ändlös sträcka av 

kronologiska tidpunkter. Dessa uppgår istället i ett slags samtidighet. Ändå får den partikulära 

stunden ett egenvärde, vilket bör förstås i förhållande till följande inomestetiska paradox. 

Spänningen i konstverk tenderar att förtätas till vissa partier. Laddningens styrka ger intryck av att 

helheten rättfärdigas av delen – något som går stick i stäv med den holistiska konstsyn som 

presenterats (formens primat). Adorno begagnar det grekiska begreppet kairos (καιρος) för att 

beteckna den skärningspunkt som förmedlar helhetens intensitet genom ett estetiskt ögonblick.13 

Eftersom subjektiv tid kännetecknas av inkommensurabla skärningspunkter, menar 

jag att den apori som Adorno skisserar sträcker sig bortom konsten. Därför vidgar jag Adornos 

kairos och talar med Søren Kierkegaard (1813–1855) om Øieblikket: ögonblicket då individen 

utträder ur kronologin och uppgår i Tidens fylde. Dessa begrepp används för att undvika 

sammanblandning med gängse förståelse av evighet, samtidighet och ögonblick.14 

                                                           
13 Kairos betyder ungefär ”det rätta ögonblicket”. Begreppet används inom retoriken; men här är det dess 
motsatsförhållande till chronos – den kronologiska tiden – som åsyftas. 
14 ”Kairos svarer derimod til det, Søren Kierkegaard kalder ’Øjeblikket’ og har beskrevet som ’der, hvor evigheden 
berører tiden’. Altså et øjeblik af klarhed, hvor tidens muligheder åbenbarer sig.” http://www.kristeligt-
dagblad.dk/liv-sj%C3%A6l/de-oph%C3%B8jede-%C3%B8jeblikke 
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Genom självreflexion och estetik omordnas verklighetens komponenter och 

förgivettagna former ställs i fråga. Dynamiken fordrar att den linjära tiden i någon mån upphävs. 

Men kugghjulstänkandet breder ut sig, motiverat av en effektivitet som inte står i proportion till 

mänskliga behov. Tillväxten kan garantera en materiell grundtrygghet för samhällsmedborgarna. 

Just därför borde denna falla i bakgrunden, resultera i att: ”allt är möjligt och sannolikt. Tid och 

rum existera icke; på en obetydlig verklighetsgrund spinner inbillningen ut och väver nya 

mönster[.]”15 Kort sagt: främja en förnimmelse av evighet och Tidens fylde. 

När standardhöjningen istället övergår till överflöd, blir diskrepansen 

iögonenfallande. Potentialskillnaden tillför konsten en särskild laddning. Fiktionernas försäkran 

om en annan tillvaro klingar falskt genom verklighetens evigt nya, evigt samma. Inför 

samhällskolossen står till sist även konsten förstsummad. Men, inskärper Adorno, denna tystnad 

är också dess styrka. Därför växer det autentiska konstverket idag fram kring negativitet – kring 

saknad och frånvaro.16 

Eftersom att upplysningen bygger på målrationalitet står naturbehärskningen 

främmande för eftertanke. Som vi har sett är konsten för Adorno en subjektlös självreflexion. 

Som sådan kan den underblåsa ett besinnande som inte får plats i den empiriska verkligheten.17 

Därför hoppas jag nalkas oron genom skönlitterär närläsning. 

Med medveten eklekticism har jag valt två stilistiskt olikartade verk. Å ena sidan har 

vi Dagermans Newton – inbegreppet av ett upplyst subjekt. Hans Principia Mathematica (1678) 

förevisade den mänskliga tankens universella räckvidd, i synnerhet genom de tre rörelselagarna 

som bär matematikerns namn.18 I Dagermans text får Newton besök av Gud. Denne erbjuder sin 

värd ett under, bara för själv att invigas i människovärldens grymma meningslöshet. Kyrklund 

skildrar för sin del två av välfärdsstatens tryggade medborgare, som likväl har pretentionen att 

”inte vara lyckliga”.19 Förenklat sagt uttrycker Dagerman modernitetens motsättningar 

symboliskt, medan vardagen hos Kyrklund blir till en symbol. Genom att framhäva kairos, 

                                                                                                                                                                                     
Se även Gyldendals ordbok: 
http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Teologiske_og_filosofiske_begreber_hos_S%
C3%B8ren_Kierkegaard/%C3%B8jeblikket 
15 August Strindberg, August Strindbergs Samlade Verk 46. (Norstedts 1988), s.7. 
16 ”Artworks are archaic in the age in which they are falling silent. But when they no longer speak, their muteness 
itself speaks.” Adorno (1997), s.286.  
17”I sin egenskap av negativ, reflekterad, ej målmedvetet framåtriktad rörelse har reflexionen ingenting av den 
brutalitet som är inneboende i en positiv rörelse.” Adorno och Horkheimer (2012), s.214.  
18Angående dessa lagars natur skriver Carolyn Merchant: ”Motion was not an organic process but a temporary state 
of a body’s existence relative to the motion or rest of other bodies.” Carolyn Merchant, The death of nature: Women 
Ecology and the Scientific Revolution (Harper & Row 1980), s.277. Beskrivningen inskärper hur genomgående 
kugghjulsmetaforiken faktiskt är för mekanismen. Det handlar om att inrangera sig i systemet. 
19 Willy Kyrklund, Prosa (Bonnier Alba 1995), s.140.   
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naturbehärskning, öde och föränderlighet låter jag läsningarna avteckna sig mot en 

begreppskonstellation.20 

I mina källor saknas uppgifter om att författarna skulle ha tagit direkta intryck av 

Frankfurtskolan. Visst kan Dagermans syndikalistiska engagemang relateras till Adornos 

marxism. Kyrklund däremot har talat om politisk övertygelse som en tröst inför det ”elände man 

ägnat sig åt” som kulturarbetare.21 Men dylika motsättningar driver en dialektik som gynnar 

analysen.22 

Dagerman och Kyrklund har skilda författartemperament – det räcker med att 

begrunda deras arbetstempo för att registrera detta. Men så när som på två år är de jämngamla 

och hämtar därmed beståndsdelarna till sina verk ur samma verklighet. Denna präglades i 

dåtidens Sverige av de så kallade rekordåren. Birgitta Holm påpekar i sin bok om Sara Lidman 

hur kalla kriget trissade upp industrin. Tillväxten innebar att idén om välfärdsstaten kunde 

förverkligas. Samtidigt hade 75 000 småjordbruk lagts ner på fem år. Urbaniseringstakten visade 

heller inga tecken på att hejdas. Med den marxistiska litteraturkritikern Frederic Jameson talar 

Holm om en kontradiktion mellan anammandet av det nya och nostalgin över ”den livsform som 

präglat landet”.23 Vad skönlitteraturen beträffar syntes fyrtitalismens existentiella tvivel förbiseglat 

av ett samhälle med ”vind i seglen”.24 Dagerman och Kyrklund ställer sig skeptiska till denna 

tillförsikt. Misstron får representeras av ett citat, där Kyrklund reflekterar över hur människans 

villkor förhåller sig till estetiken. Han tror sig ha nalkats detta undflyende men viktiga samband i 

sin dialog mellan Daidalos och Pasiphae, vilken han sammanfattar:25 

 

kanske människans chanser att överleva bleve bättre om man sysslade mindre med överlevandet och mera 

med människan. [...]. Man har ju dock större möjligheter att överleva om man har klart för sig hur illa det står 

till, än om man inte anar det.26 

 

                                                           
20 ”Det som krävs av estetiken är en konstellation av estetiska begrepp som kan utvinna den objektiva sanningshalten 
i dessa - det vill säga den sanningshalt som är knuten till de objekt som begreppen hänvisar till: de konstverk och de 
naturföremål/fenomen som ger upphov till estetisk erfarenhet. [...] Konsten i stort och enskilda konstverk är, liksom 
naturen, alltid mer än de begrepp som används för att beskriva dem, men genom begreppskonstellationer försöker 
Adorno precisera närmare varför så är fallet.” Flodin (2009), s.76. 
21 »Vem som än yttrar sig någonsin om någonting har sagt någonting annat.«  Intervju med Willy Kyrklund av Arne Florin och 
Claes Wahlin. Tryckt i 90TAL nr 1 1990. Intervjun finns idag (2015-11-29) på 10tals hemsida: 
http://www.10tal.se/?p=379  
22 ”Accordingly, the truth content of artworks is to be judged in terms of the extent to which they are able to 
reconfigure the outher out of the unvarying.” Adorno (1997), s.312. Min kursivering.  
23 Birgitta Holm, Sara - i liv och text (Bonniers, 1998), s. 113–114.  
24 Ibid., s.113. På samma sida läser vi om vindarnas ursprung: ”Koreakriget 1950-53 ökade en efterfrågan som svensk 
industri vid den här tiden var så gott som ensam om att kunna möta.”  
25 Dialogen publicerades först med numreringen ”VIII” i Willy Kyrklunds prosasamling Den rätta känslan (Albert 
Bonniers Förlag 1973) och finns omtryckt i Kyrklund (1995), s.398–405.   
26 10tal  ”#1 »Vem som än yttrar sig någonsin om någonting har sagt någonting annat.« – Intervju med Willy Kyrklund Av 
Arne Florin och Claes Wahlin” 
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Den mest tröstlösa konst kan därför härbärgera en livstro. Hos Dagerman finner vi 

en motsvarighet i Boy Larus sår, koncentrerad i berättelsen ”om den spartanska pojken med den 

stulna rävungen innanför blusen och som lät bröstet sönderrivas förr än att bekänna”.27 

Diagnosen föregår behandlingen, för att använda upplysningens terminologi. Eller med Adornos 

ord: ”The need to lend a voice to suffering is a condition of all truth.”28 Jag menar att Solange 

och Gud ger uttryck åt denna smärta. De representerar den oförmedlade naturen, som i vårt 

senkapitalistiska samhälle i sin tur endast kan skymta genom konstens transcendens.  De passar 

inte in i verkligheten, men kan inte heller leva utan den. Deras omöjliga antingen–eller är en 

aspekt av upplysningens dialektik. Den går likt en spricka genom verken och enar genom 

söndring; för Gud skiljs från skapelsen av samma sår som förråder Solanges kontur. 

