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1. INLEDNING

Varje betydelsefullt verk äger otvivelaktigt en egen
stil bortom det slumpmässiga i gestalt eller i inspi-
ration. […] Det översätter ett unikt sätt att existera
och ge sig till känna i tal.1

Tanken om det litterära verket som ett eko av en medvetandeakt är central inom den tematiska
kritikens litteraturforskning. Man menar att en fördjupad förståelse av det liv, som genom
stilen konstituerar och konstruerar sig självt och samtidigt finner sin sanna stämma, nås bor-
tom det beskrivnas bokstavliga betydelse. Den här synen på text blev också vägledande för
hur denna läsning av Strindbergs novellsamling Svenska öden och äventyr skulle utvecklas.2

Den första delen av denna samling historiska miniatyrer skrevs under åren 1882-83. Som
forskningen sedan länge fastslagit är det, trots en medeltida scenbild, uppenbart att verket går
ärende åt Strindbergs tidstypiska, trotsiga politiska och sociala engagemang.3 Det naturalistis-
ka programmet anger tonen på novellernas textyta och bidrar till att blåsa upp första-
handsintrycket av en författarfurie, av en oförskräckt och agitatorisk titan. Den bilden över-
ensstämmer kanske med en allmän föreställning om en uppburen, obändig nationalförfattare.
Likväl blev mitt första läsintryck av Svenska öden och äventyr att bilden på något vis var
skev. Verket var undanglidande i sin självklarhet och lät sig inte fångas under en och samma
formel. Det föreföll som om det av författaren förmedlade porträttet försökte överskyla vissa
drag – eller skönhetsfläckar om man så vill – av tvivel, ovisshet och fruktan. Det här väckte
min nyfikenhet. Varför gav Strindbergs text ett så motsägelsefullt intryck? Nu var förvisso
kluvenheten i sig ingen banbrytande iakttagelse. Den har konstaterats av Strindbergsforsk-
ningen genom alla tider liksom av författaren själv. Emellertid låg nu skillnaden i att iaktta-
gelsen för många forskare var en slutsats medan den för föreliggande uppsats blev en ut-
gångspunkt: den kunde ha en särskild, utvecklingsbar betydelse.

Att i undersökningen försöka skapa en förståelse av den biografiska personen var inte ak-
tuellt. Inte heller ville jag betrakta Svenska öden och äventyr som ett psykologiskt dokument.
Det var inte viktigt att relatera textens skildrade upplevelser till en utomstående verklighet för
att bedöma om upplevelserna var adekvata. Det som intresserade mig var upplevelsen som
sådan, fenomenet ”att uppleva sig”, och hur och varför det var så. För ändamålet visade sig
den tematiska kritikens grundsyn och metodologi vara till hjälp. Den kunde föra blicken under
verkets textyta, den jag uppfattade som tillrättalagd och samtidigt motsägelsefull, in mot

                                                
1 Jean-Pierre Richard, ”Mallarmés poetiska universum”, i Hermeneutik. En antologi, red. Horace Engdahl m.fl.,
övers. Roland Lysell (Stockholm, 1977), s. 193, min kurs. Här föreligger inledningskapitlet till Richards av-
handling L’Univers imaginaire de Mallarmé (diss., Paris, 1961) i översättning.
2 August Strindberg, Svenska öden och äventyr I (1882-83), i August Strindbergs Samlade Verk 13, red. Bengt
Landgren (Stockholm, 1981).
3 Se t.ex. Landgrens kommentar i SV 13, s. 258 f.
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Strindbergs imaginära universum. Där kunde den tematiska kritiken frilägga ett medvetande
som i mönster och rörelser just översatte ”ett unikt sätt att existera”.4

Uppsatsen syfte är följaktligen att undersöka kluvenheten i Svenska öden och äventyr. En
första uppgift för syftets genomförande är att beskriva medvetandets samlande sätt att vara –
det existentiella projektet – och om kluvenheten på något vis är en springande punkt i detta.
En andra uppgift är att nå klarhet i kluvenhetens bakomliggande orsaker. Därför måste under-
sökningen till stor del göras mot bakgrund av Tjänstekvinnans son I-II (1886).5 En tredje upp-
gift är sedan att analysera hur det existentiella projektet, och sålunda inbegripet kluvenheten,
kommer till uttryck genom olika tematiska strukturer i Svenska öden och äventyr. I en avslu-
tande diskussion vill uppsatsen se om resultatet av syftets genomförande kan peka mot en för-
ståelse av Strindbergs författarskap i vidare mening.

Den metodiska ansatsen är som just nämnts tematisk kritik. Den visade sig lämplig härför
på en rad punkter. En sådan är grundsynen på den litterära texten. En annan är föreställningen
om medvetandets intentionalitet. En tredje är att den gör det möjligt att belysa den punkt där
interpretens och verkets horisonter möts och där en ny tolkning kan uppstå. Detta möte är
ibland föremål för invändningar – faller inte analysen offer för godtycklig subjektivism? I en
introducerande artikel till metodriktningen sammanställd av Bernt Olsson tas frågan upp. En-
ligt Olsson menar en av den tematiska kritikens främsta representanter, Jean-Pierre Richard
(f. 1922), att ”något bevis har man inte annat än det inre sammanhang kritikern själv funnit:
’la cohérence interne étant finalement ici le seul critère valable de l’objectivité’".6 Emellertid
vill uppsatsen stå ödmjuk inför förhållandet att tematisk kritik är en sammansatt metod, inte
minst på grund av den teoretiska förankringen i fenomenologin och hermeneutiken. Därför
ägnas ett antal sidor åt en redogörelse för den filosofiska traditionen.

Uppsatsen begränsas till de noveller som är av särskild relevans för syftet. Urvalet består
av ”Odlad frukt”, ”På gott och ont”, ”En ovälkommen”, ”Högre ändamål” och ”Utveckling”.
Novellsamlingens titel Svenska öden och äventyr I omnämns hädanefter som Svenska öden.
Utgåvan som används är en del i Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk. Ci-
tat, både vad gäller text, kommentarer och ordförklaringar, görs löpande i uppsatsen i form av
SV, volymens nummer i utgåvan, samt sidhänvisning. Hänvisningar i uppsatsen till andra
verk av Strindberg följer samma princip.

Närmast i inledningskapitlet följer en bakgrundbeskrivning till Svenska öden. Beskrivning-
en nyanseras sedan av den tidigare forskningen om Svenska öden. Därefter ges en utförligare
presentation av tematisk kritik, den filosofiska bakgrunden och viktiga grundprinciper. Inled-
ningskapitlet avslutas med att ett antal begrepp inom tematisk kritik definieras, varav vissa
har en annan innebörd än den som traditionellt tas i anspråk vid svenska litteraturvetenskapli-
ga institutioner. Därnäst följer analysen. Varje avsnitt utom det sista innehåller en delsam-
manfattning. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och diskussion av helhetsresultatet.

                                                
4 Richard, ”Mallarmés poetiska universum”, s. 193.
5 August Strindberg, Tjänstekvinnans son I-II (1886), i Samlade Verk 20, red. Hans Lindström (Stockholm,
1989).
6 Bernt Olsson, ”Den nya franska kritiken. En presentation”, i Samlaren 1969 [tr. 1970], s. 121.
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Svenska öden – kontext, tillkomst och tidigare forskning

Vid tiden för Svenska ödens tillkomst svepte det moderna genombrottet sedan några år över
litteraturens Sverige.7 I vid bemärkelse kan den nya tidsandan fattas som en reaktion mot den
föregående. Brandell beskriver i Ny illustrerad svensk litteraturhistoria hur vid 1800-talets
mitt en renässans inträdde i de stora kulturländerna för det naturvetenskapliga tänkesättet och
den mekaniserade världsbilden.8 Efter romantikens spekulativa djupsinne ansåg man det nu
befriande att åter ”ställa sig på den empiriska verklighetens fasta mark”.9 I litteraturens hägn
avspeglades den s.k. positivismen som bekant i den naturalistiska strömningen.10 Den blev ett
uttryck för en livs- och konstuppfattning som stod, eller ville stå, i samklang med naturveten-
skapens rön.11 Objektivitet, sanning och verklighetstrohet i skildringssättet blev den nya tidens
estetiska lagbud.12 Man hyste en obetingad misstro mot den nyckfulla fantasin – romantiker-
nas ”l’inspiration sacrée” – som ansågs grumla blicken för den precisa observationen.

Strindberg hade tidigt och med stor entusiasm tagit den internationella vetenskapens fram-
steg och möjligheter till sig. Hans naturvetenskapliga världsåskådning formades i mångt och
mycket av Buckles (1821-1862) religiösa relativism och misstro mot staten, Mills (1806-
1873) utilitarism och Darwins (1809-1882) utvecklingslära.13 Som åttitalisternas fanbärare
gick Strindberg i bräschen för den naturalistiskt inspirerade problemdebatten.14 En typisk
måltavla var etablissemanget och man proklamerade radikal frigörelse från all verklighetsför-
vanskande kristendom, idealism, romantik och klassisk-patriotisk historieskrivning. Konsten
för konstens egen skull, l’art pour l’art, fördömde Strindberg eftersom den inte gjorde sig till
ett direkt verktyg för reformer och sociala idéer. Andra argument mot den poetiska traditionen
från romantiken som Strindberg förfäktar under åttiotalet sammanfattar Karl-Åke Kärnell i tre
punkter: ”Den är onyttig; den är ineffektiv eftersom den ej tages på allvar; den utgör en för-
falskning av verkligheten.”15 Samtidigt uppmärksammar Kärnell en kluvenhet i Strindbergs
                                                
7 Forskningsöversikten fyller inte kravet på absolut fullständighet. Ytterligare hänvisningar ges i den löpande
texten. Mer om tillkomst och mottagande, se Landgrens kommentar i SV 13, s. 251-257.
8 Gunnar Brandell, ”Bakgrund till sekelslutet”, i Ny illustrerad svensk litteraturhistoria. Del 4, red. E.N. Tiger-
stedt (Stockholm, 1957), s. 3 ff.
9 Ibid., s. 4.
10 Allmänt betraktas fransmannen Auguste Comte (1798-1857) som den positivistiska tankeströmningens fader.
Enligt Comte skulle mänskligheten efter de ofullkomliga teologiska och metafysiska stadierna inträda i ett tredje
positivt stadium ”där vetandet skulle avlösa fantasier och aningar och insikten i skeendets lagbundenhet bilda
den fasta grundvalen för en högre samhällsform” (Ibid.).
11 En viktig samordnare mellan den humanistiska forskningen och naturvetenskaperna var den franske filosofen
och kritikern Hippolyte Taine (1828-1893).
12 Detta hade i romantikens slutfas föregripits av Balzac och fick som bekant en utomordentlig betydelse hos
Flaubert och naturalisten par excellence Zola.
13 Se t.ex. Martin Lamm, August Strindberg, 2. rev. uppl. (Stockholm, 1948), s. 124. Ett intressant påpekande i
frågan gör Karl-Åke Kärnell i avhandlingen Strindbergs bildspråk. En studie i prosastil (diss., Uppsala, 1962),
s. 75, när han menar att vetenskapsfrossan avslöjar Strindbergs ”behov av en universell världsförklaring”.
14 Begreppet åttitalet (åttitalisterna) är omdiskuterat. En möjlig definition är att se det som ”ett led i en samnor-
disk utveckling”. Svenskt litteraturlexikon, red. Louise Vinge, 2. utvidgade uppl. (Lund, 1970), s. 637. För mer
läsning, se David Gedin, Fältets herrar. Framväxten av en modern författarroll. Artonhundraåttiotalet (diss.,
Stockholm, 2004), Karl-Erik Lundevall, Från åttital till nittital. Om åttitalslitteraturen och Heidenstams debut
och program (diss., Stockholm, 1953) och Per Arne Tjäder, "Det unga Sverige”. Åttitalsrörelse och genom-
brottsepok (diss., Lund, 1982).
15 Kärnell, s. 15.
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bergfasta förvissning: ”Motsättningen mellan diktandets verklighetsflykt och den nakna,
osmyckade sanningen var så mycket svårare, som konstskapandet gav honom rent fysiska
lustförnimmelser”.16

Strindbergs officiella avsikt med Svenska öden var emellertid allt annat än debattoriente-
rad. Hovsamt förklarade han sig vilja ”i små diktade berättelser gifva skildringar ur fädernes-
landets sede- och utvecklingshistoria”.17 Men hovsamheten hade sina skäl. Efter diverse litte-
rära fejder hade Strindbergs rykte och ekonomi försämrats.18 Han var därför angelägen att
ställa sig mer välvillig gentemot publik och institutioner.19 Ett grepp var den historiska no-
vellen som sedan gammalt var omåttligt folkkär i den historiska nationalismens Sverige. Och
novellsamlingens titel förändrade Strindberg successivt till den som han säger ”populäraste
och mest upplysande” han kunde hitta på.20 Men med de oförargliga ödenas inofficiella avsikt
skulle Strindberg alltjämt vara trogen den naturalistiska problemdebattens program. Han säger
sig bara ha flyttat ”slagfältet tillbaka till förflutna tider”.21

I En litteraturvetenskaplig analys från 1915 konstaterar Fredrik Böök att den historiska
novellgenren passar Strindbergs imponerade kulturhistoriska kunskapsbank.22 Men betraktat
som en skildring med vetenskapliga pretentioner, fortsätter Böök och hänvisar till alla flitigt
förekommande anakronismer och berättelsernas osannolikhet, är verket misslyckat.23 Huvud-
delen av Bööks analys är emellertid inriktad på diktverket och undersöker hur Svenska öden
fungerar som ”symbolisk självbekännelse”.24 Utifrån Tjänstekvinnans son visar Böök hur no-
vellerna många gånger bottnar i Strindbergs eget liv och, vidare, hur influenser från Rousseau,
Darwin och Buckle bidragit till novellernas idéinnehåll.

Martin Lamm har i det biografiska standardverket August Strindberg (1948), till skillnad
från Böök, noterat Strindbergs kluvenhet inför det naturalistiska programmet. Grundtemat i
denna tid, menar Lamm, är ”att han av inre böjelse är romantiker, av samhällsplikt realist”.25

Men även den idéhistoriska grunden ges utrymme och Lamm visar hur Strindberg inte kunnat
lämna problemdebatten utanför verket. Ett exempel är hur Svenska öden går i klinch med den
patriotiska historieskrivningen genom att utelämna ”[r]idderlig bravur och krigiska scener”
och skildra de lägre samhällsklasserna.26 Lamm konstaterar också novellernas bristande histo-

                                                
16 Kärnell, s. 16.
17 August Strindberg, August Strindbergs brev. 3. April 1882-1883, Strindbergssällskapet, red. Torsten Eklund
(Stockholm, 1952), s. 104.
18 Efter stormarna kring t.ex. Svenska folket (1881) och Det nya riket (1882).
19 Karin Aspenberg, August Strindbergs Svenska öden och äventyr. En studie i den tematiska kompositionen, C-
uppsats (Stockholm, 2000), s. 16 ff. Bengt Landgren nämner också Strindbergs ”sangviniska förhoppningar om
synnerligen höga upplagesiffror – kanske 20 000 exemplar” vilket enligt Strindberg skulle ge en omsättning på
en halv miljon (SV 13, s. 252).
20 Strindberg, August Strindbergs brev. 3., s. 104.
21 August Strindberg, Tjänstekvinnans son III-IV (1887-1909), i Samlade Verk 21, red. Hans Lindström (Stock-
holm, 1996), s. 150.
22 Fredrik Böök, En litteraturvetenskaplig analys av tre noveller ur Svenska öden och äventyr (1915), 5. tr.
(Stockholm, 1950).
23 Ibid., s. 4.
24 Ibid.
25 Lamm, s. 74.
26 Ibid., s. 87.



5

ricitet. Att liksom Lamm och Böök ägna uppmärksamhet åt att spåra sanningsbrotten blir na-
turligtvis en delikat uppgift när Strindbergs naturalistiska program åberopar det exakta återgi-
vandet. Samtidigt framhäver båda att novellernas värde ligger i den konstnärliga ambitionen.
Enligt Lamm, som är den mer välvilligt inställde till anakronismerna, kan man räkna med att
sanningsbrotten ”ofta äro avsiktliga” och att den historiska kostymen är romantikerns verk.27

Att Strindberg med Svenska öden ansluter till en romantisk genre påpekar även Göran Lind-
blad.28 Lindblad menar att verket utspelas i en fantasimiljö som varken är historia eller samtid
och därför många gånger kommer sagan närmast.

Sven-Gustaf Edqvist har i avhandlingen Samhällets fiende (1961) trängt ännu djupare i
Svenska ödens samhällskritiska tankegångar.29 Termen anarkism är vägledande för Edqvists
infallsvinkel. Termen betecknar ”ett komplex av politiska och sociala idéer” vars viktigaste
uppgift är att ”krossa auktoriteten i dess trefaldiga uppenbarelse av stat, kapital och religi-
on”.30 Edqvist inringar viktiga revolutionära idéer och rörelser samt deras viktigaste föresprå-
kare vilka Strindberg troligen läst och influerats av. En framskjuten roll har givetvis Rousse-
au, Edqvist framhåller bl.a. individens splittring mellan natur och samhälle, men viktiga är
även Parker, Buckle och bröderna Brandes. I motsats till Böök fokuserar Edqvist inte på idé-
ernas biografiska grund utan snarare hur de gestaltas i Svenska ödens karaktärer osv.

Hans Lindström låter i Hjärnornas kamp (1952) skärskåda Strindbergs psykologiska dikt-
ning under åttiotalsperioden.31 Ungefär 1886 förflyttades tyngdpunkten i författarskapet från
kampen mellan individ och samhälle (som Edqvist redogör för) till individ mot individ, en
”hjärnornas kamp”. Men den ideologiska omvälvningen kom inte i ett slag utan smygande re-
dan i decenniets början.32 Lindström menar att Strindberg liksom Zola är kluven av en natura-
listisk driftsapoteos. Härledda motiv som det sexuellas välde och masochistisk lidandeextas
menar Lindström gör Svenska öden till en tidig ansats till ett ”psykopatologiskt människostu-
dium”.33

En annan forskare som konstaterat kluvenheten i Svenska öden är Lars-Åke Skalin. I Tid-
skrift för litteraturvetenskap (1993:2/3) gör Skalin en narratologisk studie av novellen ”Ut-
veckling”.34 Utgångspunkten är en narrativ semiotik som vill kartlägga kompositionens sym-
metri, en enhetsskapande princip i intrigen. Skalins slutsats är att Strindberg i detta avseende
misslyckats. Han påpekar att kluvenhetens dilemma är ”ett av de stora temata i Strindbergs
diktning” och utpekar det som skäl till den misslyckade intrigsättningen.35 Strindberg vill nar-

                                                
27 Lamm, s. 85.
28 Göran Lindblad, August Strindberg som berättare. Studier i hans tidigare prosastil (diss., Stockholm, 1924),
s. 215 ff.
29 Sven-Gustaf Edqvist, Samhällets fiende. En studie i Strindbergs anarkism till och med Tjänstekvinnans son
(diss., Stockholm, 1961).
30 Ibid., s. 12.
31 Hans Lindström, Hjärnornas kamp. Psykologiska idéer och motiv i Strindbergs åttiotalsdiktning (diss., Upp-
sala, 1952).
32 Ibid., s. 114.
33 Ibid., s. 68.
34 Lars-Åke Skalin, ”Måsens öga. Narratologiska reflexioner kring Strindbergs novell ’Utveckling’”, i Tidskrift
för litteraturvetenskap 1993:2/3.
35 Skalin, s. 142.
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rativisera sin egen tillvaro men eftersom han är en kluven berättare kan han inte ”få en klar
konception av vägen”.36 Iakttagelsen är intressant eftersom det som Skalin ser som ett pro-
blem för novellens uppbyggnad ur vårt perspektiv kan bli en produktiv plattform.

Tematisk kritik. Filosofisk bakgrund

Den tematiska kritiken uppstod i mitten på 1950-talet.37 Två framträdande representanter är
den förut omtalade Jean-Pierre Richard och Jean Starobinski (f. 1920). En huvudtanke hos
tematisk kritik, och som är gemensam för många moderna litteraturteorier, är uppbrottet från
positivismen. Det ensidigt biografiska och historiska betraktelsesättet har lagts åt sidan och
den litterära texten sätts i centrum. Emellertid skiljer sig grundsynen hos tematisk kritik i flera
avseenden från andra metodriktningar. En anledning är, som sagt, den tematiska kritikens för-
ankring i fenomenologin och hermeneutiken.

Begreppet fenomenologi kommer från grekiska phainomenon och betyder ungefär läran om
det som visar sig (kommer till synes; framträder) för ett medvetande.38 Fenomenologin kan
sägas gå i Platons fotspår då den hävdar att meningsbegreppet (sanning) kan generaliseras till
medvetandeakten genom en direkt väsensåskådning. Den moderna fenomenologin (liksom
den naturalistiska strömningen) började ta form i efterdyningen av 1800-talets omvälvande
händelser när vetenskapen förändrar synen på världen.39 Filosofin, som därmed berövats en-
samrätten till det ”allmänna förnuftet”, hamnade i det vetenskapliga samfundets kölvatten.
Som reaktion på den eftersatta positionen uppstår runt år 1900 två motsatta filosofiska ström-
ningar, den fenomenologiska och den analytiska. Båda ville råda bot på filosofins vacklande
tillstånd genom att ge den en ny vetenskaplig grundval. Den analytiska filosofins omedelbara
upprinnelse finns i Cambridge och har under senare årtionden dominerat tänkandet i den
anglosaxiska världen och Skandinavien. Fenomenologin uppstod och blomstrade i Tyskland
och fick sedermera kanske sitt starkaste säte i Frankrike. Fenomenologins stamfader är Ed-
mund Husserl (1859-1938). I huvudverket Logische Untersuchungen (1900-01) lägger han
den fenomenologiska grundvalen för all vardaglig, vetenskaplig och filosofisk kunskap ge-
nom att betona det aktivt gestalt- och meningsskapande subjektet.40 Husserls teori är en re-
flexiv, deskriptiv vetenskap som avstår från alla förklaringar och istället söker att få till stånd
en så neutral beskrivning som möjligt av företeelserna (fenomenen) som de visar sig och vi
direkt erfar dem. Därför är det nödvändigt att vi sätter hela den naturliga inställningen inom

                                                
36 Skalin, s. 143.
37 Mer om tematisk kritik, se t.ex. Atle Kittang, ”Tematisk kritik”, i En introduktion till den moderna litteratur-
teorin, red. Atle Kittang m.fl., övers. Sixten Johansson (Stockholm/Stehag, 1997), Robert R Magliola, Phenome-
nology and literature. An introduction (West Lafayette, 1977), J Hillis Miller, ”The Geneva School. The Criti-
cism of Marcel Raymond, Albert Béguin, Georges Poulet, Jean-Pierre Richard, and Jean Starobinski”, i Modern
French criticism. From Proust and Valéry to structuralism. red. John K. Simon (Chicago, 1972).
38 Se Cecilia Hansson, ”Fenomenologi och hermeneutik”, i Modern litteraturteori. Från rysk formalism till dekon-
struktion. Del 1, red. Claes Entzenberg & Cecilia Hansson, 2 uppl. (Lund, 1993), s. 267-273.
39 Den moderna fenomenologin brukar ibland omnämnas som ”kontinental filosofi”.
40 Edmund Husserl, Logiska undersökningar I-III (1900-01), övers. Jim Jakobsson & Karl Weigelt (Stockholm,
1998, 2000, 2002). Samtliga delar i utgåvan på svenska följer den andra, delvis omarbetade upplagan från 1913.
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parentes, den s.k. husserlska epochén, vilket innebär att vi måste bortse från alla tidigare teo-
rier och förutfattade meningar, alla existensutsagor, och gå till sakerna i sig själva. Till ”sa-
kerna själva” är ett klassiskt husserlskt slagord.41 Därmed sker en medvetandemodifiering från
objekt till väsen, eftersom sakerna ”finns” i själva medvetandeakten, i riktadheten eller inten-
tionaliteten, och utan att behöva fysiskt existera.42 Vidare understryker Husserl det transcen-
dentala jaget. Jaget är den ”pol” emot vilken alla medvetandets tillstånd orienterar sig då jaget
är själva sammanhanget i medvetandelivet. Jaget är därför inget ting, utan identitetspolen i
medvetandeströmmen. Till detta medvetandeliv hör att jaget ingår i konkreta sammanhang
och riktar sig mot ting och andra jag i sin omvärld. Detta jag är en möjlighetsbetingelse för att
något kan erfaras som fenomen.

Martin Heideggers (1889-1976) stora tema är varat. När Husserl ville ge ny styrka åt den
västerländska vetenskapen riktade Heidegger, Husserls lärjunge, en förintande kritik mot den-
na. Istället utgår han i sin existentialfilosofi och huvudverket Sein und Zeit (1927) från frågan
efter varat: ”Det var den som en gång eggade Platon och Aristoteles i deras forskningar, men
den förstummades från och med deras tid som tematisk fråga för verkliga undersökningar.”43

Heidegger angriper varje slag av medvetandefilosofi som bortser från betydelsen av det
mänskliga liv som existerar före alla erfarenheter och allt vetande (en vara-glömska).44 Han
menar att det inte är meningsfullt att tala om en ursprunglig, direkt erfarenhet av vad jag är
oberoende av om jag existerar eller ej, eftersom jagets ”väsen” (vadhet) ligger i dess existens,
i människans ”tillvaro” (Dasein).45 Därför inleds Sein und Zeit med en Dasein-analys eftersom
varat alltid manifesterar sig genom människan och en riktig förståelse av varat förutsätter en
riktig självförståelse. Möjligheten att förstå meningen med varat finns i blottläggandet av de
strukturer som gäller för var existerande människa, de s.k. existentialerna (väsensegenskaper
hos tillvaron). Enligt Heidegger finns människan inte till som något ensamt betraktande (car-
tesianskt) subjekt utan hennes tillvaro är från första stund ett vara-i-världen (Mitwelt) och ett
vara-med-varandra (Mitsein).46 Varat i världen bestäms av två ursprungliga och konstitutiva
existenssätt (existentialer): befintlighet och förstående.47 Med befintlighet åsyftas den stäm-
ning, dvs. förnimmelser, känslor och dylikt, med vilka vi erfar den situation vi är inkastade i
och befinner oss i. Förståendet utlägger det mot vad stämningen är riktad, för vads skull den
uppstår, samt en vidare utarbetning av de inom förståendet utkastade möjligheterna. Något
schematiskt kan detta illustreras genom exempelvis en person som i ett möte med en hotfull
hund (”mot vad”) fruktar för sitt liv (”vads skull”) och därför utkastar sig mot sina möjlighe-
ter att fly (till en annan situation att kunna vara i). Människan är i världen på sådant sätt att
hon är öppen för den, tolkar den, dvs. är en hermeneutisk varelse. Förståelsen eller tolkningen
är således en kapacitet hos Dasein för orientering i världen. Jämte förståelse och sinnesstäm-

                                                
41 Husserl, Logiska undersökningar II, s. 20.
42 Husserl, Logiska undersökningar III, s. 40 ff.
43 Martin Heidegger, Varat och tiden I (1981), övers. Richard Matz, 2. uppl. (Göteborg, 1992 [tr. 1993]), s. 19.
44 Se t.ex. Heideggers redogörelse av vissa ”fördomar” kring frågan efter varat. Varat och tiden I, s. 20 ff.
45 Heidegger, Varat och tiden I, s. 66 ff.
46 Ibid., s. 157.
47 Ibid., s. 172 ff.
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ning är talet en annan fundamental existential eftersom det har som sin väsentliga funktion att
artikulera förståelsen av varat-i-världen som en betydelsefullhet. Snarare än att språket är ett
verktyg att uttrycka något med, är dess funktion att konstituera artikulationen av en gemen-
sam värld, som redan finns där förstådd före språket.48 Men detta innebär inte att människans
existens i världen och med andra är oproblematisk. Det finns enligt Heidegger två sätt att vara
på: ett egentligt (eigentlich) och ett oegentligt (uneigentlich).49 Skillnaden mellan dessa har
flera aspekter. I oegentligheten förstår vi oss själva som ett förekommande varande i linje
med andra förekommande varande, vilket igen medför, att den strukturerade, betydelsefulla
världen förfaller och blir blott en värld av ting. Denna oegentlighet, när människans vara be-
stäms av andra, brukar Heidegger kalla att vi styrs av mannet (das Man).50 Detta är samma
slags ”man” som kommer till tals när vi säger ”Så gör man!” eller ”Så gör man inte!” och
därmed hemfaller åt den allmänna opinionen, konventionen och masspsykologin. Vidare är
människan en tidslig, historisk varelse och hennes existensform är riktad mot döden. Men
denna enda vissa framtid åsidosätts ofta i våra omsorger, som istället orienteras mot något an-
nat kommande projekt (vilket också är att leva oegentligt).51 I sammanhanget menar dock
Heidegger att varat, när vi minst anar det, gör sig påmint genom ångesten. Ångesten är, till
skillnad från exempelvis fruktan, en ångest för ingenting, eller för intet.52 Den ”kastar tillva-
ron tillbaka mot det för vars räkning den ängslas, alltså mot dess egentliga kunna-vara-i-
världen”.53 Därmed avslöjar ångesten också en möjlighet till en egentlig form av existens.54

I L’être et le néant från 1943 utgår Jean-Paul Sartre (1905-80) precis som Heidegger från
det subjektiva medvetandet och dess förmåga till självevident åskådning.55 Men liksom Hus-
serl (och Descartes) uppställer Sartre en dualism mellan objektets vara (i-sig) och subjektets
vara (för-sig).56 Att ställa det förra mot det senare är kärnpunkten i Sartres analys av varat.
Denna kompliceras radikalt när problemet med den andre (autrui) tillkommer. Sartre menar
att människans vara är det vara, genom vilket ett intet, en avsaknad kommer in i världen.
Medvetandet är intet som ständigt överskrider det givna (det transcendentala varat). Men ge-
nom den andre, och närmare bestämt genom den andres blick, överskrids ”min” transcendens
genom en annan transcendens. Jag upptäcker vad jag har gjort, eller vad jag är, genom den
andre. Den andre förmedlar mig med mig själv och jag stelnar på så sätt till ett objekt.57 Det
som avslöjar den andres blick för mig är skammen (eller överdriven stolthet).58 En mytom-

                                                
48 Om tillvarons existentiala strukturer, se Heidegger, Varat och tiden I, s. 176-214.
49 Ibid., s. 225 ff. Begreppet oegentlighet är lånat från Matzs översättning av Heideggers Varat och tiden och ska
i det här fallet givetvis inte förstås enligt den etymologiska definitionen, dvs. ung. bedrägeri.
50 Om begreppet mannet, se Heidegger, Varat och tiden I, s. 166-171.
51 Ibid., s. 244 ff.
52 Ibid., s. 236.
53 Ibid., s. 240.
54 Ibid., s. 238 ff.
55 Jean-Paul Sartre, Varat och intet (1943), red. & inledn. Dag Østerberg, övers. Richard Matz & Suzanne Alm-
qvist (Göteborg, 1984).
56 För en lättfattlig introduktion till Sartres teori om medvetandet, se Sartre, s. 10-17.
57 Ibid., s. 152 ff. Om jaget som objekt, se s. 159.
58 Ibid., s. 160.
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spunnen situation som väl illustrerar Sartres tes om blicken utspanns i paradiset när Adam och
Evas ögon öppnades och de såg att de var nakna och därefter blygdes.