Det handlar om en utebliven försoning. Om det som inte hände, men det som 

kanske kan hända. Om 

 

de två som aldrig skall mötas 

och aldrig skiljas, 

blott ana varandras närhet, 

förnimma och följa varandras rörelser, 

så som människan måste 

i hat och i kärlek.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Stig Dagerman, De dömdas ö (Norstedts, 1946), s.117–118.   
28 Theodor Adorno, Negative Dialectics, övers. E.B. Ashton (Routledge 1973), p.17. 
29 Gunnar Ekelöf, Skrifter 1: Dikter 1927-1951 (Bonniers 1991), s. 148–149.   
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II. Tusen år hos Gud 
 

Redan före hans bortgång fanns mycket skrivet om Stig Dagerman (1923–1954). Olof 

Lagercrantz’ magistrala men intima Stig Dagerman (1958) var den första monografin. Bland senare 

forskning kan exempelvis Claes Ahlunds Fallets lag och jagets stjärna. En studie i Stig Dagermans 

författarskap (1998) samt En dröm i Lagarnas hus: Ögonblicket, människan och det transcendenta – Studier i 

Stig Dagermans diktning (2010) av Rikard Apelgren nämnas. Även internationell forskning bedrivs – 

på engelska exemplifierat av Laurie Thompsons Stig Dagerman (1983) och på franska av Georges 

Périlleuxs Stig Dagerman Et L'Existentialisme (1982).30  Dagermans politiska skrivande behandlas 

bland annat av Hans Sandbergs Den politiske stig Dagerman: Tre studier (1979) och Karin Palmqvists 

Diktaren i verkligheten. Journalisten Stig Dagerman (1989). 

Genom dessa skiftande läsningar, har ångeststämpeln bestått. Lotta Lotass avhandling Friheten 

meddelad. Studier i Stig Dagermans författarskap (2003) bryter med denna tradition. Hennes arbete har 

varit av särskild vikt för mig, emedan Lotass – med romanen Bröllopsbesvär (1949) som 

brännpunkt – synliggör den livstro som framträder i Dagermans senare skrifter. Avhandlingen 

inleds med ett citat där Dagerman talar om sig själv som en brobryggare: han vill bryta sin 

isolering, finna ett fäste bland dem hos vilka han söker tröst.31 I bron ser Lotass bilden av ett 

författarskap som strävade mot att förmedla frihetens möjlighet. Liksom Lotass urskiljer jag en 

rörelse mot en vidgad livstro, beledsagad av viljan att uttrycka denna. ”Jag vill ge en utsikt över 

ett vatten, som hittills varit okänt för de flesta men som jag tycker är värt att se uppifrån”, skriver 

Dagerman.32 

Dagermans inbillningskraft vigdes under hans sista år åt en planerad roman om 

Carl Jonas Love Almqvists (1793–1866) landsflykt. Ur kvarlåtenskapens fragment har bland 

andra Olof Lagercrantz sökt rekonstruera romanens stora bågar.33 Att den svenska romantikens 

portalgestalt tänktes som huvudperson är inte oväsentligt för min analys. Här begränsar jag mig 

emellertid till en skärskådan av den ”Prolog”, som Dagerman sände till sin förläggare, ungefär ett 

halvår före sin död. Stycket ifråga fick titeln Tusen år hos Gud och publicerades av Norstedts redan 

1954.34 

                                                           
30 Som även sammanställt en antologi om Dagerman och Europa. Stig Dagerman et l'Europe : perspectives analytiques et 
comparatives, Georges Périllelux (red.), (Didier 1998).  
31 Lotta Lotass, Friheten meddelad: Studier i Stig Dagermans författarskap (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga 
institutionen vid Göteborgs universitet 2002), s.3.   
32 Ibid., s.3. Citatet hämtar Lotass från: Stig Dagerman, Samlade skrifter II: Essäer och journalistik, red. Hans Sandberg 
(Norstedts 1984), s.26.     
33 Olof Lagercrantz, Stig Dagerman (Norstedts 1958), rev. uppl. (Norstedts 1985), s.209-213.   
34 I uppsatsen använder jag mig av den textkritiska omtryckningen i Stig Dagerman, Samlade skrifter X: Dikter, noveller, 
prosafragment, red. Hans Sandberg (Norstedts 1983).  
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Prologen beskriver ett brobygge av transcendent natur. För trött på ”sin gestalt av 

ljus och tystnad” har Gud utträtt ur ”Evigheten [som] kväljer honom”.35 Inkarnerad som kapten 

för den flygande holländaren kretsar han kring jorden. Jag läser denna ändlösa seglats i 

förhållande till Birgitta Holms ord om att Sverige hade ”vind i seglen”. Agneta Pleijel påpekar å 

sin sida att Tomas Tranströmers samtida debut – 17 dikter (1954) – beskriver Gud som ett 

obemärkt fartyg i dimma.36 Men så går holländaren på grund. Kaptenen ”räddade sig simmande i 

land och är nu på väg in mot London” (s.268), där han ska möta Isaac Newton. Likaledes var det 

ett skeppsbrott som sammanförde människospillrorna till ett existentiellt möte i Dagermans De 

dömdas ö (1946).37 

Året i fråga är 1727. Men tiden är ur led och natten faller över Newton som ska 

dö.38 Han sitter i sitt hem, som är fyllt av den tystnad han samlat under åren. ”En sovereign med 

George V:s bild faller klingande i gatan.” (s.263) Dess återskall närmar sig Dagermans dagar: 

George V regerade 1910–1936. Klangen påminner oss även om att Newton från 1699 fram till 

sin bortgång innehade en framträdande position vid The Royal Mint – Englands myntverk, som 

ännu utfärdar nationens valuta. Men det sexköp som fick skörlevaren tillika levnadstecknaren 

James Boswell (1740–1795) att tappa ifrågavarande mynt måste ha ägt rum under dennes livstid. 

Alltså: tiden är upplöst. Penningens förmedlande värde består, ansikten byts ut. 

Innan Gud tog mänsklig gestalt befann han sig utanför skapelsen, något som den 

verklige Newton påpekat: ”we are not to consider the world as the body of God, or the several 

parts therof, as the parts of God.”39 Det numinösa är dömt att sub specie aeternitatis längta till sin 

skapelse. ”Ty tusen år äro i dina ögon såsom den dag som förgick i går; ja, de äro såsom en 

nattväkt.”40 I min läsning sätter jag denna gudomliga tid i samband med konstnärligt skapande. 

Skapelsen sker genom kairos – skärningspunkten mellan ögonblick och evighet. Detta är 

motsatsen till sekventiellt tänkande (logik), varför konsten – liksom Dagermans Gud – står 

                                                           
35 Stig Dagerman, (1983), s.263. Hädanefter sker sidanvisningar i löpande text.  
36 Agneta Pleijel, ”Naturlagar och mirakel: En reflexion över Stig Dagermans sista berättelse”, i Skönhet men jämväl 
förnuft: Festskrift till Sverker Göransson, Anna Forssberg Malm, Mats Jansson, Niklas Schiöler (red.) (Brutus Östlings 
Bokförlag Symposion 2001), s.567–568. Pleijel ser motivet som emblematiskt för ett lyriskt paradigmskifte, där 
texten öppnar sig för undret. 
37  Även Erik Lindegren (en av Dagermans förebilder) använde sig av holländaren i mannen utan väg. Se vidare Sverker 
Göranssons tydning av bilden, publicerad på Litteraturbanken 2010. ”Den ’flygande holländaren’ är en av mannens 
utan väg många uppenbarelseformer: den som aldrig får söka hamn, aldrig slå sig till ro.” Sverker Göransson, 
”mannen utan väg – stil, struktur, tematik”, http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/LindegrenE/presentation 
38 ”För att närma sig en förståelse av Evigheten bör man istället se evigheten som den upphävda tiden, frånvaron av 
all tid. ’Att gå ur tiden’ är ju också ett gammalt sätt att tala om döden.” Lennart Koskinen, Søren Kirkegaard och 
existentialismen – om tiden varat och evigheten (Nya Doxa 1994), s.63.  
39 Från förordet till den latinspråkiga versionen av Newtons Opticks (1706). Den engelska översättningen hämtar jag 
från: Merchant (1980), s. 276.  
40 Bibeln, 1917 års översättning, Psaltaren 90:4. Även i Andra Petrusbrevet, 3:8 beskrivs denna skillnad mellan Guds 
och människans tid.  
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maktlös inför omvärldens klocktid.41 Med anledning av denna likhet bör Gud och konst(när) i 

min uppsats hädanefter förstås som tvillingbegrepp. 

Människan längtar efter Gud, Gud längtar efter människan. Denna pendling mellan 

längtans extremer präglar min läsning av prosafragmentet. Jag delar Lagercrantz uppfattning om 

att det är författarens dilemma som ingjuter längtans dialektik i texten: han är ”på en gång i 

människans och i Guds situation”.42 Dagerman kunde inte förlita sig på undret. Däremot 

varseblir författaren undret, förmedlat genom litteraturen – och kanske aldrig så intimt och 

sårbart som i det egna verket. Konstverket är ju ett slags självreflexion.43 Denna inåtvända kritik 

kan mynna ut i sin motsats: nullius in verba – det Horatiuscitat som The Royal Society anammade 

som motto 1660. Tvivlet manar den ene till ett slags kvantifieringens fiat lux.44 För den andra 

innebär det ett outsinligt behov av tröst. Dialogen mellan dessa ytterligheter – vilka kommer så 

nära ”att man frågar: Är där två stolar eller är där endast en?” (s.272) – har relevans för var och 

en som drömmer sig bortom det timliga. 

Inte bara för Gud, som fryser och längtar till världens hjärta. I min läsning pulserar 

detta hjärta genom Adornos undanträngda natur. Gud längtar, och han möter Newton. Även 

vetenskapsmannen kan känna undret.45 Detta gäller för den verklige Newton, vars flit som 

bibelexeget föranledde John Maynard Keynes’ utlåtande: ”Newton was not the first of the age of 

reason. He was the last of the magicians.”46 Annorlunda är det med Dagermans gestaltning, som 

betonar ”skeptikerns väl dolda raseri, rationalistens ökensinne”.47 

Trots att ”Newton har råd att mista betjänter” (s.273) älskar han endast en. Det är 

tystnadens son, född i en stum släkt – även hjärtat ”slår utan ljud” (s.264).48 Undret – det som 

Newton kallar för brottet – äger rum i samspelet med denne betjänt. ”Gud är i rummet, och 

Guds lyte är undret. Gud förmår icke betrakta en mänsklig belägenhet utan att förvandla den: 

                                                           
41  Vilket uttrycks med kraft av William Blake, Newtons vedersakare:   
”Every Time less than a pulsation of the artery 
Is equal in its period & value to Six Thousand Years 
For in this Period the Poets Work is Done.” 
William Blake, Milton, a Poem (ca 1810).  
42 Lagercrantz (1985), s.206.  
43 Kommentatorn måste å ena sidan bidra med en “andra reflektion (Zweite Reflexion), det vill säga tillföra tänkande 
till det (konstverket) som i sig självt är en form av tänkande.” Johansson (2003), s.37–38.  
44 De två latinska uttrycken betyder ”varde ljus” respektive ”[ta] inget på en annans ord”. Man tänker på Alexander 
Popes dödsruna över landsmannen: 
”Nature and Nature's laws lay hid in night: 
God said, "Let Newton be!" and all was light.” 
45 För ett inspirerande exempel, som därtill anlägger en ljusare syn på upplysning än Adorno, se: Jacob Bronowski, 
Magic, Science and Civilization (Columbia University Press 1978). 
46 John Maynard Keynes, Newton, the Man (ca. 1942). Finns online: http://www-history.mcs.st-
and.ac.uk/Extras/Keynes_Newton.html 
47 Egenskaper som var främmande för författaren, vilket framgår av citatets sammanhang. Stig Dagerman, ”Vårt 
behov av tröst”, först tryckt i Husmodern, 1952: 13. Omtryckt i: Dagerman (1984), s.31.  
48 Det är en likadan tystnad som vidlåder Odysseus roddare. Jfr Adorno och Horkheimer (2012), s.59–93. 
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lidande förvandlar han till kärlek, kärleken till lidande och stumheten till röst.” Därför börjar 

mörkret fladdra kring tystnadens son och brickan som han frambär åt sin herre stiger mot taket. 

Den tyngdlag som Newton själv formaliserat är upphävd – överenskommelsen med världen 

bruten. En sällspord reserv av tystnad glimrar bort när Newton, med huggaren i hand, vill 

sönderslå skrivbordet, inbegreppet av livsverkets nederlag. Men vapnet lösgör sig ur hans grepp. 

Endast tystnadens son är trofast och svävar upp för att hämta huggaren. Men samtidigt med 

upphöjelsen kommer talet honom till del. 

Genom Guds/Konstnärens förmedling har nya möjligheter skymtat. Men med en 

samhällsform som stelnat till andra natur, är det lättare att se tyngdlagen upphävd än att föreställa 

sig en förändring i mellanmänskliga relationer.49 ”Betjänten har upptäckt det förfärliga i undrets 

värld: […] Nyss stum får man vidare förmågan att uttrycka sin jämmer, blind får man gåvan att 

beskåda brottet.” (s.267) Därför öppnar Newton Swedenborgs skåp, på det att en tystnadsvåg må 

rentvå rummet. Snart hörs endast änglarnas vrål och skriket från den flygande holländaren.50 

När Gud anländer har den vetenskapliga revolutionen slutit sin cirkel. Naturen är 

definierad: universum kan som helhet liknas vid ett urverk.51 Förhållandet genomsyrar texten, 

från titeln till angivelserna av exakta klockslag. När besökaren välkomnats tar Newton sitt ur och 

”lägger det på golvet mitt emellan de båda stolarna” (s.270). Den mekanistiska symbolen utgör en 

gräns för mötet och framhäver samtidigt förklaringsmodellens motsättningar; för i enlighet med 

upplysningens dialektik är bildledet alltsedan Augustinus välkända yttrande inbegreppet av det 

obegripliga.52 Jag vill placera ett par ord av Meister Eckhart invid Newtons ur: ”Tiden är vad som 

hindrar ljuset från att nå fram till oss.”53 Och på andra sidan ett utdrag ur Dagermans 

korrespondens: ”Jag läste hos en katolik om någon som ingen såg, därför att han gömde sig i 

ljuset. Hade vi ändå ett ljus att gömma oss i.”54 Newton själv säger: 

 

Såsom Ni kretsar kring universums urtavla i hopp om att någonstädes finna ett hål i skapelsen, varigenom Ni 

kunde intränga, fly dessa visare runt sin egen tavla, jagande den tid de tro sig måla men de finna den aldrig. ( 

s.270) 

 

                                                           
49 Vilket erinrar om ett uttryck som Frederic Jameson använt sig av och Slavoj Zizek sedermera populariserat: “that it 
is easier to imagine the end of the world than to imagine the end of capitalism.”  
50 Man erinrar sig Holländaren som hemsöker Ett drömspel (1902).  Där skiftar synen till ett ”vanligt skepp i nöd”, 
vars besättning kastar sig överbord när de ser Kristus komma gående över vattnet. Se: Strindberg (1988), s.95–98.  
51 Se exempelvis Jacob Bronowski, The Ascent of Man, (British Broadcasting Corporation, 1973). Särskilt kapitlet ”The 
Majestic Clockwork”, s.221-259. 
52 ”What, then, is time? If no one asks me, I know; if I want to explain it to someone who asks me, I do 
not know.” Saint Augustine, The Confessions, övers. Maria Boulding (Vintage Spiritual Classics 1997), s.256.  
53 Jag fann citatet hos Helena Granström, Alltings mått (Ruin förlag 2008), s.92.   
54 Brevet är från författarens sista år, skrivet som svar till en vän som oroar sig för Dagermans självmordstankar. Det 
fortsätter: ”Den gudomliga kärleken? Det är väl den som ska göra oss fria.” Citerat av Olof Lagercrantz (1985), 
s.217.  
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Frånsett evighetens inledande ”ljus och tystnad” (s.263), utmärker sig Gud just 

genom denna dröm om närhet. Jag menar att Dagerman förlänar längtan en särskild dignitet, till 

den grad att prologen målar ett slags trånandets apoteos.55 Här vill jag understryka parallellen 

mellan konstnären och Gud. För att vila vid skapelsens hjärta, måste Gud utträda ur sin evighet. 

På samma sätt står konstnären som befinner sig i kairos utanför sin samtid. Världen fortskrider på 

sin inslagna bana, oberörd av konstens transcendens – som Adorno ju förknippar med insikten 

att det kunde vara annorlunda.  Ju mer samhället bygger på linjär målinriktning, desto mer fjärmar 

det sig från sina konstnärer. Således förmedlas insikten endast genom ett utanförskap som 

omöjliggör förändring, varför prologen kan läsas som en metafiktiv tragedi. Den är ett 

passionsdrama, där evighetens längtan objektiveras och begränsas av identitetens enhet.  

Konstens försäkran om mångfaldig potential inlemmas i en kropp: ”Och Ordet vart kött” 

(Johannes 1:14).  Genom denna varseblir Newton Undret, brottet i verklighetens textur, varpå 

han ställer sin diagnos: ”Det mänskliga brottets art = en dröm i Lagarnas hus.” (s.267) 

Andligheten upphäver tyngdlagen, men betvingas själv av de mänskliga lagar som Newton 

förevisar sin gäst. Dessa har Gud förvisso erfarit ur evighetens synpunkt. Han berättar om sin 

ensamma färd längs millennierna. Hur han såg den värld han längtat till falla ”sönder i moln av 

damm” (s.271). När en människa så äntligen fattar Guds hand, faller hon omkull vid hans fötter. 

Om en hand därefter sträcks ut, tjuter Gud som en varg och flyr från mötet.56 

Dessa tusen år speglar författarens bana.57 Guds fåfänga försök att gripa in i sin 

skapelse står i relief till Dagermans kommentar om sitt drama Den yttersta dagen (1952): ”Jag är 

själv uppfödd med mystisk en tro på att den mänskliga handlingen har en räckvidd som når långt 

utanför den handlandes synkrets.”58 Denna tro tillmäter handlingen en transcendens; men enligt 

Adorno är transcendensen i den administrerade världen förbehållen konsten. Den som söker 

något ”mer” i det mellanmänskliga går Guds öde till mötes. I en kluvenhetens dialektik måste 

Dagerman återvända till konsten för att återuppleva sin barndomstro. Ändå vet han att han den 

avskärmar honom från omvärlden: ”Utom möjligen bödeln är diktaren den enda utövare av livet 

som har anledning att känna samvetskval över sin gärning.”59 

Likväl vill jag ge Lotass rätt. Transcendensen blir förnimbar genom längtans 

orgelpunkt. Således lyckas Dagerman förmedla en livstro, även om det gör ont. Att utopin aldrig 

                                                           
55 Längtan och oro är intimt förbundna. Jfr: ”Jag har intet hem och ingen varaktig stad, och mitt hjärtas oro drifver 
mig hit och dit som ett blad för vinden.” Hjalmar Söderberg, Hjärtats oro (Albert Bonniers förlag 1909), s.5. 
56 ”[…] art reaches toward reality, only to recoil at the actual touch of it.” Adorno (1997), s.286.  
57 Vilket Lotass påpekar. Skrivandets villkor går som en röd tråd genom avhandlingen och i analysen av Tusen år hos 
Gud gör hon en uttalad jämförelse mellan skaparen Dagermans förhållande till sina verk och Gud. Se i synnerhet 
Lotass (2002), s.238–239. 
58 Stig Dagerman, ur ett programblad till Den yttersta dagen. Omtryckt i Stig Dagerman, Teater/2, red. Hans Sandberg 
(Norstedts 1982), s.339.  
59 Dagerman (1984), s. 194. 
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tar form, att föreningen uteblir, tecknar en negativ kontur av att någonting annat är möjligt. 