Hermeneutiken har förståelsen som kardinalmetod och den ger nycklar till hur och vad det
innebär att tolka.59 Den är dialektisk och bygger på vår fråga till det litterära verket. Därmed
inbegriper hermeneutiken den mänskliga kunskapen och erfarenheten i en aldrig upphörande
process som leder till ny kunskap. Ursprungligen är hermeneutiken (av grekiska hermeneuein,
ung. tolkningslära) helt enkelt läran om texttolkning, en disciplin som i första hand praktise-
rades inom exegetiken och juridiken.60 Utläggningen dominerades av två ambitioner. Dels en
grammatisk tolkning – sensus litteralis – som ville fastställa ett verks bokstavliga mening.
Dels en allegorisk tolkning – sensus spiritualis – som sökte en bakomliggande mening efter-
som det ansågs att verkets ord stod för något annat än vad den bokstavliga tolkningen kunde
ge uttryck för.61 Mellan dessa båda rådde en konflikt som varar ända in i våra dagar, inte
minst vad gäller uppfattningen om vad en litterär text är. Den förra är besläktad med dagens
anti-hermeneutiska litteraturteoretiska perspektiv på texten som ”ett nätverk utan substans,
som en kedja av ”grepp’, ’paradoxer’, koder, intertextuella referenser och retoriska figurer”.62

Den senare kan sägas företräda den tematiska kritikens syn på textens språkliga element som
riktade mot en samlande betydelse bortom textytan. Friedrich Schleiermacher (1768-1834)
var först att utveckla en tolkningsteori där förståelsen av text identifierades med en inlevelse
och återupplevelse av det medvetande texten är uttryck för. Med honom föds därmed den mo-
derna hermeneutiken. Wilhelm Dilthey (1833-1911) tog upp och utvecklade Schleiermachers
tankar till ett vetenskapsteoretiskt system. Dilthey formulerade den välkända distinktionen
mellan att förklara (Erklären) och förstå (Verstehen).63 Till naturvetenskapens förklarade tolk-
ningsområde hör att finna orsaker och konstruera allomfattande kausalsammanhang med ut-
gångspunkt i det yttre fysiskt tillgängliga för våra sinnen som företeelser. Men vi har förutom
denna naturerfarenhet även upplevelsen (Erlebnis) av vårt medvetandeliv.64 Upplevelsen är
inte bara subjektets passiva spegling av yttre omständigheter utan en kreativ akt där en me-
ningsstruktur läggs i den empiriska erfarenheten. Den betydelse subjektet lägger i erfarenhe-
ten speglar ett inre förhållande, färgat av exempelvis känslor och önskningar, mellan subjekt
och objekt innan en klyvning skett dem emellan. Betydelsen uttrycker inte den enskilda upp-
levelsens inneboende mening utan istället den totala meningsstruktur, såsom en persons livs-
värld (Lebenswelt), som den enskilda upplevelsen står i ett expressivt förhållande till. Denna
metodologiska dialektik, att förstå delar i ljuset av helheten, känner vi naturligtvis som den
hermeneutiska cirkeln. Upplevelsen ger vidare upphov till olika fysiskt påtagliga och objekti-

                                                
59 Se Anders Olssons inledning ”Fenomenologi och hermeneutik” om det fenomenologiska arvet inom den mo-
derna hermeneutiken i Hermeneutik. En antologi, red. Horace Engdahl m.fl. (Stockholm, 1977), s. 59-75.
60 En senare, vanlig association anknyter ordet även till Hermes, gudarnas hjälmbevingade budbärare i den grekiska
mytologin.
61 Hansson, ”Fenomenologi och hermeneutik”, s. 271.
62 Atle Kittang, ”Text och tolkning”, i En introduktion till den moderna litteraturteorin, red. Atle Kittang m.fl.,
övers. Sixten Johansson (Stockholm/Stehag, 1997) s. 101.
63 Dvs. skillnaden mellan naturvetenskapen och humanvetenskapen (”Geisteswissenschaften”).
64 Vår tids filosofi. Del 1. Engagemang och förståelse - tysk och fransk filosofi (1982), red. Poul Lübcke, red. &
övers. Jan Bengtsson (Stockholm, 1987), s. 33.
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va uttryck (Ausdruck). Begreppet uttryck är vidsträckt och inbegriper såväl konstens och ve-
tenskapens produkter som mänskliga upplevelser, umgängesmönster osv. På basis av något
sinnligt givet ligger förståelseakten i att försöka rekonstruera den andres skapande akt, och
genom en intensiv inlevelse (Einfühlung) kan vi att återuppliva (Nacherleben) denna akt.65

Grundprinciper

Härnäst kommer vi att kunna se hur fenomenologin och hermeneutiken bidragit till utform-
ningen av tematisk kritik. Nedanstående redogörelse följer, om inget annat anges, till stor del
den inledande metodförklaringen i Richards Mallarméavhandling samt det tillhörande pre-
sentationsavsnittet av Roland Lysell i Hermeneutik. En antologi.66

En första grundprincip hos tematisk kritik är reflexion över subjektet, både författarsub-
jektet och tolkarens subjekt. Alla tematiska kritiker framhåller, i likhet med Husserl och Hei-
degger, medvetandets och intentionalitetens centrala roll. Richard, exempelvis, skriver att
medvetandet ”icke blott existerar i oss som reflexion. Det kan lika gärna leva inom oss prere-
flexivt eller utomreflexivt genom att manifestera sig genom förnimmelsen, känslan, fantise-
randet”.67 Intresset för författaren lever alltså kvar hos den tematiska kritiken men i en annor-
lunda form. Ty var, fortsätter Richard, ”existerar författaren i själva verket på ett sannare sätt
än i den konkreta summan av sina böcker? Det är i dem som han biktar sig och skapar sin ge-
stalt […]”.68 Som citatet antyder är subjektscentreringen här av en annan beskaffenhet än i
romantikens biografism. Den tematiska kritiken anser det utsiktslöst att förstå en gåtfull text
utifrån ”ett annat bristande sammanhang, livets, ur vilket verket skulle härstamma”.69 Slutli-
gen kan vi hos Richard och likaså Starobinski spåra Sartres cogito. Det utsträckes till hela exi-
stensen och präglar synen på texten som ett existentiellt projekt.

En andra grundprincip är fusionen av subjekten. Här märker vi spår av den anticartesianska
hållning Heidegger förordade i kritiken mot uppdelningen av subjekt och objekt samt givetvis
den inlevelsen Dilthey talade om. ”För den tematiska kritiken blir verkets subjekt en del av
interpretens. Verket lever, tänker och äger betydelse i honom. I det ögonblick interpreten blir
‘besatt’ (possédé) av läsningen är det som om interpreten delade sitt medvetande med verkets
subjekt. I medvetandet intar verkets subjekt den dominerande och aktiva rollen. Verkets sub-
jekt står i sin tur i nära kontakt med sin värld, med sina föremål. Interpreten däremot intar en
blygsam position, registrerar passivt det som händer i det gemensamma medvetandet.”70

Den husserlska epochén är en tredje grundprincip. Man vill koncentrera sig på det språkli-
ga konstverkets väsensegenskaper (”saken själv”) utan att uppehålla sig vid de omständighe-

                                                
65 Vår tids filosofi, s. 35.
66 Roland Lysell, ”Den tematiska kritiken”, i Hermeneutik. En antologi, red. Horace Engdahl m.fl.
(Stockholm, 1977).
s. 169-181.
67 Richard, ”Mallarmés poetiska universum”, s. 186.
68 Ibid., s. 193.
69 Ibid.
70 Lysell, ”Den tematiska kritiken”, s. 170.
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ter det springer ur eller de förutsättningar som tolkaren själv bär med sig. Som en följd av
epochén sätts verkhistorien inom parentes, även om man tillstår dess betydelse, och verket
angrips inifrån.71 Därför beaktas exempelvis inte stoff- och motivhistoria eftersom fokus är
riktat mot ”den individuella inpassningen av motiven i ett system”.72

För det fjärde skiljer sig verkbegreppet från annan forskning. Verket omfattar oftast hela
författarens samlade verk vilket ”beror i hög grad på cogitots status som central menings- och
enhetsskapande instans”.73 Detta hindrar inte att man, som i den här uppsatsen, kan betrakta
det enskilda verket som ett mikrokosmos som glimtvis speglar ett makrokosmos, dvs. hela
författarskapet.

En femte grundprincip är tanken om mimesis. ”Det litterära verket betyder något, betecknar
något eller symboliserar något, naturligtvis inte en verklighet i yttre mening, utan ett inre för-
lopp, en tanke, en känsla, en kroppslig erfarenhet, en idé, en skapande process hos ett sub-
jekt.”74 Härav blir processtänkandet centralt i tematisk kritik, som ”ser inte bara motsatser,
likheter, korrespondenser och upprepningar utan förnimmer även tankens förlopp [...]. Ett
problem för den tematiska kritiken är att framställa detta diakrona förlopp som struktur”.75

En sjätte grundprincip är uppfattningen om textens yta som bedräglig. Med Platons beröm-
da liknelse beskriver Richard frasers vanliga betydelsekedja som projicerade ’skuggbilder på
grottväggar’ vilka uttrycker den skenbara ordningen.76 Istället måste man söka ett infraspråk,
varför det blir ”nödvändigt att bryta upp textens yta, finna ett andra djup och utifrån detta
andra djup, den sanna ordningen, förstå textens yta, den skenbara ordningen”.77 Men givetvis,
vill vi inflika, får det inte utesluta att man inte tar textytan på allvar.

Att man för att vara människa måste ’tänka med hela sin kropp’ är en sjunde grundprin-
cip.78 Denna föreställning, som Richard beskriver med Mallarmés ord, härleds teoretiskt från
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961).79 Den innebär att världen ”inte är det av medvetandets
tänkta, utan jaget lever världen med hela sin existens. Den meningsgivande processen ligger
på en prereflexiv kroppslig nivå, där en dialog mellan jaget och världen äger rum långt innan
formuleringar skett”.80

Som åttonde princip står ”la rêverie” vars förekomst utgör verkets fundament. La rêverie
är ”ett sensualistiskt drömmande strukturerat av tanken, ett drömspel. Poeten hämtar mera ur

                                                
71 Detta förhindrar inte att biografiskt material ibland kan användas.
72 Lysell, ”Den tematiska kritiken”, s. 178.
73 Ibid., s. 171.
74 Ibid.
75 Ibid., s. 172 f.
76 Richard, ”Mallarmés poetiska universum”, s. 200.
77 Lysell, ”Den tematiska kritiken”, s. 178.
78 Richard, ”Mallarmés poetiska universum”, s. 188.
79 Maurice Meleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (Paris, 1945). Avsnitt i svensk utgåva i Kroppens
fenomenologi, övers. Willian Fovet (Göteborg, 1999). I detta verk lägger Merleau-Ponty grunden för ett nytt co-
gito som omfattar även den mänskliga kroppen. Hans fenomenologi går ut på att upphäva dualismen mellan
medvetandet och materien, jaget och världen. Därmed anknyter han till en anticartesiansk tradition och Heideg-
gers ”vara-i-världen”: människan befinner sig från början i en livsvärld som är på en gång objektiv och subjek-
tiv, materiell och bärare av betydelse och mening.
80 Lysell, ”Den tematiska kritiken”, s. 172.
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sin individualitet än ur omständigheterna omkring honom. Interpretens uppgift är att finna
’visionens och föreställningens djupaste lagar’ som de avtecknas i denna individualitet”.81

Den nionde och sista punkten i den här uppställningen är harmoniprincipen. Inom dikta-
rens universum råder ”principen om sammanhanget”.82 Detta, menar Richard, är den ”poetiska
lyckan, kallad ’uttrycksglädjen’” när ”de djupa tendenserna i den levande fantasin lyckas
övervinna sin konflikt i några lyckliga jämviktslägen”.83 Men här, påpekar Lysell, infaller
kanske den viktigaste invändningen mot den tematisk kritiken. Jacques Derrida var en av de
första att påtala detta grundproblem och hans kritik har sammanfattats på följande vis: ”En te-
ori som söker hermeneutiskt efter polysemin, flera betydelsenivåer, och sammanknyter tex-
tens element i ett imaginärt universum, en intentionalitet, en livsvärld (le vécu), kan aldrig
göra reda för bristen på sammanhang […]. Element av oförståelighet förträngs av en metod
som söker den harmonierande jämvikten i verkets värld.”84 Sökandet efter harmonin är pro-
blematiskt. Lysell menar att man kanske gör bäst i att acceptera kluvenheten hos forsknings-
objektet.85 Beträffande kommande analys är ett dylikt erkännande nödvändigt, inte minst ef-
tersom kluvenheten är uppsatsens utgångspunkt. Vi ska inte söka harmonin i texten, vi ska
godta icke-mening i lika hög grad som mening. Principen får inte ligga som norm för läsning-
en. Om sedan medvetandet i Svenska öden riktar sig mot jämvikt och mening är det vår upp-
gift att lika förutsättningslöst följa den riktningen.

Begrepp och definitioner. Tema, text och författare. Jaget

Begreppet tema definieras enligt Svenskt litteraturlexikon som ”grundtanke, idé”.86 Det är,
annorlunda uttryckt, en mer abstrakt formulering av verkets huvudidéer eller grundtankar, el-
ler som ett mer preciserat påstående av textens (förmodade) budskap eller tes.87 För den tema-
tiska kritiken, däremot, betecknar begreppet ”en konkret organisationsprincip, ett schema eller
ett fast föremål omkring vilket en värld tenderar att konstitueras och utvecklas. Det essentiella
i definitionen är den ’hemliga släktskap’ Mallarmé talat om, den dolda identitet det gäller att
avslöja under de mest skilda förklädnader”.88 Vanligen identifieras teman efter frekvenskrite-
rium men desto viktigare är här temats topologiska kvalitet.89 När teman samlats in, gruppe-
rats och satts in i en struktur, som är både statisk och dynamisk, blir övergångarna och sam-

                                                
81 Ibid., s. 179.
82 Lysell, ”Den tematiska kritiken”, s. 177.
83 Richard, ”Mallarmés poetiska universum”, s. 197. Utifrån denna elyseiska sammansmältning kan vi dra en pa-
rallell till Heideggers syn på språket (och konsten) som varats hus: ”Sanningen [vilken alltså kan jämföras med
Richards ”poetiska lycka”] är den urstrid, inom vilken i varje tid det öppna blir på ett eller annat sätt tillkämpat,
vilket allt står in i och ut ifrån vilket allt det håller sig tillbaka, vilket i egenskap av varande visar sig och drar sig
undan.” Martin Heidegger, Konstverkets ursprung (1950), övers. Richard Matz (Göteborg, 1990), s. 60.
84 Lysell, ”Den tematiska kritiken”, s. 174.
85 Ibid., s. 177.
86 Svenskt litteraturlexikon, s. 573.
87 Exempelvis skulle Svenska ödens övergripande tema, definierat på detta vis, kunna vara samhällskritiken.
88 Richard, ”Mallarmés poetiska universum”, s. 194.
89 Med ”topologisk” avses ung. ”objekts egenskaper i fråga om närhet o. sammanhang”, Svenska akademins ord-
lista, 11. uppl. (1986), s. 594.
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manhangen ibland lika viktiga som de enskilda kristallisationspunkterna. I varje sådan punkt
(tema) kan man spåra både det föregående och det efterföljande temat.90

Den tematiska kritikens syn på textbegreppet och förhållandet till mening går historiskt
tillbaka på antikens allegoriska tolkningsprincip. Utgångspunkten är att text är tal som över-
förs och fästs i skrift. Men i samma stund överföringen sker försvagas ”de omedelbara rela-
tionerna mellan budskapet, avsändaren, mottagaren och världen”.91 Om beständighet är över-
föringens framsida, är frånsidan osäkerheten kring den traderade meningen. Detta gäller för
all text men i synnerhet för fiktionstexter.92 Texten hamnar utanför världen, är utan värld, och
ur skriften framträder en imaginär värld. För att ingjuta en ny förståelse för texten, och här
blir alltså hermeneutiken återigen aktuell, måste interpreten söka nå och efterbilda den ska-
pande akten. Men tecknen för akten finns emellertid blott i det yttre, i texten. Den mening
som verket kan generera finns inte isolerad i vare sig text eller mottagare, utan uppstår i mötet
när tolkarens horisont sammansmälter med verkets. Meningen behöver inte vara av det kon-
ventionella slaget utan vi betonar, som tidigare nämnts, även icke-meningen, meningslösheten
och texten som pendlar mellan denna och mening.

När vi i uppsatsen rör oss kring det mångtydiga intentionsbegreppet syftar vi på fenome-
nologins intentionalitet, att alla språkliga element i den litterära texten är ”riktade mot” en
samlande betydelse. Det skall alltså inte förväxlas med författarintentionen såsom författarens
medvetna eller uttalade ”avsikt” med verket. Fortsättningsvis när vi talar om jaget eller med-
vetandet är det inte den biografiska personen Strindberg, eller protagonisten som narrativt
element, som åsyftas. Det jag som menas är heller inte detsamma som i den existentialpsyko-
logiska – texten är en själs historia – eftersom det ”diktande jaget skapar ett nytt, ett icke-
verkligt, just ett imaginärt, universum [...] delvis i negationen till den givna världen”.93 Istället
avses det medvetande som hela tiden varit centralt i översikten av fenomenologin och herme-
neutiken. Vi söker medvetandet där en existens konstitueras och kan mötas. Marcel Proust, av
vissa betraktad som den tematiska kritikens föregångsman, kallar det för ”l’autre moi” och
beskriver det som följande: ”’Un livre est le produit d’un autre moi que celui que nous mani-
festons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices’”.94 Detta ”jag” äger en möjlighet
liknande personerna i Strindbergs
Ett drömspel (1902) att ”klyvas, fördubblas, dubbleras, dunsta av, förtätas, flyta ut, samlas”.
Samtidigt är jaget totaliteten av alla bilder och protagonister. ”Men ett medvetande står över
alla, det är drömmarens; för det finns inga hemligheter, ingen inkonsekvens, inga skrupler,
ingen lag”.95

                                                
90 Richard, ”Mallarmés poetiska universum”, s. 196.
91 Kittang, ”Text och tolkning”, s. 82.
92 Jfr Paul Ricoeur, ”Hvad er en tekst? Forklare og forstå” (1970), i Filosofiens kilder, red. Peter Kemp, övers.
Vagn Andersen m.fl. (København, 1973).
93 Roland Lysell, Erik Lindegrens imaginära universum (Stockholm, 1983), s. 25.
94 Ibid., s. 24.
95 August Strindberg, Ett drömspel, i Samlade Verk 46, red. Gunnar Ollén (Stockholm, 1988), s. 7.
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2. BESKRIVNING AV ETT EXISTENTIELLT PROJEKT

Medvetandets intentionalitet. Frågan efter varats mening

Medvetandet spelar en fundamental roll som betydelseskapande kraft i texten. Och redan om
man avkläder själva titeln, Svenska öden och äventyr, dess flertalsform och läsarvänliga tilltal
gömmer sig därunder detta medvetande. För ur vårt perspektiv sluter sig hela verket utifrån
textytan, anförd av en ytterst enhetlig division i protagonisterna Sten, Peder, Kristian, Hans
och Botvid, in mot ett och samma medvetande som följer ett och samma projekt.

Ett första led i beskrivningen av projektet är att undersöka medvetandets intentionalitet i
texten. Tidigare motiverades varför det finns skäl för oss att använda just en modell av denna
typ som utgår från intentionaliteten. Det karakteristiska även för Svenska öden i sin helhet är
att vara riktad mot något. En explicit ordalydelse av tankeproblematiken hos medvetandet
som belyser riktadheten återfinns hos protagonisten Botvid i ”Utveckling”:

Hans frid var ute, ty hans själ var kluven i två vilka lågo i evig fejd; han var sonen
av två tidevarv och detta gav honom två synpunkter över tingen [...]; han kunde
ännu bli hänförd av något stort, skönt, gott, men så kom genast tvivlets löje och
upplöste allt; hans båda ögon, brukade han säga, drogo inte jämnt mera, det ena såg
sakens framsida, det andra dess baksida, men därför kunde han icke heller få någon
stadig blick på livet som förmådde föra honom till ett mål. (SV 13, s. 194)

Den här passagen har en central betydelse, något som bekräftas inte minst genom att den ofta
anförts inom Strindbergsforskningen. Exempelvis är den biografiska tolkningen att den skild-
rar Strindbergs slitningar mellan naturalistiska och romantiska strömningar. Men i vårt sam-
manhang röjer citatet tankegångar av ett annat slag. Till synes blottlägger texten vad som kan
uppfattas som ett mönster av jagets väg (”livet”) och riktning (”mål”). Detta väcker en natur-
lig förstahandsfråga om vad jaget söker, vilket är det uttalade målet? Kanske skymtar ett svar
i det som jaget liknar vid ”något stort, skönt, gott”. Det som bilden speglar är en romantisk
(kunskapsteoretisk) idealism som vill meddela en förklarande sanning om världen. Därav kan
man sluta att jagets mål skulle kunna vara att finna en sådan sanning. Men beskrivningen av
målet behöver förfinas ytterligare, för jaget verkar uppenbarligen inte tillfredställt med att på
avstånd bli visst om en teoretisk utsaga. När jaget uppger sig vilja bli fört till (”föra honom
till”) målet impliceras en emotiv och viljemässig kategori bortom det objektiva tänkandets
domäner. Utöver den intellektuella akten söker jaget en subjektiv tillägnelse av sanningen, en
internalisering i kroppen av det slag vi mötte hos Merleau-Ponty. För det är redan genom per-
ceptionen som verkligheten blir strukturerad, tolkad och relaterad utifrån jagets behov, önsk-
ningar och rädslor. När jaget vid ett tillfälle åkallar ”den ro, som världen icke förlänar” av-
slöjas på så vis en längtan av metafysisk art (SV 13, s. 45). På avsevärt många håll i Svenska
öden uttalar jaget en längtan av metafysisk art. Detta åskådliggörs på textytan genom att inte
mindre än fyra av de fem protagonisterna uttrycker explicita funderingar om livets mening i
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ordvändningar såsom att finna en ”lösning på sin levnadsgåta” (SV 13, s. 38).96 Uttryckligen
och till en början förefaller jaget således ställa frågan efter sitt eget varas mening, snarare än
efter en allmängiltig, och målet blir då att få insikt i denna mening.97

Men samtidigt uppstår här en viktig förskjutning hos medvetandets riktadhet som inte får
negligeras. Tankeenligt vore ju att riktadheten närmast skulle leda jaget djupare in i frågan
efter sitt vara. Men så sker inte utan frågan sjunker istället tillbaka in i medvetandets glömska.
Det ursprungliga målet faller i bortskymdhet för ett nytt och desto mer kritiskt mål som också
yppades i det utdragna citatet: jaget söker en lösning till problemet att nå den ”frid” som nu
föreges vara ute. Följaktligen är det mot lindringen av den sinnliga oron, vilken uppenbarligen
är plågsam, som medvetandets längtan i det förstone riktar sig och det är därför jaget söker
den subjektiva tillägnelsen. Det primära målet för jagets projekt ändrar tydligen riktning från
mening till lindring. Men vad orsakar i så fall denna oro? Svaret finns för oss att söka i den
bortskymda frågan efter varat som jaget ställde och sedan sköt åt sidan. För i den stund man
begrundar det som blir ett positivt framtidshopp, jagets sanna/meningsfulla tillvaro,98 läggs
samtidigt i dager en annan aspekt av samma fenomen, nämligen att jaget i nuet utmärks av en
negativitet. Om medvetandet riktar sig mot en mening som ännu hör framtiden till, vilket får
förutsättas eftersom den annars inte skulle efterfrågas, innebär det att en avsaknad av samma
mening ligger dold hos medvetandet. Avsaknaden kan dyka upp, och hotar ständigt att dyka
upp, låt vara outtryckt, hos medvetandet. Tomrummet efter mening hotar liksom en avgrund
med ett stundande fall. Det är ångesten inför intet, ett begrepp vi känner från Heidegger, som
kommer an på jagets begär efter syntes och bortvändandet från varje form av icke-mening –
syntesens obestridliga och illavarslande vedersakare. I citatet åskådliggörs jagets vilja! att söka
fylla tomrummet – ”horror vacui” – med ett idealistiskt resonemang (SV 20, s. 80).99

Vägar och villospår

Om undersökningen av intentionaliteten ledde till en första beskrivning av målet i jagets ex-
istentiella projekt, att överbrygga avsaknaden av mening och få ro, leds vi nu vidare till att
undersöka vägen, eller den metod, jaget söker och väljer för att nå målet. Studien är intressant

                                                
96 Se vidare Sten i ”Odlad frukt”; ”ert livs gåta” (SV 13, s. 45), Kristian i ”En ovälkommen”; ”ändamålet med sin
tillvaro” (SV 13, s. 51 f.), Peder i ”Högre ändamål”; ”den milde Gudens mening” (SV 13, s. 77), Botvid i ”Ut-
veckling”; ”svar på livets gåtor” (SV 13, s. 193). Frågan efter livets mening och ”gåtans lösning” stöter vi också
på hos andra protagonister i Strindbergs verk. Ett exempel är Den Okändes öppningsrepliker i Till Damaskus
(1898), i Samlade Verk 39, red. Gunnar Ollén (Stockholm, 1991): ”I fyrtio år har jag väntat på något, jag tror det
kallas lyckan, eller om det bara är slutet på olyckan […].” (SV 39, s. 15.) Ett annat exempel är Dottern i Ett
drömspel: ”Ty det finns en misstanke om att världsgåtans lösning skall ligga förvarad därinne [bakom dörren]!”
(SV 46, s. 100.)
97 Heidegger betonar att ett frågande är ett sökande. Om varafrågans formella struktur, se Heidegger, Varat och
tiden I, s. 22.
98 En variant på tillvarons guldåldersdröm, se t.ex. Utopier i verkligheten (1885).
99 Enligt den textkritiska kommentaren till Tjänstekvinnans son I-II betyder det latinska uttrycket ungefär ”skräck
(eller ”avsky”) för tomrummet” (SV 20, s. 402).
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inte minst eftersom det är genom själva stilen i sökandet efter varat som människan avslöjar
sitt vara.100 Stilen i sökandet kan vi uppfatta som ekvivalent till metoden.

För att illustrera diskussionen om jagets väg ska här först läggas fram ett belysande exem-
pel som visar hur två andra medvetanden inom litteraturens universum går till väga i sitt me-
todologiska sökande. Det är Richard som i Poésie et profondeur (1955) skisserar en jämförel-
se mellan Charles Baudelaires och Edgar Allan Poes respektive imaginära landskap.101 Enligt
Richards resonemang kretsar de båda författarnas texter i huvudsak kring att söka klarhet i
”såväl metafysiska som kosmogoniska mysterier”.102 Eftersom Baudelaire hyste ett lidelsefullt
intresse för Poe vill Richards jämförelse, utifrån Poes novell ”Guldbaggen”, se om det intres-
set kom att ge näring åt Baudelaires diktarfantasi i sökandet.103 I Poes värld bemästras myste-
riet genom en förnuftsbaserad tankemetod, ”avpassad för att loda avgrunden, ja kanske till
och med för att ta den i besittning och förklara det synbarligen oförklarliga”.104 Det är den
”encyklopediska kunskapens bredd” som gradvis leder fram mot det okändas ursprung, den
”centrala punkt varifrån allt blir belyst och varifrån avgrunden upphör att finnas till”.105 Hos
Baudelaire väcker den mystiska avgrunden fruktan. Tillika är denna, avgrunden, ”världens
tomhet och håligheten inne i medvetandet, det extasens och svindelns rum” platsen för hans
andlighet, vilket går i tvär kontrast mot Poe.106 Och om ”Baudelaires drömmeri å ena sidan, i
likhet med Poes intelligens, avser att tränga allt djupare in i mysteriet, saknar det å andra si-
dan både ett slut och en punkt där det kan hejdas. Det uppnår ingen yttersta vetskap och det
verkliga skjuts ständigt upp. Hans landskap saknar gräns både i tid och rum”.107

Hos Baudelaires och Poes ”riktadhet” kan man se ett mönster av det slag vi tidigare ur-
skiljde hos medvetandet i Svenska öden, dvs. ett problem (det obehagliga mysteriet) och ett
mål (erhålla klarhet i mysteriet). I den strävan har Baudelaire och Poe valt två diametralt olika
vägar, den ena belyst av rationell skarpsinnighet och den andra av drömmeri – en konstens be-
rusning. Trots Baudelaires beundran för intelligensens makt konstaterar Richard slutligen att
denne inte tar lärdom av Poes metod.108 Kanske var det lika så gott, eftersom de problem Bau-
delaires fantasi formulerar förefaller tillhöra de eviga och olösbara, även för en förnuftets op-
timism. Därför når han heller ingen slutpunkt utan fördjupar snarare sin kännedom om myste-
riets vidd. Problemen i Poes texter däremot!, besläktade med andra chifferlösande världsupp-
täckares såsom Jules Verne och Conan Doyle, gömmer ständigt fattbara sammanhang. Poe
hittar alltid vägen fram till ett entydigt svar. Som Hans Lindström visat skulle även Strindberg
sedermera bli tagen med storm av det analytiska snillet Poe och, till skillnad från Baudelaire,

                                                
100 Richard, ”Mallarmés poetiska universum”, s. 193.
101 Jean-Pierre Richard, Poésie et profondeur (Paris, 1955). Essän om Baudelaire föreligger i svensk översätt-
ning, ”Baudelaires djup”, i Den svindlande texten. Åtta röster om poesianalys, red. Mikael van Reis, övers. Jo-
han Öberg (Stockholm, 1992).
102 Richard, ”Baudelaires djup”, s. 99.
103 Ibid., s. 93 ff.
104 Ibid., s. 99.
105 Ibid.
106 Ibid., s. 97.
107 Ibid., s. 103.
108 Ibid., s. 102.
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låta sig influeras. I den nya diktaridolen fann Strindberg vad Lindström kallar ”en hjälte av
strindbergsk favorittyp: den psykologiske vivisektören, mästaren i logikens konst”.109 Detta
var förvisso i slutet på åttiotalet, alltså flera år efter Svenska ödens tillkomst, men utveckling-
en är inte alls förvånande och kan sägas vara en förlängning av det program vi strax ska
komma till.

Så infinner sig frågan vilken väg – stilen i sökandet efter varat – jaget i Svenska öden
beträder för att nå målet att fylla avsaknaden av mening i tillvaron och få ro? Vid en första
anblick verkar svaret givet. Textens yta är utpräglat naturalistisk och tankeproblematiken tjä-
nar rationella syften. Som hos Poe spelar således det kognitiva elementet en avgörande roll i
verket. Även vad beträffar förekomsten av den romantiska idealismen, som inte kan sägas
vara dominerande i Svenska öden men likväl äger en betydelse i sig, vittnar den om att jagets
sökande efter varats mening tar avstamp i ett kunskapsteoretiskt klimat som är representativt
för hela novellsamlingen. Klimatet befästs ytterligare av det faktum att textytans mest di-
stinkta tänkesätt är darwinismen och rousseauismen. Oaktat detta vill vi ända påstå att valet
inte är oproblematiskt. För till skillnad från Poe och Baudelaire verkar valet av metod !inte alls
lika övertygande för jaget som textytan vill låta påskina.

Ett första tecken på detta är att en helt annan metod stundtals framträder i verket. I avsnittet
om den tidigare forskningen konstaterades att Svenska öden utspelas i en fantasimiljö och där-
för många gånger kommer sagan nära. Den stil som genren medför tillåter ett lösgörande från
programmatiska doktriner. Lösgörandet främjar osannolikheten och kan understödja det irra-
tionella elementet vilket öppnar för jagets fantasi. När det kognitiva präglar textytan märks
dock otäta fogar där reminiscenser av ett drömmande sipprar igenom och ger rum åt en poe-
tisk akt lik Baudelaires, där de mest motstridiga existentiella behov för ett ögonblick kan till-
fredställas tillsammans. Detta får vi anledning att återkomma till senare i uppsatsen.

En andra och viktig indikation på att valet av metod är otillfredsställande är att jaget fak-
tiskt inte lyckas nå sitt mål att fylla avsaknaden av mening och få ro; jaget tycks aldrig vinna
sig självt. Såframt målet inte uppnås kan rimligen heller inte den teoretiska metoden vara den
idealiska. Tankesystemen blir avlösande villospår vilket visar sig i jagets misslyckande med
att konstituera en världsbild. Ur ett helhetsperspektiv åskådliggörs det genom att novellerna
antingen slutar med flykt (”Högre ändamål”, ”En ovälkommen”, ”Utveckling”) eller död
(”Odlad frukt”, ”På gott och ont”) och aldrig i tillfredställelse och absolut visshet. En orsak
till att jaget misslyckas med att nå sitt mål är att de kunskapsteoretiska systemen, det må vara
naturalistiska eller idealistiska, oavlåtligen rivs upp av ett återkommande hinder (”tvivlets
löje”) som tusenfaldigar ståndpunkterna genom att uppvisa perceptionens breda spektra.
Tvivlet urholkar inte bara ett synsätt utan till synes alla, när som den undandragna sinnesron
skapar en, som citatet säger, ”evig” oenighet i medvetandet. Medvetandets intentionalitet
stävjas av att det, på grund av det upptornande tvivlet (hindret), ideligen dyker upp nya vä-
gar.110 Jaget är plågsamt fånget i en belägenhet det söker ta sig ur. Således har, förutom oron,

                                                
109 Lindström, s. 194.
110 Vi igenkänner dilemmat från Skalins resonemang, se Skalin, s. 143.
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ytterligare ett överhängande problem, tvivlet, skådats hos jaget. Med detta stöter vi på det för
uppsatsen så centrala fenomenet kluvenheten.

Det kluvna medvetandet

Enligt vår mening är det i närmandet av det sökande medvetandets kluvenhet, i dess anstiftan
och föresats, som man kan finna nyckeln till en vidare förståelse av medvetandet. Därför
måste man också känna och erkänna kluvenheten som autonom och betydelsefull i sig.111 Men
hur är detta påstående möjligt när kluvenheten, paradoxalt nog, likafullt signalerar en bristan-
de visshet? Om man fortsätter att skärskåda själva kluvenheten uppdagas kring dess väsen ett
mönster, liknande det som tidigare skönjdes, av en utgångspunkt (problem), ett mål och en
osäkerhet om vägen att nå detta mål. I obeslutsamheten ligger kluvenhetens unikum, och den
är en nödvändig förutsättning, annars funnes det ju inget rum för tvivel av den här arten hos
medvetandet. I det motsägelsefulla, att den vägledande kluvenheten inte känner vägen, når vi
till sist kanske en antydan om vad målet i jagets projekt slutligen och djupast inne handlar om:
sökandet efter den rätta vägen att bemästra tvivlet, för att så kunna överbrygga icke-
meningens avgrund och, slutligen, få ro.

Då kan man visserligen invända att allt det här sagda går emot den av Strindberg uttalade
avsikten med verket.112 Trots allt kvarstår företeelsen att textens yta verkar övertygad, både i
sig och om den logiska metodens val och fullständighet.113

Återigen är det medvetandets kluvenhet som måste åberopas. För det förefaller som om vi
har stött på en dubbelhet som hypotetiskt kan förklaras genom kluvenheten. Å ena sidan är
medvetandet riktat mot en väg att överbrygga icke-meningen och få ro. Å andra sidan vill ja-
get, utifrån betraktat, verka övertygat. Det senare utgör textens yta ett tecken på. Eftersom in-
tentionaliteten vetter mot ett och den manifesta viljan mot ett annat, har projektet alltså
dubbla och sinsemellan motsägande aspekter. Logiskt sett blir konsekvensen att medvetandet
är kluvet mot sin vilja. Anledningen till det kan i sin tur vara att jaget kanske inte vill verka
kluvet och sökande, vilket här är betecknande för intentionaliteten. Om allt detta är riktigt el-
ler inte ska vi undersöka längre fram.

Vidare medför som sagt det ambivalenta medvetandet hos Strindberg, om man jämför med
t.ex. hos Poe, att jaget misslyckas med att genom det förnuftsenliga sökandet nå målet. Låt
oss ånyo se hur Poe och Baudelaire går till väga och utifrån dem förstå hur kluvenheten ligger
till grund för misslyckandet. Utan krumbukter bejakar och fokuserar de sina respektive ur-
sprungliga problem (de oroväckande metafysiska respektive kosmogoniska mysterierna). I det
metodologiska sökandet vänder sig Baudelaire inåt mot att bearbeta sitt eget medvetande vil-
ket är högst förståeligt; det är ju där problemet har sina rötter. (Viktigt vad gäller Baudelaire

                                                
111 Tanken återfinns även i Tjänstekvinnas son III-IV där man kan läsa att denna ”dubbelnatur var nyckeln till
hans personlighet och till hans författeri” (SV 21, s. 111).
112 Även om tematisk kritik ofta bortser från författarens ”avsikt” med verket, är det i sin ordning att ta den i be-
aktande, dock utan att låta den bli normerande för läsningen.
113 Något som framgick ovan s. 3 ff. i ”Svenska öden – kontext, tillkomst och tidigare forskning”.
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är, som Richard betonade, inte att nå slutgiltig kunskap om ett budskap, en visshet av det sla-
get är omöjlig med tanke på problemets eviga natur, utan huvudsaken ligger i aktiviteten, i
själva sökandet.) Poe i sin tur vänder sig utåt, mot den yttre världen, vilket är lika förståeligt
det; det är där som orsaken till hans detektivgåtor har sina rötter.