”Smärtan säger: försvinn!”60 Enligt Adorno tyr sig det autentiska konstverket till denna 

sanningens smärta, inför vilken det omintetgörs. På samma sätt utplånas Guds gudomlighet av 

”den ringa människans villkor” (s.275) som Newton stipulerar. I Lagarnas hus hypostaseras dessa 

till Dagermans huvudmotiv: kärlekens omöjlighet, den goda handlingens fåfänglighet och Ormen 

som skräckens inkarnation. Förvissad om att smärtan är sin egen tröst, återvänder författarskapet 

till sitt ursprung. 

Också fragmentet slutar som det börjar. Som linjär händelsekedja betraktad är tiden 

ur led. Gud, nu inkarnerad som segelsömmaren Claes Jensen, går tillbaka till Londons hamn. På 

vägen passerar han Boswells och Nelsons begravningar (de jordfästes år 1795 respektive 1805). 

Själv når han inte de förtöjda skeppen: ”som genom ett trollslag” (s.283) skiftar scenen och han 

vandrar mot ”Bergen i Norrige” (s.284). 

I upplösningen beskrivs London ”som en stjärna utan ljus” (s.283). Stadens 

trångboddhet utgör en kritisk massa av potentialitet som osynliggör himlavalvets konstellationer, 

utan att något sammanhang kommer invånarna till del. Det är svårt att höra rymden sjunga.61 ”En 

värld är varje människa” skriver Gunnar Ekelöf i Färjesång (1941). Men universum behärskas av 

Newtons lagar. Dennes utlåtanden om livets villkor går igen i Solange.  De erinrar om de 

mänskliga villkor som Kyrklund alltmer uttalat behandlar från och med Mästaren Ma (1952). 

Dessa villkor nämns redan i en struken kommentar till Solange, som Olle Widhe framhäver i sin 

monografi om Kyrklund: ”därmed inte sagt att skildringen av de mänskliga villkoren är minst 

hemsk i de stycken där man varken har krig, ondska eller bråd död att skylla på.”62 

Uppsatsen följer det förkroppsligade Ordet till norden. Mer specifikt till det 

Stockholm Dagerman själv fick möta, uppstigen från det kullvräkta skrivbordets barrikad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 ”Weh spriht: Vergeh!” är ett citat från Nietzsches Så talade Zarathustra (1883–5) som är av särskild vikt för Adorno 
och Flodin. Se särskilt Flodin (2009), s.17.  
61 Dagerman (1946), s.174.  
62Olle Widhe, Främlingskap: Etik och form i Willy Kyrklunds tidiga prosa (ellerströms 2005), s.112.  
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III.  Solange 
 

Willy Kyrklund (1921–2009) hade en klassisk bildning, grundad i antiken, men försörjde sig som 

räknebiträde på Lidingös stadsingenjörskontor. Därtill skulle han komma att utveckla ”några 

program för matematikmaskinen BESK i datoriseringens barndom”.63  Således är han ett 

sannskyldigt vittne av upplysningens dialektik. Litteraturen om Kyrklund är rik. Däremot finns 

ingen monografi om Solange. De studier som behandlar romanen mer utförligt nämns fortlöpande 

i min uppsats. 

Solange publicerades av Bonniers 1951. Jag utgår från nytryckningen i 

samlingsvolymen Prosa (1995). Den senare är ingen textkritisk utgåva, men likväl vederhäftig. Olle 

Widhe upplyser om att kritiken i början av femtiotalet väntade sig en reaktion mot den 

ångestladdade litteratur som präglat föregående decennium.64 Bokens recensioner tog också fasta 

på att förtvivlan förmedlades med satir och parodi, vilket erinrar om den genreupplösning som 

enligt Adorno präglar modern konst. 65 Sålunda läser vi i bokens coda: ”Min gråt skall vara mitt 

skratt.”66 

I förhållande till originalutgåvan kan det nämnas att en kvinnoprofil tjänade som 

omslagsillustration. Bild och titel till trots menar jag, i anslutning till Widhe, att dubbelhetens 

dialektik är bokens egentliga protagonist. Solange inleds med en kursiverad kommentar, om att 

historien handlar om två personer men endast bär ”den älskades namn: Solange” (s.76). Utifrån 

Kyrklunds klassiska bildning associerar jag till Phaedrus tal om kärleken, där den älskande äger 

företräde inför den tillbedda, emedan den förra har Guden (kärlekens) inom sig.67 Kyrklund själv 

säger att boken handlar om ”människans villkor, och det perspektiv som anläggs är inifrån, 

åsyftar själva upplevelsen”.68 Även Widhe hänvisar till antiken, genom att i sin analys av 

äktenskapets motsättningar tillämpa Nietzsches förståelse av det apolliniska och dionysiska.69 Det 

apolliniska är den ordnande principen – en ”gudabild av principium individuationis” som manar 

till måttfullhet och bringar enhet ur naturens mångfald; det dionysiska står för hänförelsen, ruset 

– ”dansens hela åtbörd som rytmiskt rör alla lemmar”.70 Då Nietzsches œuvre utgör ett 

                                                           
63 Kyrklund (1996), s. 569.   
64 Widhe (2005), s. 109.  
65”Advanced art writes the comedy of the tragic: Here the sublime and play converge.” Adorno (1997), s.198.  
66 Willy Kyrklund, Prosa (1995), s.135. Hädanefter görs sidhänvisningar till Solange, såsom den publicerats i den 
tidigare nämnda samlingsvolymen Prosa, i löpande text.  
67  ”a lover has a god within him and he is thus more akin to the divine than the beloved.” Plato, Symposium, 
översättning M.C. Howatson (Cambridge University Press 2008), s.11 (180b).  
68 Citat från Widhe (2005), s.110. Ursprungligen från Willy Kyrklunds uppläsning av Solange. ”Radioföljetongen”, 
15/5-5/6 1975, Statens ljud- och bildarkiv.  
69 Widhe (2005), s.127.  
70 Friedrich Nietzsche Tragedins födelse. Samlade skrifter, band 1.  Övers. Martin Tegen (Brutus Östlings bokförlag 
Symposion 2000), s.25 resp. s.28. 
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fundament för Adornos dialektik synes parallellen fruktbar även för min läsning, särskilt som 

dansen och det kroppsliga är bärande element i Solange. 

Stockholmsskildringen och äktenskapet är konventioner som knyter an till en 

inhemsk tradition. Kanske tjänar särskilt ett arv från Hjalmar Söderberg som grund för denna 

”främlingskapets ljuva kontrapunkt” (s.131). Åtminstone synes själva namnet Solange vara ett eko 

av Lydia Stilles hopplösa längtan i Den allvarsamma leken (1912): ” Jeg vil ud, jeg vil ud, o saa langt, 

langt bort.”71 Namnet blir i så fall, liksom Dagermans Gud, inbegreppet av längtan. En sådan 

tolkning harmonierar med min läsning, där de gestaltar konstens strävan mot transcendens. 

Hennes make – Hugo (den apolliniska principen) – svarar å andra sidan mot Newtons vilja att 

finna lugn och ro i lagarnas hus. 

Äktenskapsskildringens dramaturgi centreras kring det som inte händer.72 I sin 

avhandling Jaget, friheten och tystnaden hos Willy Kyrklund (1981) ställer Gunnar Arrias ”det som inte 

händer” i förhållande till positivismens verifierbarhetssats.73 Enligt Arrias finns en spänning 

mellan denna och Kyrklunds författarskap. Exempelvis första meningen i Polyfem förvandlad (1964) 

parafraserar verifierbarhetssatsen: ”Alla ord, när handling fattas, äro dåraktiga och tomma.”74 I sin 

tillspetsade form innebär satsen nämligen att värdefrågor är att betrakta som nonsens, vilket 

vedervågar varje subjektiv upplevelse. ”Av samma tyg som djurens vävnader / vi äro gjorda” – 

men samtidigt är vi sånt stoff som drömmar vävs av.75 Sålunda ställs subjektets egen existens i 

tvivelsmål av det förnuft som utvecklats för att främja hennes fortbestånd.76 Särskilt i Arrias 

läsning relaterar klyvningstematiken till denna apori. 

En kyrkklocka inleder Kyrklunds berättelse: “Bing bång” (s.77).77 Den 

onomatopoetiska tonen anslår inifrånperspektivet. När vi först möter Solange är hon barn nog att 

dansa till tidens gång. Som liten har man ju ännu inte lärt sig klockan. Modern är glad, kanske 

kommer dottern in vid Kungliga Operan. ”Det är ingen dålig framtid att kunna försörja sig själv”, 

säger hon (s.77).  Idén om att hålla takten och försörja bildar med klockslagen ett ackord som 

ljuder genom romanen. 

                                                           
71 Hjalmar Söderberg, Den allvarsamma leken (Albert Bonniers Förlag 1912), s.104. Min kursivering (Meningen är själv 
ett citat från en dikt av Bjørnstjerne Bjørnson, ”Undrer mig på, hvad jeg får at se”.) (1858).  
72 Berättelsen ”skall endast handla om det som icke hände och om den kamp som utspelades i det som icke hände”. 
Kyrklund (1995), s.108.  
73 Gunnar Arrias, Jaget, friheten och tystnaden hos Willy Kyrklund (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen 
vid Göteborgs universitet 1981), s. 62-66. 
74 Kyrklund (1995), s.319.   
75 Ibid. s.460.  
76 Verifierbarhetstesen är central även för Adorno. Jfr: ”Positivismen, som till slut inte ens gör halt inför det 
hjärnspöke i bokstavligaste mening som utgörs av tänkandet självt, undanröjer därmed den sista uppehållande 
instansen mellan det individuella handlandet och den samhälleliga normen.” Adorno och Horkheimer (2012), s.45.  
77 Klockan anslår ”grundackordet i en roman som beskriver människans exil från Gud och hur hon i denna exil får 
kämpa för att behålla sin mänsklighet”. Widhe (2005), s.118.   
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Solange bor i kvarteret Kopplet på Dianavägen.78 På gården gungar Solange; hon 

tar sats och föreställer sig hur hon fjärmar sig från bostaden. Men likt en klockpendel – eller ett 

koppel – återgår rörelsen till utgångspunkten och kringskär lekens trollkrets. Likväl dansar hon 

hem, ”omedveten, säker och avspänd” (s.78), trots att hon hör okända stämmor från 

vardagsrummet. Men den friktionsfria rörelsen genom tid och rum är förbehållen barndomen. 

För väl i vardagsrummet anmärker den främmande på att flickan inte kan hålla takten.  

Självmedvetenheten ingjuter ett svårmod i världen, men hon gråter inte utan tänker: ”Jag har väl 

blivit stor.”(s.79) Hädanefter är tiden ur led. Världen och själen går isär. På skolbalen heter det: 

”att orkestern dunkade, men hennes hjärta dunkade också”, varför hon inte förmår skilja takterna 

åt (s.79). I en ansats att studera takt lånar hon en bok om dans som hon i smyg studerar på 

toaletten. Men den rätta känslan är inget man läser sig till.79 

Kluvenheten vidgas av arbetslivet, som präglas av effektivisering och skildras med 

byråkratisk prosa. Som en apollinisk karikatyr kan en mapp heta Aristoteles och stamma ur 

”åratals vetenskapliga forskningar” (s.82). Kontorsföremålen strömlinjeformas för någonting 

”som var ingenting, någonting så till den grad tomt och fåfängt, att fastän man höll på med det 

hela dagarna så hade man svårt att erinra sig vad det egentligen var” (s.87).80 De anställda är idel 

kvinnor. Men det är en manlig vikarie som personifierar atmosfären. Han är tyst, korrekt och gör 

vad som förväntas. Dessutom har hans hjärta stannat.  Additionsmaskinen tjänar som substitut: 

med fem slag i minuten låter den blodet pulsera genom tjänstemannens ådror.81 

Solange hanterar den omänskliga situationen genom att spalta upp livet i en 

mekanisk och en emotionell del. Målet är att ”klockan fem när jag går ut genom kontorsdörren 

skall en strömbrytare vridas om i min själ och alla minnen från denna drömlika plats skall 

slockna” (s.84). Innan dess kan ansiktsmusklerna endast slappna av på toaletten. Där stängs 

dörren om ett behov som ”[i]ngen chef i världen kan förmena en” (s.85). Isoleringen erinrar i all 

sin vardaglighet om Guds evighet, för den erbjuder ett utrymme för hennes egen takt. Toalettens 

avloppsfunktion understryker samtidigt hur motbjudande denna är för kontorsverkligheten. I 

avskildheten slår hennes tillgjorda leende – som liknats vid Mona Lisas (s.81) – om till sin 

motsats. Taktlösheten tar sig nya uttryck. Hon grimaserar åt en arbetskamrat som väntar på andra 

                                                           
78 Redan namnen vittnar om en stadsplanering som apolliniskt tämjer mytens mångfald genom ett enhetligt logos. 
79 Angående takt skriver Adorno: ”Vad taktkänslan skulle åstadkomma var tvärtom lika paradoxalt som dess 
historiska växtplats. Den krävde en egentligen omöjlig försoning mellan konventionens oberättigade och individens 
ohemula krav. På annat sätt än i förhållande till konventionen kunde takt över huvud taget inte mätas. Den 
representerade, om än i aldrig så förtunnat skick, det allmängiltiga som utgör själva det individuella kravets substans. 
Takt är en avståndsbestämning. Den består i medvetna avvikelser.” Theodor Adorno, Minima Moralia: Reflexioner ur det 
stympade livet (1951), övers. Lars Bjurman (Arkiv förlag 1986), s.41.  
80 ”The endurer’s awareness of time implies time as an agonozing dimension of life that needs to be repressed.” 
Roland Paulsen, Empty Labor: Idleness and Workplace Resistance (Cambridge University Press 2014), s.66.  
81 Han håller takten lika väl som den docka Dagermans Gud förälskar sig i.  
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sidan dörren, skrevar och gestikulerar mot sitt kön – gör sig i stort så frånstötlig som möjligt 

(s.85). Maskandet renderar henne mycket riktigt en anmärkning.82 

Den medvetna uppspaltningen visar sig vara till förfång för tillvaron i stort. Detta 

är påfallande, då redan det följande partiet präglas av en betydelseglidning mellan dröm och 

verklighet. Utifrån denna vill jag mena att Solange står inför samma klyvning som Dagermans 

Gud. Må så vara att ”livet är en dröm” (s.88) – drömmen måste likväl treva sig fram längs med 

stadens kalla verklighet. Om söndagarna kan dess kanter rispa ens hud. Ut sipprar litet blod och 

man skymtar en ”verklighet av duvor i vårsöndagssol högt uppe på takrännan, förnumna otydligt 

från gatans botten genom slutna ögonlock” (s.89).83 Men vardagarnas målinriktning ger ingen ”tid 

att sakta stegen och känna efter om kanske verkligheten bodde bak hörnet, för där bodde ingen 

verklighet” (s.89). Livet likställs alltså med drömmen; begreppsparet utgör i sin tur en 

motsättning till verkligheten. Denna verklighet beskrivs ömsom som något eftersträvansvärt, 

ömsom som ”alltför hård för att kunna gripas av dimveka drömhänder” (s.89).  Jag spårar denna 

betydelseskiftning till ett ekonomiskt system där varje detalj rationaliserats i hänseende till 

helheten, men där helhetens ändamålsenlighet är outtalad.84 Kontorstillvaron effektiva 

meningslöshet är därför att betrakta som ett samhälleligt mikrokosmos. 

Ändå vill Solange vara ”[v]ildhjärtad, impulsiv, frikostig” (s.94). Det är betecknande 

att hennes strävan inspirerats av romanläsning; därigenom relaterar Solange metafiktivt till 

Adornos tankar om konstens transcendens, dess löfte om något mer. Hennes försök att omsätta 

viljan i praktik – genom att överlämna sin spårvagnsbiljett till en främling – avtecknar sig mot 

Dagermans ord om handlingens räckvidd. Men på biljetten står det ”får ej överlåtas” (s.95). 

Därför fördöms gesten av mottagaren, som visar sig vara den plikttrogne vikarien med konstgjort 

hjärta – Hugo.  Att bryta mot den atomistiska överenskommelsen genom en medmänsklig 

handling är för Hugo liktydigt med aggression. Handlingen demonstrerar möjligheten för 

villkoren att ändras, varför det närvarande implicit ifrågasätts. Hugo själv uttrycker förhållandet 

genom en bearbetning av Leibniz teodicé: ”om alltså hela världen uteslutande vore ond, så skulle 

ingen kunna lida av eller ens bilda sig en uppfattning om ondskan” (s.97) – varför denna värld 

inte kunde vara den sämsta av tänkbara världar. Solange har yppat sin dröm i Lagarnas hus och 

Hugo kontrar med defaitism: “Det är livet som lever dig. Och när du är slutlevad så går livet 

vidare.” (s.96) 

                                                           
82 En anmärkning som i rakt nedstigande led härstammar från Newtons dagar: ”redan år 1700, kommer vi in i den 
disciplinerade industriella kapitalismens välkända landskap med tidsscheman, tidskontrollanter, angivare och 
bötesbelopp”. Thompson (1983), s. 41.    
83 ”Scars of damage and disruption are the modem's seal of authenticity; by their means, art desperately negates the 
closed confines of the ever-same […].” Adorno (1997), s. 23.  
84 jfr: ”[G]enom att det som är natur inom människan förnekas blir inte bara den yttre naturövervinnelsens utan 
också det egna livets ändamål förvirrat och oklart.” Adorno & Horkheimer (2012), s.70. 
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Meningsskiljaktigheterna till trots följer fler möten, då de talar om världens 

beskaffenhet. Solange ber Hugo att berätta om sin barndom.  Denne svarar att han kanske aldrig 

varit barn, men väl liten. Hans första uppfinning var en trollstav, prydd med en stjärna. Genom 

en sinnrik koncentration av ”pinnar och tappar” kunde den ” avgränsa och uttaga” det man 

önskade (s.100).85 Dock som mest ett öre åt gången; och hans moster önskade sig mer pengar än 

så.  Utan att nedslås fortsätter den lille Hugo med ett slags L’homme machine – en ”självtalande 

man, från vilken jag eliminerade alla i det sammanhanget överflödiga kroppsdelar” (s.100).86 

Hans äldsta minne är en ritlek – ”en klockkurva och i kurvytan två hemska ögon”. 