I Svenska öden emanerar jagets problem, oron och tvivlet, ur tillvaron, ur medvetandet, just
som i exemplet med Baudelaire. Men metoden, den kunskapsteoretiska, visar på att jaget
ändå vänder sig mot omvärlden, alltså inte det område varifrån problemet härrör. Här stöter vi
på en första indikation på splittring. Istället för att bearbeta medvetandets tvivel transformerar
jaget problemet, genom att förlägga det utanför sig i en föremålsvärld eller en konkret situa-
tion, till att vara ett omvärldsligt sådant, dvs. världens ofullkomlighet, varpå jaget därför för-
söker skapa världen till en enhet. I den utformningen, när en relation upprättas mellan subjekt
och objekt, omstöps problemet till den västerländska evidenta utgångspunkten för just kun-
skapsteorien och kan således, åtkomligt för rationalism, låta sig formuleras i kontur och defi-
nition.114 Det är jagets förhållande till det yttre som ständigt tematiseras. Men denna jagets an-
sats att mätta (oros)känslan med tanken, som avspeglas i den ideologiska ytans tydliga be-
grepp, är om inte dömd att misslyckas, åtminstone en bekymmersam motsättning. Problemets
lägesförskjutning till omvärlden får också den efterverkningen att det uppstår en fundamental
spricka – en avgrund – mellan jaget och världen. På novellernas textyta kan man utan större
svårigheter se just hur världen skälver och rämnar och frigör subversiva spänningar som fort-
plantas genom verket, berömda som det strindbergska raseriet, och här uppskattade som kon-
sekvensen av den väldiga lidelse med vilken jaget lever det existentiella projektet. Oberoende
av kraftens beteckning ligger det ånyo nära till hands att förstå den som tillintetgörande varje
uns av den hypotes vi framlagt om det tvivel och den oro som plågar jaget. Men en sådan
uppfattning är alltför schematiserad emedan förhållandet mellan textytan och dess djupare
mekanismer är betydligt mer komplicerat än vad som utges. Förvisso i olika skepnader och på
olika nivåer lever och frodas kluvenheten i alla högsta grad. Om detta kan vi få en fingervis-
ning genom att undersöka förhållandet till den värld som jaget riktar sig emot och söka förkla-
ra varför den fundamentala sprickan uppstår.

Sprickan mellan jaget och världen. Det alienerade jaget

Jagets upplevelse av världen är omisskännlig.115 Igenom hela Svenska öden rullas bilden upp
av en över allt och alla förhärskande ondska. Animositeten märks på alla nivåer i hierarkin.116

Att människan är av naturen god – och allt ont kommer av samhället – är en förklaring till
ondskan, i naturalismens efterföljd odlad av Strindberg och kartlagd av forskningen.117 Värl-
den är nu en gång för alla ett tröstlöst rum för den naturalistiska världsåskådningens återverk-
                                                
114 Se Heidegger, Varat och tiden I, s. 85 ff.
115 För den fenomenologiska definitionen av värld, se Heidegger, Varat och tiden I, s. 93. Vi definierar världen
enligt punkt 3 medan jaget, efter vad vi tidigare sett, förstår världen enligt punkt 1, som ett objekt utanför sub-
jektet, dvs. ”allt det varande som inom världen kan vara för handen”.
116 Den grupp som genomgående skildras positivt är, förvånansvärt nog, kvinnorna.
117 Diskussionen om bl.a. det rousseauanska och darwinistiska tankesättet återkommer vi till i kap. 5 ”Fallet”.
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ningar; korsande viljor, egoism och moralisk ödeläggelse. Det är en fallen värld. Dessutom
framträder denna ”jämmerdal” som direkt hotfull eftersom jaget, som är riktat mot världen,
samtidigt blir fånget i den (SV 13, s. 42, 52). Därför har jaget rustat till försvar med aggres-
sion, förakt och ironi, allt för att hålla illviljan på avstånd.

Den ondskefulla världen markeras på textens yta genom tre olika strategier. Den första är
att jaget intar en hjälteroll. (Ondskan är också en nödvändig förutsättning för hjältens exi-
stens.) Samtliga protagonister – Junkern Sten, enslingen Kristian, brevmålare Hans, prästen
Peder och målare Botvid – är alla bärare av rättvisepatos, sanningskärlek och civilkurage. Till
skillnad från andra människor accepterar de inte reservationslöst och utan samvetsbetänklig-
heter tillvarons yttre villkor. Som sig bör av en hjälte försöker de vara ståndaktiga och from-
ma och ibland, som i t.ex. ”På gott och ont”, gå till direkt handling för den goda sakens skull.
Skulle dessa hjältar, mot sin vilja, ändå tvingas ned på knä av omgivning och omständigheter,
är det inte utan hemska och ädelsinnade kval och efterspel, såsom Peder i ”Högre ändamål”
efter budet om celibat. Men fler än hjälten trängs i rollförteckningen på grund av följande
scenario: världen är ond inte bara i allmänhet utan fientligheten är specifikt riktad mot jaget.
Överallt och ständigt förföljs jaget av en illvillig kraft.118

En andra strategi är sålunda den offerroll som jaget av utsatthet och vanmakt träder in i.
Tidigt i berättelserna identifierar jagets fantasi både fiende och befästning och intar en strate-
gisk försvarsposition. Det räcker med att helt kort se till protagonisternas öden för att man ska
bli varse offerrollens befintlighet. Sten är offer för förfäders oförrätter och bildning samt om-
världens okänsliga häcklande under hans mödor att göra rätt för sig. Kristian är offer för fa-
miljens räddhågsna egoism, Peder för kyrkans ”högre ändamål” men också för en hel folk-
grupps illvilja och lystenhet när det påvliga budet ”blivit känt av församlingen, vilken med en
viss skadeglädje tog del av detsamma, dels emedan de gärna unnade sina andliga härskare en
liten skärseld, dels emedan de hoppades få sina präster billigare nu då de måste leva utan fa-
milj” (SV 13, s. 80). Hans är offer för folkets men kanske framför allt den närmsta och be-
trodda vännens svek. Just folket, eller den obestämda massan, utgör ett särskilt hot eftersom
den, lurandes bakom hörnet, ständigt övervakar för att när som helst kunna kasta sig över ja-
get.119

En tredje markering av världens ondska sker genom ett ofta återkommande retoriskt grepp
– ironin. Med assistans av ironiska omskrivningar understryker jaget dels det meningsförlä-
nande perspektivet (vilket naturligtvis är till hjältens/offrets favör), dels sin egen fientliga in-
ställning gentemot världens pragmatiska lagar och, inte minst, människor som efterlever dem.
(Märk väl att ironin sällan är riktad mot protagonisten/jaget självt.) Genom ironin blir vi ock-
så än mer varse ett tidigare påstående, att animositeten inte bara omfattar maktens handhavare
utan alla människor. I exempelvis ”Odlad frukt” skildras duon portvakten och stalldrängen
                                                
118 Ett mönster som kan ses eskalera och brisera i Inferno (1897).
119 Se t.ex. i ”Odlad frukt” SV 13, s. 31 f., ”Högre ändamål” SV 13, s. 72, 75, 76, ”På gott och ont” SV 13, s. 139
ff. Novellen ”Utveckling” har inte berörts här av den anledningen att den intar en särställning. Målare Botvid är
förvisso både en hjälte och ett offer, men inte i relation till omvärlden. Klostret implicerar nämligen bortvändhet
från världen.
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som rent enfaldiga och komiska i sin naivitet. Om än portvakten har narrens sanningssägande
förmåga – att man i världen får göra det man kan, inte det man vill – förestås den med en bes-
serwissers attityd och stalldrängen verkar som en insmickrande underhuggare (SV 13, s. 11).
Den ironiska skildringen indikerar att jaget dels inte är tillfreds med de villkor för människans
existens som portvakten nämner, dels opponerar sig mot portvaktens rationella syn på villko-
ren och bristande medkänsla. Inte heller jaget visar alltid medkänsla inför människans utsatt-
het. Men med gott stöd i den hävdvunna normen ursäktas jagets bristande empati förvisso av
att offren för de sardoniska projektilerna förtjänar den. Låt oss bara kort se hur detta gestaltas,
även denna gång i ”Odlad frukt”. Första gången Sten möter smeden Claus, beskrivs denne
som ”en trettioåring med mörkhyat anlete, långa armar, inåtvikta knän och fötter som spadar”
(SV 13, s. 15). Nu kan visserligen det mindre fördelaktiga utseendet förklaras av civilisatio-
nens nedbrytande krafter, men att likna fötterna vid spadar döljer ett smått föraktfullt av-
ståndstagande. Claus verkar inte heller vara i behov av andras galanterier eftersom han gärna
berömmer sig själv. När Sten svävar mellan liv och död kommer en något överförfriskad Cla-
us och hälsar på. Drabbad av stundens allvar håller Claus ett minnestal över hur han uppfattat
Stens öde och försäkrar att han ”skulle bära fanan framför liktåget, såsom ett tecken att han
förlät junkern allt ont han hade gjort. Vid denna sista tanke överväldigades Claus så av ädla
känslor, att han brast i gråt så som endast en drucken kan gråta” (SV 13, s. 43). Scenen vittnar
om hur jaget uppfattar människan: Hon tycker sig vara innerligt god, men inte av det skälet att
hon handlat förbehållslöst i syfte att hjälpa en människa, utan på grund av behovet att känna
sig god och kokettera med det, hur obefogat det än må vara. Men alla dessa putslustiga sar-
kasmer överskyler naturligtvis något allvarligare och väsentligare. I den ironiska formulering-
en, som ju inte korresponderar med den ursprungliga känslan, vänder jaget förnekelsen mot
sig självt i stället för mot världen. Det skapar ett visst mått av självförnekelse. Vad det får för
betydelse behandlas senare i uppsatsen och vi stannar här vid att förstå det ironiska greppet
som en distanseringseffekt.

Sammanfattningsvis intar jaget två motstridiga roller i förhållande till världen, dels som
den modiga hjälten, dels som det lidande offret. Båda positionerna skapar ett visst mått av
utanförskap. Utifrån sett ger bägge ett sken av visshet och övertygelse hos jaget – världen är
ond och orättfärdig, jaget är gott och gudfruktigt. Den alienerade men övertygande positionen
underbyggs vidare av de ironiska omskrivningarna. På det hela taget är man därför snar att
tro, utifrån sett, att jaget inte alls är kluvet utan att konflikten, avgrunden, föreligger mellan
jaget och världen. Men kvar står frågan varför jaget om och om igen låter förstå denna enorma
animositet? Och om alla är onda, vem är då den egentliga fienden och vad består egentligen
hotet av? Kanske är det så, att var gång jaget läser in dessa ironiska och hätska förebråelser i
andra människors ansikten och i hela sin omvärld, är det egentligen en projektion av jagets
oro och tvivel, det vi minns vara det primära målet i det existentiella projektet och mot
vilkens lindring jagets längtan riktade sig.120 Världen, dvs. ”projektionsduken”, är inte en
blank spegel utan den objektiva pol som är nödvändig för att utlösa de subversiva spänningar-
                                                
120 Det inte är fråga om projektion i psykologisk bemärkelse såsom symptom av något ”bortträngt” eller dylikt. Den
fenomenologiska användningen av begreppet är ”utkast” vilket härstammar från latinska pro-jicere, kasta fram. Ut-
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na. Ur det perspektivet har medvetandet stigit ur sin egen kluvenhet, förlagt den mellan sig
och världen, och befäst avstånd och oenighet mellan subjekt och objekt. Men vilken är i sin
tur den handlingens bevekelsegrund?

Jean Starobinski skriver i The Living Eye (1961, 1970), en studie av Rousseau där inre
splittring, fientlighet och projektion präglar jaget (eller ”Jean-Jacques” därstädes kallat), att ett
slikt agerande är ett utslag av ”an economy of suffering: better to be the object of others’ hos-
tility than to suffer inner conflict and torment”.121 Att tvingas konfrontera en fiende är enligt
Starobinski en skyddsmekanism för att återskapa enheten i medvetandet. Vi menar att den
mekanismen utlöses även hos jaget i Svenska öden. Därför ter det sig på textytan som om ja-
gets belägenhet inte är ett lidande i medvetandet utan ett olycksöde i en besmittad värld. När
jagets fantasi identifierar fienden är hotet detta namnlösa och bevekliga öde. Det konfliktfyll-
da förhållandet på textytan blir skarpare markerat men projektionen resulterar inte i en sann
befrielse för jaget även om smärtan lindras. ”External discord”, säger Starobinski, ”is the pri-
ce to be paid for alleviation of inward suffering.”122 Denna oförskyllda olycka som drabbat ja-
get antar formen av en ändlös uppgift som måste fördras. Uppgiften är dock en anmärknings-
värt bra förevändning såtillvida att så länge fånget i världen kan jaget också håna den. Ty vore
jaget inte fången i världen funnes ju alternativet att lämna den. Men det förra verkar behändi-
gare än den strid som annars hotar att inifrån ansätta medvetandet.

Låt oss nu se vad som erhålles om man sammanför resonemanget om sprickan mellan jaget
och världen med beskrivningen av det existentiella projektet. Projektet har alltså dubbla
aspekter. Den ena, intentionaliteten, hålls innesluten i textens djup medan den andra, den ma-
nifesta viljan, är pregnant uttryckt på ytan. Enligt den förra riktar sig jaget mot att söka efter
den rätta vägen att bemästra kluvenheten och överbrygga icke-meningen för att slutligen få ro.
Enligt den senare vill jaget, utifrån betraktat, verka övertygat om att målet redan uppnåtts.
Istället, genom valet av en rationell metod, förläggs problemet till omvärlden och målet är att
skapa enhet i världen. Så skapas en alienerad position från vilken jaget kritiserar världen. Men
fortfarande dock utan att jaget tycks vinna sig självt.

Uppenbarligen föreligger en konflikt mellan projektets båda aspekter (textyta och djup)
vilken i sin tur alstrar en rad nya mångtydigheter. Varför finns denna kluvenhet hos det exis-
tentiella projektet? Varför vill jaget verka övertygat och vilken är källan till fientligheten?
Som vi redan tidigare antydde skulle bli nödvändigt, är nu tidpunkten inne att gå vidare, eller
rättare sagt tillbaka, till det som föregick kluvenheten. Först genom detta kan vi se, och samti-
digt förstå, själva upprinnelsen till vår beskrivning av det existentiella projektet. Och först
därefter är det möjligt att undersöka hur projektet återfinns i Svenska öden.

Vad kluvenheten föregicks av står i det här fallet att finna i det förflutna. Ty det är i den
stund, berättar Starobinski, när jaget öppnar sig mot yttervärlden, där det tidigast underkastar
                                                                                                                                                        
kastet är ett konstitutivt sätt för tillvarons förstående att kasta sig ut mot möjligheten att vara ”där” (i-världen-varon)
vilket ursprungligen sammanhänger med tillvarons beslöjade ”varifrån och vart”. Se vidare Heidegger, Varat och
tiden I, s. 189 ff.
121 Jean Starobinski, The Living Eye (1961, 1970), övers. Arthur Goldhammer (Cambridge & London, 1989),
s. 16.
122 Ibid.
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sig naturens tvång och mottar samhällets prägel, som man kan tränga in, gå tillbaka och förstå
jagets medvetande i ett begynnande skede.123 Också Richard framhåller det förflutnas betydel-
se: ”Allt har i själva verket sin rot i det förgångna eller till och med, som Mallarmé säger, i
‘aldrig’, i källan som på samma gång är primitiv och bortom minnets förmåga. […] Ödet
tycks alltså vara bestämt alltifrån utgångspunkten.”124 När nu även vi, av alla frågor som kan-
tar det existentiella projektet och dess kluvenhet, finner oss manade att återvända till jagets
förgångna, finns det heller ingen annan väg att följa än den via Tjänstekvinnans son. Som vi
kommer att se är det där jaget kan föregripas, där när ”allt ännu befann sig i det oskyldiga till-
stånd som antogs ha varit före syndafallet” (SV 13, s. 177). Vi måste m.a.o. söka försoningen
där förbistringen en gång började – just i ”Det oskyldiga tillståndet”.

                                                
123 Starobinski, The Living Eye, s. 17.
124 Richard, ”Mallarmés poetiska universum”, s. 203.
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3. DET OSKYLDIGA TILLSTÅNDET

Definitionen av vårt första tema ”Det oskyldiga tillståndet” är den tidigaste skapelseproces-
sen. Ett sätt för oss att nå dit är, som sagt, att undersöka den förra delen av Tjänstekvinnans
son som skildrar protagonisten Johans barn- och ungdomsår. Av ett dylikt snabbreferat före-
faller verket snarast vara en källskrift för jagets förflutna. Men är detta en föreställning som vi
alltför lättvindigt påtvingar texten och som den, vid närmare eftertanke, motstrider? Låt oss gå
till texten själv och se. En första anhalt är den uppslagsrika titeln. Som bekant anknyter
Tjänstekvinnans son till den bibliska berättelsen om Abrahams och tjänstekvinnan Hagars son
Ismael som drivs ut i öknen.125 Allusionen förebådar, såvida man godtar att den åsyftar prota-
gonisten, att verket personifierar en ung människa, ett offer. Därefter tycks underrubriken,
”En själs utvecklingshistoria”, borga för tanken att verket skildrar just detta offers födelse,
uppväxt och sedermera utdrivning. Sålunda indikeras att vi i texten kommer få ta del av inte
bara hur det förflutna uppväcks utan också hur jaget skapas. Påståendet kan sägas få stöd av
verkets uttalade avsikt.

För att kunna fortsätta sin jordiska bana på ett mera rationellt sätt än han förut befa-
rit den besluter han göra opp bokslut med det gamla, genomgå sitt livs händelser
från början till dato, undersöka sin själs uppkomst- och utvecklingshistoria, sådan
densamma uppstått under alla samverkande orsaker av ärftlighet, uppfostran, natu-
rell, temperament, under tryck och inverkan av den givna historiska epokens yttre
händelser och andliga rörelser. […] Fick han då fatt på sitt jag under denna långa
och trista vandring i minnenas skuggrike? (SV 21, s. 214)

Enligt citatet skulle ändamålet för jaget vara att undersöka den egna naturen (”fatt på sitt jag”)
och processen för dess tillblivelse (”sådan densamma uppstått”). Metoden är att återvända till
det förflutna (”det gamla”, ”minnenas skuggrike”) och den allra första utgångspunkten (”bör-
jan”). Därifrån löper analysen (”undersöka”) av jagets utveckling i samband med inre påver-
kan (”ärftlighet”, ”naturell”, ”temperament ”) och påverkan från den familjära och samhälleli-
ga kontexten (”uppfostran”, ”den givna historiska epoken”). Jagets syfte med Tjänstekvinnans
son är alltså likställt med precis det vi eftersöker. Det torde räcka som stöd för påståendet att
Tjänstekvinnans son kan ge en förståelse för jagets skapelseprocess.126

Sätt att vara i världen. Fruktan och hunger

Inledningsvis ska vi studera om det hos Johan under barndomsåren kan urskiljas något ur-
sprungligt, karakteristiskt existenssätt och som är konstitutivt för skapelseprocessen.
                                                
125 1 Mosebok 21.
126 Ovan nämnda offermotiv erinrar om jagets strategi i Svenska öden att genom offerpositionen projicera en inre
kluvenhet till en yttre konflikt. Det är anmärkningsvärt att positionen, på nytt och redan med titeln, intas i
Tjänstekvinnans son. Upprepningen väcker en undran om jagets skapelseprocess kanske omfattas av en slags
skuld. Ty ett offer betingas av att ha påtvingats en (orättvis men likväl) skuld och dömts och straffats därefter.
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Barndomsminnena utvisa alla huru som dels sinnena först vakna och absorbera de
livligaste intrycken, känslorna röras vid minsta fläkt, huru senare iakttagelserna
huvudsakligen rikta sig på bjärta företeelser, sist på moraliska förhållanden, känsla
av rätt och orätt, våld och barmhärtighet. (SV 20, s. 21)

Till en början förefaller det som om Johan upplever varat och världen genom förnimmelser
(”sinnena”) och emotioner (”känslorna”). Det leder vår tanke till teoridelen där det just fram-
fördes att varat i världen konstitueras genom olika existenssätt.127 Ett av dem var stämningen
(stämdvaron) som innefattade förnimmelser, perception, känslor osv. Stämningen tycks även i
Tjänstekvinnans son vara fundamental för barnets vara i världen. Att stämningen har en fram-
skjuten position (”först vakna”) i förhållande till t.ex. omdömet (”sist på moraliska förhållan-
den”) visar att Johan på det här stadiet är mindre styrd av förnuft och tankeförmåga. Tillstån-
det är prereflexivt och förståendet sker intuitivt. Ett karaktäristiskt existenssätt är således att
vara genom den intuitiva stämningen. Men stämningens beskaffenhet kan utvecklas ytterliga-
re. Som synes skildras den som litet fladdrande (”röras vid minsta fläkt”). Just detta är en be-
skrivning som upprepas flertalet gånger i texten: ”Han var melankolisk och yster, omväxlan-
de.” (SV 20, s. 15.); ”Rädd och oförvägen, uppsluppen och grubblande, ingen jämvikt.” (SV
20, s. 41.); ”Han förblir ojämn och numera även nyckfull.” (SV 20, s. 43.) Ett andra typiskt
drag för stämningen verkar alltså vara dess ombytlighet, dess föränderlighet. Ett tredje typiskt
drag, kan vi förstå av ovanstående citat, är stämningens omedelbarhet. Starobinski skriver i
Jean-Jacques Rousseau. Genomskinlighet och hinder (2002) att den ursprungliga människan
inte träder ”utanför sig själv, träder inte utanför nuets ögonblick; hon lever med andra ord i
det omedelbara. Och även om varje förnimmelse är ny för henne är denna skenbara brist på
kontinuitet bara ett sätt att uppleva det omedelbaras kontinuitet”.128 Förutom att Starobinski
understryker stämningens föränderlighet (”skenbara brist på kontinuitet”) ger han även sin
syn på stämningens omedelbarhet. Slutmeningen, som vi förstår den, är att hos den ursprung-
liga oskulden finns inte någon intellektuell instans som ligger som ett förvanskande membran
mellan varat och dess sanna uttryck. Det menar vi är betecknande även för skildringen av Jo-
han i den tidiga barndomen. Jaget präglas av syntes, av en obrutenhet mellan vara och sken, i
förhållande till sig självt och till världen.

Sammanfattningsvis karaktäriseras alltså barndomens sätt att vara av stämningens intuitiva,
föränderliga omedelbarhet. Det innebär i sin tur en okunskap eller oanfäktelse inför ett even-
tuellt val att vara efter yttervärldens normer. I detta tillstånd, före intellektets syndafall, är
inga existentiella valakter nödvändiga eller ibland ens möjliga. Därmed dock inte sagt att ”Det
oskyldiga tillståndet” är harmoniskt. Det blir tydligt när vi nu övergår till att undersöka om
skapelseprocessen ger uttryck för några särskilda stämningar.

Många kan nog enas bakom uppfattningen, att barndomsskildringen slår an en ton så av
djupaste moll att alla visioner om ett elyseiskt paradis ter sig fjärran. Snarare är det som om

                                                
127 Begreppet som Heidegger använder är existentialer (se ovan. s. 7).
128 Jean Starobinski, Jean-Jacques Rousseau. Genomskinlighet och hinder jämte Boten i soten. Rousseaus tän-
kande ([1957], 1971), övers. Jan Stolpe (Stockholm, 2002), s. 54.
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Johan med födseln träder in i en hotfull värld. Som det vid ett tillfälle också heter kom Johan
”skrämd till världen, levde i ständig skrämsel för livet och mänskorna” (SV 20, s. 39). Fruk-
tan basuneras ut redan med det första kapitlets överskrift, ”Rädd och Hungrig”, för att kort
därefter ges en mer detaljerad beskrivning.

Tre trappor upp i stora byggningen vaknade kryddkrämarens och tjänstekvinnans
son till självmedvetande och medvetande om livet och dess plikter. Hans första
förnimmelser så som han sedan erinrat sig dem voro fruktan och hunger. Han var
mörkrädd, strykrädd, rädd för att göra alla till olags, rädd att falla, stöta sig, gå i
vägen. Han var rädd för […]. (SV 20, s. 10)

Av citatet framgår explicit att två ursprungliga och specifika stämningar är fruktan och hunger
(”första förnimmelser […] fruktan och hunger”). Det som Johan fruktar påträffas alltid inom
världen. Det kan handla om det förhandenvarande (t.ex. mörkret; ”mörkrädd”) såväl som
människor (”göra alla till olags”). På det hela taget får varat i världen en karaktär av något
fruktansvärt som kan närma sig. Tillvaron blir hotfull. Vad fruktandet självt intuitivt upplåter
är dock varat – det är ju för dess räknings skull Johan är rädd. Fruktan, eller snarlika känslor
såsom oro, blygsel och skygghet, upplåter alla varat i dess hotade läge.129 Som citatet låter
förstå sker detta med en alldeles särskild kraft hos Johan.

Om nu fruktan för varats skull är fundamental vore det sannolikt att Johan försöker över-
vinna den. Förslagsvis kan detta ske genom att komma i motsatt stämning – i frid.130 Därmed
aktualiseras den andra stämningen, hungern, och vad den egentligen innebär. Vi vill mena att
hungern är detsamma som längtan efter ro.131 En belysande episod, som faller under kapitlet
”Borta ifrån Hemmet”, skildrar när Johan för första gången reser bort ensam.

Dessoaktat började nu, sedan han lösryckts från modren och han kände sig omgi-
ven av okända hotande makter, ett starkt behov att sluta sig till något skydd att
vakna. (SV 20, s. 42)

Den fruktan (”okända […] makter”) vi kan utmejsla kastar skuggor över världen (”kände sig
omgiven av”) och gör den skrämmande (”hotande”). Fruktan tycks dessutom ha eskalerat på
grund av moderns frånvaro. Hungern är högst påtaglig (”ett starkt behov”) och är en hunger
efter ro (”skydd att vakna”). Var står då denna ro att finna? En gissning är att den kan återfin-
nas i kärleken.

Nyckfulla barn, som icke ’veta vad de vilja’ sluta med gråt, nervspänningens upp-
lösning. De ’tigga stryk’ säger man också, och eget är att se huru en lätt aga vid så-
dana tillfällen liksom sätter nerverna i jämvikt och tyckes nästan välkommet av
barnet som genast lugnar av […]. […] Men det finns ett annat sätt att utdriva de
svarta andarne. Man tar barnet i sina armar, så att det känner en vänlig människas
magnetism, och det lugnar av. Det sättet är bättre än alla andra. (SV 20, s. 43)

                                                
129 Heidegger, Varat och tiden I, s. 183 ff.
130 Kierkegaard lär vid något tillfälle ha sagt att det ”är allmänt känt att vissa själstillstånd söker skydd i motsat-
sen till samma själstillstånd”. Tyvärr kan citatet här inte vederhäftigt beläggas.
131 En intressant intertext är Knut Hamsuns Sult (1890). Att det kallas hunger betecknar behovets primitivitet; sät-
tet att undkomma skräcken är i barnatillståndet spontan. Allteftersom jaget utvecklas består förvisso hungern, men
behjälplig av reflektionsförmågan kommer hungern att kunna söka mellan nya tillvägagångssätt att få ro.
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Ett yttre tecken på oro är gråten, och raderna ovan inringar behovet för att kunna komma till
ro (”lugnar av”), nämligen omfamningen (”tar barnet i sina armar”) av kärlek (”känner en
vänlig människas magnetism”). Enligt jagets utsago är kärleken också det som allra säkrast
stillar hungern efter ro (”sättet är bättre än alla andra”). Men nu måste vi uppmärksamma nå-
got viktigt. Vi har sett att fruktan, som framkallar en hunger efter ro, kan återfås i kärleken.
Men gör den sedan verkligen det? Citatet ovan ger oss inget svar eftersom det visar mer på ett
förslag, hur det bör vara, snarare än hur det faktiskt är. Därför måste vi överväga texten ännu
en gång för att se hur det förhåller sig med kärleken. I samband med detta kommer vi strax att
bli varse ett annat, ytterst viktigt fenomen.

Omintetgörandet och skulden

Om barndomen genomsyras av fruktan borde det kanske falla sig naturligt att omvärlden be-
mötte fruktan med kärlek. Men redan inledningsvis i Tjänstekvinnans son anar man att så inte
är fallet.

Han var troligen icke något önskebarn, aldra minst som konkurs föregått hans fö-
delse, så att han kom till världen i ett skövlat förr välmående bo, där nu endast
fanns säng, bord och ett par stolar. (SV 20, s. 10 f.)

Passagen skildrar hur Johan inte upplever sig som älskad (”icke något önskebarn”). I hänse-
ende till den ekonomiska situationen vittnar citatet dessutom om att han, genom att födas, är
till besvär för andra (”aldra minst som”). Det här är ett genomgående mönster i texten.

Uppfostran blev snäsor och luggar, Gud som haver och vara lydig. Livet tog emot
barnet med plikter, bara plikter, inga rättigheter. Allas önskningar skulle fram och
barnets undertryckas. Det kunde icke ta i en sak utan att göra något orätt, icke gå
någonstans utan att vara i vägen, icke säga ett ord utan att störa. Det vågade till sist
icke röra sig. Dess högsta plikt och dess högsta dygd var: att sitta still på en stol
och vara tyst. (SV 20, s. 14)

På nytt indikeras hur Johans vara inte är älskat (”snäsor och luggar”) och hur det snarare utgör
en belastning (”störa”). Därför kan vi anta att ett typiskt drag i bilden av den lika svartmålade
som fjärran barndomen är den frånvarande kärleken. För att besvara vår föregående fråga in-
nebär detta i sin tur att den av fruktan väckta hungern efter kärlek (ro) inte tillgodoses.

Men berättar inte citaten ovan om något utöver en avsaknad av kärlek? Med vårt feno-
menologiska perspektiv tror vi oss kunna utläsa mer. Om man begrundar riktningen i samma
stycke så står det ganska klart att Johans vara inte bara frånkänns kärlek utan dessutom tillba-
kavisas av ett stort Nej (”icke ta”, ”icke gå”, ”icke säga”). Då måste vi fråga oss mot vad till-
bakavisandet riktas? Det tydliga negerandet av varat, detta Icke, ger oss en ledtråd. Tillbaka-
visandet pekar mot Johans möjlighet att icke vara. Kan detta verkligen stämma? Låt oss åter-
igen granska citaten. Båda genomsyras av olika avvisanden (”vara i vägen), förbud (”göra nå-
got orätt”) och motarbetande (”barnets [önskningar] undertryckas”) av varats alla uttryck. Det
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resulterar i varats totala overksamhet (”sitta still på en stol och vara tyst”). Till och med språ-
ket tystas, språket som är fundamentalt för jagets tillblivelse eftersom det artikulerar befint-
lighet och förståelighet och därmed upplåter existensen. Vi kan konstatera hur uttrycken för
Johans vara tillbakavisas med den allmänna meningen att de gjorde bättre i att inte uttryckas.
Johans vara görs fullständigt om intet. Alla dessa attityder – förbudet, undertryckandet etc. –
har en viktig gemensam nämnare. De är möjliga intetgörande förhållningssätt.132 Således är
tillbakavisandet riktat mot intet. Det som vi avtäckt är m.a.o. två med nödvändighet inneslut-
na existentiella möjligheter hos Johan: att vara (varat) och, nu sist, att inte vara (intet). Att ta
dem båda i beaktande visar sig vara av betydelse.

För det första, om det är så att varats uttryck omintetgörs, hur påverkar det Johans förståel-
se av sitt vara (och i förlängningen jagets skapelseprocess)? Ett hypotetiskt svar är att han hos
sig själv utlägger en avsaknad av värde, eftersom det att han är, som i anförda passager, up-
penbarligen inte räcker som skäl för att bli älskad. Det förefaller som om han saknar existens-
berättigande, dvs. rättmätiga skäl att vara, och som följaktligen gör honom mindre värd att
älskas.133 Han är, för att översätta till vardagligt språk, en ”nolla”, ett ingenting. Detta att han
saknar skäl att vara kommer exempelvis till uttryck när han inte sägs ha rättigheter utan bara
skyldigheter (”bara plikter”). Även det ställda kravet på anspråkslöshet (”barnets [önskningar]
undertryckas”), att han inte får begära något, implicerar avsaknaden av rättmätiga skäl. Såtill-
vida kan vi anta, att förståendet hos Johan utlägger den erfarenheten, att hans vara värderas
efter vad som är för handen. När som i det här fallet skäl att vara saknas eller inte är för han-
den (görs om intet), ”är” tillvaron inte i lika hög grad. Resultatet av detta är följaktligen att
man inte blir lika älskad. Vad som här grundmuras är en vad Heidegger kallar ontologiskt
dogmatisk tes: ”Det som är, […] det måste vara för handen; det som inte kan objektivt påvi-
sas såsom för handen, det är över huvud taget inte.”134 Dvs. tillvaron måste motivera sin exi-
stens, ange objektiva skäl för att den är, för att undvika att bli omintetgjord (värderad som
ingenting, som en lägre stående människa). Detta kan jämföras med t.ex. en spade som är till,
existerar, för att gräva med, och går den inte att gräva med är den utan värde – den är me-
ningslös. I linje med denna tes, som sätter likhetstecken mellan begreppen värde och mening,
värderas tillvarons varande efter samma principer som tingen. Upplevelsen av tesens konse-
kvenser är allmänt förekommande i Tjänstekvinnans son och måste hållas i minne till senare.

En ännu viktigare aspekt är att trots det att Johans vara blir till intet gjort, så kvarstår fak-
tum att han, såsom utkastad i världen, en gång för alla är. Detta betyder att han blir skyldig
till att ha lämnat möjligheten att inte vara outnyttjad.135 Vi står nämligen alltid i den ena eller
den andra möjligheten. Därför är vi ständigt inte i någon annan möjlighet och har i vårt exis-
tentiella utkast lämnat den outnyttjad. Därmed har vi nått en central punkt i resonemanget.
Liksom alla människor är Johan alltså i själva grunden av sitt vara skyldig. Denna idé av att
                                                
132 För en utförligare beskrivning av begreppet intet, se Martin Heidegger, ”Vad är metafysik” (”Was ist Me-
taphysik”), i Filosofin genom tiderna. 1900-talet, övers. & red. Konrad Marc-Wogau (Stockholm, 1993), s. 377.
133 Mindervärdeskomplexet har beskrivits av bl.a. Torsten Eklund i Tjänstekvinnans son. En psykologisk Strind-
bergsstudie (diss., Stockholm, 1948).
134 Heidegger, Varat och tiden II (1981), övers. Richard Matz, 2. uppl. (Göteborg, 1992 [tr. 1993]), s. 60.
135 En möjlighet som vi dock med säkerhet vet kommer att utnyttjas i och med att vi dör.
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vara skyldig är grundvalen för intigheten och på grund av denna är skuldmedvetenhet sedan
möjlig.136 Det är den grundläggande intigheten och skyldigvaron i existensen som omintetgö-
randet av Johans vara hänvisar till.137 Men vilken erfarenhet talar då för skyldigvaron (dvs. att
Johan är skyldig till att inte vara) efter att omintetgörandet pekat mot den? Givetvis är varje
förnuftsmässig vetskap därom i det här skedet liksom sovande men finns dock där ständigt i
egenskap av något ursprungligt. När den ger sig tillkänna sker det genom samvetskvalet –
skuldkänslan – vilken liksom ”ropar” om andra outnyttjade möjligheter.138 Är detta något som
kan spåras i Tjänstekvinnans son?

[…] skoltiden, den första, betraktades som en lärotid för helvetet och icke för livet;
att lärarne föreföllo vara till för att pina, icke straffa, att hela livet låg som en tung
tryckande mara dag och natt, då det icke hjälpte att ha kunnat sina läxor när man
gick hemifrån. Livet var en straffanstalt för brott begångna innan man var född,
och därför gick barnet med permanent ont samvete. (SV 20, s. 33)

Den disharmoniska upplevelsen av varat i världen, att ha fötts in i ett ondskefullt samman-
hang, upprepas med eftertryck. Livet möter med smärta (”pina”) och evig ångest (”tung tryck-
ande mara dag och natt”). Därför kan livet liknas vid ett fängelsestraff (”straffanstalt”). Det är
straffet för ett brott som han anklagats för och befunnits skyldig. Men vilket är brottet? Om vi
bortser från läran om arvsynden verkar det som skuldkänslan pekar tillbaka mot en enda hän-
delse – hans födsel (”innan man var född”). En slutsats blir att Johan har skuldkänslor (”per-
manent ont samvete”) för att han är.139

För att underbygga det här komplicerade påståendet ska vi närma oss det från ett annat
håll. Därför frågar vi oss att om Johan är skyldig till att vara, vad blir i så fall följden av fak-
tumet att han själv inte valt möjligheten att vara? Ett tänkbart svar är att han berövas sin fri-
het. Ty frihet är just blott i valet av en enda möjlighet; att man står ut med att inte ha valt eller
inte ha kunnat välja de övriga möjligheterna.140 Av citatet ovan att döma, ja av hela vår läs-
ning hitintills, förstår vi att Johan upplever tillvaron negativt varför han, som vi såg, följaktli-
gen också befinner sig i ett ofrihetstillstånd. Vidare innebär det ofrivilliga valet givetvis att
någon annan valt åt honom. Denna någon är Johans föräldrar. Men på vilka premisser har Jo-
han tilldelats livet av dem såsom han upplever det?

Fadren var mindre nöjd med sitt liv, ty han hade stigit ner, försämrat sin ställning,
försakat. Och när han såg dem han skänkt liv och mat vara missnöjda blev han ej
glad. (SV 20, s. 14)

                                                
136 Heidegger, Varat och tiden II, s. 68 ff.
137 Det bör påpekas att ”icke” i det här fallet ingalunda har karaktär av egenskapen värdelös eller av något nega-
tivt i bemärkelsen brist gentemot ett uppställt ideal som inte uppnås i tillvaron (som den förutnämnda tesen vill
mena). Vad som avses med ”icke-vara”, intet, är den fulla motvarigheten till ”är”, alltså varat.
138 Heidegger, Varat och tiden II, s. 72 ff. Märk väl att medan samvetet upplåter skyldigvaron, så upplåter ång-
esten intet. I vardagligt språkbruk dyker samvetsfenomenet upp när det t.ex. sägs att man ”är i valet och kvalet”.
139 Skuldens struktur kan förtydligas genom Sartres beskrivning av skammen, en art av skulden, på s. 143: ”[…]
skammens struktur [är] intentionell, den innebär skamsen förståelse av något, och detta något är jag. Jag skäms
över vad jag är.”
140 Heidegger, Varat och tiden II, s. 71.
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Enligt fadern skall livet uppfattas som en gåva (”skänkt liv”). Att ha fått livet till skänks för-
väntas alltså gengäldas genom tacksamhet, vilket konkretiseras genom att man förutsätts vara
nöjd över gåvan (”missnöjda blev han ej glad”). Men Johan som inte är fri i valet att vara och,
tvärtemot den ställda förväntan, upplever livet som skrämmande och plågsamt, återgäldar inte
den gåvan. Därför fångas han i en belägenhet av tacksamhetsskuld för att han är.141 En situa-
tion som avslöjar det typiska för tacksamhetsskulden är när Johan besöker en annan s.k. livgi-
vare, hans amma, som är sjuk och inlagd på sjukhus.

Hans hjärta säger honom ingenting; icke att han druckit denna kvinnas blod, som
tillhörde en annan, icke att han sovit sin bästa sömn vid denna sjunkna barm, icke
att dessa skakande armar vaggat honom, burit honom, dansat honom […]. Men när
han går […] så känner han liksom en skuld, en illa placerad skuld, som icke kan
betalas med annat än evig tacksamhet […].[…] Om han ock fått brand i blodet av
henne, fått kramp i nerverna, så kände han ändock en skuld, en representativ skuld,
ty personligen var han ej skyldig henne något då hon ej skänkt honom något annat
än det hon var tvungen sälja. Detta att hon var tvungen sälja sitt blod, det var sam-
hällets brott. Som samhällsmedlem kände han sig någorlunda skyldig. (SV 20,
s. 23 f.)

Amman har, liksom föräldrarna, givit Johan liv (”druckit denna kvinnas blod”) och samverkat
till att han är. Men hennes gåva har formellt kvitterats (”ej skänkt”) och kan därför kallas
tjänst (”sälja”). Trots det kvarstår ändå Johans skuldkänslor (”känner han liksom en skuld”).
Att skulden ges en förevändning (”illa placerad”), att det inte är Johans fel (”personligen var
han ej skyldig”), hjälper föga. Skulden över att vara består så länge han är (”evig tacksam-
het”). Eftersom Johan, som sagt, inte själv haft möjligheten att välja sitt vara framstår (tack-
samhets)skulden som orättvis. Gåvan till trots är det inte Johans fel att han är. Sålunda leder
resonemanget kring omintetgörandet slutligen fram till det fenomen vi tidigare har anat: den
oförskyllda skulden. Slutsatsen blir att jagets vara i världen genomsyras av en fundamental
skuld. Dock finner jaget skulden orättvis och strävar därför efter att motbevisa den, att rentvå
sitt vara från skulden över att vara. Därför är det inte förvånande att verkets programförklar-
ing noga påpekar att huvudsyftet inte alls var att ”skriva några bekännelser, för att ursäkta
sig” (SV 21, s. 214). Men samtidigt är detta precis vad som sker. Jaget försöker bli kvitt sin
skuld (ur-skulda sig) genom att motbevisa sin skuld. Ett sätt är att istället anklaga och peka på
andras skuld.142 Sådan menar Starobinski är även Rousseaus belägenhet: ”[…] he took up his

                                                
141 En beskrivning av tacksamhetsskulden, och upplevelsen av den, återfinns i texten: ”De kallade honom otack-
sam. Den som pockar på tacksamhet är värre än en fordringsägare, ty han ger först en gåva som han skryter med
och skickar sedan räkning, en räkning som aldrig kan betalas, ty en gentjänst anses icke utplåna tacksamhets-
skulden; det är en inteckning i en människas själ, en skuld som är obetalbar och sträcker sig ut över livet. Tag
emot en tjänst, och vännen skall fordra att du förfalskar ditt omdöme om honom, att du berömmer hans dåliga
handlingar och hans hustrus och barns dåliga handlingar. Men tacksamheten är en djup känsla, som hedrar män-
niskan, och som förnedrar henne. Att vi måtte komma därhän att icke behöva bindas av tacksamhet för en väl-
gärning som kanske endast var en ren skyldighet.” (SV 20, s. 128 f.)
142 Trots det skilda perspektivet gör Lamm en liknande iakttagelse i Tjänstekvinnans son: ”Urvalet av fakta har
betingats av behovet att visa, att han från första stund varit förtryckt av föräldrarna, pinad av lärarna och hatad av
kamraterna. […] Det är detta dystra barndomshem som Strindberg målar med allt mörkare färger ju äldre han
blir, driven av lusten att i apologetiskt syfte framställa sin barndom som ett oförskyllt lidande.” (Lamm, s. 10.
min kurs.)
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pen in order to insist upon his essential innocence. We must content ourselves with indirect
proof of his guilt feelings, for he always repeats that he never did wrong intentionally.”143

Men hur kan skulden kopplas ihop med en förståelse av jagets skapelseprocess och, i för-
längningen, det kluvna medvetandet? Starobinski menar att identiteten delvis skapas utifrån
en normerande auktoritet. I den processen är skulden en bidragande faktor.

In reality, the psychology of guilt implies a system of collective values in terms of
which Evil is defined and punished. Guilt anxieties never arise except in the pres-
ence of an authority and a law that anticipate and punish the infraction. In order to
feel guilty, one must have encountered in the outside world an accusation or threat
in which the commission of a crime was presumed. […] This unique individual
must have attempted to assert his identity in conditions imposed on him through his
family and social class.144

Starobinski skriver att skuldkänslan förutsätter ett kollektivt värdesystem eller vad vi här kan
kalla en normerande auktoritet. Auktoriteten aktiverar skulden genom anklagelsen för ett
brott, som i vår läsning brottet att vara. För att undvika skulden, avslutar Starobinski, försöker
människan göra sin yttre identitet gällande jäms med de villkor som föreskrevs av samma
auktoritet, dvs. familj och social klasstillhörighet. Vår uppgift härnäst blir därför att undersö-
ka vilka specifika auktoriteter och normer som genomkorsar Johans värld och vad dessa kan
innebära för jagets skapelseprocess och yttre identitet.

Auktoriteter och normer

Från den första dagen till den sista ligger människans tillvaro i världen, en värld där hon mö-
ter det andra. Det bildas ett mönster av ömsesidiga existentiella relationer som människan
medverkar till att utforma och formas efter. Varat i världen i Tjänstekvinnans son flankeras av
ett myller av människor – familj, släkt och ett brokigt grannskap. I Johans möte med dessa
upplever han hur relationerna genomsyras av en immanent hierarkisk kraft.

Över honom maktägande med privilegier från brödernas åldersprivilegier upp till
fadrens högsta domstol, över vilken dock stod vicevärden som luggades och vilken
alltid hotade med värden, vilken mest var osynlig, emedan han bodde på landet och
kanske därför var den mest fruktade. Men över dem alla, till och med över kalfak-
torn med pickelhuvan stod generalen, mest dock när han gick ut i uniform, med
trekantig hatt och plumager. Barnet visste ej hur en kung såg ut, men han visste att
generalen gick opp till kungen. Pigorna brukade också tala om sagor om kungen
och visade kungens markatta. Modren brukade även förestava aftonbönen till Gud,
men något redigt begrepp om Gud kunde han ej få, men han måste nödvändigt stå
högre än kungen. (SV 20, s. 10)

Den immanenta kraften hos det mer eller mindre hotfulla andra (”mest fruktade”) är makt
(”privilegier”). Beroende på graden av makt tilldelas människor olika status (t.ex. ”generalen”
och ”kungen”) och rättigheter, som att luggas, efter vilka de inordnas på lämplig plats i ett
                                                
143 Starobinski, The Living Eye, s. 18.
144 Ibid., s. 17 f.
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klassningssystem. Tydligt har Johan förpassats till hierarkins understa skikt (”Över honom”)
och befinner sig maktlös. Den auktoritet vi efterfrågade är andra människor som kan inordnas
i tre grupper. För det första förkroppsligas auktoriteten av familjen och i synnerhet fadern
(”högsta domstol”).145 En annan familjeauktoritet är modern som figurerar i egenskap av för-
synen, den tröstande och lugnande, men likväl också som ”allmän åklagare” vilken kunde gå
lös med angivelser och skvallra för fadern (SV 20, s. 14). Citatet ovan nämner även bröderna,
som med åldern som vapen (”åldersprivilegier”) sällar sig till den skara som står över Johan i
fråga om makt.

En andra grupp av auktoriteter som citatet låter ana tillhör en mer allmän sfär. Det är både
närvarande personer (”vicevärden”, ”generalen”) och icke närvarande personer (”värden”,
”kungen”). Fastän den senare kategorin är frånvarande (”osynlig”) och bara nämns vid namn
utövar den ändå ett påtagligt inflytande (”mest fruktade”). En beteckning som den här grup-
pen därav kan falla under är det namnlösa, delvis osynliga men vittomfattande mannet. Ter-
men kommer, som vi såg i teoriavsnittet, av Heideggers ”das Man”. Mannet syns inte och
kommer inte själv till tals, men är ändå ständigt närvarande, inte minst i folkmun. Makten i
egenskap av auktoritet består i att mannets sätt att vara, som kännetecknas av genomsnittlig-
het, nivellering och avståndstagande, konstituerar det vi känner till som offentlighet. Typiskt
för offentligheten är att den ”reglerar i första hand all världs- och varautläggning, och den får
rätt i allt”.146

Den tredje viktiga auktoriteten som Johan förnimmer är Gud. Denna auktoritet är inte
överskådlig (”något redigt begrepp”) men tillhör den allra högsta makten (”nödvändigt stå
högre än kungen”). Hans upplevelse av Gudsauktoriteten förstärks av moderns religiositet.

Han grät. Då kunde mor komma upp, stoppa om honom och säga: Var icke rädd,
gud bevarar nog de olyckliga! - Det där hade han icke tänkt om Gud förr. - Om
morgonen läste pigorna i bladet att det brunnit på Söder och två mänskor brunnit
inne. - Det var så Guds vilja, sade mor. Hela hans första vaknande till liv ingick
med klockeklang, klämtning och tutning. Alla hans första tankar och förnimmelser
voro ackompanjerade av begravningsringningar och hans första levnadsår utminu-
terades med kvartslag. Det gjorde honom åtminstone icke glad om det också icke
gav någon avgjord färg åt hans kommande nervliv. (SV 20, s. 20)

Oavsett om Johan tror på Gud eller ej, är gudomens idé en ofrånkomlig, integrerad del i
hemmet och medvetandet (”tankar och förnimmelser voro ackompanjerade av begravnings-
ringningar”). Allsmäktigheten framstår givetvis som avsevärd på grund av att Gud har makt
att skilja liv från död (”Det var så Guds vilja”) och lindra fruktan (”Var icke rädd, gud bevarar
nog de olyckliga”). Egenskaperna är i sammanhanget viktiga eftersom Johans vara i världen
konstitueras av just fruktan och längtan efter ro. Även bilden av den allvetande Guden dyker
vid ett tillfälle upp i texten när Johan tittar på ett förgyllt kyrkofönster: ” - Det är guds öga! -

                                                
145 På ett annat ställe i texten heter det: ”Man fruktade fadren. När ropet: pappa kommer! hördes sprungo alla
barnen och gömde sig, eller ut i barnkammaren för att kamma och tvätta sig. Vid bordet rådde dödstystnad bland
barnen och fadren talade endast föga.” (SV 20, s. 13.)
146 Heidegger, Varat och tiden I, s. 167.
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Det förstår han inte, men det är i alla fall ett mycket stort öga som bör se långt.” (SV 20, s.
24.)147

Dags så att helt kort sovra bland osynliga normer i ”Det oskyldiga tillståndet”. Några mer
allmänna moralregler som dikteras i hemmet är betingade av den kristna dygden. Seden bju-
der att man ska ”akta sig för andligt högmod, och alltid förbliva enfaldig” (SV 20, s. 67). Det
skicket slår även vakt om den sociala klass Johan tillhör och påbjuder ett demokratiskt sinne-
lag, just liksom modern alltid var ”barmhärtig mot fattiga, och hur svårt det än var i huset fick
aldrig en tiggare gå utan en bit mat” (SV 20, s. 12). Vidare är njutningslystnad och lögnaktig-
het en synd medan lydnad, plikttrogenhet och självkontroll är moralens honnörskodex:  ”Det
fördes sträng manstukt i huset.” (SV 20, s. 15.); ”Plikten var för honom som ett givet löfte.
’Force majeure’, tvingande nöd, intet kunde lösa honom.” (SV 20, s. 31.) Den skiljelinje
mellan gott och ont som moralen drar gör naturligtvis att sanningen spelar en viktig roll: ”I
Johans hem dyrkades sanningen. - Tala alltid sanning, hända vad som hända vill - upprepade
fadren så ofta […].” (SV 20, s. 54.) I det här skedet är det den normerande auktoriteten som
”är” sanningen. Den inte bara dömer normöverträdelser i efterhand, som en korrigerande in-
stitution, den förekommer också tillvaron genom att på förhand instifta vad som är rätt och
fel.

En värdering särskilt riktad mot Johan, som framkom redan av omintetgörandet, är att han
saknar skäl att vara. Vid åtskilliga tillfällen och i olika former återkommer Johans upplevelse
av detta: ”Förbigången! Med bitterhet i sinnet såsom en förbigången går han ut i trädgården
och gömmer sig i en berså. Han känner sig som den sista, den sämsta.” (SV 20, s. 44.) Just er-
farenheten att vara förbigången är talande för mötet med auktoriteten. Så länge varat inte
kommer till uttryck, dvs. inte stör eller har en negativ inverkan på auktoriteten, så tycks auk-
toriteten heller inte se honom eller bry sig om hans förehavanden. Omvänt utkristalliseras
mönsterbilden – normen för hur ”man” ska vara – i en beskrivning av Johans bror, tillika en
favorit i familjen.

Och Gustaf var honom överlägsen som människa. Han var en modig, frank yngling
två år äldre än Johan, med mörka starka drag; grubblade icke, hade ett handlings-
lustigt temperament; var klok; kunde tiga när det behövdes och hugga till när så
fordrades. Förstod ekonomi och sparde. Han var för klok tyckte den drömmande
Johan. Läxorna kunde han ej, ty han ringaktade dem, men han förstod livets konst:
föll undan när så behövdes, skred in när så skulle vara och var aldrig ledsen. (SV
20, s. 63)

                                                
147 På tal om seende vill vi inflika en kort diskussion om övervakningsmedlet som auktoriteterna begagnar i
maktutövandet. Enligt Sartres teori (se ovan s. 8) är det blicken som i var situation genomkorsar och definierar
Johan utifrån olika normer. Inför den betvingande blicken förvandlas Johan till objekt och detta upplevs konkret
som fruktan, fåfänga eller, som tidigare nämnts, skam. Skammen, härledd ur skulden, är som Sartre skriver på
s. 207, ”känslan av ett ursprungligt syndafall, inte på grund av att jag skulle vara behäftad med det eller det felet,
utan helt enkelt på grund av att jag är ’fallen’ ner i världen, mitt ibland tingen, och att jag har behov av den and-
res förmedling för att kunna vara det som jag är. Blygheten och, i synnerhet, fruktan att bli överraskad i naket
tillstånd, är blott en symbolisk specifikation av den ursprungliga skammen; kroppen symboliserar här vår värnlö-
sa objektitet”. Resonemanget tangerar, i likhet med Starobinskis, det andras betydelse för skapelseprocessen.
Genom blicken ger det andra oss en utsida, det förmedlar vårt ”jag”. För att undkomma värnlösheten och åter-
vinna subjektiviteten låter man därför det som är utanför sig lära en vad ”man” bör vara.
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I praktiken är Gustaf det som Johan inte är; orädd (”modig”), oblyg (”frank”), extrovert
(”grubblade icke”), kontrollerad (”tiga när det behövdes”) och alltid glad (”aldrig ledsen”).
Jämfört med detta ideal är det uppenbart att barnet Johans egenskaper i ”Det oskyldiga till-
ståndet” – de omväxlande, omedelbara och oreflekterade stämningarna såsom fruktan och
hungern – vittnar om att han står lägre än Gustaf. Det åskådliggörs inte bara av ovanstående
jämförelse utan också i ett otal beskrivningar av uttrycken för Johans vara.

- Du har ingen vilja! Så lydde det alltid. Och därmed lades grunden till en viljelös
karaktär. - Vad ska mänskorna säga? hette det senare. Och därmed var hans själv
söndergnagt så att han aldrig kunde vara sig själv, alltid var beroende av andras
svajande opinion, och aldrig trodde sig själv om något, utom i de få ögonblick han
kände sin energiska själ arbeta oberoende av hans vilja. Gossen var ytterst känslig.
Grät så ofta att han erhöll ett särskilt öknamn därför. Ömtålig för en liten anmärk-
ning, i ständig oro att begå ett fel. (SV 20, s. 14 f.)

Den osynliga men centrala norm som kan urskiljas är att emotiva kategorier betraktas som en
svaghet. T.ex. väcker varats omedelbarhet (”känslig”) och stämningens utlopp (”Grät”) det
andras förakt (”öknamn”) vilket givetvis, hos den räddhågsne som därför söker det andras
kärlek, inpräntar en norm om det emotivas bristfällighet. Vad gäller Johans vilja kan vi notera
hur denna, som är varats sätt att utkasta anspråk mot en förstådd möjlighet, också omintetgörs
(”Du har ingen vilja!”). Förutom att Johan framstår såsom bristfällig i fråga om skäl att vara,
så medför intetgörandet att även viljan – såväl som önskning, begär och njutning – är norm-
brytande och behäftas med skuld. Den krossade viljan är genomgående i texten: ”Det var
andra gången man röck honom i rocken när han ville springa. Han kände sig som en omni-
bushäst, som oupphörligt tar fart och oupphörligt hålles igen. […] Han vågade aldrig önska
något rätt livligt, ty han hade sett sina önskningar motas så många gånger.” (SV 20, s. 79.)

Vidare kan vi påvisa en hänvisning till den osynliga auktoriteten mannet (”mänskorna”)
och dess funktion av övervakande rättsväsende (”Vad ska mänskorna säga?”). Implicit menas
att om mannet fick komma med ett omdöme, skulle det vara att Johan borde skämmas för att
han är och vill något. Det bekräftas också i citatets nästkommande mening (”därmed var hans
själv söndergnagt”). Av fruktan för skulden att vara (”ständig oro att begå fel”) händer det att
Johan utesluter möjligheten att ”vara sig själv”, men givetvis också den att ”inte vara”. Därför
återstår ”att vara” efter auktoritetens norm (”andras svajande opinion”), något som överens-
stämmer med utvecklingsmönstret för jagets identitet som Starobinski beskrev. Därmed tid att
undersöka huruvida Johan, för att undkomma fruktan och skuld, verkligen anpassar sig efter
ovannämnda betingelser.

Hungerns vägar att stilla fruktan

En första väg att lindra den av fruktan väckta hungern efter ro är, som tidigare framgått, att
söka kärleken. Att vilja bli älskad är att placera sig bortom varje värdesystem. Sålunda riktas
sökandet mot auktoriteterna eftersom de, såsom i egenskap av instiftare, står framför varje
norm. Den duala innerligheten står i första hand att finna hos modern.
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Johan var ingens favorit. Det kände han och det grämde honom. Men mormodren
såg det, och hon tog honom an. Han läste abcd för henne och hjälpte henne vagga.
Men han var icke nöjd med denna kärlek. Han ville vinna modren. Och han blev
inställsam, bar sig klumpigt åt men genomskådades och kastades tillbaka. (SV 20,
s. 15)

Modern är i jämförelse med exempelvis mormodern den yttersta representanten för kärlek
(”icke nöjd med denna kärlek”). Den smärta (”grämde”) över att uppleva sig som mindre värd
(”ingens favorit”) får Johan att vilja bli älskad av modern (”ville vinna”). Därför försöker han
vara efter vad kan tänkas behaga henne (”inställsam”). Men, och nu kommer ett viktigt mo-
ment, modern förstår den bakomliggande avsikten (”genomskådades”) och därför, alltså inte
för tafatthetens skull (”klumpigt”) utan för att vilja bli älskad, blir han tillintetgjord (”kastades
tillbaka”). Ty en norm innebar att inte tillkännage varats uttryck. Längtan efter kärlek är ett
begär som i ovanstående citat betraktas som en överträdelse och skuldbeläggs.

Sökandet efter kärlek inom familjen, som ju omfattar fler auktoriteter förutom modern,
finner dock andra vägar. En leder till den tidigare nämnda brodern Gustaf. Vid ett tillfälle ska
denne ansluta till samma ferievistelse som en förväntansfull Johan.

Johan hade nu ett behov att dyrka, att i en annan materie än sin svaga lera knåda
upp en bild däri han kunde lägga in sina vackra önskningar […]. […] Därpå duka-
de han ett bord med vita pappersark. På dem lade han ut bären, ett gult och ett blått,
och mitt i ordnade han dem i form av ett stort G. Det hela omgavs med blommor.
Brodren kom; kastade en hastig blick på anordningen, åt, men observerade icke fi-
nessen med namnchiffret eller tyckte han det var pjåskigt. I familjen ansågs nämli-
gen allt utbrott av känsla vara pjåsk. (SV 20, s. 63)

För att råda bot på fruktan över sitt bristfälliga vara (”sin svaga lera”) försöker Johan (”behov
att dyrka”) genom att visa högaktning, dvs. bordsarrangemanget, vara älskvärd. Men uttryck-
et, det emotiva (”utbrott av känsla”), bryter mot normen och stupar på att värderas som över-
driven omsorg (”pjåsk”). En annan episod visar hur Johan även riktar sig mot en tredje av de
auktoriteter vi tidigare kartlade – Gud.

I ett anfall av ysterhet stormades altaret. Men Johan som eggades till ytterligare
bragder rände opp i predikstolen, vände timglaset och predikade ur bibeln. Detta
upptåg gjorde stor lycka. […] Framkommen till första bänken vid altaret, grevens
bänk trampar han för hårt på psalmbokspulpeten vilken med ett brak störtar ner i
golvet. Panik! Alla kamraterna störta ut ur kyrkan. Han stod där ensam tillintet-
gjord. Nu skulle han ha velat störta till modren, bekänna sin skuld och bedja henne
om hjälp. Men hon fanns där icke. Han kommer ihåg gud. Faller på knä vid altaret
och läser hela Fader Vår. Stark och lugn såsom om han fått en tanke ovanifrån sti-
ger han upp från golvet […]. (SV 20, s. 42)

Det vi kan notera är hur Johan, hetsad till hjältedåd (”bragder”), under leken uttrycker det
omedelbara, spontana varat (”ysterhet”) vilket dessutom faktiskt väcker andras sympati
(”gjorde stor lycka”). Men denna emotiva, okontrollerade yra får ett abrupt slut; då uppdagas
normöverträdelsen i den känslostormande utgjutelsen och följaktligen också skammen (”till-
intetgjord”). När den av skulden drabbade Johan (”sin skuld”) i denna nakna situation fruktar
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anklagelse och dom kommer han intuitivt att tänka på Gud. Medlet att kommunicera med Gud
är bönen (”Fader Vår”) som också lindrar fruktan (”lugn”).

Hitintills har vi sett prov på bland annat hur Johan söker kärlek genom att uttrycka sitt
vara, dvs. visa sin kärlek. En annan metod är att göra sig förtjänt av kärleken genom att vara
efter vad normen förestavat och hejda sitt varas uttryck.

Han var svag och räddhågad av naturen; han övades i alla manliga idrotter, var god
gymnast, satt upp på löpande häst, förde alla slags vapen, sköt, simmade, seglade
djärvt, men endast för att icke vara sämre än de andra. Om ingen såg honom när
han badade, kröp han i; såg någon på kastade han sig på huvet från ett badhustak.
Han kände sin räddhåga och ville dölja den. (SV 20, s. 38)

Som vi ser är Johan medveten om varaidealet. Han försöker vinna kärlek (”för att icke vara
sämre”) genom att försöka skyla (”ville dölja”) sitt ursprungliga vara (”svag och räddhågad”).
Detta, som det heter explicit annorstädes i texten, eftersom ”känslosamhet är upptäckt vara en
svaghet” (SV 20, s. 72). Citatet påminner också om auktoritetens medel, blicken (”såg ho-
nom”), och dess makt (se ovan s. 33 n. 147). Endast när Johan är i ensamhet vågar han vara
den han egentligen är (”kröp han i”). Inför auktoritetens kuvande blick undertrycker han
(”kastade han sig på huvet”) det som är kännetecknande och fundamentalt för ”Det oskyldiga
tillståndet”.

En annan strategi som inbegriper kärleken är naturligtvis att vara ett moraliskt föredöme,
vilket bara är möjligt i relation till andra.

Men vaksam på orättvisor, och genom att ställa höga fordringar på sig noga på vakt
på brödernas fel. Om dessa blevo ostraffade kände han sig djupt kränkt; om de be-
lönades i otid led hans rättskänsla. Därför ansågs han avundsjuk. Han gick då till
modren att beklaga sig. Fick någon gång rättvisa, men eljes en förmaning att icke
vara så noga. Men man var ju så noga mot honom och han ålades vara så noga mot
sig själv. Han drog sig tillbaka och blev bitter. (SV 20, s. 15)

Genom att, fullt enligt den framlagda normen, själv vara renlärig (”höga fordringar”) och med
stöd i detta peka på andras brister, vill Johan framhäva den egna förträffligheten (”led hans
rättskänsla”) inför modern (”beklaga sig”). Men också det företagets bakomliggande syften
(av varianten varför-får-dom-men-inte-jag) genomskådas (”ansågs han avundsjuk”). Följden
av situationen (”blev bitter”) framhäver ett sista sätt att vinna kärlek, nämligen att resignera
till det passiva, förtörnade offrets roll.

Han hade också en förmåga att göra sig osynlig och hålla sig undan så att han blev
förbigången. Fadren kom en gång hem med en persika till aftonbordet. Alla barnen
erhöllo en skiva av den sällsynta frukten, men hur det föll sig, Johan blev utan, och
det så att den eljes rättvise fadren icke märkte det. Han kände sig så stolt av denna
nya påminnelse om sitt oblida öde att han senare på aftonen måste skryta för brö-
derna med det. (SV 20, s. 44)

Den medvetna försakelsen blir en typ av alibi eftersom det inte finns någon odygd (inga va-
rats uttryck) att anklagas för. Indirekt riktas tvärtom en anklagelse tillbaka mot auktoriteten
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för dess illvilja. Att med vilje bli förbigången bereder dessutom Johan en viss njutning (”så
stolt”) av masochistiskt slag, njutningen av att känna sig god stillar hungern efter kärlek. Of-
ferlustan blir ett avsiktligt medgivande av sitt varas icke-berättigande (”oblida öde”) som
märkligt nog ger ett slags skenberättigande, eller mervärde (mer-synd-om-honom-än-om-
andra) med vilket Johan förhäver sig (”skryta”).148

En andra huvudsaklig väg att få ro innebär ett bortvändande från auktoriteten mot det egna
varat – leken.

Sedan numera intet kroppsarbete hemma kom ifråga blev Johans liv uteslutande ett
inre overkligt tankeliv. Han läste hemma allt vad han kom över. […] helst en indi-
anbok. Han hade redan läst fem olika Robinsöner och njutit otroligt av dem. […]
När bröderna med avsikt störde honom i läsningen kunde han rusa opp och hota
med slagsmål. Man sade då att han var förläst. Banden med livets verkligheter löste
han upp, och han levde ett skenliv i främmande länder, i sina tankar, och var miss-
nöjd med den gråa enformiga dagliga tillvaron och sin omgivning som blev honom
alltmer främmande. Men fadren ville icke släppa honom vill i fantasierna, utan han
fick numera gå ärenden […]. (SV 20, s. 53 f.)

Inledningsvis ser vi hur passagen belyser Johans vara i världen som det hitintills uppfattats,
dvs. en belägenhet präglad av otillfredsställelse (”missnöjd”) och pessimism (”gråa enformi-
ga”). Denna stämning av att vara missnöjd är en art av fruktan. En flyktväg undan både varats
stämning (”dagliga tillvaron”) och den hotfulla alienerande auktoriteten (”omgivning som
blev honom alltmer främmande”) utkristalliseras i fantasin. Genom den kreativa akten, och
som ovan den skönlitterära läsningen, kommer Johan i en motsatt, fridfull stämning (”njutit
otroligt”). Hungern efter ro (”läste hemma allt”), finner i fantasin ett drömlikt, imaginärt rum
(”inre, overkligt tankeliv”) som tillfredsställer oron. Men denna väg får inte stå oanfäktad.
Den njutning som det imaginära rummet bereder skuldbeläggs genom ytterligare en norm. Av
brödernas tråkningar (”med avsikt störde”) värderas det imaginära rummet, och därmed också
njutningen, som negativt med den föregivna anledningen att den belägenheten är världsfrån-
vänd (”han var förläst”). Sålunda anger bröderna dels att verkligheten är fantasins fulla mot-
sats, dels att verkligheten är norm. Saken accentueras av att fadern hindrar Johan från att vis-
tas i drömmarna (”ville inte släppa honom vill i fantasierna”). Därmed blir fantasin, och indi-
rekt njutningen, en normöverträdelse, en synd, som möjliggör skulden.149

En tredje väg vetter åt ett område som är besläktat med det förutnämnda, läsningen, men
dess syfte skiljer sig markant – kunskapen.

Han kände att de [förnäma] voro en annan ras, ägde en ställning dit han aldrig kun-
de komma, dit han ej strävade, ty han vågade icke fordra av livet. Men när en dag
en baron [en klasskamrat] anmodade honom om hjälp i en läxa, kände han sig åt-
minstone vara lika god som denne eller över honom i ett fall. Han hade därmed
upptäckt att det fanns något som kunde sätta honom i jämnbredd med de högsta i
samhället och vilket han kunde förskaffa sig: det var kunskaper. (SV 20, s. 67 f.)