(s.101) Juxtapositionen av ”hemsk” och ”klockkurva” förstärker genljudet från inledningens 

klocka. Motivet är näcken, beskriven som en gaussisk sannolikhetsfördelning. Denna är mer 

bekant som engelskans bell curve och har blivit emblematisk för statistik. Klockformen erinrar 

därtill om Theodors Kittelsens målning Nøkken (1904), en avbildning som framhäver väsendets 

mörker. Näcken hos Kittelsen ser signifikativt nog ut som en grästuva. Därmed menar jag att 

Hugos första minne förebådar Solanges bortgång.87 

Varslet inskärps när Hugo beskriver hur man går in genom näckens ögon. Där 

finner han sparsamt möblerade salar med ”präktig elektriskt belysning” (s.101). Manskap sover, 

gräs växer och boskap betar. Det sista oroar den lille Hugo: ”Jag vet att kvartslampan ersätter 

solen för barn och även vuxna, men jag är inte fullt säker på att den gör det också för gräs och 

grönsaker.” (s.101) Med allegorins entydighet demonstrerar Hugos första minne alltså hur den 

apolliniska principen etablerar en andra natur. 

I sin biografi om näcken beskriver Joachum Stattin denne som ”en förmedlande 

länk mellan natur och kultur”; även i vidare bemärkelse fungerar väsendet som ett slags 

”gränsmarkör”.88 Ett intressant parti berör näckens disciplinära funktion. Utifrån synen på 

naturen som ”ett produktionslandskap” kunde skräcken för det övernaturliga hålla människorna 

inomhus under natten. Detta främjade vilan inför arbetsdagen.89  Men det övernaturliga är 

tveeggat. För näcken och hans demoniska musik utgör en lockelse, kopplad till en syndighet ”dit 

också dansen hörde”.90 Ernst Josephsons målning, vilken sedan sin tillkomst (1882) blivit 

                                                           
85 Ordvalet erinrar om optikens tappar och stavar. Trollstavens ”avgränsande” funktion skulle i förhållande till optik 
kunna beskriva selektiv varseblivning. 
86 Jfr: ”Tänkandet förtinglar sig till en självgenererande, automatisk process, som tar efter de maskiner den själv 
producerar, på det att de till slut skall kunna överta dess funktion.” Adorno och Horkheimer (2012), s. 40. 
87 ”En tuva starrgräs blev du, Solange, för all din längtans skull.” Kyrklund (1995), s.139. 
88 Jochum Stattin, Näcken (Carlsson Bokförlag 1992), s.49.   
89 Ibid., s.55–57. 
90 Ibid., s.39.    
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stilbildande i Sverige, betonar musikens trollmakt.91 Hugos bild är däremot renons på fara såväl 

som lockelse. Kvartslampan i näckens kranium bekräftar att upplysningen utrotat än en kvarleva 

av folklig övertro.92 Samtidigt understryks väsendets demoniska själlöshet – han ”skall Guds barn 

dock aldrig bliva!”.93 

Dessa motstridiga sidor hos näcken sammanstrålar i bokens nästa episod. Hugo 

och Solange företar en utflykt till Drottningholm. Tonläget är lyriskt och präglas av en återhållen 

undergångsromantik: ”när träden fällde sina löv förstod man att det skedde därför att de ville visa 

sin bark.” (s. 103) Slottet med trädgård och omnejd iscensätter en andra natur. Adorno framhäver 

att vårt koncept av naturen och det natursköna utvecklas i motsats till just den franska trädgården 

och klassicismens konstlade harmonibegrepp.94 Tidigare har vi läst om hur olämpliga personer 

ska underställas trädgårdssaxens visdom: ”I franska trädgården skall alla häckar vara fyrkantiga 

och alla träd trekantiga.”95 (s.87-88) Inför denna visdom står de nu vid ett lustslott och lyssnar till 

tiden i form av ”[t]akskäggets kläppalösa klockor [som] ringde in förgängelsen” (s.104). De missar  

den sista spårvagnen och lämnas ensamma i konstnaturen. Utan att någon part synes passionerad 

följer så en sexscen, präglad av likgiltig våldsamhet.  Intimiteten är ”vinglös, hjälplös, i 

kitinpansrad ensamhet – två insekter kvarglömda av hösten […] din stora klo hårt om min 

mellankropp och min gadd i din bakkropp djupt” (s.105).96  Denna ”naturliga” kärleksakt 

föranleder äktenskap, emedan de är ”mycket fattiga och mycket obetydliga” och därför inte ”på 

något sätt [får] sticka av från massan” (s.105). 

Särskilt som uppgivenheten genomsyrar Kyrklunds äktenskapsskildring, ansluter 

den sig, som nämnts, till en nordisk och inhemsk tradition.  Solanges dans rör sig sålunda till 

efterklangen av Noras tarantella i Ibsens Et Dukkehjem (1879). Men på grund av hennes bristande 

musikalitet kommer dansens subversiva potential inte folkhemshustrun till del. Samlevnaden blir 

”en klanglåda för ett oanat instrument. En klanglåda utan ljudöppning, vars toner går inåt, 

återkastas från vägg till vägg och kvävs.” (s.112) Istället för sång bryter Hugo ut i en tirad. Han 

                                                           
91 ”Näcken framstår här som en symbol för det lockande och farliga i naturen men fungerar också som en allegori 
över konstnärens ensamhet.” 
http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/n%C3%A4cken 
92 Jfr: ”En på demoner och deras begreppsliga avkomlingar grundligt rensad tillvaro antar i sin renskurade naturlighet 
just den numinösa karaktär som i forntiden betraktades som ett verk av demoner.” Samt:”Under varuekonomins 
utbredning skingras mytens hotfulla moln undan för undan av det kalkylerande förnuftetets sol, under vars iskalla 
strålar ett nytt barbari växer fram.” Adorno och Horkheimer (2012), s.43 respektive s.47. 
93 Erik Johan Stagnelius, Samlade skrifter V (Atlantis 2013), s.139.  
94 Jfr exempelvis: Flodin (2009), s.110.  
95 Om Drottninghom, som representant för en fransk trädgård, uttalar sig Kyrklund långt senare: ”En anläggning 
med raka linjer, totalt symmetrisk, med grusgångar och klippta häckar, en lovsång till det mänskliga förnuftets 
begränsning framförd med tulpaner.” ”Matematiken som drottning och tjänarinna” (Anförande på Chalmers 
tekniska högskola, Göteborg 17.4.1991.) Omtryckt i Kyrklund (1996), s.592.  
96 För att belysa vetenskaplig konsensus om kärlekens natur citerar Adorno och Horkheimer ur Briffault R Mothers 
The Mothers (1927) – ”utan tvivel ingår tillfogandet av smärta i bilden”. Adorno och Horkheimer (2012), s.129. 
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uttrycker förakt för handlingsmänniskorna och jävar därigenom sin förmenta uppgivenhet: han 

har inte gett upp, han vill något mer. Han vill handla, liksom de ”otrötta, som vet intet om 

verkligheten men allt om livet. Men den som har sett verkligheten, för honom är livet en 

dröm.”97(s.115) Och därför handlar han inte. 

En förändring sker så till det yttre. Paret får ett barn.  ”När barnet föddes blåste 

vind, stark vind.” (s.115) Det skulle kunnat vara dammsugarens luftdrag: för ”[s]edan hon fick 

ungen hade hon arbetat i hemmet” (s.117). Den tidigare ansatsen att skilja kontorsvillkoren från 

fritiden kom till korta. Toaletten erbjuder nu också bostadens enda fristad. Bland varusamhällets 

överflöd kvarstår toalettbestyren som en karikatyr av ”naturliga” behov.98 Behovens smutsighet 

försäkrar att man lämnas i fred. 

 

Man kan läsa poesi på klosetten men man kan inte göra det i samma rum där Hugo prasslar med tidningen. 

Man kan läsa poesi sittande på klosettstolen med fötterna mot värmeledningen och bruset i rören är såsom 

bruset i människan själv: ett sällsamt brus av motbjudande vätskor i tunnlar, schakt och kapillärer. (s.116) 

 

Lyriken föredrar toalettpapper framför dagspressens trycksvärta.99 I denna 

avskildhet, som sammanfaller med vardagens avfallsstation, glimrar drömmarna förbi. 100Avföring 

är skamligt, rent av djurlikt; men enligt Adorno är det just insikten om att människan är en del av 

naturen – inte ett sui generis – som härbärgerar potentialen till förändring.101 Djurlikheten tas till 

intäkt för att samhällsformen är historiskt uppkommen.102 Citatets jämförelse mellan kropp och 

infrastrukturell samhällskropp är därför intressant. Liknelsen understryker å ena sidan att 

individen är förtingligad. Å andra sidan ger den en organisk prägel åt stadslandskapet, vilket 

antyder att även det urbana är natur. Metaforikens dialektik rör sig inom en för Adorno falsk men 

fundamental dikotomi: klyvningen mellan mänskligt och naturligt. 

                                                           
97 Widhe påpekar att ”romanens stora konflikt […] framstår som Hugos snarare än Solanges – den tycks utspelas 
inom honom”. Widhe (2005), s.116. 
98 Jfr: ”ju mer människan ser sig själv och sin historia som något motsatt naturen, desto mer bunden blir hon till 
naturen. Denna omedvetna naturbundenhet leder till ett samhälle som stelnar till andra natur, till något som tycks 
omöjligt att förändra fastän det i själva verket är något historiskt uppkommet.” Flodin (2009), s.70. 
99 Lyrikens förhållande till det skitiga förebådar flera viktiga författarskap, särskilt kvinnliga. Som exempel på en 
intressant analys, se Sofia Gräslunds Skitiga lilla uppsats. En undersökning av fittljuset och tonårskiten i Ann Jäderlunds I en 
cylinder i vattnet av vattengråt, Magisteruppsats framlagd vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet 
2008. 
100 Medvetenheten om att kulturen under sin hermetiska funktionalitet och självtillräcklighet döljer sin egen solkighet 
kastar enligt Adorno ljus på den moderna kostens ”predilection for the shabby and filthy as well as on the allergy to 
splendor and suaveness”. Adorno (1997), s.130.  
101 Denna uppfattning om kroppslighet kan kopplas till ”’den hälsosamma hågkomsten av djurlikheten som träder in 
i Kafkas berättelser’ istället för människovärdet, borgerlighetens högsta begrepp.” Flodin (2007), s.119.  
102 Medvetenheten om att kulturen under sin hermetiska funktionalitet och självtillräcklighet döljer sin egen solkighet 
kastar enligt Adorno ljus på den moderna kostens ”predilection for the shabby and filthy as well as on the allergy to 
splendor and suaveness”. Adorno (1997), s.130.  
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Även individens matintag förbinder henne med samhällskroppen. Att försörja sig 

själv omfattar just mat och husrum. Därför är det betecknande att Solange uttryckligen behandlas 

illa av butiksbiträdet, som 

 

vet att hon inte vågar protestera […]. Hugo gillar livligt charkuteribiträdets beteende. Han 

anser att det så utomordentligt väl överensstämmer med verkligheten. Han gillar alla som är svinaktiga eller 

nonchalanta mot Solange. Det lär henne att inse verkligheten. (s.117) 

 

Hugo riktar en selektiv varseblivning mot indicier som fostrar uppgivenheten. 

Detta är, enligt Adorno, konsekvensen av ordningens primat – av ett logos som själv inte lyder 

under något högre syfte annat än att styrka det bestående. ”Verkligheten” är historiskt 

uppkommen. Men Hugo synes förlika sig med sakernas tillstånd, genom att intala sig att de är 

oföränderliga. Hugos resonemang ”avgränsar” och ”uttager” vardagens element tills de som 

genom ett trollslag slår över i fatum.103 Arrias beskriver Hugos handlande som diaboliskt.104 I min 

läsning är det snarare oförnuftigt – särskilt som Hugo så noga inskärper sin rationalitet.

  ”Upplysning är med Kants ord ’människans utträde ur sin självförvållade 

omyndighet. Omyndighet är oförmågan att begagna sig av sitt förstånd utan annans ledning.’”105 

Att vara vuxen är att vara myndig. Myndig är den som inrangeras i arbetslivet och försörjer sig 

själv (som Solanges mamma inledningsvis sade). Ens tid som anställd förvaltas av arbetsköparen. 

Sålunda Hugo: ”Jag tycker inte om att vara förnuftig. Men jag måste vara det. Min ärade 

överordnade måste det inte.” (s.122) Managern njuter sitt oförnufts otium och arbetaren lämnas 

med en paradox. Förståndet förråder subjektet. Men Hugo låter sig inte luras – han är upplyst 

nog för att se sig bedragen på sin upplysning. Samtidigt är han förnuftig nog att intala sig själv att 

han är förnuftig. Den förmenta självtillräcklighet som springer ur förnuftet vidmakthåller 

underordningen.106  Detta är följden av att ett känslolöst ratio utgör grunden för mänsklig 

värdighet. Tankens skärpa premieras. Varthän udden riktas är likgiltigt – och ve den som spjärnar 

mot. Kant talar till och med om ”plikten till apati” som en förutsättning för individens 

fullkomnade förnuft.107 

Inför denna förståelse av värdighet får exempelvis ett differentierat känsloliv stryka 

på foten. Att känna sig naturen tillhörig, att bli ett med sin omvärld: evighetens synpunkt, 

                                                           
103 Resonemanget infriar trollstavens löften.  
104 Gunnar Arrias, ”mitt tal är (1) annat tal” i antologin Skeptikerns dilemma: Texter om Willy Kyrklunds författarskap, 
Vasilis Papageorgiou (red.), (Brutus Östlings Bokförlag Symposion 1997). Se särskilt s.35–37. 
105 Adorno och Horkheimer (2012), s.97. Ursprungscitatet kommer från, Immanuel Kant, Vad är upplysning? övers. 
Ulf Peter Hallberg (Symposion Bokförlag 1989), s.27. 
106 ”Arbetarnas maktlöshet är inte bara en bluff från de härskandes sida, utan en logisk konsekvens av det 
industrisamhälle som ansträngningarna att undgå antikens fatum till slut har utmynnat i.” Ibid., s.52. 
107 Jfr ibid., s.111.   
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förnummet genom humanismens prisma – allt detta prisgivs åt ett frikopplat logos. Just 

inbillningskraften, möjligheten att överskrida kugghjulsfunktionen för att omdana verklighetens 

element, underställs den upplysta skalpellen. Snittet följer trädgårdssaxens visdom och förbereder 

subjektet på att ”pressas i en samhällsmaskin och veta att varje sekund dör någonting man vet 

inte vad, att skynda på med detta döende för att uthärda det: att skära av den grova nerv som 

leder smärtan” (s.133). Skalpellen speglar endast rummets timliga utsträckning: genom att 

undvara potentialens livsnerv blir man osårbar som stadens hårda verklighet. 

Den apati som Hugo tillägnat sig är i min läsning förbunden med romanens 

koncentrat av hopplöshet: tröttheten. ”Endast den otrötte kan finna tillräckligt enkla och sanna ord 

när han talar om tröttheten. [...] Tröttheten är en tystnad.” (s.105) Aporin ansluter sig till Adornos 

tankar om den autentiska konstens dilemma.108 Att obeskrivligheten även för Hugos del 

understryks hade kunnat förena paret. 109 Men hans bortförklaringar överröstar den undanträngda 

naturen. Sarkasmer och snusförnuft utgör därmed en fasad som fulländar barndomens idé om en 

självtalande man. I ett försök att finna ett adekvat utlopp för uppgivenheten föreslår Solange att 

han istället borde slå henne. Men det är bara klockan som slår: 

 

Deras hushåll gick som urverk. […] Så tänkte hon på alla köken i våningarna ovanför och 

under, där stod nu alla fruarna i en hög ihålig pelare med mellanbottnar, alla ovanför 

varann, alla med spisen åt samma håll och fönstret åt ett annat och lagade mat åt sina 

respektive män. (s.118) 

 

Handlingsmönster och språkbruk har likriktats till den grad att människorna sammanstrålar i 

tystnad. Den sociala ingenjörskonsten har uppfört ett omvänt Babels torn, vars pelarform erinrar 

om panoptikon.110 Jag menar att Foucaults resonemang är tillämpbart, särskilt som den 

disciplinerande blicken vänds inåt. Exempelvis knyter Solange ”händerna i förtrytelse över detta 

krav på att hon skulle vara lycklig” (s.120). Istället för att tillmätas ett egenvärde, ses lyckan som 

                                                           
108 ”Aesthetic transcendence and disenchantment converge in the moment of falling mute.” Adorno (1997), s.79.  
109 Tystnaden är central även för Walter Benjamin. Jfr: ”My concept of objective and, at the same time, highly 
political style and writing is this: to awaken interest in what was denied to the word; only where this sphere of 
speechlessness reveals itself in unutterably pure power can the magic spark leap between the word and the 
motivating deed, where the unity of these two equally real entities resides. Only the intensive aiming of words into 
the core of intrinsic silence is truly effective.” Walter Benjamin, Correspondence, 1910-1940, övers. Manfred R. 
Jacobson och Evelyn M. Jacobson (Chigaco, 1994), s.80.  
110 ”Det är ett sätt att infoga kropparna i rummet, att fördela individerna i förhållande till varandra […].” Michel 
Foucault, Övervakning och straff: fängelsets födelse, övers C. G. Bjurström (Arkiv förlag 1987), s.240. Det är först när man 
funderar på att lämna samhällskroppen som dess tvingande karaktär gör sig påmind. Att sticka av från massan påtalas 
gång efter annan som en påtaglig fara, exempelvis i det redan anförda partiet om att ingå äktenskap, Kyrklund (1995), 
s.105–106.   
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ett kvitto på korrekta livsval. Själva glädjen får därmed en kontrollfunktion, varför 

förnöjsamheten blir en värdig efterträdare till folktrons väsenden.111 

”Plötslig som en gud, och så flyktig” (s.128) gör Ivar Emilson så sitt inträde till detta avförtrollade 

men illusoriska känsloliv. Kyrklunds visserligen ironiska liknelse låter sig kontrasteras mot 

Dagermans Gud. Den gudalike Ivar är nämligen en diktare som genomlevt ”verkliga svårigheter” 

(s.134), varför hans skrivande anses skildra dessa med rättvisa. Paret har åhört ett av hans 

föredrag. Brist på husrum för natten visade sig vara en svårighet, varför Solange bjuder honom 

till familjens lägenhet. Ivar tackar ja med en självklarhet som står främmande för Hugos 

biljettirad. 

Arbetarförfattaren förenar egenskaper som makarna eftersträvar respektive avundas. Hans 

drömveka händer skriver med en viljestyrka som annars förbehålls de otrötta – alltså de ”som vet 

intet om verkligheten men allt om livet” (s.115). Denne diktens gudom undgår isoleringen som 

kringskar Dagermans Gud. Ivar tror sig ha verkligheten i sin hand. Jag menar att Adorno skulle 

invända (se min senaste fotnot). Även i texten råder delade meningar, vilket resulterar i att Emil 

och Hugo ställer sina verklighetsuppfattningar mot varandra.112 Den skrytsamma kampen om att 

definiera verkligheten liknas vid att se en kvinna naken, därtill ”när hon satt på klosetten och fes” 

(s.130).113 

Männens konflikt centreras kring att Hugo anser att överlevande fordrar 

uppgivenhet. Men Ivar menar att man måste leva – och för att leva måste man kämpa. Hugo 

invänder: ”Jag önskar mig någonting som jag kan bemästra. Jag önskar mig inte en röd hingst, 

som jag inte kan bemästra. Jag önskar mig lugn och ro, som jag kan tänka mig att jag skulle kunna 

bemästra.” (s.130) Resignationen blir paradoxalt nog liktydig med seger och herravälde; men hos 

Hugo reduceras segern (och reducerar Hugo) till självövervinnelse, självbehärskning. Ivar påpekar 

att Hugos önskan i så fall har uppfyllts, utan att lindra hans missnöje. 