                                                
148 Jfr Lindströms iakttagelse av lidandeextasen (ovan s. 5).
149 Leken och lindringen är ett återkommande inslag i skildringen av tillvaron, såsom när sommaren lyser ”hän-
förande som en trollsaga” och Johan ”leker dag ut, dag in en hel vecka. Aldrig går han i vägen mer och det är så
fredligt” (SV 20, s. 27).
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Återigen ser vi fruktan, i det här fallet fruktan för begäret (”vågade icke fordra av livet”), men
samtidigt en tydlig önskan att sälla sig till skaran av de respektfullt bemötta. Som synes är de
förvärvade kunskaperna ett medel att hävda sig, att övervinna auktoriteters tillintetgörande
och komma upp ifrån hierarkins lägsta skikt. Kunskapen ger automatiskt ett mervärde, ett be-
rättigande, av Johans vara (”vara lika god”), ja, Johans vara värderas till och med högre än
andra (”över honom”). Uppfattningen om kunskapens framskjutna position stiger inte bara ur
egen erfarenhet utan har formats också av auktoriteten.

Alltid hade han hört att kunskaper voro det högsta, att det var ett kapital som aldrig
kunde förloras, och att man med dem skulle stå sig, huru djupt man än sjönk på
samhällsskalan. Att ta reda på allt, veta allt var hos honom en mani.! (SV 20,
s. 74 f.)

Det står klart att kunskapens upphöjda status (”det högsta”) och renderande rikedom (”kapi-
tal”) överlag skänker honom existensberättigande (”med dem skulle stå sig”) och glans. Det är
därför knappast förvånande att hungern efter ro via kunskapen (”ta reda på allt, veta allt”) tar
sig ett nästan tvångsmässigt uttryck (”en mani”). Ett skäl till att kunskapen blir ett maktmedel
är att Johan i t.ex. en tvistefråga kan hävda sin ståndpunkt (sitt vara) med bevisbara argument,
istället för att hänvisa till en vag känsla. Då blir utsikterna att vinna ett mål säkrare, och dess-
utom skingras eventuella anklagelser för att göra sig skyldig till fel, som exempelvis att vara
världsfrånvänd.150 Den kalkylerade effekten av kunskapstörsten faller väl ut. Att veta, inte att
tro, ger den eftersökta uppskattningen av hans vara inom familjen.

Modren var stolt av sonens lärdom och skröt därmed för sina väninnor. I familjen
spökade ofta ordet student. Vid studentmötet i början av femtiotalet var staden
översvämmad av vita mössor. - Tänk när du får vit mössa! sade modren. (SV 20,
s. 34)

På frågan huruvida Johan anpassar sitt vara efter den normerande auktoriteten kan det avslut-
ningsvis, av redogörelsen ovan, konstateras att denna verkligen har ett stort inflytande. Samti-
digt ska det sägas att anpassningen, som den presenterats här, skett relativt reservationslöst,
utan något egentligt ifrågasättande av sanningen hos normer respektive auktoritet. Sådan
kommer situationen, allteftersom utvecklingen fortskrider, inte att bestå och det på grund av
en viktig omständighet.

                                                
150 Om vikten av saklig bevisföring i konfrontationen med auktoriteter, se argumentationen med fadern (SV 20,
s. 93). En liknande kommentar gör Kärnell i kapitlet ”Metaforen som världsförklaring”, s, 247, där han i en jäm-
förelse mellan Strindberg och intendent Borg i I havsbandet (1890) understryker att Borg av sin far varnats för
”’fantasiens utsvävningar, eller slutledningar på otillräcklig grund, av brist på stort material.’”
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Genomskådandet av världen

Hitintills i undersökningen har vi sett hur medvetandets kognitiva kategorier legat rudimentä-
ra till förmån för emotiva kategorier. Men detta tillstånd modifieras gradvis och med det även
betingelsen för jagets skapelseprocess.

Han ingick nu i sitt tionde år. […] Han var icke längre automat, utan började samla
egna iakttagelser och draga slutledningar, därför nalkades den tidpunkt då han
skulle söndra sig från sin omgivning och gå ensam. (SV 20, s. 45)

En essentiell omständighet som påvisas ovan är hur tankeförmågan (”iakttagelser”, ”draga
slutledningar”) träder i kraft hos medvetandet (”började”). Det förutvarande oskuldsfulla till-
ståndet (”icke längre”) beskrivs som ”automat”, för övrigt ett epitet som dyker upp lite var-
stans i texten, vilket här implicerar tillståndets reservationslösa anpassning till rådande normer
och auktoriteter.151 En ”automat” saknar m.a.o. det intellektuella membran vi tidigare nämnde
vilket främjade Johans intuitiva och omedelbara sätt att vara i världen. Men vilka efterverk-
ningar får reflexionens frambrytande?

En positiv aspekt av tänkandets utveckling är att det självständiga meningssökandet initie-
ras. Det hermeneutiska existenssättet mångfaldigar perspektiven på de s.k. verkliga förhållan-
dena. Reflexionen frågar efter bakomliggande orsaker. Medvetandet söker efter mening och
sammanhang.152 Det kognitiva är på så vis förutsättningen för en mycket viktig erfarenhet Jo-
han verkligen gör:

Då [som barn] anställde han betraktelser över sig, sitt uppförande och straffade sig
som den lägsta av alla människor. Först när han blev äldre och lärde känna ett stort
antal människor och tankeapparatens mekanik, kom han på den idén att hjärnan är
en underlig ting som går sina egna vägar och mänskorna äro nog sig lika, även i det
dubbelliv de föra: det som syns och det som icke syns, det som talas och det som
tänkes tyst. (SV 20, s. 71)

Den nämnda erfarenheten är ett successivt upptäckande av en motsägelse hos människan i lära
och leverne (”dubbelliv”), en diskrepans mellan sken och verklighet; att det uttalade ordet inte
alltid korresponderar med den ursprungliga meningen (”det som talas och det som tänkes
tyst”); att det som synes vara inte nödvändigtvis korresponderar med hur det är (”det som
syns och det som icke syns”). Vad anbelangar den normerande auktoriteten medför denna re-
flexionens erfarenhet att Johan efter hand genomskådar dess grunder, att

alla gjorde sig till. Hon styvmodren var vänlig mot sin man, hård mot styvbarnen,
mjuk mot sitt barn, stod på tå för husvärden, var högfärdig mot pigorna, neg för lä-
sarprästen, log mot de mäktiga, grinade mot de vanmäktiga. Det var ackommoda-
tionslagen som Johan icke kände. Mänskorna voro så; det var en anpassningsdrift,

                                                
151 Se t.ex. SV 20, s. 54, 98. Definitionen av ”automat”, som hos Strindberg används som ett adjektiv, är en per-
son som ”har bara en synpunkt på de så ytterst invecklade förhållandena i livet”(SV 20, s. 162). För barnet i ”Det
oskyldiga tillståndet” var ”automatens” beteende rimligen liktydigt med att godta norm och auktoritet som repre-
senterande det sanna.
152 Se t.ex. SV 20, s. 35, 50.
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vilande både på beräkning och övergången till omedveten eller reflexrörelse. Som
ett lamm mot sina vänner, som ett lejon mot sina fiender. (SV 20, s. 166)

Drivkraften bakom auktoritetens läror förefaller i mångt och mycket vara egennytta, snarare
än en vilja att upprätthålla en högre samhällsmoral. Normer, moralregler osv. efterlevs av
auktoriteten i den mån det kan ske till egen vinning. Och människor anpassar sitt beteende
efter andras sociala ställning (avog eller inställsam) beroende på vad de själva kan vinna på
det.153 Därav växer insikten att det som utges för att vara sanning och rättvisa egentligen är
avhängigt ens plats i hierarkin och syftar till att försvara den egna ställningen. Vidare genom-
skådar Johan villkoren för den hierarkiska strukturen där han är lägst placerad.

[…] de som voro uppe en gång icke vidare behövde trampa ner, att de som sutto på
höjden kunde vara nedlåtande utan att stiga ner; […] att de som voro nere kände
sig trampade av dem som ville stiga förbi dem upp, och att de som aldrig hade ut-
sikt komma upp endast hade den trösten att hala ner dem som voro uppe eller på
vägen. (SV 20, s. 145)154

Nu kan man tänka att Johan, med en allt större insikt om ”verkliga” förhållanden bakom den
normerande auktoriteten, därmed också kan lösgöra sig ur dess grepp. Ur en aspekt är det na-
turligtvis så. Likväl menar vi att ingen sann befrielse äger rum. Även fortsättningsvis kommer
han att stå under auktoritetens påverkan, fast på ett annorlunda vis. Ett skäl är den funktion
som den numera uppvaknande reflexionen får i kombination med auktoritetens övervak-
ningsmedel. Vi återvänder till avsnittets förstnämnda citat och granskar det igen.

Han var icke längre automat, utan började samla egna iakttagelser och draga slut-
ledningar, därför nalkades den tidpunkt då han skulle söndra sig från sin omgivning
och gå ensam. Men ensamheten måste för honom bli en ökenvandring, ty han ägde
icke nog stark individualitet att kunna gå för sig själv; hans sympati för mänskorna
skulle bli obesvarad, emedan deras tankar icke kunde gå jämnt med hans; och se-
dan skulle han gå omkring och bjuda ut sitt hjärta åt den förstkommande, men ing-
en skulle ta emot det, ty det var dem främmande, och så skulle han draga sig tillba-
ka i sig själv, sårad, förödmjukad, förbisedd, förbigången. (SV 20, s. 45)

Det citatet uttryckligen beskriver är en alienation. I grund och botten är det på grund av re-
flexionen (”därför”) som Johan avlägsnas (”söndra sig”) från det andra. Den individualiserar
medvetandet i så motto att ett isolerat subjekt, ett cartesianskt cogito, börjar ta form, vilket
inte är odelat positivt. Det förefaller som att det kognitivas tudelning av subjekten (”deras
tankar icke kunde gå jämnt med hans”) ytterligare betonar skillnaden (”främmande”) som
hindrar sökandet efter kärlek (”bjuda ut sitt hjärta”) och avhänder samröre och förbindelse.
Emellertid är det kanske inte det sagda oliktänkandet som i första hand verkar alienerande.
Istället är det tankeförmågan som alienerar på det viset att det reflexiva medvetandet ser sig
självt genom andras ögon och dömer sig självt. Framdeles kommer den normerande auktori-

                                                
153 Följande citat belyser ytterligare reflexionens frambrytande: ”Nu hade han genomskådat uträkningen med
hans lärda bana. Man skröt med honom och hans lärdom; det var sålunda icke av godhet mot honom han fick
undervisningen.” (SV 20, s. 90.)
154 Strukturen av uppgång och fall påminner om ett liknande, pregnant motiv i Fröken Julie (1888).
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teten – familjen, Gud och mannet – att hotfullt övervaka Johans tillvaro, redo att anklaga och
bestraffa.

Gossen [den yngre brodern] talade, pekade på förbigående och Johan rättade ho-
nom. Men som han kände sig solidarisk skämdes han på hans vägnar. Varför skulle
han behöva ta om igen sådana sensationer som att skämmas för fel i etiketten, vilka
han dessutom icke begick själv. […] Slutligen bad den lille få köpa pepparkakor.
Johan piskade sig att göra uppköpet. Mitt på slätten. Tänk om någon såg honom, en
gymnasist köpa pepparkakor, och kamraterna som sutto på Novilla och drucko
punsch sedan. Han gjorde köpet och stoppade kakorna i blusfickan på brodren. Och
så gingo de framåt. Det kommer två kadetter som varit Johans kamrater. Han ser
dem skrida fram emot sig. I det samma räcker en liten hand fram en pepparkaka.
- Se där Johan, har du! Han stötte tillbaka den lilla handen. Och han ser två blåa
hjärtegoda ögon, frågande, bedjande se upp mot sig. - Nu ville han förintas, gråta,
taga upp det sårade barnet i sina armar, bedja honom förlåta […]. […] Han ville
skaka av sig brottet, men kunde ej. Men han framkallade bilden av medbrottsling-
arne som framtvingat den bedrövliga situationen, och han piskade dem i sina tan-
kar. (SV 20, s. 94, min kurs.)

Benägenheten för skuld, även å andras vägnar, är tydlig (”skämdes”). Från den stund Johan
skymtar en bevakande, auktoritär instans (”kadetter”) blir han närmast besatt av möjligheten
till skuld (”Tänk om någon såg honom”). Brottet i det här fallet är det som kännetecknade
”Det oskyldiga tillståndet”: barnsligheten (”en gymnasist köpa pepparkakor” när kamraterna
”drucko punsch”). Med skuldkänslan som verktyg förekommes, indirekt av den normerande
auktoriteten, i förväg motspänstighet och brott (”stötte tillbaka den lilla handen”). Johan om-
vandlas till objekt inför de andra subjektens blick, men han försöker överföra objektstatusen
till brodern genom att istället tillintetgöra denne. Intressant är att jaget vill göra sig kvitt skul-
den genom att anklaga kamraterna (”medbrottslingarne”) och straffa dem (”piskade”). Ty med
all tydlighet är ju Johan ensam ansvarig för skulden ifråga. Hur auktoritetens påverkan är
möjlig hör alltså samman med att medvetandets förmåga till självreflexion utvecklas (”Tänk
om”).

Han är reflexionssjuk, gräver i sig själv, betänker sina handlingar tills de upplösa
sig i intet. (SV 20, s. 140)

Hans reflexionssjuka, hans eviga granskande av sina tankar hade tagit bort det
omedelbara hos honom. När han talade vid en flicka, hörde han sin egen röst, sina
ord, dömde dem, och så tyckte han hela balen var fånig. (SV 20, s. 131)

Reflexionen skapar en självrannsakans dominoeffekt och det sista som faller bort är varats
omedelbarhet (”tagit bort det omedelbara”). Den försvinner eftersom han inte står ut med att
inte veta hur andra ser på honom och inte veta vad de tänker om honom. Som föremål för
andras värderingar försöker han därför, ofta på förhand, att räkna ut det och handla därefter
för att slippa bli ertappad med något skamligt. Härigenom får sålunda auktoriteten makt.155

                                                
155 Jämsides med att omedelbarheten förflyktigas initieras brytningsprocessen mellan sken (som han vill synas
vara) och verklighet (sådan han egentligen är), mellan att vara oskyldig och synas skyldig.
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Avslutningsvis ska vi visa hur reflexionen, under ungdomsåren, genomskådar bristfällig-
heter även hos de vägar som Johan anträdde i ”Det oskyldiga tillståndet” före medvetandets
splittring. Kärleken var en väg. Johan sökte den i familjen, företrädesvis hos modern, och hos
Gud. Sedan modern dött aktualiseras Gud och ”Johan blev läsare”. Han led vid läroböckerna
”emedan de ej berörde livet, fann han mera spis i en religion som oupphörligt fann sin till-
lämpning i dagliga livet” (SV 20, s. 99). Johan söker en utifrånkommande frälsning vilken,
efter vad han hört, skulle ”inträda som ett åskslag och åtföljas av visshet om att man var ett
Guds barn och så vore friden där” (SV 20, s. 101, min kurs). Men det andliga sökandet får ett
abrupt slut. Lika grundläggande som smärtan är nu reflexionen. Perspektiven mångfaldigas
och alstrar tvivel. Självförnekelsemoral och dygd kan lika gärna vara ett utslag av egoism, och
motivet till goda handlingar kan vara att stilla dåliga samveten! (SV 20, s. 109 ff.).156 Den lek-
fulla akten var en annan väg som nu faller offer för skärskådan. Reflexionen teoretiserar dess
pragmatiska syfte, estetik vägs mot etik,157 och till sist står som bekant den objektiva skild-
ringen som den enda lämpliga: ”Han hade insett att konsten […] var desto fullkomligare som
konst så snart den endast förhöll sig avbildande.” (SV 21, s. 44 f.) Utväljandet hör samman
med den tredje huvudsakliga vägen att få ro – kunskapen. Efter det att religionen förkastats
tornar vetenskapen upp sig som den ultimata vägen att utlägga världen och varat.

Jaget – ett lappverk

Vilken helhetsbeskrivning av jaget leds vi slutligen fram till? Svaret kompliceras av ett feno-
men som utkristalliseras i ovanstående resonemang – det motsägelsefulla beteendet. Ty lik-
som Johan gjorde insikten att människan döljer sin sanna natur bakom olika masker (”dub-
bellivet”), så uppvisar inte heller han en trohet mot sin sanna natur.158 Det tycks skapa en osä-
kerhet hos jaget som därav reflekterar över, precis som vi, hur identiteten skall beskrivas.

Hade han kunnat se sig själv nu; hade han funnit att de flesta ord han talade voro ur
böckerna och kamraterna; hans gester från lärare och vänner; hans miner från släk-
tingar, hans lynne från mor och amma; hans böjelser från far, farfar kanske. […]
Vad hade han då av sig själv och i sig själv? Ingenting. (SV 20, s. 167)

Den ständiga konformismen har gjort jaget till ett levande ”lappverk”, där var del är en av-
bildning av andra (”ur böckerna”; ”från lärare”).159 Den bristande vetskapen om det egna san-
na varat (”av sig själv och i sig själv”) verkar lämna ett tomrum, ett icke-vara (”Ingenting”);

                                                
156 När modern dör ställs Johan inför teodicéproblemet: ”Han skrek, som en drunknande. Hur kan döden vara så
bottenlöst förtvivlad för dem som tro på ett återseende? Det måtte allt vara illa beställt med tron i dessa ögon-
blick, när förintelsen av personligheten försiggår med orubblig konsekvens inför ens ögon.” (SV 20, s. 72.)
157 Sökandet avslöjas t.ex. i kommentaren om en pjäs Johan sett: ”Men att vilja tillämpa det i livet, därtill hade
han icke någon åtrå.” (SV 20, s. 138.)
158 Att jaget är medvetet om förställningen inför auktoriteter, samt dess efterverkningar, avslöjas i följande ord-
vändning: ”Han förväxlade nämligen andras ogillande med ont samvete, var så van att ge andra rätt att han nu
föll in i tvedräkt med sig själv.” (SV 20, s. 122.)
159 Uttrycket ”lappverk” från följande citat: ”Ynglingen var en kvadron av romantik, pietism, realism, och natu-
ralism. Därför blev han aldrig annat än ett lappverk.” (SV 20, s. 72.)
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att han är genom andra, eljest är han inte. Den ursprungliga naturen lever givetvis kvar men,
väl insvept i lager av anpassning, kan den vara svår att nå.

Men när var man sann? Och när var man falsk? Var fanns jaget? Som skulle vara
karaktären? Det fanns icke på ena eller andra stället; det var med på båda. Jaget är
icke något ett, självt; det är en mångfald av reflexer, ett komplex av drifter, begär,
somliga undertryckta då, andra lössläppta då! Ynglingens komplex var genom
många korsningar i blodet, stridiga element i familjelivet, rika erfarenheter ur
böcker och brokiga upplevanden i livet ett ganska rikt material, men oordnat. Han
sökte ännu sin roll efter som han icke funnit sin ställning och därför fortfor han att
vara karaktärslös. Han hade ännu icke kunnat besluta sig för vilka drifter som
skulle undertryckas och hur mycket som av jaget skulle och måste offras för sam-
hället i vilket han nu gjorde sig i ordning att inträda. (SV 20, s. 166 f.)

Det naturliga sättet att vara i världen (”när var man sann?”) beskrivs som intuitivt (”reflexer”)
och föränderligt (”oordnat”) och utan krav på ett existentiellt val (”somliga undertryckta då,
andra lössläppta då!”). Citatet belägger tesen att ett val inte har varit nödvändigt. Men nu
däremot verkar det som om jaget en gång för alla snart (”gjorde sig i ordning”) måste välja
vad som är ”jaget” (”besluta sig för vilka drifter som skulle undertryckas”). Citatet understry-
ker också en medvetenhet om det problematiska i valakten, nämligen att den är en stympande
och uteslutande handling, att somliga väsensdrag måste överskylas (”hur mycket som av jaget
skulle och måste offras”). Det kan bli en snårig uppgift eftersom Johan, vilket var känneteck-
nande för ”Det oskyldiga tillståndet”, har ett brett, pendlande känsloregister.

Svårmodig stundom, yster emellanåt, erfor han ibland ett oemotståndligt begär att i
ruset släcka tankens brinnande eld, och få hjärnan att stanna i dess lopp. Blyg, kän-
de han sig stundom driven att träda fram, att göra sig, få åhörare, uppträda. När han
druckit mycket ville han deklamera. Stora saker, högtidliga. Men mitt i stycket när
extasen var som störst, hörde han sin egen röst, blev blyg, rädd, fann sig löjlig och
slog plötsligt om, satte ner tonen och föll in i det komiska, slutande med en grimas.
Han hade patos men för en stund; så kom självkritiken och han skrattade åt sina
uppdrivna känslor. Romantiken låg i blodet men det nyktra verklighetssinnet var på
väg att vakna. (SV 20, s. 218, min kurs.)

Ett tydligt växelspel pågår mellan kognitiva kategorier (”tankens”; ”hjärnan”), vilka till en del
verkar smärtsamma (”släcka”; ”stanna”), och emotiva kategorier (”Svårmodig”; ”yster”; ”be-
gär”; ”Blyg”). Berusningen (”ruset”) dämpar den förra kategorin och släpper fram den senare.
Men reflexionen (”självkritiken”) vinner i längden (”hörde han sin egen röst”), beivrar brott
(”uppdrivna känslor”) och finner sig själv skyldig (”fann sig löjlig”). Om enligt utsago delar
av jaget måste väljas bort måste vi samtidigt fråga oss varför detta val måste träffas och till
vad valet uppmanar?

Människans karaktär är hennes öde, var vid denna tid ett stående och mycket god-
känt talesätt. Nu när Johan skulle ut i världen och göra sitt öde använde han många
lediga timmar på att göra upp sitt horoskop utgående ifrån sin karaktär. […] Sam-
hället hedrar med namnet karaktär sådana som sökt och funnit sin ställning, tagit
sin roll, utfunderat vissa grunder för sitt uppförande och slutligen handla därefter
automatiskt. En s. k. karaktär är en mycket enkel mekanisk inrättning; han har bara
en synpunkt på de så ytterst invecklade förhållandena i livet; han har beslutat sig
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för att för livet ha en och samma mening för en bestämd sak; och för att icke göra
sig skyldig till karaktärslöshet ändrar han aldrig mening huru enfaldig och orimlig
den än är. En karaktär måste följaktligen vara en tämligen vanlig människa och
vara vad man kallar litet dum. Karaktär och automat tyckas något så när samman-
falla. […] En karaktär skall dessutom veta vad han vill. Vad vet man om vad man
vill. Man vill eller vill inte, det är allt. Söker man reflektera över sitt viljande, då
upphör vanligen viljan. (SV 20, s. 162)

Ytligt sett verkar valet rätt och slätt stå mellan att vara och inte vara en s.k. ”karaktär”. Att
vara en ”karaktär” är att veta sitt varas position (”sökt och funnit sin ställning”). Denne har
bestämt sig och vet därför vad som är varats mening och mål (”att för livet ha en och samma
mening för en bestämd sak”). En ”karaktär” är otvivelaktigt klar över vem man är, vad man
vill, varför man vill och hur man ska nå dit. Kanske det viktigaste av allt är att om man är klar
över dessa ontologiska frågor, är man också värd kärlek (”hedrar”). Bakom denna norm för
idealvarat står en för oss sen tidigare känd auktoritet – mannet. För det som i citatet kallas
”samhället” representerar ingen specifik person utan är likvärdigt med just en abstrakt offent-
lighet. Eftersom jaget alltjämt söker stilla hungern efter ro genom kärleken, men då de andra
två auktoritetsgrupperna – familjen och Gud – förkastats, kvarstår endast mannet, som nu allt-
så övertar ledningen för den normerande vara- och världsutläggningen. Det är mannet som ger
upphov till valet eftersom endast det har makt att definiera vem som är värd att hedras.

Men som vi ser överensstämmer mannets idealvara inte alls med jagets dolda natur. Det
räcker med att vi erinrar hur Johan beskrev att han ännu ”sökte sin roll” och därför var ”ka-
raktärslös”. Följaktligen vet jaget heller inte vad som är varats mening och mål. Men om va-
rats-för-att, dess syfte, måste han besluta om han vill vara en ”karaktär”. Förvisso utmålas en
”karaktär” negativt av Johan själv (”litet dum”, ”automat”) men det spelar egentligen ingen
roll. Fruktan och hungern efter ro är ursprungliga existenssätt. Om jaget vill undkomma ång-
esten för intet, vilken väcks av skulden vid ett normbrott (”skyldig till karaktärslöshet”),
måste jaget göra skäl för sitt vara. Därför krävs ett existentiellt val.

Sammanfattning. Barndomens prereflexiva sätt att vara kännetecknas av förnimmelsers och
stämningars intuitiva, föränderliga omedelbarhet. Men vid sidan av upplevelsen av syntesens
lycka lurar en disharmoni. Två särskilda, konstituerande stämningar för jaget upptäcktes –
fruktan och hunger. När världen och människan tycktes hotfull väcktes en alienerande fruktan
för varats skull, vilket aktualiserade en hunger att komma i en motsatt rofylld stämning. För
ändamålet var det främsta medlet kärlek som stod att finna hos andra människor. Men hung-
ern efter kärlek tillgodosågs inte. Tvärtom omintetgjordes jaget av det andra. Det upprepade
betygandet av intet får två konsekvenser. Dels att jaget enligt en dogmatisk ontologisk tes för-
står sitt vara som förutan skäl och därmed mindre älsk-värt. Dels att intet, som är grundvalen
för skyldigvaron, inger skuld över att vara. En därtill hörande viktig aspekt är tacksamhets-
skulden för livet gåva (främst gentemot föräldrarna). Av fruktan (för skulden att vara som
väcker ångest för intet) initieras åter hungern efter ro. En väg är som sagt att söka kärleken.
Därför försöker jaget anpassa sin yttre identitet efter en normerande auktoritet (familjen, Gud
och mannet) som kan ge kärlek. Anpassningens kärna är att dölja sin sanna men bristfälliga



45

natur. En andra väg är leken (som dock avfärdas av det andra). En tredje väg är kunskapen.
Den visar sig ge både erkännande och en uppgraderad social position. En viktig punkt i ut-
vecklingsprocessen är reflexionens frambrytande. Den får till följd insikten om en bristande
överensstämmelse mellan vara och sken, mellan sanning och lögn, hos både jaget och den
normerande auktoriteten. Det leder till en splittring mellan jaget och det andra. Men trots den
frigörande tudelningen, definierar jaget fortfarande sitt vara efter den normerande auktorite-
ten, vilken numera är inympad i medvetandet och aktiveras av och intolkas i det andras blick.
”Reflexionen […] har gett den moraliska känslan möjlighet att avslöja sig inom oss och kate-
goriskt driva sin vilja igenom.”160 Därför har den fortsatt inflytande när jaget, drivet av fruktan
och hunger, frågar efter och söker det sanna varat och dess mening och mål. Ett hedervärt ide-
alvara har enligt mannet beslutat sig i dessa frågor. För att leva upp till kraven på det idealis-
tiska varat, för att vinna de andras erkännande, krävs sålunda att jaget fattar ett existentiellt
val.

                                                
160 Starobinski, Jean-Jacques Rousseau. Genomskinlighet och hinder, s. 360.
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4. VALET

Vilket blir det existentiella valet? Vad får detta för följder? På vilka grunder vi kan säga att ett
val verkligen har träffats? En definition av temat ”Valet” är, om vi följer Sartre, att besluta om
ett framtida projekt för varat. Detta är bestämt av vad tillvaron ännu inte är och dess förverk-
ligande i det kommande eftersträvas.161

Ett viktigt incitament för ”Valets” utfall i Tjänstekvinnans son menar vi är att Johan, så när
som på två undantag, undertrycker det som var signifikativt för ”Det oskyldiga tillståndet”.

Övervikt i känsla och fantasi, vilka dölja sanningen, anses numera tillhöra lägre ut-
vecklingsstadier: vildens, barnets, kvinnans och äro på väg att läggas igen såsom
genom överodling utsugna marker, och det rena tänkandets tidevarv står för dörren.
(SV 20, s. 72)

Med skärpa klassificeras två sinsemellan motstridiga tillstånd; ett emotivt (”känsla och fanta-
si”), som bekant typiskt för barndomen, och ett kognitivt (”rena tänkandets”). Men denna po-
larisering är nu stadd i förändring. Ovan utkristalliseras en brytpunkt eftersom det emotiva
tillståndet planeras att hållas nere (”på väg att läggas igen”) medan det kognitiva bryter fram
(”står för dörren”). Anledningen till skiftningen är att de som låter tillvaron domineras
(”Övervikt”) av det emotiva tillståndet inte uppfyller kravet på uppriktighet (”dölja sanning-
en”), det sättet att vara har lägre trovärdighet.162 Det inlindade negativa omdömet, att vara
icke-trovärdig, är betecknande för särskilt tre grupper: ”vildens, barnets, kvinnans”. Johan har
länge hållits i ett tillstånd av barn. Men såvida han vill kunna tillmäta sitt vara mer (tro)värde
återstår att vara i enlighet med det ”högre” utvecklingsstadium som citatet indirekt hänvisar
till: vuxen, man och, följaktligen, trovärdig. Att vara trovärdig kräver i sin tur att Johan väljer
ett rationellt och förnuftsstyrt sätt att vara och förstå världen. Men att ”Valet” rätt och slätt
skulle stå mellan det emotiva och det kognitiva är en alltför schematiserad beskrivning och
måste utvecklas.

Projektet uttryckt på textytan. Åklagare och världsförbättrare

Egentligen utmynnar ”Valet” i ett existentiellt projekt med dubbla aspekter (och nu kan vi ha i
åtanke slutsatserna från ovan kap. 2). Den ena, implicerad av en manifest viljeakt, finns expli-
cit uttryck på textytan, och är den vi i det förstone ska studera.

Reaktionen mot det gamla som skulle utrotas bröt fram i våldsamma angrepp.
Fruktan för helvetet var borta, självförsakelsen var enfald, och ynglingens natur tog
ut sin rätt. Konsekvensen blev en ny moral, som han på känsel formulerade så: det

                                                
161 För en utförligare beskrivning, se Vår tids filosofi, s. 314: ”Om jag t. ex. beslutar mig för att bli målare, kom-
mer mina steg för att förverkliga detta mål att bestämmas av något som jag ännu inte är. Med mitt val säger jag
nej till den tillvaro som jag hittills fört. Jag gör vad jag är till något förgånget, till ett ’intet’. Jag kan alltså
överskrida det jag faktiskt är genom att jag gör ett utkast (projet, ty. Entwurf) av något möjligt för mig.”
162 Uppriktigheten är ett krav men för den sakens skull inte något tillstånd.
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som icke skadar någon medmänniska är tillåtet för mig. Han kände att familje-
trycket var honom till skada och ingen till gagn; han upphävde sig mot förtrycket.
Föräldrarne, som aldrig visat honom kärlek, men pockat på tacksamhet för att de
gåvo honom på nåd och med förödmjukelse hans lagliga rätt, visade han nu sina
verkliga känslor. De voro honom antipatiska; han visade dem köld. På de oupphör-
liga angreppen mot fritänkeriet svarade han frankt, kanske övermodigt. Hans halv-
krossade vilja började resa sig och han insåg att han hade rättigheter att fordra av
livet. (SV 20, s. 125)

Först ges en repetition av belägenheten i ”Det oskyldiga tillståndet”: fruktan (”Fruktan”);
längtan efter ro (”aldrig visat honom kärlek”); anpassningen för att vinna auktoritetens kärlek
(”självförsakelse”); intetgörandet (”halvkrossade vilja”); skulden (”tacksamhet”, ”förödmju-
kelsen”). Men så deklareras det att anpassningens strategi i ”Det oskyldiga tillståndet” inte var
ett uttryck för Johans sanna vara. Underkastelsen var illusorisk, eftersom det förakt som nu
bryter fram (”visade dem köld”) är en manifestation av det sanna förhållandet (”verkliga
känslor”).

En vändpunkt markeras genom att ”det gamla” förutsätter uppkomsten av ett nytt. När som
det förra inte ännu har utrotats men ska (”skulle utrotas”), verkar citatet teckna Johan vid ett
vägskäl. Med tanke på att ”det gamla” i nästkommande mening sätts samman med barndo-
men, förefaller ”Valet” stå mellan den gamla (”Det oskyldiga tillståndet”) tillvaron och en ny
tillvaro, mellan olika möjligheter att vara. ”Valets” utgång är både given och uppenbar. Av
den uttalade kritiken (”Reaktionen”, ”utrotas”) riktad mot det gamla förstår vi att Johan med-
vetet och aktivt väljer ett nytt vara genom att tillintetgöra det föregående. Från att i ”Det
oskyldiga tillståndet” ha suttit på de anklagades bänk går nu jaget in i rollen som åklagare.163

Tillintetgörandet riktas specifikt mot två auktoriteter (problem) som var normerande för
varat och som Johan vill konfrontera – familjen (”familjetrycket”) och religionen (”Fruktan
för helvetet”): ”Febern glödde, modet växte och han kände att han hade en kallelse att upp-
fylla. Han ville draga svärd mot dogmerna, nådens ordning och läseriet. Det var en uppgift.”
(SV 20, s. 152.) Kristendomens egenskap av normerande auktoritet är tydlig (”dogmerna, nå-
dens ordning och läseriet”). Syftet är att strida för och avslöja sanningen (”draga svärd”), det
är ett mål för tillvaron (”kallelse att uppfylla”; ”uppgift”). Men det finns ytterligare en aukto-
ritet som faller under epitetet problem.

Men hans själ var en sanningssökares och han bävade icke för motsägelsernas av-
grund […]. Tvivlet, kritiken, undersökningen var huvudsaken och det enda gag-
nande, ty det lämnade frihet; predikan, programmet, vissheten, systemet, ’sanning-
en’ var ofrihet, ty det var dumhet. […] han blev rasande galen när han kommit un-
derfund med att det var på tok med samhällskick, religion, moral. Han ville lära sig
förstå och förlåta sina meningsfiender, efter som de voro ofria som han i sitt hand-
lande, men han måste strypa dem av plikt efter som de hindrade utvecklingen till
allas lycka, det enda och det största brott som fanns. (SV 21, s. 20)

                                                
163 Vilket förklarar, om man så vill, varför Strindbergs författarskap kan betraktas som en enda lång anklagelse.
Det kan också förklara varför Strindberg, som Kärnell menar, gärna framställde sig ”som en vetenskapens pion-
jär och revoltör, mäktig nog att kullkasta alla gällande sanningar” (Kärnell, s. 249).
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Utöver att kritiken mot kyrkan (”predikan”, ”religion”) och familjen (”moral”) återigen un-
derstryks, berättar citatet om ett problem med ytterligare en orättfärdig auktoritet – mannet
(”systemet”, ”samhällskick”). Mannet, som påstår sig representera det sanna (”’sanningen”’),
ser Johan som sin uppgift att (”sanningssökares”) avslöja sanningen om (”ty det var dumhet”).
Alltså utgör mannet, tillsammans med religionen och föräldrarna, det problem mot vilket Jo-
han riktar oppositionen (”rasande galen”). Till yttermera visso antyder citatet varför sanning-
en måste avslöjas (”brott”): auktoriteten hindrar utvecklingen av mänsklighetens lycka (”allas
lycka”). Målet för textytans projekt omfattar sålunda både sanning och lycka, måhända är fe-
nomenen avhängiga varandra, och målet avslöjar att åklagarrollens drivkraft är att förbättra
världen.