Dialogen följer klyvnadens dialektik. Framgång såväl som nederlag involverar 

behärskning. För Ivars kamp förutsätts självövervinnelse, när subjektet betingar sin trötthet. 

Genom att sålunda uppnå livet på samhällets villkor rättfärdigas dessa. Men den som faller till 

föga inför tröttheten måste bemästra förnimmelsen av att livet kunde vara annorlunda. Denna 

stillas inte med mindre än den ”självstympning i förnuftets namn”(s.138) då livsnerven som leder 

                                                           
111 Detta styrker ytterligare min läsning av Solange som en representant för Adornos autentiska konst. Jfr: ”Art that 
forswears the happy brilliance that reality withholds from men and women and thus refuses every sensual trace of 
meaning, is spiritualized art; it is, in its unrelenting renunciation of childish happinness, the allegory of the 
illusionsless actuality of happiness while bearing the fatal proviso of the chimerical: that this happiness does not 
exist.” Adorno (1997), s.137. 
112 ”Självbevarelsen har med jämna mellanrum funnit sig tillspetsad till det val mellan överlevande och undergång 
som alltjämt går igen i principen att av två motstridiga satser bara den ena kan vara sann och den andra falsk”. 
Adorno och Horkheimer (2012), s.45. 
113 Denna fånighet antyder återigen toalettens funktion som verklighetsförmedlare.    
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smärtan bortopereras. Lugn och ro likställs med att utrota längtan. Att samtalet med Ivar inte når 

en upplösning men slutar i en öppen parentes – ”vid dörren står – (längtan längtan längtan ((” 

(s.135) – visar på hur ”lugnet” därtill fordrar en fortlöpande vivisektion. 

I nästa parti är allting som vanligt. Solange står ensam i sitt kök och lyssnar till 

kyrkklockan. Två slag – det betyder söndag: alltså en av de verklighetsnära dagarna, när blod 

kunnat sippra ut. Men det är inte söndag. Associationen stammar ur hennes skolår, då man 

endast stannade hemma och hörde klockan på röda dagar. Implikationen är att tiden ömsom stått 

still, ömsom gått henne förbi – vilket inskärps av det ”Bing bång” som inledde boken. 

Mätenheterna består men tiden går. För egen del är hon ”[k]var i Kopplet”(s.136). 

Men i den fulländade uppgivenheten förändras självbilden. Under en promenad 

skådar hon det inre ljuset i form av ”ögonlockens röda himmel med sol i blodgenomflutna 

kapillärer” (s.138). Genom stängda ögon varseblir hon naturens ”mer”: det drömska sken som 

stundtals skimrade över tillvaron kom inifrån. Visionen förebådar hennes sällsamma förvandlig. 

Den utgör ett slags naturens hågkomst, särskilt som kapillärerna tidigare liknats vid husets 

vattenledningar. Och där är den: hon står ”ansikte mot ansikte med en älgkalv” och följer med 

den in i skogen (s.138). 

När hon träder ut ur bebyggelsen blir prosan lyrisk. Hon vandrar bland ekorrbär 

och trollbär, kråkklöver och lakritsrot tills hon stannar upp, ”av fruktan för att komma ut ur 

skogen igen” (s.139). Namnuppräkningen framhäver naturens mångfald, allt det partikulära som 

begreppet ”naturen” inte når.114 Floran blir därmed, vill jag mena, en pendang till det 

katalogiserande kontorsspråket. Bland arbetsplatsens andra natur var tiden särskilt plågsam; men 

tidens gång försonas genom växtlighetens rytm. Det onomatopoetiska frambesvärjer bokens 

första sida. ”Bing bång bing bång, granarna dansar.”115 (s.139) Granarnas dans är hennes dans 

och skogen är minnesreservoar för den harmoni hon kände med världen som barn. Så sipprar 

vatten in genom hennes skor. Ordvalet anknyter till blodet som förband henne med verkligheten 

genom att sippra ut. 

 

Det kalla vattnet gjorde hennes fötter känslolösa, öppnade en bräsch i hennes kontur. 

O uppgivenhet – 

jagets förrådda portar – (s.139) 

 

                                                           
114 Jfr: Kerstin Ekmans ord: ”Och när jag som amatörbotanist förstår att barnen i skolorna inte längre får lära sig 
namnen på växterna – då oroar jag mig för vilken sorts värld vi får.” ”Kerstin Ekman: Jag har ett ansvar att sticka 
upp med lite bildning.” Dagens Nyheter 28/8 2015 http://www.dn.se/dnbok/kerstin-ekman-jag-har-ett-ansvar-att-
sticka-upp-med-lite-bildning/ 
115 Rörelsen framstår som dess mer frigörande i förhållande till Dianavägen, där vi just läst hur “[g]ungorna svängde i 
galgen”. (s.138) 

http://www.dn.se/dnbok/kerstin-ekman-jag-har-ett-ansvar-att-sticka-upp-med-lite-bildning/
http://www.dn.se/dnbok/kerstin-ekman-jag-har-ett-ansvar-att-sticka-upp-med-lite-bildning/
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Vatten är en standardbild för det undermedvetna. Den ordnande apolliniska principen, den som 

har avgränsat hennes kontur, överväldigas nu av det dionysiska. Den cementerade identiteten 

öppnar sig för naturens mångfald, dess ”mer”.116 Men eftersom Solange anpassat sig till 

apolliniska, till självbehärskning och försakelse, kommer upplösningen till priset av hennes liv. 

Den resignation som Hugo motiverat med överlevnad leder till döden. För att uppleva Tidens fylde 

måste hon gå ur tiden: ”Jord är du och jord skall åter bli”(1 Mos 3:19). Bibelordens bokstavliga 

tappning bryter av mot folkhemsskildringen; men de fullföljer Kyrklunds intention att teckna en 

upplevelse inifrån. Och inifrån utanförskapet kan evigheten skymta. 

 

IV. Sammanfattning 
 

I uppsatsen har jag med stöd i Adornos reflexioner om estetik och upplysningens dialektik 

försökt närma mig ett av modernitetens predikament. Texten har vuxit fram kring känslan av att 

Dagermans och Kyrklunds verk ger uttryck för väsentligen samma oro som jag inledningsvis 

skisserat: Förnimmelsen av att någonting går förlorat. 

Den materiella standarhöjningen har sedan verkens tillkomst förblivit en central 

aspekt av Sveriges självbild. Men rekordåren är förbi. Från och med sjuttiotalet har nationens 

ekonomi präglats av periodiska kriser. Samtidigt fortsätter tillväxten. Kristillståndet gör sig likväl 

kännbart, bland annat genom ett hermetiskt schema.117 Detta är, vill jag mena, en följd av att 

tiden sedan Newtons 1700-tal alltmer betraktats som en ekonomisk angelägenhet.118 På 

bytesprincipens grund offrar vi därmed vår tid – våra liv – för att främja materiell tillväxt. Den 

senare är mätbar i Lagarnas hus och godkänns av verifierbarhetssatsen. 

Diskrepansen mellan varuöverflöd och tidsbrist är en klyvning som vidgar 

modernitetens sår. Tillväxten har blivit ett självändamål. Konsten transcendens, dess ”mer” 

påminner oss om att det kunde vara annorlunda. Om att situationen inte är mytisk, oföränderligt 

repetitiv eller ”naturlig” utan historiskt betingad. 

 

Genom att visa hur osann realiteten är i sin degeneration till andra natur, samtidigt som konsten med 

nödvändighet också är delaktig i denna realitet och således delaktig i osanningen, visar konsten hän mot 

sanningen: ”Genom sin blotta existens postulerar konstverk existerandet av något icke-existerande och 

                                                           
116 Jfr: Den ”underkuvade naturen firar åter sin försoningsfest med med sin förlorade son, människan”. Nietzsche 
(2000), s.25. 
117 För en aktuell behandling av hur tidsbristen till sist inkräktar på sömnens – drömmens – område, se: Jonathan 
Crary, 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep (Verso 2013) Utvecklingen föregreps av Newtons diagnos: ”Det 
mänskliga brottets art = en dröm i Lagarnas hus.” Dagerman (1983), s.267.  
118 Jfr: ”Tid är nu valuta. Den fördrivs inte, den investeras.” Thompson (1983), s.15.  
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kommer därigenom i konflikt med det senares verkliga icke-existens. [...] sant är endast det, som inte passar in 

i denna värld.”119 

 

Estetikens transcendens får allt svårare att hävda sig. Den linjära tiden tecknar en gränslinje 

mellan (konst)verk och verklighet.  Därför står konsten isolerad som Dagermans Gud eller 

undergår Solanges öde; men i sitt utanförskap står den sanningen nära. 

Detta är en uppsats i litteraturvetenskap. Ändå vill jag avslutningsvis återknyta till 

inledningens strävan att överskrida ämnesindelningen. Den allmänmänskliga frågan är: vad skulle 

ske ”om man sysslade mindre med överlevandet och mera med människan”?120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Källor och litteratur 
 

                                                           
119  Flodin (2007) s.148. Flodin citerar och översätter själv från Adornos Ästhetische Theorie.   
120 10tal  ”#1 »Vem som än yttrar sig någonsin om någonting har sagt någonting annat.« – Intervju med Willy Kyrklund Av 
Arne Florin och Claes Wahlin” 
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