Med detta ser vi att en första skiss av textytans uttryckta projekt tagit form. Det uttalade
problemet är en orättfärdig auktoritet, målet är att avslöja sanningen och metoden är följden-
ligt att vara uppriktig. Skissen måste emellertid kompletteras. Vilken metod uppfyller kravet
på uppriktighet? I slutet av Tjänstekvinnans son III-IV finns en mening som trots sin knapphet
är av betydelse just för åskådliggörandet av metodvalet. Där heter det att jaget ”icke tror på
någonting, varken på gud, kvinnan eller konsten” (SV 21, s. 221). Detta är precis de tre vägar,
eller metoder, som Johan använde sig av i ”Det oskyldiga tillståndet” för att undkomma fruk-
tan och få ro. Men numera saknar tydligen dessa metoder en betydelse eftersom jaget uppger
att det ”icke tror” på dem. Just tron är ett nyckelbegrepp i metoddiskussionen, för den pekar
mot ytterligare en i ”Det oskyldiga tillståndet” representerad och lyckosam strategi – den ra-
tionella kunskapen, att veta.

Veta är det högsta, sedlighet endast ett tillfälligt sätt att uppföra sig, beroende på
det särskilda samhällets överenskommelser. Endast kunskapen kan göra mänsklig-
heten lycklig, och de enfaldiga eller okunniga göra bara skada eller onytta med sin
sedlighetssträvan, sin välgörenhet, sitt skydd. (SV 21, s. 18)

Att veta är primus (”det högsta”) och kunskapen är den enda metoden (”Endast”) att nå målet
(”göra mänskligheten lycklig”).164 Det dominerande perspektivet för utläggningen av varat i
världen är helt klart ett kognitivt, varför valet av metod måste falla på den rationella veten-
skapen. Kunskapen, till skillnad från att tro på Gud, kärleken eller konsten, är tillgänglig för
kognitiva och viljemässiga kategorier och, kanske viktigast av allt, undgår subjektivitet i utsa-
gan.

Eftersom projektet på textytan är resultatet av en viljeakt, sammanhänger metodvalet också
med viljan. Under barndomen hade viljan och därtill önskningar, begär etc. kategoriskt tillin-
tetgjorts och skuldbelagts av den normerande auktoriteten. I samband med ”Valet” sker en
förändring – den förlamade viljan lösgörs med väldig kraft. I de citerade styckena har vi kun-
nat läsa hur Johans ”halvkrossade vilja började resa sig, och han insåg att han hade rättigheter
att fordra av livet” och hur han ”ville draga svärd mot dogmerna”. Även själva valet av metod

                                                
164 Citatet ovan erinrar om hur auktoritetens normer (”sedligheten”) i den föregående tillvaron förkastas, att nor-
mens sätt att vara (”uppföra sig”) inte längre är eftersträvansvärt, eftersom den på förekommen anledning skiftar
(”tillfälligt sätt”) beroende på hierarkisk position och status (”det särskilda samhällets överenskommelser”).
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är egentligen en konsekvens av ett manifest viljemässigt beslut. En vetenskaplig sanning är
tillgänglig för viljan medan den sanning som ligger förborgad i tron (på Gud, kärleken och
konsten) kan vara mer svåråtkomlig för både vilja och förnuft.

Valet – en eftergift åt auktoriteten

Likväl blir det för oss tydligt att ”Valet”, och den riktning på textytan som pekar mot det
auktoritära, i stor omfattning är präglat efter samma auktoritet som förkastas. ”Valet” företas
m.a.o. efter liknande principer som Starobinski tidigare vidhöll beträffande Rousseau. Jaget
försöker ånyo göra sin yttre identitet gällande efter den normerande auktoriteten.165

För det första innebär textytans projekt att jaget i sitt vara framstår som målmedvetet, be-
slutsamt och viljekraftigt. En planmässighet i fråga om varats mål och metod ligger i linje
med det idealvara som det auktoritära mannet ansåg vara betecknande för den s.k. ”karaktä-
ren”. En dylik person hade också gjort sig förtjänt av uppskattning och erkännande (kärlek).
Med textytans projekt uppfylls det idealistiska kravet och följaktligen är jaget förtjänt av er-
kännande. Detta eliminerar presumtiva värderingar av jaget som varandes obeslutsamt, nyck-
fullt och villrådigt, egenskaper vilka tyder på svaghet och som auktoriteten, både föräldrarna
och mannet, samfällt förkastade. Vidare är det övergripande projektet, ja, det faktum att ett
val har ägt rum, en obestridlig markering av viljan. Ty som bekant hette det att en karaktär
skall ”veta vad han vill” (SV 20, s. 162) och inte vara kluven och sökande. Kort sagt kan jaget
i och med valet av en yttre identitet inte anklagas för ett icke-idealistiskt vara och gör sig
därmed indirekt oåtkomligt för skuld.

Även den valda metoden samt målet är dolda eftergifter åt den normerande auktoriteten.
Föräldrarnas uppfostran värdesatte kunskap och sanning som det högsta i tillvaron. Metoden
att ge vetenskapliga omdömen föranleder att ingen kan anklaga Johan för att vara skyldig för
subjektivism eller att ha fel. När Johan bygger ett resonemang på säker vetskap kan han så-
lunda heller inte anklagas för att referera till en vag känsla eller tro. Fördenskull kan hans vara
inte omintetgöras utan måste betygas. Likadant är det med de vägar som Johan av längtan ef-
ter ro anträdde i ”Det oskyldiga tillståndet”. När jaget menade sig inte tro på Gud, kvinnan
(kärlek) och konsten, är det ett beslut som är i enlighet med den normerande auktoriteten. Ty
den sortens utsagor och omdömen som religionen och konsten tillhandahåller kan utifrån ett
positivistiskt perspektiv inte fastslå vetenskapligt säkra fakta eller bevisa en allmängiltig san-
ning. För det tredje medför målet i projektet på textytan att jaget framstår som ädelt, ståndak-
                                                
165 Kanske är det lämpligt att, med hjälp av Starobinski, påminna om auktoriteten och den kontrollerande blicken.
Trots att auktoriteten numera, genom textytans projekt, är föremål för kritik har den inte upphört att ha inflytande:
”It no longer makes a difference if the gaze softens, recedes, or turns aside. Jean-Jacques continues to feel it, to
carry it within himself […]. Even if external surveillance disappears, the idea of its presence persists. Believing
himself to be under scrutiny, Rousseau restrains his lusts and forbids himself to give in to desire.” (Starobinski, The
Living Eye, s. 19.) Beskrivningen stämmer väl in också på Johans belägenhet. Blicken har inympats i medvetandet
och försätter därför honom, trots att auktoriteten inte längre är närvarande, ! under ständig granskning. Eftersom Jo-
han omöjligen kan ha fullständig vetskap om vad det andra tänker om honom sätts fantasin i rörelse och alla alter-
nativ utesluts förutom en: anklagelsen. Därför framstår världen och människan som hotfull och illvillig. Om barnet
Johan bemötte detta hot med underkastelsens strategi mot auktoriteter blir förhållningssättet nu det rakt motsatta.
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tigt och hjältemodigt. Målet, sanning för allas lycka, är en obestridlig altruism som inte kan
annat än godkännas av mannet. Den postulerade kärleken till människan blockerar eventuella
anklagelser att projektet skulle drivas av egennyttiga idéer. Att låta varat centreras kring och
mot egen lycka och framgång ansågs både av familjen, kyrkan och Johan själv vara en form
av hybris och odygd. Med det altruistiska målet efterlevs den auktoritära normen och risken
att anklagas för egoism elimineras.

Det fanns ett ord som hette lycksökare, som han mycket fruktade. Efter som alla
mänskor söka göra sig så lyckliga som möjligt, borde ordet icke innebära något
sårande, men det användes så finurligt både av dem, som redan sökt och funnit
lyckan, för att avskrämma andra, och av dem som sökt men icke funnit, för att av-
muntra andra att springa förbi dem. Han skulle nog ha velat, om ej han fruktade
den släta figur en avslöjad lycksökare erbjuder […]. (SV 21, s. 166 f.)

Att eftersträva personlig lycka, att vara en lycksökare, anstår enligt normen medelmåttan
(”den släta figur”). Men en viktig iakttagelse är att Johan egentligen, om det inte vore för
fruktan för skammen som ett avslöjande av hans innersta önskan inför det andra innebär (”av-
slöjad lycksökare erbjuder”), också skulle vilja söka något annat än den altruistiska lyckan.
Om det inte vore för den fruktade skulden skulle Johan egentligen vilja sträva efter personlig
lycka (”skulle nog ha velat”). Uppenbarligen är viljan inte odelad eller det altruistiska målet
allenarådande. Noga räknat ges vid handen en medvetandets kluvenhet som, bortom den val-
da, kognitiva metodens föresatser, också uttrycker en längtan efter lycka. Det som texten
m.a.o. varskor om är projektets andra intentionella aspekt vilken vi inom kort ska ta oss an.

Den sista och kanske mest betydelsefulla punkten är att textytans projekt skapar skäl att
vara. Vi minns hur Johan kategoriskt tillbakavisades av auktoriteten mot den existentiella
möjligheten att inte vara. Det ständiga omintetgörandet skapade en upplevelse av att sakna
skäl att vara. Vi minns också hur pass Johan fruktade ångesten för intet, som skulden över att
vara väckte. Valet av den yttre identiteten ger ett skydd mot detta.

De hade torterat honom till lögn, de hade snokat i hans själ, ryckt upp god brodd
såsom föregivet ogräs, de ville kväva hans jag, som hade lika stor rätt att vara som
deras […]. (SV 20, s. 128, min kurs.)

Genom textytans projekt, såsom vi nu redogjort för det, får jaget en synbar, pragmatisk funk-
tion i världen. Jaget fyller ett syfte och varat har en mening i bemärkelsen värde som medel.
På det viset stävjas intet, tomrummet efter mening, som bringades i dager av auktoritetens
omintetgörande. Samtidigt stävjas möjligheten till beskyllandet av jaget såsom mindre värt att
vara, likaså fruktan för skulden för att vara och ångesten för intet. Men för oss framgår det att
valet av vara är en eftergift åt den ontologiskt dogmatiska tesen som auktoriteten begagnade.
Enligt den värderades tillvaron efter det för handen objektivt påvisbara. Projektet hävdar rät-
ten att vara genom att det påvisar just en objektiv, nyttig uppgift för varat.

Således konstituerar ”Valet” ett projekt på textytan vilket ger sken av ett planmässigt sta-
bilt och sanningstroget idealvara. Men trots att textytans projekt föreges vara ett bestridande
av den normerande auktoriteten är det likväl anpassat därefter. Nu betvivlar vi inte alls det
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uppriktiga i det viljemässiga projektets mål. Dock anar vi att uppriktighetskravet utmynnar i
ett visst mått av självförnekelse. Jaget förskansar sig bakom textytans projekt, och vill komma
utom räckhåll för förebråelser, genom att låta de träffa inte det sanna varat utan det som jaget
utger sig för att vara. Även om jaget vill vara övertygat, och verka övertygat, avseende varats
mål, ändamål och metod så är detta delvis ett viljemässigt, rationellt utanverk konstruerat ef-
ter auktoriteten. Med detta får vi anledning att övergå till det existentiella projektets andra
aspekt.

Det intentionella projektet. Oviss och sökande

När vi undersöker medvetandets intentionalitet under textytan upptäcker vi att den gör ett ex-
istentiellt val som skiljer sig diametralt från textytan.

Detta var pessimismen! Medvetet liv var smärta emedan omedveten vilja var
världsprocessens rörelsekraft, och medvetandet hämmade den omedvetna viljan.
[…] De flesta stora alltså medvetna andar hade varit pessimister, genomskådare,
avslöjare av livets illusioner om lust. Endast vildar, barn och genomsnittsmänskor
kunde därför vara glada, emedan de voro omedvetna om sveket […]. […] Detta
medvetande hade han haft dunkelt i sig då han som barn, ehuru välskapad, frisk
och stark, gråtit i allmänhet över en okänd smärta, vars orsak han icke kunde för-
lägga någonstans inom sig eller utom sig. Det var hemligheten av hans liv, då han
icke kunde beundra något, fästa sig vid något, leva för något, att han var för med-
veten för att låta narra sig. Livet var en smärta, som endast kunde lindras, genom
att så många hinder som möjligt för viljan undanröjdes; hans liv var därför så yt-
terligt smärtsamt, emedan hans klasställning, hans ekonomi hindrade hans vilja att
få yttra sig. (SV 21, s. 48 f.)

Låt oss först se till det förtroende som ges (”hemligheten”). Förtroendet är för oss av betydel-
se eftersom det gäller varat (”hans liv”). Men i vad för sorts hemlighet är det som vi invigs?
En företeelse som medvetandet verkar brottas med, då jaget genom ”Valet” undkommit det
sedan tidigare bekanta signalementet för medelmåttan (här ”vildar, barn och genomsnittsmän-
skor”), är likgiltighet (”icke kunde beundra något, fästa sig vid något”) och desillusion (”av-
slöjare av livets illusioner”). Det här problemet får sin definitiva utformning av betydelselös-
heten (”leva för något”) – frånvaron av mening. Därför kan vi anta att hemligheten kretsar
kring frågan efter varats mening och problemet är tomrummet efter mening eller, annorlunda
uttryckt, intet. Det påtagliga lidandet (”Livet var en smärta”) är ångesten för intet. Detta leds
vi att tro av den anledningen att källan till lidandet inte kan spåras (”okänd”, ”orsak han icke
kunde förlägga någonstans inom sig eller utom sig”). Det bara finns där (”gråtit i allmänhet”),
sprungen just såsom ur tomma intet.166 Därefter skiftar fokus mot det enda som uppges kunna
stilla ångesten (”endast kunde lindras”), att röja vägen fri från hinder för ett förverkligande av
viljan (”vilja att få yttra sig”).

                                                
166 De ursprungliga stämningarna fruktan (”smärta”) och hungern (”lindras”) har, som vi kan se, inte upphört att
vara.
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Sålunda har vi hitintills kunnat lokalisera ett tillvarons problem (intet, meningslöshet), där-
efter medvetandets riktadhet först mot ett primärt mål (insikt), och slutligen en viktig för-
skjutning mot ett sekundärt mål, lindring av den upplevda smärta (jfr ”Endast vildar, barn och
genomsnittsmänskor kunde därför vara glada). Jämför vi med textytan har det altruistiska
målet förändrats till ett personligt mål som innebär det egna varats ro (lindring av smärta ge-
nom att vara glad, en form av lycka). Eftersom målens gemensamma nämnare är lycka, tycks
förändringen gälla blott vem den ska koncentreras kring. Textytan problem (bedräglig aukto-
ritet) och mål (sanning till förmån för allas lycka) kan rimligen vara en projektion av proble-
matiken hos medvetandet (mening till förmån för personlig lycka). Skälet till denna gissning
är att den ångest för intet som citatet delgav inte kunde placeras (”icke kunde förlägga någon-
stans”). Men den påtalade smärtan bor fullt och fast i varat självt. Genom att omstöpa det inre
lidandet till ett problem i omvärlden skapar vetskapen om lidandets utanförstående lokalise-
ring en viss lindring (”Detta var pessimismen!”, ”De flesta stora alltså medvetna andar hade
varit pessimister”). Upplysningsvis medges projektionen också annorstädes i texten där det
heter att ”hans uppdrivna känslighet [bidrog] att söka lidanden utom sig, som kanske endast
funnos hos honom” (SV 21, s. 161 f.).

För att överbrygga frånvaron av mening och få ro tillgrips en metod i sökandet efter varat.
Sedan tidigare vet vi att metoden är den rationella vetenskapen eftersom ”Valet” visade hur
Johan beslutade att utlägga varat och världen genom kognitiva och viljemässiga kategorier.
Men här dyker ännu ett hinder upp för viljan att nå insikt och lindra smärtan – tvivlet på me-
toden. Tvärtemot vad textytan vill hävda, och som återigen indikerar kluvenheten, är jaget
inte övertygat om metodvalets riktighet.167 Detta kan följande episod, som utspelas i ett bibli-
otek, få åskådliggöra.

Han blev ödmjuk inför detta ofantliga mänskoandens arbete och han trodde att här
skulle livets gåtor lösas allesamman. Var skulle han börja? Han gick först till filo-
soferna. Dem kände han förut och ingen hade ett ord att tillägga till vad Schopen-
hauer och Hartmann hade sagt. Han irrade omkring från hylla till hylla, men var en
bok äldre än femtio år hade den redan ingått i de nya böckerna och var överflödig.
Här fanns sålunda icke ett ord nytt till lösningen av livets gåta, som var löst, då det
nu var upptäckt att livets ändamål var livets uppehållande tills döden kom. Alltså
återstod bara att uppehålla livet. Till den ändan måste han utbilda sig […]. Och på
samma gång ville han välja ett alldeles neutralt ämne som lockade honom att
glömma det närvarande, vilket aldrig upphörde plåga honom emedan en gnista
hopp om att det skulle kunna bli bättre alltjämt glimmade under askan av hans ut-
brunna illusioner. (SV 21, s. 95 f.)

Det intentionella projektet ställs här i öppen dager. Det primära målet är att få insikt i varats
mening (”här skulle livets gåtor lösas”) och få ro (”det skulle kunna bli bättre”). Vidare ges
det sekundära problemet (lindra smärta) en tidsbestämning. Det är nuet (”det närvarande”)
som uttryckligen är plågsamt, detta eftersom avsaknaden av mening väsensenligt tillhör nuet.

                                                
167 Än en gång har Kärnell gjort en liknande iakttagelse: ”Här vidrör Strindberg återigen det problem som är hans
eget, fruktan för naturen och frågan hur den skall bemästras, hur han skall komma på intim fot med skapelsen.
Det finns skenbart ingen tvekan i hans svar: det skall ske med vetande.” (Kärnell, s. 248, min kurs.)
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Likaså formuleras den ursprungliga hungern då jaget uttrycker ett hopp om förlösning
(”gnista hopp”, ”alltjämt glimmade”). Däremot förefaller det tveksamt om metodvalet, veten-
skapen (”filosoferna” och naturvetenskapen, som sannolikt åsyftas med ”det nu var upp-
täckt”168), leder till någon förlösning. De tillhandahållna svaren tycks inte lindra smärtan
(”aldrig upphörde plåga”). Detta avslöjar en skepsis (”icke ett nytt ord”) huruvida metodvalet
verkligen kan bistå viljan att nå mening. Tvekan i sig blir till ett hinder för viljan.169

Ovan såg vi exempel på hur de teorier som metodvalet genererade, såsom pessimismen,
inte verkade tillfredställande för målet att få ro. Därför fattas vi av en aning att tvivlet rör just
valet av metod, det rationella tänkandet, snarare än kanske en specifik teori? Detta under-
byggs av det förra citatet som faktiskt utmålar medvetandet, och inte tillvaron som helhet eller
något annat, som ett hinder för lyckan (”Medvetet liv var smärta”). Medvetandets negativa
efterverkning var, som vi minns, att det utmönstrade det typiska för jagets emotiva sätt att
vara – intuitionen och omedelbarheten. Reflektionens frambrytande markerade brytningen
med den sinnliga erfarenhetens ursprungliga klarhet. Det plågsamma nuet framkallar en
längtan efter en medvetandeglömska (”lockade […] att glömma det närvarande”). Men om
tvivlet rör den rationella metoden, avslöjar texten måhända något alternativ?

Den latenta drömmen

Vid närmare begrundan förefaller det som om man jämte det existentiella projektets rationella
metod stundom kan skönja en helt annan metod som betingas av ett annat sätt att vara.

Det ligger något barnsligt i hela detta brev och det låter som en ånger över tvivlet,
som en längtan tillbaka till det omedvetna. Om en kamrat från Röda rummet fått
läsa det skulle han sagt: vilken falsk djävul att kunna dikta! - Ja det är frågan: vilket
är det sanna och vilket är det falska? Hans själ var som trädets årsringar: den gamla
veden låg kvar därinne, men den syntes icke förr än man rev av den unga som låg
utanpå. Varje människa som utvecklats till klart seende, skall fastän hon känner att
medvetandet var framsteg, sakna det omedvetna känslolivet såsom en förlorad
njutning, och medvetande är smärta för den som börjat med hallucinationer. Bibel-
sagan förlägger ju syndens, dödens och smärtans uppkomst till ätandet av frukten
på kunskapens träd. […] Unga människor nu för tiden som födas med klar insikt
om livets relativa intighet lida icke, ty de ha ingenting att sakna. Johan däremot en
halvblodsromantiker saknade det saliga okunnighetsrus han uppvuxit i. Därför
kunde han länge stänga igen för det medvetna, bli barn igen, leka, rasa, tro och
hoppas med mera, och stundom släcktes hans skepsis av sig själv, och han fortfor
att tidtals vara barnslig ända långt fram i livet, vilket särskilt blev fallet då han själv
fick barn omkring sig till dagligt umgänge. Som övergångsformation behöll han
båda artkaraktärerna av romantiker och naturalist likasom ormslån som har ödlans

                                                
168 Se t.ex. SV 21, s. 52: ”Först i våra tider lyckades det stora hjärnan att få klara förnimmelser och sålunda
genomskåda världsprocessen. Darwin var den förste och Hartmann den andre.”
169 Men som vi minns stod egenskaper som ”sökande” och ”kluven” inte i samklang med textytans idealvara. Det
är nästan som om jaget kommer på sig självt med detta ”brott”, att vara tvivlande gällande metoden, och liksom
för att urskulda sig, lyfts därför tvivlets positiva sida emellanåt fram: ”Tvivlet är vishetens begynnelse, tvivlet är
undersökning, och tvivlet endast har fört anden framåt. Sanningen som sökes är endast upptäckten av de i natu-
ren inneboende lagarne.” (SV 21, s. 18.)



54

rudimentära fötter kvar innanför skinnet! Denna dubbelnatur var nyckeln till hans
personlighet och till hans författeri. (SV 21, s. 110 f.)

Den första meningen visar att tvivlet verkligen är problematiskt (”ånger över tvivlet”). Vidare
ser vi av satsens uppbyggnad hur tvivlet kopplas samman med medvetandet eftersom dess
motsats (”det omedvetna”) framstår som ett alternativt botemedel (”längtan”) mot grämelsen.
Hänvisningen till Bibelns skapelsemyt är en annan markering av att det plågsamma tvivlet
(”syndens, dödens och smärtans uppkomst”) är kopplat till metoden (”kunskapens träd”). Den
alternativa vägen som ibland skymtar känner vi sedan tidigare. Det är kreativitetens väg
(”leka, rasa”) där varat erfars och utläggs genom olika stämningar (”omedvetna känslolivet”),
drömmande (”hallucinationer”), omedelbarhet (”det saliga okunnighetsrus”) och förnimmel-
ser (”tro och hoppas”). Den belägenheten (”stänga igen för det medvetna”) erbjuder en frihet
från smärta (”njutning”). Därför kan vi också se hur det sättet att vara (och stilen i sökandet
efter varat) stundtals anammas av jaget även efter ”Valet” (”Därför kunde han länge”). Jaget
återvänder till ett ursprungligt (”rudimentära”) vara (”vara barnslig ända långt fram i livet”).
Det existentiella projektet bortom textens yta söker ständigt drömmen om varat före det in-
tellektuella syndafallet – det oskyldiga, auratiska, tillståndet i frihet från smärta. Bibelmytens
bild av ätandet av kunskapens frukt är visserligen en konkretisering av det definitiva valet av
en kognitiv vara- och världsutläggning. Men ”Valet” har varken förintat eller övervunnit fan-
tasin. Den har fördrivits men, vilket saknaden understryker, finns alltid närvarande i sin från-
varo.

Kluvenheten mellan det existentiella projektets båda aspekter (”dubbelnatur”) är tydlig
och, även enligt jaget självt, utomordentligt viktig (”nyckeln till hans personlighet och till
hans författeri”). Som synes går drömmen om den poetiska metoden stick i stäv med textytans
kognitiva metod. Vilken metod är då det rätta?

Med övertygelse syftar textytans projekt till att medelst den rationella kunskapen (metod)
avslöja sanningen (delmål) om hycklande auktoriteter (problem) för att skapa enhet i världen
och lycka åt alla (mål). Men citatet ovan visar hur kluvenheten dyker upp igen när jaget er-
känner sin bristande visshet (”Ja det är frågan: vilket är det sanna och vilket är det falska”).
Intentionen är att hålla nere den latenta drömmen genom att bemästra tvivlet på den rationella
kunskapen för att så kunna överbrygga ångesten för intet/överbrygga icke-meningen (proble-
met) och slutligen, genom en insikt i varats mening, nå personlig lycka/få ro (målet). 170 Klu-
venheten leder sålunda till att det existentiella projekts båda aspekter, utifrån betraktat, ut-
mynnar ut i en slags självförnekelse. Dels eftersom jaget omintetgör sig självt genom text-
ytans projekt och det varaideal som är format efter den normerande auktoriteten.171 Dels efter-
som det intentionella projektet beslutar sig för en rationell vara- och världsutläggning vilket
också är ett omintetgörande av den sanna naturen (dvs. den latenta drömmen). Just detta upp-
                                                
170 Jfr Kärnell, s. 243: ”Berättelsen [I Havsbandet] slutar så mångtydigt att man inte utan vidare kan säga var man
har författaren, om han värnar fantasiens, lekens, det fria associerandets och drömmens rätt, eller om det är verk-
ligheten som ligger honom närmast om hjärtat. I sin diktning, och inte minst i ett ymnigt bildspråk, hade Strind-
berg hängivit sig åt fantasiens utsvävningar; i sina teoretiska skrifter hade han avhånat diktarna som ansvarslösa
deliranter, arbetande under partiellt vansinne.”
171 Ett annat exempel på hur jaget omintetgör sig självt är genom ironin.
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gående i mängdens meningar kallar Sartre ”ond tro” (mauvaise foi). Typiskt för den onda tron
är att det den ”i första hand i själva verket beslutar om är sanningens natur. I och med den
onda tron uppkommer en viss sanning, en viss metod att tänka, […] och den värld av ond tro,
som subjektet då med ens omger sig med har som ontologiskt kännetecken, att varat är det
som det inte är, och inte är det som det är”.172 Härav uppkommer vad Sartre kallar ”den icke-
övertygande evidensen”. Den innebär att man ”efter varje intuition måste fatta ett beslut och
vilja det som är” eller, annorlunda uttryckt, att inte begära för mycket (mer än det som är) och
anse sig vara nöjd när man ”i själva verket är föga övertygad”.173 Det här förklarar varför det
existentiella projektet inte är övertygat om det kognitiva metodvalet. Beskrivningen illustrerar
också hur det kluvna existentiella projektet som helhet i och med ”Valet” väljer att försjunka i
mannets mening. Konsekvensen av detta undersöker vi i nästa kapitel.

Sammanfattning. Ett övergripande resultat av det existentiella ”Valet”, av konflikten mellan
det omedelbara livet och det reflekterade livet, är att jaget beslutar att undertrycka ”Det
oskyldiga tillståndets” emotiva kategorier till förmån för kognitiva och viljemässiga kategori-
er. Detta utmynnar i ett existentiellt projekt med dubbla, motstridiga riktningar. På textytan
torde syftet vara att medelst den rationella kunskapen (metod) avslöja sanningen (delmål) om
hycklande auktoriteter (problem) för att skapa enhet i världen och lycka åt alla (mål). Text-
ytans uttryckta projekt ger alltså en bild av hur jaget vill vara: altruistiskt, hjältemodigt, vilje-
starkt, målmedvetet, förnuftsenligt. Men samtidigt som textytan är starkt kritisk mot auktori-
teter är den likväl anpassad efter densamma. Den nämnda bilden överensstämmer med man-
nets normer för ett älskansvärt idealvara. För detta ändamål är den rationella kunskapen vik-
tig, likaså t.ex. uppriktighetskravet, altruismen och ändamålsenligheten, som härrör från barn-
domens normerande auktoritet. Textytans projekt ger jaget ett skäl att vara samtidigt som ris-
ken för anklagelser avvärjs. Därmed undviks ångesten för intet som skulden över att vara
väckte. För den skull är textytan inte alls helt och hållet bedräglig. Sökandet efter mening är
genuint men återspeglar en process som i grund och botten emanerar ur ”Det oskyldiga till-
ståndets” konstitutiva stämningar. Ty fruktan och hungern existerar fortfarande trots ”Valets”
undertryckande av emotiva kategorier. Intentionen är att bemästra tvivlet (på metoden) för att
kunna överbrygga ångesten för intet/överbrygga icke-meningen (problemet) och slutligen, ge-
nom en insikt i varats mening, nå personlig lycka/få ro (målet). Valet av en rationell metod
bottnar även här i att det reflekterande medvetandet, i det existentiella projektets sökande efter
mening, inte vill tro utan veta. Men tvivel uppstår delvis av att en latent dröm, som är utom
räckhåll för viljan, gäckar förnuftet och riktar jaget tillbaka mot det emotiva sättet att utlägga
varat och världen. Att hålla nere drömmen, liksom det intentionella projektet i stort, parallellt
med att upprätthålla textytans projekt, vittnar om inte bara förnekelsen av den sanna naturen
utan om det existentiella projektets fundamentala kluvenhet. ”Valet” stod mellan två sätt att
vara, mellan autenticitet och meningsförsjunkenhet, där det senare alltså blev bestämmande
för utgången.
                                                
172 Sartre, s. 128.
173 Ibid., s. 129.
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5. FALLET

Därmed återgår vi till Svenska öden för att studera hur det existentiella projektet förverkligas.
Föreliggande tema ”Fallet” är, som vi kommer att märka, en direkt implikation av det föregå-
ende. Definitionen av ”Fallet” har tre aspekter. Den första är syndafallet: utdrivandet ur en pa-
radisisk tillvaro efter att ha ätit av kunskapens frukt. Den andra aspekten är nedsänkandet som
konkret element. Den tredje och sista aspekten är förfallet. Den innebär att låta sökandet efter
varats mening styras av mannets artikulerade världs- och varautläggning.174 ”Fallet” är mest
framträdande i Svenska ödens inledande novell ”Odlad frukt” och därför läggs särskild tonvikt
vid denna. ”Odlad frukt” är betingande för såväl novellsamlingens som projektets fortsatta ut-
vecklingsmönster. Kanske är det därför som Göran Lindblad menar att novellens början ”tilli-
ka är hela verkets uvertyr”.175

Odlad frukt

En första uppgift blir att undersöka temat ur syndafallets aspekt. Eftersom syndafallet är sin-
nebilden för utdrivandet ur en paradisisk tillvaro, kan det vara adekvat att ställa frågan om nå-
got liknande sker i ”Odlad frukt”.

Den tjuguårige Herr Sten Ulvfot, sista ättlingen av den urgamla släkten Ulvfot till
Wäringe, Hovsta och Lövsala, vaknar en solig majmorgon något av de senare åren
av 1460-talet i sin sovkammare på Hovsta hus i Uppland. Efter några timmars
drömlös sömn börjar hans utvilade huvud anställa en mönstring av gårdagens hän-
delser, vilka för den unge herren varit av den avgörande beskaffenhet, att han ännu
bedövad av slaget stod likasom utanför hela saken och betraktade den med förvå-
ning. Länsmannen och fogaten hade varit där; de hade företett förskrivningar på
gård och grund; de hade läst upp åtskilligt från pergamenten, och slutmeningen
hade blivit: att Herr Sten på grund av sina fäders och egna skuldsättningar var bli-
ven fattig, utfattig; och alldenstund hans fader i livstiden icke varit barmhärtig, för-
klarades den unge herren skyldig redan följande dag avflytta från det gamla huset,
som numera icke var hans. Herr Sten, som aldrig haft anledning taga livet tungt, av
den enfaldiga orsaken att livet alltid varit en lätt sak för honom, tog även detta
ganska lätt. Fattigdomen var för honom ju blott ett uttalat ord, som ännu saknade
motsvarande verklighet, och med lätt sinne sprang han ur bädden; klädde sig i sin
enda, men prydliga sammetsjacka och sina enda byxor av brabantskläde. Han räk-
nade sina få guldmynt och gömde dem väl i barmen; ty han fattades nu av en aning
om deras betydelse. (SV 13, s. 7)

                                                
174 Begreppet förfall, efter Heideggers Verfallen, i Varat och tiden I, s. 225, är den extrema formen av tillvarons
oegentlighet. Enligt Heidegger får begreppet inte ”uppfattas som ett ’fall’ från något renare och högre ’urtill-
stånd’” (Ibid., s. 226). Men hur begreppet ska tolkas är emellertid omstritt. Vi sluter oss till det alternativ som
Vår tids filosofi, s. 149 f., redogör för. Enligt detta består förfallet i att tillvaron själv och med medmänniskan
väjer undan för den ångestfyllda förståelsen av varat. Det är ett tillslutande av ”det betydelsespelrum, inom vilket
varandet – och tillvaron själv – kan tillskrivas en mening, bli begripligt och utläggas” (Ibid., s. 150). Detta är
m.a.o. likställt med att ”nöja sig med vad man menar” (Ibid., s, 149, min kurs.).
175 Lindblad, s. 183.
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Det inledande stycket tecknar en brytpunkt. Under ett separationens förlängda ögonblick del-
ges man att en värld står på randen till absolut upplösning. En symbol för den sönderfallande
världen är slottet. Där förefaller protagonisten Sten ha levt sina barn- och ungdomsdagar, en
tillvaro som varit lättsam och behaglig (”aldrig haft anledning taga livet tungt”). Den beskriv-
ningen präglar också Stens sinnestämning i början av berättelsen. Oberoende av nådestöten
(”avgörande beskaffenhet”) är Sten vid gott mod (”livet alltid varit en lätt sak för honom, tog
även detta ganska lätt”), oskuldsfull (”förvåning”), lekfull (”med lätt sinne sprang han ur bäd-
den”) och aningslös (”Fattigdomen var för honom ju blott ett uttalat ord, som ännu saknade
motsvarande verklighet”). Kanske är detta en spegling av jaget i ”Det oskyldiga tillståndet”
som vi här möter. Speglingen är emellertid inte mer än en erinran eftersom den elyseiska till-
varon slutgiltigt har krossats av auktoritetens (”Länsmannen och fogaten”) anklagelse och
fällande dom (”förklarades den unge herren skyldig”). Straffet är, betecknande nog, att Sten
ska utvisas från den forna tillvaron (”avflytta från det gamla huset”). Slottet, som ska rivas,
framträder snarare likt ett luftslott, uppburet av drömmar och förutbestämt att utplånas. Det
som åskådliggörs är m.a.o. hur det existentiella valet undantrycker jagets latenta dröm i ”Det
oskyldiga tillståndet”. Ett annat tecken på jagets omintetgörande av sig självt är den naivistis-
ka och klichéfyllda framställningen.

Brottet, skälet till att Sten måste flytta från slottet, är att han är satt i skuld, inte bara av
egen förskyllan utan också sina förfäders (”sina fäders och egna skuldsättningar”). Skulden
påminner om jagets upplevelse av livet som en straffanstalt som väckte (tacksamhets)skulden
över att vara.176 Ytterligare en dimension får brottet om vi erinrar oss att i redogörelsen för det
existentiella valet drogs en parallell mellan valet av den rationella metoden och ätandet av
kunskapens frukt. Citat antyder olydnadens följd. Den naivistiska och samtidigt ironiska to-
nen förebådar att Sten, precis som när Adams och Evas ögon öppnades, gradvis kommer att
bli medveten om gott och ont. Ett annat exempel på medvetandets uppvaknande är accentue-
ringen av det kognitivas epicentrum, hjärnan (”hans utvilade huvud”), och hur reflexionen
mekaniskt börjar insamla och bedöma fakta (”anställa en mönstring av gårdagens händelser”).

Därpå gick han ut i borgstugan. Den var alldeles tom; detta gjorde icke annat in-
tryck på honom, än att han tyckte sig andas lättare i det rymliga rummet […]. Solen
avtecknade på stengolvet de målade fönstren, så att golvet liknade det skönaste
mosaikarbete; hans hjärtvapen, ulvfoten, upprepades i sitt röda fält sex gånger, och
han fann ett nöje i att trampa i de röda fälten på de svarta fötterna, väntande att få
höra ulven skrika; men var gång han satte sin fot i solmålningen, såg han ulvfoten
teckna sig på sin gula älgskinnsstövel; när han då gjorde ett steg framåt, flyttade
den sig upp på hans bröst, och den röda skölden satt som ett blodigt hjärta på
han[s] [sic] vita sammetsjacka och revs av den svarta tassen med de spärrade klor-
na. Han kände sitt hjärta rör sig häftigt, och han gick ut ur rummet. (SV 13, s. 7 f.)

När Sten företar en sista vandring genom den paradisiska världens yttre manifest ges ännu en
inblick i hans forna tillvaro. Intressant är att Sten inte berörs illa av den vittjade bostaden utan
tvärtom upplever tomheten som befriande (”han tyckte sig andas lättare i det rymliga rum-
                                                
176 Det existentiella projektet vill ju råda bot på ångesten för intet (som skulden betygar) och därför är den påta-
lade skulden en indikation på att vi får följa saken framöver.
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met”). Detta var också jagets vilja med det existentiella valet, att genom kritiken mot föräld-
rarna i ”Det oskyldiga tillståndet” manifestera ett lösgörande från auktoriteternas inflytande.
Citatet låter förstå att bortvändandet från det förflutna, i en yttre bemärkelse, är positivt. Men
vi vet att inflytandet inte upphör trots textytans markerade opposition. Det antyds också i ci-
tatet. Leken med att trampa på solreflexen av släktvapnet roar till dess att familjesymbolen tar
skadan igen och fastslår sin ovillkorlighet (”revs av den svarta tassen”). Det är både en på-
minnelse av, och ett förebud om, auktoritetens inympade och alltjämt rådande makt över ja-
get. Betecknande är också hur auktoritetens inflytande når det emotivas egentliga centrum
(”blodigt hjärta”). Vandringen genom slottet fortsätter.

Genom den trånga stentrappan ställde han sin väg upp i övre våningen, där hans
föräldrar i livstiden haft sin bostad. Allt löst och rörligt som gör ett hus till hemvist
för levande varelser var bortburet, bortsopat, bortbrutet. Det var som en samling
gravrum uthuggna i en klippa, inredda för själar utan kroppar, utan jordiska behov.
Endast spåren efter livet funnos kvar. […] I moderns rum satt ännu en väggfast
stentavla, förställande Maria och barnet; hon betraktar sin son med blickar fulla av
förhoppning och utan aning om att hon håller en blivande straffånge på sitt knä.
Herr Sten erfor en obestämd känsla av beklämning och vandrar vidare. (SV 13,
s. 8)

Än en gång kan vi se hur utdrivandet (”Endast spåren efter livet fanns kvar”) från den
oskuldsfulla tillvaron innebär ett lösgörande (”bortburet, bortsopat, bortbrutet”) från auktori-
teten (”hans föräldrar”). Som tidigare väcker tomheten (”gravrum uthuggna i en klippa”) ing-
en förstämning. Inte förrän vid nämnandet av modern, som bäst kunde tillgodose jagets läng-
tan efter kärlek, kan vi förnimma en smärta (”känsla av beklämning”). Måhända beror ängslan
på den kravinsinuerande förväntan (”förhoppning”) om det som ännu inte är; förhoppningen
väcker skulden över det som jaget inte är och betygar sålunda intet.

Om ett första hotande förebud om ett annalkande öde gavs av släktvapnet, ges ett andra i
helgonbilden, dock av ett litet annat slag. Stens identifikation med Kristus understryker två
faktorer. Dels att valet av det existentiella projektet är ett utslag av självförgudande, något
som också refererar till syndafallet, och därför indirekt är ett avståndstagande från Gudsaukto-
riteten. Dels att jaget framöver kommer att inta den välbekanta rollen av martyr (offer/hjälte).

Genom en lönndörr stiger han upp i vindarne och går ut på taket. Under sig ser han
hela denna vidsträckta yta av jorden, som nyss han kallat sin; dessa gröna åkrar,
fordom sjöbotten, som omslingra små gröna kullar, fordom holmar, grönskade nyss
för hans räkning, för att giva bröd åt de armar, som skulle kläda honom, borsta ho-
nom, laga hans mat […].[…] Att han icke ägde något av allt detta mer, kunde han
icke fatta ännu, ty han hade aldrig saknat något och visste därför icke vad äga var;
han kände blott en ofantlig tomhet och tyckte, att landskapet hade ett dystert utse-
ende. (SV 13, s. 8 f.)

När Sten från sagorikets utkikspost, en plats jaget som håller väl dold för yttervärlden (”lönn-
dörr”), blickar ut över det förflutna speglar det ett elegiskt själstillstånd. Det är den oskulds-
fulla naturen som avslöjar att Sten snart är ohjälpligt skild från sitt förflutna. Paradisscenen
(”vidsträckt yta av jorden”, ”gröna åkrar”, ”små gröna kullar”) framträder som närvaron av en
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värld som inte längre finns. Den är ett avslöjande och upptäckande av att en väsentlig del av
det ursprungliga jaget tillhör en svunnen tid (”kände blott en ofantlig tomhet”). Separationen
från den rena förnimmelsen, oskuldens fördunklande och medvetandets uppvaknande, beslö-
jar Stens blick för naturskådespelets glans (”tyckte, att landskapet hade ett dystert utseende”).

Men i novellens prolog, fortfarande i det förlängda ögonblicket, skymtar den idylliska
lyckan även om associationen måste försöka hållas nere.

Han gick längre upp på taket och ställde sig vid flöjelstången; när han då såg upp
mot de tågande vita vårmolnen, föreföll det honom som om han stod på ett sagans
luftskepp och seglade fram mellan skyarne, och när han sedan såg ner på jorden,
föreföll den honom som en samling mullhögar, som en avfallsbacke utkastad från
himlen; men han hade en förkänsla av att nu måste han dit ner och gräva i mullhö-
garne för att söka mat; han kände att hans fötter stodo fasta på jorden, oaktat hans
villade blickar seglade däruppe bland de silverglänsande skyarne. (SV 13, s. 9)

Vid himmelrikets rand lockas Sten att sväva iväg i fantasin. Verkligheten löses upp, och av ett
drömmande medvetande (”stod på ett sagans luftskepp och seglade fram”) får världen åter sin
glans (”silverglänsande skyarne”). Dragningen till det förflutna kan aldrig gå helt förlorad,
bara maskeras och skapa kluvenhet, något det existentiella valet oåterkalleligen är i färd att
göra (”hans fötter stodo fasta på jorden, oaktat hans villade blickar seglade däruppe”). Men
fantiserandet rubbas vid anblicken nedanför av den döda jorden (”avfallsbacke utkastad från
himlen”) där det mödosamma arbetet väntar (”gräva i mullhögarne för att söka mat”).177 Strax
därpå avbryts också drömmen och färden neråt börjar.

När han gick ner genom den trånga vindstrappan, syntes det honom att han gick in
i en ofantlig borr, som skruvade honom djupare och djupare ner i jorden. […] Han
gick ut på borggården. Där mötte honom en syn, som med ens försatte honom i
hans verkliga belägenhet. På en fyrhjuling, med tre par oxar förspänd kärra låg ett
berg av möbler och husgeråd […]. Alla dessa döda ting, som på sina platser utgjort
delar av hans jag, lågo där som lik, som uppryckta trän, vilka visa rötterna; det var
ett ofantligt bål av minnen, som han velat tända på. Nu gnisslade portarne, vind-
bryggan drogs upp, körsvennen slår en klatsch över ryggarne på första anspannet
[…] och när det rullar över träbrons plankor, dånar det som ekot ur ett gravvalv.
- Sista lasset? ropar körsvennen åt portvakten.
- Sista lasset! svaras inifrån portvalvet. (SV 13. s. 9 f.)

Kedjan gnisslade, bryggan vindades upp och porten föll igen med ett dovt slag.
(SV 13, s. 11)

Porten som slås igen sätter slutpunkten för både novellens prolog och förbindelsen till ”Det
oskyldiga tillståndet”. Synen av den fullastade kärran påminner om när jaget liknades vid ett
lappverk och hur den yttre identiteten var en anpassning efter auktoriteten (”som på sina plat-
ser utgjort delar av hans jag”). Minnet av barndomen förfaller smärtsamt (”som med ens för-
satte honom i hans verkliga belägenhet”). Därför signaleras uppbrottet både från auktoriteten
                                                
177 Ytterligare en beröring med syndafallet återfinner man i prologen, nämligen en direkt allusion på 1 Mosebok
och Herrens strafftal till Adam, när Sten förstår att han måste ”lämna [allt] ifrån sig för att gå ut i världen och i
sitt anletes svett förtjäna sitt bröd” (SV 13, s. 10).
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(”döda ting”) och det ursprungliga varat (”som lik, som uppryckta trän, vilka visa rötterna”).
Önskan att se barndomshemmet i lågor markerar på textytan ett avståndstagande till föräldra-
auktoritetens inflytande och betydelse (”det var ett ofantligt bål av minnen, som han velat
tända på”). Mordbrandmotivet och ”den spontana impulsen att tända”, menar Gunnar Axber-
ger i Diktarfantasi och eld (1967), dyker ofta upp i omedelbar anknytning till motiv av barn-
domens upplevelser.178 Pyromanifantasin är en akt av den ”ovälkomne, utstötte, på kärlek
svältfödde och i gengäld bittre, upproriske”, en enligt Axberger mycket vanlig typ i Strind-
bergs verk och, påpekar han, ”har nästan alltid i sitt förflutna någon upplevelse av just denna
art: orättvis bestraffning, kränkt rättskänsla, kränkt personlig integritet”.179 Pyromanimotivet
markerar även det existentiella valet samt hur projektet på textytan ställes i opposition till
barndomen. Liksom vandringen genom slottet har gått i utplåningens spår, försvinner jaget i
”Det oskyldiga tillståndet” bort med det gnisslande ekipaget (”ekot ur ett gravvalv”) och vä-
gen tillbaka är för alltid stängd.

Den andra aspekten av ”Fallets” definition är det konkreta nedsänkandet. Ett belysande
prov på höjdens och djupets terminologi ser vi i ovanstående citat. Från slottstaket dras det
drömmande medvetandet ner i en vindeltrappa (”han gick in i en ofantlig borr, som skruvade
honom djupare och djupare ner i jorden”). Det svindlande fallet ner i materien bryter som sy-
nes protagonistens förbindelse med och skapar avstånd till himlen. Fallets dikotomi har en på
textytan mycket tydlig verkan. Allteftersom nedsänkandet fortsätter genom novellen växer en
bild fram av strid på liv och död: ”Två dygn härefter, en lördagsafton, stannade herr Sten sin
klippare högst uppe på Brunkebergåsen, där den stupade ner i Norrströms norra fåra. Under
sig såg han för första gången huvudstaden, själva valplatsen, där de stores strider om makten
utkämpades.” (SV 13, s. 21.) Från åskrönet (”högst uppe”) tittar Sten nerför bråddjupet mot
staden under hans fötter (”Under sig”) dit han måste inträda. På detta stadium framstår Sten
närmast som en matador som inspekterar arenan (”valplatsen”). Där hotar fallet att fortsätta
för den som saknar viljan att parera. Där hotar nedsänkandet mot en nollpunkt.

Men hans vilja hade upphört och hans tanke likaså. Skymningen hade fallit. Han
följde brinkens sluttning ner åt stranden av saltsjön, alldeles som om han endast
styrts av tyngdlagen, vilken drog honom nedåt. Hans fötter ledde honom ner i en
trång gränd, vilken var alldeles mörk och uppfylld med den förfärligaste stank av
utkastat avfall. Men han gick framåt, framåt, styrd av en svag ljusstrimma som
syntes i slutet på gränden. […] Därpå steg han upp, vände sig med ryggen ut åt
sjön, lade armarne över bröstet, och med blicken mot stjärnorna lät han sig falla
baklänges, som när man lägger sig till vila. (SV 13, s. 46)

Nedsänkandets terminologi accelererar, desto hopplösare situationen ter sig (”sluttning”,
”drog honom nedåt”, ”ner i en trång gränd”). Även nedsänkandets dikotomi verkar nå en kli-
max. Solen syns inte och rymden är förmörkad (”Skymningen hade fallit”). Sten vandrar
bland stinkande skräp (”utkastat avfall”) i den tillvaro som han förut såg uppifrån slottstaket.

                                                
178 Gunnar Axberger, Diktarfantasi och eld. En litteraturveteskaplig undersökning under jämförelser med ett
rättspsykiatriskt material (Stockholm, 1967), s. 283.
179 Axberger, s. 264.
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Avståndet till himlen är så långt att ännu en blick uppåt, nu mot stjärnorna, varken väcker as-
sociationen till den latenta drömmen eller hejdar sjunkandet ner i evigheten. Drunkningsdö-
den blir symptomatisk, likaså protagonistens namn, eftersom Sten sjunker som en veritabel
sten. Citatet implicerar sålunda att fallets yttersta gräns, för den som i tillvaron inte styrs av
vilje- och kognitiva kategorier (”hans vilja hade upphört och hans tanke likaså”), är döden el-
ler intet. Det som ”Fallet” egentligen hotar med är ångesten för intet – icke-meningen.180

Emellertid vet vi att viljan och tanken är grundläggande för det existentiella projektet som ge-
nom det rationella vill överbrygga icke-meningen. Döden i vattnet slukar protagonistens fy-
siska kropp. Men jaget dör inte, viljan är bara tillfälligtvis suspenderad, och återkommer i
nästa novell och i nästa. Det bottenlösa fallet hejdas av medvetandets vilja att med förnuftet
söka mening. Därför får vi anledning att återkomma till dikotomin. Alltefter ”Fallets” tema
kan vi följa hur den teologiska läran om syndafallet besjälar jagets antitetiska stil. Det är en
dualistisk värld av absolut kontrast, indelad i zoner av mörker och ljus. Det konkreta nedsän-
kandets tudelning sker på flera områden än den mellan himmel och jord. Ett viktigt sådant är
hur den opererar i relationen. Nedsänkandet innebär att det förnimmande subjektets förening
med världen skärs av och ställer subjektet i ett motsatt förhållande till medmänniskan. Det är
det cartesianska subjektets utgångspunkt för reflektionen. Här når vi utgångspunkten också
för det existentiella projektets genomförande, när det omsätts i handling, och temats tredje
aspekt förfallet.

Den samfällda metoden för det existentiella projektets båda aspekter är den rationella kun-
skapen. Tidigare konstaterade vi att jaget med metodvalet förfallit från autenticitet till den of-
fentliga utlagdheten. Förfallet, och den därav uppkomna kluvenheten, fortsätter sedermera och
får en vidsträckt förgrening, ett skeende som Starobinski har beskrivit: ”Brytningen mellan
vara och sken alstrar andra konflikter likt en serie ekon som förstärks: brytningen mellan det
goda och det onda (mellan de goda och de onda), mellan natur och samhälle, mellan männi-
skan och hennes gudar, mellan människan och henne själv.”181 Förfallets utsträckthet och tu-
delning allteftersom det existentiella projektet genomförs ska vi nu undersöka.

Vår inledande fråga är vilken specifik manifest ideologi hos tillvaron som emanerar ur va-
let av den rationella metoden och präglar upplåtelsen av världen och varat. Forskningen om
Svenska öden har, som vi tidigare sett, ingående kartlagt den teoretiska textytan. Böök fram-
håller på ett övertygande sätt att ”Odlad frukt” visar en verklighet behärskad av Darwins la-
gar. En hörnsten i Darwins lära är lagen om det naturliga urvalet. ”Världen är”, skriver Böök,
”först och främst en hård kamp för tillvaron, där den svaga och olämpligt utrustade dukar un-
der” och denna sats inskärper novellen ”från första raden till den sista.”182 ”Det är”, tillägger

                                                
180 En viktig detalj i citatet är att det hotande intet för ett ögonblick lockar medvetandet på ett närmast magnetiskt
vis (”framåt, framåt, styrd av en svag ljusstrimma som syntes i slutet”). Detta är en oväntad företeelse eftersom
medvetandet, efter det rationella valet, arbetar mot mening. Det förefaller som om en frid (”som när man lägger
sig till vila”) skulle inträda vid det existentiella projektets fullständiga misslyckande. Till det får vi anledning att
återkomma.
181 Starobinski, Jean-Jacques Rousseau. Genomskinlighet och hinder, s. 19.
182 Böök, s. 16.
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Böök, ”den naturvetenskapliga synen – tillvaron behärskad av nödvändiga lagar”.183 Sanning-
en därav får Sten pröva när han, efter att ha blivit bortkörd från slottet, anländer till staden.
Med belysande exempel beskriver Böök hur Sten inträder i ett samhälle som regeras av den
hänsynslösa konkurrensen. Där är ”ett myller av människor, som trängas om varandra och
hänsynslöst söka uppnå fördelar på varandras bekostnad. När den ene mister sin plats, stå
andra färdiga att rycka den till sig, vad den ene förlorar, är den andres vinst; den starkare låter
den svagare slava för sig (Claus och junker Sten); i sin vilda iver eftersträva människorna
bröd och en avkomma även om det skall kosta dem hälsa och liv (klädesskrivarens bröllop
[…]); de underlägsna få enligt det naturliga urvalets lagar nöja sig med de kvinnor, som för-
småtts av de mera gynnade (Claus’ replik till Sten […]).”184 Såvida människan under kampen
för tillvaron inte kan anpassa sig efter de yttre villkoren (vilket är Darwins andra huvudtes) –
såsom exempelvis ”kulturens missbildningar, som äro ur stånd att existera och fortplanta sig
under normala villkor” – återstår, summerar Böök, bara döden.185

Genom det darwinistiska perspektivet framstår världen och tillvaron i ”Odlad frukt” onek-
ligen som tröstlös och fördärvad. Tanken att ingen är oersättlig, att ett tomrum i civilisatio-
nens maskineri genast måste täppas till, gör att människans värde bestäms av hennes ända-
målsenlighet (den ontologiskt dogmatiska tesen). Människan reduceras till en tingest och en
primitiv syn framhävs på kropp och själ. Vidare gör de fatalistiska tankegångarna att männi-
skan och tillvaron omstöps till ett ödets redskap. Hon fråntas makten över sin bestämmelse
och av denna ofrihet avsvärs hon också allt ansvar. De svaga eller missanpassade är dömda
till undergång av naturen själv. Men detta att, med Bööks ord, bara döden återstår kan i vårt
fenomenologiska sammanhang få en utvecklad betydelse. Genom den naturvetenskapliga sy-
nen på varat och världen undkommer jaget nämligen, förutom det övergripande ansvaret för
sitt vara, även skulden över att vara. På textens ytplan åskådliggörs det genom att skulden och
synden förläggs utanför medvetandet. Det är världen och människan som är fientlig och hot-
full, ondskan är specifikt riktad mot jaget som utan egen förskyllan förföljs av illvilliga kraf-
ter. Jagets oskuld markerades även av hjälterollen och offerrollen. Men sedan förut är vi med-
vetna om jagets dolda tvivel på den kognitiva metoden. Hur, närmare bestämt, konkretiseras
tvivlet på darwinismen i ”Odlad frukt”?

När han kom ut på gatan igen, blev han först beklämd, när han såg de trånga rör,
som kallades gator och ini vilka bleka människor vandrade, insupande en veder-
värdig luft, och trampade i smuts och köksavfall, som var utkastat utanför portarna.
Och folk strömmade fram och tillbaka, fram och tillbaka, och han undrade över att
de aldrig togo slut, eller tröttnade; och själva gatan, som var lagd med kullrig fält-
sten, var så tung att vandra på, och han förstod icke varför människorna släpat ihop
sådana pinoredskap och varför de gjort vägen stenigare än den var; av himlen syn-
tes icke mer än ett ljusgrått streck mellan husraderna och de höga trappgavlarna
höjde sig som Jakobsstegar på vilka själen fåfängt sökte klättra upp ur de stinkande
mörka gravarne. Han kände sig förvirrad och bortkommen; än blev han knuffad av

                                                
183 Böök, s. 16.
184 Ibid., s. 16 f. Böök citerar efter Modersmålslärarnes förenings upplaga (Stockholm, 1915). Korrekta sidhän-
visningar till Samlade Verk blir för klädesskrivarens bröllop SV 13, s. 26 f. och Claus replik SV 13, s. 40.
185 Ibid., s. 17.
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en bärare, än trampad av en häst, än gick han med huvudet mot en fönsterbräda;
och alla dessa människor hade sammanpackat sig på denna lilla holme och byggt
på varandra som bin i kakorna. Varför? För att hjälpa varandra? Det trodde han
icke på! (SV 13, s. 22 f.)

Ett första tecken på tvivel kan sägas vara den negativa erfarenheten av avståndet och tudel-
ningen mellan jord och himmel (”syntes icke mer än ett ljusgrått streck”). Den diminutiva
förbindelsen till det oskyldiga tillståndet framhävs av kontrasten till ett jordiskt elände (”bleka
människor”, ”vedervärdig luft”, ”smuts och köksavfall”). Förlusten av den positiva tillgången
till omedelbarheten understryks även av att husgavlarna liknas vid Jakobsstegar. Så kallas den
trappa i 1 Mosebok 28 där änglar gick upp och ner och som symboliserar förbundet mellan
himmel och jord. Men nu verkar samma stege, eller trappa, snarare ha förvandlats till ett Ba-
bels torn (”själen fåfängt sökte klättra upp ur de stinkande mörka gravarne”) vilket givetvis är
ännu en allusion på syndafallet och människans inbilska försök att genom kunskapen skapa
egenrättfärdighet. Stegens skiftande betydelse påminner om det brutna förbundet till det sanna
varat och om fallet ner i mödans och dödens jord. Tillvaron såsom jaget upplever den genom
darwinismen liknar en golgatavandring (”gatan, som var lagd med kullrig fältsten, var så tung
att vandra på”) utan mening och bara smärta (”han förstod icke varför människorna släpat
ihop sådana pinoredskap och varför de gjort vägen stenigare än den var”), alltså långt ifrån det
existentiella projektet mål. Sten är alienerad och skild från både lycksalighet och medmän-
niskan (”förvirrad och bortkommen”, ”knuffad”, ”trampad”). Meningslösheten tycks hänga
tung över Sten när han betraktar människors eviga kräftgång (”fram och tillbaka, fram och
tillbaka”, ”Varför?”). Den tydliggör upplevelsen av att både mening (”han undrade över att de
aldrig […] tröttnade”) och mål (”togo slut”) är frånvarande. Helhetsintrycket av den av viljan
beslutade vetenskapliga vara- och världsutläggningen är att jagets belägenhet är otillfreds-
ställande. Den slutledningen gör också Böök: ”[D]en genom anpassningen och det naturliga
urvalet skeende utvecklingen, som leder till allt starkare differentiering och specialisering, ter
sig för Strindberg som en försämring, en degeneration.”186 Ett annat tecken på tvivlet avslöja-
des genom det ironiska greppet. Ett exempel är när Sten drivs från slottet och portvakten och
stalldrängen diskuterar hans öde.

- Jag undrar vad den där skall taga sig för? säger portvakten.
- In i knektehopen, svarar stalldrängen.
- Det duger han inte till! Är inte lärd på den saken! Bara på läsa och skriva.
- Då blir han väl skrivare hos kungen.
- Inte hos den här kungen, ty far hans var i onåd för han inte ville föra vapen mot
landsmän.
- Då får han bli vad pocker han vill.
- Inte får en bli vad en vill; en får väl bli vad en kan, och kan en ingenting, så blir
en ingenting.
- Just så är det! Just så! - Men inte vet jag just man behöver lära till att bli portvakt!
- Men man skall ha krafter till det, och man skall kunna vaka om nätterna, och det
kan inte den junkern. (SV 13, s. 11)

                                                
186 Böök, s. 19.
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Förut när samma exempel användes (se ovan s. 20 f.) konstaterade vi att portvakten skildras
som en besserwisser och stalldrängen som en insmickrande underhuggare. Dessutom konsta-
terade vi att den sanning om varat och världen som portvakten formulerar emanerar ur ett na-
turvetenskapligt perspektiv. Men på grund av den ironiska tonen förnekar ju jaget i samma
stund det egna valet av metod, ty i en och samma handling tillintetgör jaget det påstådda, vil-
ket synliggör kluvenheten. Emellertid är en del av det existentiella projektet att bemästra
tvivlet. Tvivlet på den manifesta ideologin minns vi utgjorde ett hinder för viljan, samma vilja
som är definitivt nödvändig för fallets/intets avvärjande. Viljan att bemästra tvivlet föranledde
valet och det existentiella projektets båda aspekter som blev ett hemfallande i meningsför-
sjunkenhet. Därför ska vi undersöka det existentiella projektets aspekter i ”Odlad frukt”.

Den som är uttryckt på textytan – medelst den rationella kunskapen (metod) vilja avslöja
sanningen (delmål) om hycklande auktoriteter (problem) för att skapa enhet i världen och
lycka åt alla (mål) – kan friläggas tämligen enkelt. Som framgått ovan tillämpas metoden fullt
ut. En auktoritet som jaget i ”Odlad frukt” riktar sig mot och anklagar är föräldrarna. Deras
förseelse är att ha givit Sten en kulturell uppfostran som gör honom sämre anpassad i en me-
kaniserad värld. Idéinlägget om överkulturen sammanfaller med Rousseaus botemedel med en
förändrad uppfostran.187 Gud får sig också en törn när kyrkans handhavare skildras som styrda
helt av materiella egenintressen (som t.ex. i klostret, SV 13, s. 44). Slutligen anklagas den
tredje auktoriteten mannet, dvs. den lagstiftande statsmakten och människor överlag, eftersom
alla har del i och vidmakthåller samhällets långa kedja av orättvisor, lögner och bristande ci-
vilkurage. (Se t.ex. Claus SV 13, s. 18, och talet vid bröllopet SV 13, s. 28.) Målet har synlig-
gjorts, nämligen att avslöja sanningen om föräldrarnas uppfostran, kyrkans skenhelighet och
mannets förställning, till förmån för allas lycka.188 Vad blir då vårt helhetsintryck av textytans
projekt? Det är naturligtvis, som forskningen redan konstaterat, jagets radikala samhällshat,
teoretiskt underbyggt med återkommande satser från Darwin och Rousseau.189 Sten har ingen
skuld till sin olycka, han är ett offer, och ingen kan heller anklaga honom för hans olyckliga
tillvaro, eftersom den står utom hans kontroll. På det viset kan vi uppfatta jaget som en sak-
kunnig, målmedveten, viljekraftig och altruistisk världsförbättrare. I samma stund uppfylls
kravet på auktoritetens idealvara vilket, enligt den ontologiskt dogmatiska tesen, ger en vär-
demässigt högtstående person. Projektet på textytan ger jaget skäl att vara.

Vid genomförandet av det intentionella projektet – att bemästra tvivlet (på metoden) för att
kunna överbrygga ångesten för intet/överbrygga icke-meningen (problemet) och slutligen, av
en insikt i varats mening, nå personlig lycka/få ro (målet) – får förfallet en betydligt mer vid-
sträckt innebörd. Frånvaron av mening har vi vid flertalet tillfällen redan urskiljt. Den antyd-
des av tomheten som Sten erfor på slottstaket, av hur bottenlösheten (intet) hotade i det
svindlande fallet och av samhällsmaskineriets kretsgång. Tomrummets problematik i den me-
kaniserade världen utmålas också av klostersjukhusets stora sal där säng stod ” vid säng, och

                                                
187 Se t.ex. Lamm, s. 89 f. och hans hänvisning till Émile.
188 Dvs. om den inbilska mänskligheten insåg det jaget inser, och vore lika godhjärtat, rättvisetänkande och al-
truistiskt, skulle endräkt och harmoni råda i världen.
189 Se t.ex. Böök, s. 20, Edqvist, s. 197.
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så snart någon blev tom, fanns det alltid någon som väntade på att intaga den” (SV 13, s. 42).
Men, som sagt, är tomrummet inte bara en angelägenhet i yttre bemärkelse. Eftersom den me-
kaniserade tillvaron bestäms efter samma princip som tingen, bestäms även Stens varande ef-
ter dylika principer. Det kan belysas av ett samtal mellan Sten och smeden Claus.

- Säg mig, är det svårt ditt yrke?
- Svårt? Ja, inte går vem som helst på den leken. […]
- Ja, men det kan väl läras? invände herr Sten, som mera kände sig road än överty-
gad.
- Läras? Nej, herre och junker, det kan inte läras.
- Men du har ju lärt det? envisades herr Sten.
- Jag? Det är en annan sak med mig, svarade gesällen djupsinnigt och såg syner i
botten på kannan.
- Nå, varför kan det inte vara en annan sak med mig också? anmärkte herr Sten.
- Tag hit nävarne, med förlov, herr junker.
Sten lade upp två små vita händer på bordet. Gesällen grinade.
- Duger inte! - Se på mig! -
Han lade en jättes hand om tennkannan och kramade ihop den, så att den blev smal
om livet som ett timglas. Herr Sten blev icke övertygad:
- Men du är väl icke född med sådana nävar?
- Jo, junker, det är just vad jag är. Jag är född till att vara smed som ni är född till
att göra - ingenting, med förlov. Vart tror ni, att ni kommer med sådana där korv-
pinnar här i världen? […]
[…]
- Det är just vad jag ville säga, kära smed, och jag skall tala om för dig, att jag icke
är någon junker, fastän jag har sammetsjacka.
- En utklädd? Va’? Ingen riktig junker?
- Jag har varit, men nu är jag ingenting. (SV 13, s. 16 f.)

I diskussionen om vars och ens avpassade livsuppgift reduceras och värderas Stens vara till
just ett intet (”nu är jag ingenting”). Intressant är också att Claus omintetgör Sten (”ni är född
till att göra - ingenting”). Det hänvisar till möjligheten att inte vara och som Sten, till dess att
han dör eller anpassar sig efter den dogmatiska tesen, kommer att vara skyldig till att inte ha
utnyttjat. Sten är i sitt vara skyldig. Men vem fäller egentligen detta värderande omdöme? Vi
vill påstå att det är jaget självt, även om det försöks överskylas med lustigheter (”korvpinnar”)
och ironi (”svarade gesällen djupsinnigt och såg syner i botten på kannan”).

Av hungern att överbrygga intet och få ro kommer jaget även i ”Odlad frukt” att förfalla åt
mannets ontologiska påbud. Påbuden framkommer med all tydlighet i texten. I ett samtal om
Sten mellan smeden Claus, en gästgivare och en klockare, ett samtal som Sten råkar höra, dis-
kuteras vad man anser är ens uppgift i tillvaron. Det är klockaren som först tar till orda:

- Hör, Claus, du säger att han inte är någonting, att han inte sitter vid någon syssla
och inga pengar har. Vet du vad en sådan junker kallas?
- Nej, nej!
- Jo, den kallas en drivare. Vet du vad lagen stadgar om lösa drivare?
- Nej, nej!
- Jo, att man, vem som behagar, tager en sådan drivare vid manken och skickar ho-
nom i häradskistan, ser du, så säger lagen. Och det är rätt, ovillkorligen rätt. Gud,
ser du, har från begynnelsen skapat människan att arbeta, taga tjänst, göra nytta…
[…]
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- Parera nu, fortfor denne, att det finns människor, som icke vilja arbeta; parera att
det gives folk, som vilja hellre leva på andras bekostnad…
Claus slipade sina ögon och tog åt påken. Men klockaren fortfor efter en klunk:
- Då frågar jag: vad skall man göra med sådana människor? (SV 13, s. 19 f.)

Samtalet åskådliggör två väsentligheter. Dels framhävs mannets uppfattning om tillvarons
för-att (”från begynnelsen skapat människan att”), dvs. vad som gör tillvaron meningsfull en-
ligt den ontologiska dogmatiska tesen. Hos mannet är meningen pragmatisk (”att arbeta, taga
tjänst, göra nytta”).190 Dels lurar bakom det ontologiska påbudet ett hot om det inte efterlevs,
dvs. anklagelsen och skulden. Nyttomotivet, liksom plikten, är båda drivande krafter i skuld-
frågan. Om Sten skulle välja att inte vara ”nyttig” (”icke vilja arbeta”) riskerar han, förutom
det konkreta straffet (”häradskistan”), att anklagas för att vara en äventyrare (”drivare”), något
som liknar det välbekanta omdömet karaktärslös (”inte sitter vid någon syssla och inga pengar
har”). Hotet om att göra fel är överhängande hos mannets påbud (”det är rätt, ovillkorligen
rätt”). Slutligen kan vi notera vem det är som övervakar att Sten följer påbudet. Inte bara la-
gen upprätthåller ordningen utan, inympad i medvetandet, kommer mannets auktoritet explicit
till tals (”vad skall man göra”). För att undvika ångesten för intet har Sten egentligen bara att
välja anpassning efter auktoriteten, dvs. att följa ovan nämnda påbud. Det kommer också en-
ligt mannets princip ge skäl att vara.

Men detta val är inte självklart om vi betänker att målet i det intentionella projektet, frihet
från smärta, förut komplicerades av dilemmat altruism/egoism. Problematiken blir återigen
aktuell om Sten väljer mannets påbud, som ur en aspekt vore en egoistisk handling då den
syftar mot personlig lycka. Under bröllopsfestligheterna i rådhuskällaren blir Sten av rådman-
nen erbjuden tillfälle att förvärva sitt bröd, ett arbete vilket till sin art, klädesskrivare, passade
vad han ”lärt i bokliga konster” (SV 13, s. 22). Men han tvivlar på anbudet emedan det upp-
stått genom att den förre som innehade platsen, en sjuklig ung familjefar som under kvällen
blivit Stens vän, avskedats för att han protesterade mot den hycklande makten (en altruistisk
handling).

- Den platsen kan jag icke taga emot, förklarade Sten med tankarne på den gästfri-
het han åtnjutit av den olycklige.
- Den enes död, den andres bröd! Ni blygs att gå fram er väg över lik! Vad är vår
vandring här annat än antingen en strid på liv och död eller en likvaka, där man
sitter och väntar på att den döde bäres ut? […] - Vad den avskedade beträffar, så
gör det mig hjärtligt ont om honom, på samma gång det gläder mig att ni blir räd-
dad från undergång!
- Men han har hustru och barn!
- Mycket sorgligt för dem! Men när mannen nu en gång på sitt sätt sagt upp plat-
sen, så är den ledig; behagar ni icke tillträda den, så gör ni varken honom eller er
själv någon tjänst! Oss emellan sagt så tänkte vi nog litet var som han, men ser ni,

                                                
190 Beträffande meningen nämns här Gud som tongivande i frågan. Men vi vill påstå att nyttomotivet i lika hög
grad hör hemma i en mekanistisk världsåskådning vars konstruktion kräver och betingas av att var del uppfylls
av arbete, oavsett vilja och drömmar. Det framgår under bröllopsfesten och Stens möte med klädesskrivaren:
”- Att ni icke väljer en annan syssla då, sade herr Sten vänligt och barnsligt. - Väljer? Man väljer icke, unge her-
re. Samhället i staden är en byggnad, där var och en är en inmurad sten; rör han på sig, så störtar det hela.” (SV
13, s. 27.)
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man får icke säga sådant! Jag är en gammal man, herre, och har sett livet. Det är nu
vrångt och galet, men det kan inte satan hjälpa! Ännu är er sammetsjacka vit, men i
morgon är den smutsig; i övermorgon är den trasig, och sedan, vet ni vad ni då är.
Icke junker längre, utan äventyrare, drivare! Lyd mitt råd, unge man! Skaffa er
bröd för munnen medan sammeten räcker och håll sedan snytet! (SV 13, s. 35)

Citatet ger en snabbrepetition av samhällets konkurrens (”Den enes död, den andres bröd”),
Darwins lära (”strid på liv och död”) och tvivlet inför ett altruistiskt/egoistiskt motiv (”blygs
att gå fram er väg över lik”). Den mekaniserade världens åskådning är relativt klar, den före-
språkar en materialistisk linje (”vrångt och galet, men det kan inte satan hjälpa”, ”Lyd mitt
råd”). Dilemmat klyver Sten – ska han välja egen lycka eller allas? Å ena sidan är det helt up-
penbart att Sten anser, med tanke på tveksamheten, att det vore omoraliskt att ta platsen på sin
väns bekostnad. Att vägra platsen vore att trotsa konformism och liknöjdhet, att visa socialt
mod och ta ansvar. Detta vore att göra det rätta (och naturligtvis angeläget med tanke på ja-
gets uppriktighetskrav) vilket bekräftas av rådmannen (”tänkte vi nog litet var som han, men
ser ni, man får icke säga sådant!”). Å andra sidan är, som vi vet, målet i det intentionella pro-
jektet den personliga lyckan. Skulden och intet hotar i rådmannens varningar (”Icke junker
längre, utan äventyrare, drivare!”). Det vi ser problematiseras är huruvida det intentionella
projektet (”vår vandring här”) ska gå utmed sanningens väg (”strid på liv och död”) eller för-
fallandets väg. Specifikt för den sistnämnda, oegentliga, vägen är det frestande lugnet (”lik-
vaka”), en illusion som växer sig stark av mannets förmenande att garantera trygghet och äkt-
het, samtidigt som den sveper tillvaron ”in i ’livets och rörelsens’ hela hämningslöshet”.191

Inne är nu den stund då det intentionella projektet måste komma fram till ett beslut.

Sten steg upp och gick ut i stora salen igen. Men där var öde och tomt för honom
sedan bröllopsfolket försvunnit. Trött och tillintetgjord av aftonens och hela dyg-
nets olika sinnesskakningar, beslöt han sig för att gå hem. När han kom upp på
härbärget och in i sovstugan, tog han av sig sammetsjackan och synade den. Över-
spilld av vin, fläckig av landsvägens damm, brun under armhålorna av svett, såg
den riktigt eländig ut. Han gick och lade sig; somnade under tanken på var järnvå-
gen kunde vara; drömde om dödsdansar med klädesskrivare; slogs med lik, vakna-
de, somnade om igen med tankarna på järnvågen, ett ömt avsked till den vita sam-
metsjackan och ett fast beslut att skaffa bröd, först för en mun och sedan för två!
(SV 13, s. 36)

Ovan gestaltas och förstärks det som jaget fruktar och vill överbrygga, intet (”tillintetgjord”),
något som även avspeglas i yttervärlden (”öde och tomt”). Ångesten för intet återkommer i
symboliken kring sammetsjackan, kring vilken förebuden duggat tätt sedan novellens bör-

                                                
191 Heidegger, Varat och tiden I, s. 228. Heidegger skriver att förfallandevarons frestande lugn stegras särskilt
vad gäller tillvaroutläggningen: ”Den mångfrestande nyfikenheten och det rastlösa allveteriet ger sken av univer-
sell tillvaroförståelse. I grund och botten förblir det emellertid obestämt och ofrågat, vad som egentligen ska för-
stås […] . Inom denna lugnande, allt ’förstående’ iver att jämföra sig med allt och alla, drivs tillvaron mot en ali-
enation (Entfremdung), inom vilken dess innerligast egna kunna-vara förborgar sig/gömmer sig undan/ för den.
[…] Denna alienation, som för tillvaron tillsluter /spärrar av/ dess egentlighet och möjlighet - om inte annat så
genom att tillsluta möjligheten att misslyckas på ett äkta sätt […] - utlämnar dock ingalunda tillvaron åt något
varande som den själv inte är, utan tvingar den in i dess oegentlighet, alltså i en i tillvaron själv ingående möjlig
varaart.” (Ibid.)



68

jan.192 När jackan var välbehållen representerade den skäl att vara. Men när jackan är smutsig
och i det närmaste oanvändbar representerar den ingenting. Till och med i drömmen ställs
Sten mot intet (”dödsdansar med klädesskrivare; slogs med lik”).193 Så under ett tillstånd av
dröm och vakenhet – en paradisisk och fallen värld – tecknas konturen av ett avgörande (”ett
fast beslut”). Det går helt i linje med Bööks beskrivning av den naturvetenskapliga synen på
människan som ”i sin vilda iver eftersträva […] bröd och en avkomma” (”att skaffa bröd,
först för en mun och sedan för två!”).194 Fallet mot bottenlösheten, döden och intet, pareras
tillfälligtvis, och leder det intentionella projektet in i ett definitivt förfall. Hur jagets genomle-
vande av mannets ontologiska påbud faller ut får vi se i nästa kapitel.

En ovälkommen

Temat ”Fallet” är enligt aspekten syndafall och nedsänkande tydligast i ”Odlad frukt” och
mattas därefter av. Den manifesta ideologin som där utkristalliserades är genomgående hos
återstående noveller. Av den anledningen kommer vi inte att redovisa idéinnehållet på nytt.
Istället ska vi i ”En ovälkommen” främst koncentrera oss på hur den tredje aspekten, förfallet,
spinner vidare och formar det existentiella projektets fullföljande.

Den inledande beskrivningen av jagets existentiella belägenhet i ”En ovälkommen” över-
ensstämmer med den i ”Odlad frukt”. Huvudvikten i berättelsens första del ligger på skild-
ringen av hur Kristian, liksom Sten, blir tillintetgjord. Enda skillnaden är att Kristian blir till-
intetgjord ända från födseln och inte efter att som Sten ha förlorat en privilegierad ställning.
Redan titeln ”En ovälkommen” är en indikation på tillintetgörandet och ganska så snart från
första raden gör titeln reda för sitt namn.

Kyrkfolket hade stigit i båtarne och hissat på. Ut från den gröna viken nedanför
skärgårdskapellet gled nu den lilla flottan. I första båten suto faddrarne med den
nydöpta.
- Att kalla gossen för Kristian, det var också ett påhitt, sade moster till faster och
stack dihornet i munnen på den unge.
- Åh det kan just vara detsamma vad en heter, och om han nu fått namn efter dans-
ka kungen så är det fint nog, sade faster.
- Ja, men den stackarn får ju ingen namnsdag när han inte har något helgon, sade
moster.
- Det kan vara så gott det, för ingen lär väl möda sig med att fira honom. Önske-
barn var han inte, och välkommen var han knappt! sade faster. […]
- Det här kunde varit ogjort, sade fiskarfar och girade med rodret.
- Ja, säg det efteråt, svarade mor. Det är inte ens fel att två får barn! och gumman
halade på brassen för att få seglet i vinden.
- Förstår väl det! sade far.
- Men du skall vara snäll ändå mot gossen, sade mor.
- Måtte väl det, sade far, och knuffade ner sonen från suden, där han klängt sig upp.
Håll er stilla i båten ungar, annars ska ni få se på håken! (SV 13, s. 48)

                                                
192 Se t.ex. SV 13, s. 7, 14, 35.
193 I det förbigående noterar vi det undsättande hopp som hägrar i kärleken. (Det är flickan, dotter till en man vid
”järnvågen”, som Sten tidigare under kvällen dansat med, blivit trollbunden av och som väckt en hunger efter
kärlek.) I den omintetgjorda belägenheten lyser kvinnans kärlek som en möjlig räddning.
194 Böök, s. 16.
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Kristians ankomst till världen och bland medmänniskor möts med likgiltighet och kallsinne
(”ingen lär väl möda sig med att fira honom”; ”Önskebarn var han inte, och välkommen var
han knappt”). Knappast ett frö av föräldraauktoritetens kärlek skulle fadern helst vilja returne-
ra Kristian dit han kom ifrån – intet (”Det här kunde vara ogjort”). Kristians vara tillmäts ing-
et värde och han tycks överhuvud sakna existensberättigande. Den slutliga uppfattningen är
naturligtvis att Kristian inte är älskansvärd. En motsvarande iakttagelse gör Böök när han
skriver att ”Rädd och hungrig”, mottot från Tjänstekvinnans sons första kapitel, lika gärna
kunde ”stå över Kristians barndom”.195

Kristian växte upp bland kalvar och grisar, ty hans äldre syskon voro för stora att
leka med honom. Han syntes vara född med tvenne egenskaper som aldrig lämnade
honom: den ena var att alltid gå i vägen, den andra: att aldrig vara välkommen.
Varhelst han uppenbarade sig, bakom en buske, i en hövolm, under en båt, på en
skulle, ini stugan, alltid hette det, ’är det du din otäcka unge?’ och varhelst han be-
fann sig och det kom någon i närheten hette det: ’alltid ska han gå i vägen’. […]
När Kristian emellertid fick så mycket förstånd att han såg hur han gick i vägen, så
tog han till vana att hålla sig undan så gott han kunde, och när han fick se en män-
niska gömde han sig, och sprang ut i skog och mark och gjorde odygd. (SV 13,
s. 49 f.)

Kristian blir i mötet med andra helt tillintetgjord (”alltid gå i vägen”, ”aldrig vara välkom-
men”). Intressant att se är också det skeendet hur reflektionens frambrytande (”fick så mycket
förstånd”) gör att Kristian ser och dömer sig själv med auktoritetens normerande blick (”han
såg hur han gick i vägen”). Reflektionen utvidgar sålunda avståndet mellan honom och andra,
mellan subjekt och värld (”hålla sig undan”).

När vi övergår till att undersöka hur det intentionella projektet implementeras i ”En oväl-
kommen” ska vi först uppmärksamma en viktig förändring angående tvivlet på den kognitiva
metoden. Som sagt ansluter sig idéinnehållet i ”En ovälkommen” nära till tankarna i ”Odlad
frukt”. Men i ”Odlad frukt” kom vi fram till att synen som Darwins teori genererade inte var
tillfredställande. För att bemästra tvivlet presenteras i ”En ovälkommen” ett motdrag: jaget
försöker leva den andra teoretiska utläggningen som har Rousseau till upphovsman. Som
Böök påpekar förkroppsligas den rousseauanska idén genom att Kristian på äkta Robinson-
manér ”lever jägarens eller vildens liv, blir förtrogen med naturen och till slut reder sig ett
hem på en obebodd ö”.196 Det är där, utvecklar Böök, ”i ensamheten ute på kobben, i innerligt
samliv med naturen, som Kristian är lycklig och god, stark och klok”.197 Här vill vi inskjuta en
anmärkning. Måhända är Kristian god, stark och klok på sin kobbe. Men att förstå belägen-
heten som ”lycklig” vore att förbise härden för hela novellens utveckling (den slutar i en bra-
sa!) som allt annat än vidhåller Rousseaus lära. Från den omintetgjorda belägenheten går
Kristians och Stens öden skilda vägar. ”Odlad frukt” inskärpte privategendomens uppkomst
och tvingade den av överkulturen oduglige Sten att inträda i samhället för att tjäna sitt bröd.

                                                
195 Böök, s. 22.
196 Ibid., s. 23.
197 Ibid., s. 26.
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Den förvildade Kristian, däremot, lyckas där Sten misslyckades och skapar en fungerande
isolerad tillvaro i naturen långt bortom civilisationen. Men tvärtemot vad Böök menar, och nu
följer alltså förklaringen till vår anmärkning, hävdar vi att den förverkligade Rousseauanska
världs- och varautläggningen inte heller är tillfredställande.

Han låg så en stund och tänkte hit och dit över sin tillbragta dag, över sitt liv, dess
ändamål och det som skulle följa efter detta livet. Han hade lyftat upp takluckan
och såg den stålgrå himmelen över sig, såg en och annan stjärna som bleknade i det
dröjande solljuset. Hans religiösa begrepp hade icke blivit odlade, varken av för-
äldrar, prästerskap eller lärare och han var icke konfirmerad, men han visste av er-
farenhet att bakom livets och naturens företeelser funnos styrande makter om vilka
man icke ägde någon närmare kännedom. Rörande ändamålet med sin tillvaro hade
han icke kunnat vinna någon förklaring. Med livets gåva hade han fått driften att
uppehålla livet. Han följde denna drift. Vad mera? Han åt för att kunna arbeta, och
han arbetade för att få något att äta. Jo, men på mellanstunderna tänkte han, eller
rättare han undrade. Han undrade om dessa hans tankar voro just det där högre än-
damålet med livet; han erinrade sig att hans mor talat om att jorden var en jämmer-
dal, genom vilken vi måste vandra för att bli bättre och därigenom värdiga himmel-
riket. Han fann sig vid närmare eftersinnande varken bättre eller sämre från den ena
dagen till den andra och han förstod inte hur han skulle bli det. Kanske han var ett
undantag? (SV 13, s. 51 f.)

Den inledande meningen tar explicit fasta på vårt arbetes ontologiska beskaffenhet (”tänkte
[…] över sitt liv, dess ändamål och det som skulle följa efter detta livet”). Vidare återges det
intentionella projektets problem, varats mening (”ändamålet med sin tillvaro”), som till synes
är frånvarande (”icke kunnat vinna någon förklaring”). Att tanken formuleras som en fråga
antyder att subjektet söker efter mening utöver den av mannets givna men otillfredsställande
(”fått driften att uppehålla livet. Han följde denna drift. Vad mera?”). Edqvist konstaterar
samma sak när han skriver att ”[t]rots sin förvildning har han ett behov att bli upptagen i sam-
hället”.198 Vår hypotes underbyggs av det faktum att Kristian inte kommer att stanna kvar i
den rådande situationen, vilket rimligen annars vore fallet om belägenhet var lycklig. Om hy-
potesen är riktig så har försöket att bemästra tvivlet på Darwins teorier, genom att ersätta dem
med Rousseaus, misslyckats.199

För att söka överbrygga icke-meningen återstår så att ånyo hemfalla åt mannets påbud. Ett
sådant, vilken också nämndes i ett tidigare citat, är den nyttoorienterade arbetsuppgiften. Det
var också den som Sten sedermera valde. Men Kristian har redan avverkat detta påbud efter-
som han så att säga är självförsörjande av naturens resurser (”Han åt för att kunna arbeta, och
han arbetade för att få något att äta”). Vilken är då nästföljande meningsfyllnad som mannet
genererar?

Alla de andra avlade ed till landets konung, alla andra betalade skatt, gingo i kyr-
kan, gåvo tiondedelen av sina inkomster till prästerna, betalade arrenden, skottade

                                                
198 Edqvist, s. 199, min kurs.
199 Beträffande metoder kan vi notera hur blicken mot skyn (”såg den stålgrå himmelen”; ”såg en och annan
stjärna”) leder till förnimmelsen av en annan metod än den kognitiva (”han visste av erfarenhet att bakom livets
och naturens företeelser funnos styrande makter om vilka man icke ägde någon närmare kännedom”). Men för-
nimmelsen falnar (”bleknade”) och vi lämnar tills vidare frågan därhän.
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snö på varandras vägar, köpte och sålde, stämde varandra för ting, men ingenting
kunde de göra utan att begära lov och betala. […] Kristian som icke gjorde något
av allt detta var således ett undantag, och han slapp väl ifrån allt det där betalandet
därför han icke ägde något. Däri bestod således skillnaden mellan honom och dem:
Han ägde icke något! (SV 13, s. 52)

I jämförelsen med mannets auktoritet (”Alla de andra”), vilken därför utgör normen för tillva-
rons mening, finner Kristian att det som saknas honom (”var således ett undantag”) är det
materiella ägandet (”Han ägde icke något!”). Återigen får vi ett belägg för ett missnöje (oro)
med den rådande tillvaron, även om det inte uttrycks explicit. Ty problemet som gör honom
annorlunda är skillnaden (”skillnaden mellan honom och dem”) och lindringen skulle kunna
nås genom anpassning. Men på vilket sätt skulle upphävandet av skillnaden innebära lindring
och ro? Svaret ges i textstycket som följer efter att Kristian får höra talas om utkomstmöjlig-
heterna på andra sidan Östersjön.

Den uppgående solen belyste det öppna havet som lätt krusades av morgonbrisen
och över vars yta måsar och tärnor kretsade. För Kristian var denna scen icke ny
men idag syntes solen lysa gladare och synkretsen var vidare; hans öga som svävat
över vattenytan utan att finna ett mål bakom den blåa randen vilken begränsade den
som ett stängsel, tyckte sig i morgonskyarne se ett fjärran land, där befriaren bodde
som skulle komma och göra honom lika med de andra människorna; han skulle
upphöra att gå i vägen, han skulle bli hälsad välkommen, vila under eget tak, kan-
ske äga en liten del av denna jord där han jagades som en hund på andras jaktmark!
Hoppet vaknade i hans själ, och när han såg estens kogg hissa segel och hålla ut
mot den gyllene gata solen målade på de blanka vågorna, såg han sig själv stå vid
roret och med den dyrbara lasten styra mot det fjärran landet som låg bakom det
blåa strecket, och nu fattade han beslutet att börja ett liv. (SV 13, s. 54)

Det materiella ägandet (”befriaren”) skulle göra Kristian jämngod med auktoriteten (”lika
med de andra människorna”). Genom att på detta sätt anpassa sig efter auktoriteten skulle
Kristian bli värd att älskas (”upphöra att gå i vägen”; ”bli hälsad välkommen”). Auktoritetens
erkännande skulle göra honom betydelsefull, han ges skäl att vara. Tydligt åskådliggörs det
intentionella projektets ursprungliga stämningar, ångesten för intet (fruktan för skulden att
inte vara som auktoriteten) och längtan efter kärlek (”Hoppet vaknade i hans själ”). Redan
Kristians tanke på att ovissheten om varats mening snart tycks vara överbryggad (”finna ett
mål”) skapar en lyckosammare sinnestämning (”syntes solen lysa gladare”). Och när Kristian
fattar det definitiva avgörandet (”nu fattade han beslutet att börja ett liv”), ett förfallande till
oegentlighetens vara, framställs den forna tillvaron som blott ett intet (”ett liv”).

Högre ändamål

I ”Högre ändamål” är ”Fallets” tematik relativt etablerad. Världen är dualistisk med, som vi
kommer att märka, trosproblematik och pessimism som följd. Till skillnad från i föregående
noveller får vi här inte följa tänkandets process fram till den punkt då protagonisten för det
intentionella projektet fattar ett beslut om ett ontologiskt påbud. När berättelsen börjar är be-
slutet redan fattat. För att bemästra tvivlet, överbrygga icke-meningen och få ro är strategin
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den här gången att vara en dygdesam kristen, som förkroppsligas av prästen Peder. Beslutet
kan förefalla bestickande. Har vi inte förut dragit slutsatsen att jaget avsagt sig och anklagar
religiositeten både i form av norm och auktoritet? På textytan är det i alla händelser så, men vi
vet hur texten egentligen anpassades efter den normerande auktoriteten genom valet. I ”Högre
ändamål” kan vi inringa alla auktoriteter från ”Det oskyldiga tillståndet”; föräldrarna (som
förde vidare den kristna normen), kyrkan (normen) och slutligen mannet (som i det här fallet
övervakar att jaget efterlever den kristna normen). Detta inflytande vill textytan emellertid
naturligtvis bestrida. Liksom i övriga noveller pekar den på och anklagar yttre företeelser som
ansvariga. I ”Högre ändamål” antyds att föräldrarna är skyldiga till Peders kristna bestämmel-
se: ”- Du skulle ha blivit bonde, sade hon. - Jag fick ju inte, kära du!” (SV 13, s. 70.) Desto
öppnare erkänner textytan mannets inflytande. Oftast är det kretsen av församlingsbor som
övervakar att Peder efterlever normen för vad som anstår en god kristen och i synnerhet en
präst. Men det är hos jaget den övervakande blicken är inympat, något som exemplifieras när
Peder på prästgårdens backe, tillsammans med barnen, förlorar sig i uppsluppen lek.

Men den unga prästen han var så lössläppt och glad och njöt som barn av att se dju-
rens glädje över vinterfängelsets slut så att han glömde både församling och biskop
och han sprang långt ut på landsvägen för att mota kreaturen ut på trädesåkern. Då
hörde han sin hustru ropa hans namn, och då han vände sig om, såg han en främ-
mande kvinna stå bredvid henne på förstugubron. Skamsen och förargad inom sig,
satte han dräkten till rätta, strök håret under mössan, och vände hemåt antagande
ett högtidligt uttryck i sina ansiktsdrag. (SV 13, s. 72)

För ett ögonblick frångår jaget textytans varaideal. Peder återgår till ett spontant och vällustigt
vara (”glad”; ”njöt”) precis som i ”Det oskyldiga tillståndet”. Den kreativa lekens metod lös-
gör medvetandet från auktoriteten (”glömde både församling och biskop”) och blottar ett
okontrollerat men autentiskt vara (”lössläppt”). Den främmande kvinnan tycks ta prästen på
bar gärning. Men kvinnan, som i egenskap av församlingsbo representerar den auktoritära
massan, visar sig som enskild individ inte vara dömande. I själva verket är det Peder som ser
sig själv i hennes ögon (”såg han en främmande kvinna”), dömer det autentiska varats känslo-
utgjutelser och därför skäms (”Skamsen”). Den avslöjade kluvenheten mellan vara och sken
justeras i nästa ögonblick när Peder återgår till kravet för en sann kristen (”antagande ett hög-
tidligt uttryck”).

Förfallets tematik i ”Högre ändamål” består således av att jaget, i försöket att bemästra
tvivlet på den kognitiva metoden, anslutit till ännu en teoretisk ansats – en religionsfilosofisk
trosbekännelse. Genom en ontologisk argumentation avser tänkandet att överbrygga icke-
meningen. Det framgår av flera samtal mellan Peder och hans hustru som just handlar om
dessa spörsmål och av novellens berättelsestruktur i stort (därav titeln).

- Kyrkan, ser du, min vän, har högre ändamål än små människors välbefinnande.
- Jag trodde att människans välbefinnande, som du kallar deras sällhet, var kyrkans
högsta ändamål. Vad är då kyrkans högre ändamål?
- Guds rikes tillväxt på jorden, svarade prästen efter något begrundande.
- Låt oss tänka nu, sade hustrun. Guds rike? I Guds rike skola ju endast de sälla
hava boningar. Alltså skall kyrkan göra människorna sälla?
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- I högre mening, ja!
- I högre? Finns det två meningar?
- En liten dåre kan fråga mera än sju vise kunna besvara, sade prästen och tryckte
sin hustrus hand.
- Då är det illa beställt med de vises visdom, ty vad skola de svara när en klok frå-
gar, när alla kloka i världen skola komma och fråga, fortfor den lilla dåren.
- De skola svara, att de veta intet, viskade prästen. (SV 13, s. 69)

Försöket att övertyga sig om sanningen i en dogmatisk exegetik är tydlig (”Guds rikes tillväxt
på jorden”). Samtidigt lyser klentrogenheten igenom beträffande den utlagda meningen. Det
är ramsor – filosofiska, politiska och här religiösa – som är tagna utifrån och därför ändå läm-
nar jaget svävande i en inre ovisshet (”De skola svara, att de veta intet, viskade prästen.”).
Men eftersom viljan att bemästra tvivlet och parera intet är central fortsätter ändå det intentio-
nella projektet medelst tänkandet längs den religiösa dogmatikens väg.

På gott och ont

I ”På gott och ont” tecknas förfallet av att det intentionella projektet helt går upp i textytans
projekt. Den tidigare genomgången visade hur det uttryckta projektet vill skapa ett sken av
idealvara (målmedveten, beslutsam, viljekraftig, hjältemodig, höjd över medelmåttan). Cent-
ralt i ”På gott och ont” är just det idealistiska kravets uppfyllande i och med Hans Brevmåla-
res reformatorsgärning. Med målet att upplysa människan (textytans likväl som intrigens al-
truistiska mål) eftersträvar jaget en upphöjd förgudligad position. På det stora hela kan vi se
hur den ena av det existentiella projektets ursprungliga stämningar, längtan efter kärlek, åter-
speglas i rollen av martyr. Sålunda konkretiserar det existentiella projektet i ”På gott och ont”
jagets meningsförsjunkenhet i så motto att jaget inför mannet, alla och envar, försöker vara
älskansvärd.

Sammanfattning. Temat ”Fallet” är den inledande tillämpningsfasen av det existentiella pro-
jektet. Temats definition har tre aspekter: syndafall, nedsänkande och meningsförsjunkenhet.
Den första aspekten, särskilt tydlig i ”Odlad frukt”, utmärktes av reflexionens växande domi-
nans över all världs- och varautläggning. Därmed förlorar jaget den positiva tillgång som den
oskuldsfulla och spontana samstämmigheten med den sanna naturen innebär. Den tidsdimen-
sion som öppnar sig bakom nuets ögonblick blir synlig blott genom det förhållandet att den
tidigare barnalyckan glider undan. En annan ålder börjar för medvetandets aktiva sökande ef-
ter syntes (projektets mål). Med ”Fallet” börjar den aktiva uppdelningen mellan subjektet och
världen. Under mötet med civilisationen ersätts fantastiska drömmerier av det rationella tän-
kandet. Det senare utmynnar i en manifest naturvetenskaplig ideologi genom vilken jaget ut-
lägger, systematiserar och kritiserar världen: det civiliserade samhällets alienation i de materi-
ella tingen och mänsklighetens omvandling till medel. Jaget ser och kritiserar bristen på över-
ensstämmelse mellan vara och sken hos den civiliserade mänskligheten, och är samtidigt
självt ständigt vaksam på den egna kontrasten mellan yttre uppträdande och inre natur. Just
den inre naturen försöker jaget hålla skyddat från auktoritetens intetgörande och skuldfram-
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kallande blickar. Den andra aspekten, det konkreta nedsänkandet, materialiserar det hos fallet
inneboende hotet. För den som saknar vilja att hejda eller parera det svindlande fallet hotar
bottenlösheten – intet – dvs. meningslöshet, död och förtvivlan. Detta föranleder ”Fallets”
tredje aspekt, meningsförsjunkenhet. Eftersom ångesten för intet och längtan efter ro är två
konstitutiva och ursprungliga stämningar, tar det existentiella projektet ett steg mot förverkli-
gande genom att inblanda sig i mannets olika ontologiska påbud. Gemensamt för dessa är att
de emanerar ur det reflekterande och jämförande tänkandet, inte ur en inre övertygelse, som
av längtan efter kärlek ser och vill sudda ut skillnaden mellan jaget och auktoriteten.
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6. RÖRELSEN – EN DIALEKTIK

Det tema som nu ska undersökas är ”Rörelsen – en dialektik”. I sin vidaste bemärkelse be-
tecknar rörelsen jagets vandring genom världar efter det intellektuella syndafallet. Mer preci-
serat definierar vi det som en dialektisk rörelse. Med hjälp av kunskapsprocessens tes och an-
tites strävar jaget efter syntes. Strategin är att genom dialektiken bearbeta yttre hinder för att
lösa den inre paradoxen, medvetandets kluvenhet, och av syntesen nå harmoni. Kluvenheten
är i det här avsnittet särskilt central och fixerad i spänningsfältet mellan den normerande
auktoriteten och det autentiska jaget; mellan den klaustrofobiska belägenheten och längtan
efter friheten att vara; mellan textyta och djup. De yttre hindren aktualiseras av mannets olika
ontologiska påbud och framträder i texten som en mängd motiv. Vid en etymologisk gransk-
ning av motivbegreppet finner man intressant nog, apropå det här avsnittets tema, att termen
har sitt ursprung i betydelsen ”som sätter i rörelse”.200 Slutligen associerar vi temat till flöden
såsom årstider, blodomlopp och strömmar, vilka ofta korresponderar direkt med medvetandets
belägenhet.201

Odlad frukt

Förra avsnittets resonemang stannade vid Stens beslut att efterleva mannets ontologiska på-
bud (”att skaffa bröd, först för en mun och sedan för två!”) och anta tjänsten som klädesskri-
vare. På textytan var beslutet ett led i upprätthållandet av varaidealet som det lidande offret
för sanningen (överkultur, uppfostran etc.202). För det intentionella projektets vidkommande
var beslutet, att arbeta och bilda familj, ett led i att överbrygga icke-meningen. Frågan blir nu
hur Sten klarar att efterleva denna uppgift.

Den vackra majmånaden höll icke sina löften; det kom snö i äppelblommen och
solen syntes icke på fjorton dagar. Fjorton förfärliga dagar har Sten, den siste ätt-
lingen av släkten Ulvfot till Wäringe, Hovsta och Lövsala stått nere i det dragiga
och oeldade klädeshuset vid Saltsjöhamnen. Från tidigt på morgonen till sent på
kvällen har han stått med pennan i de blåfrusna fingrarne och skrivit upp namnen
på de klädessorter som med den öppnade sjöfarten började komma in. Han förstår
egentligen icke varför de skola skrivas opp och icke lika så gärna gatstenar, snö-
flingor, vattendroppar, men han har följt den gamles råd och han håller mun, så
snart han frestas att fråga. (SV 13, s. 36)

Den spektakulära ovädersrapporten (”snö i äppelblommen”; ”solen syntes icke på fjorton da-
gar”) lovar inte gott om framtiden. Då årstiderna korresponderar med medvetandets belägen-
het kan man ana en otillfredsställelse med arbetet. Strax därpå omvandlas denna aning till en

                                                
200 Svenskt litteraturlexikon, s. 379.
201 Lysell, Erik Lindegrens imaginära universum, s. 278. Ibland leder flödet till en euforisk lyckostämning som
befriar medvetandet från smärtan. Denna ”tillfälliga” transcendens, som lösgör medvetandet ur den dualistiska
världsåskådningen (som växte fram under fallet), behandlar emellertid inte uppsatsen av utrymmesskäl.
202  En sanning som t.ex. kan låta så här: ”Livet vore mycket bekymmersamt, och föräldrar, som icke lärde sina
barn arbeta, voro värre än mördare, och att ge barn uppfostran vore att göra dem vanföra.” (SV 13, s. 43.)
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visshet. Skildringen som understryker det imbecilla med räknandet av klädessorter (”och icke
lika så gärna gatstenar, snöflingor, vattendroppar”) avslöjar återigen en upplevelse av me-
ningslöshet (”Han förstår egentligen icke varför”). Jagets försök att med mannets påbud över-
brygga icke-meningen tycks ha misslyckats. Sålunda ligger Stens svårighet inte i att finna en
plats i tillvaron, vilket textytan vill påskina, utan snarare att uthärda tillvaron. Vore då inte en
naturlig följd att Sten lämnade platsen? Frågan gör att vi kan skönja medvetandets kluvenhet
och en första dialektisk ansats i motivet nytta/nöje. Sten har antingen att stanna i den outhärd-
liga situationen och vinna mannets sympati eller att beklaga sig och lämna platsen med risk
för det okända (intet) och mannets anatema (skulden). Emellertid kan vi notera att jaget på
textytan vill få det att framstå som att Sten inte alls har något val. Han är tvingad att inrätta sig
i samhällskroppens maskineri (”han har följt den gamles råd och han håller mun, så snart han
frestas att fråga”). Men att jaget anklagar yttre förhållanden är, som vi vet, endast ett sätt av
det uttryckta projektet att vidmakthålla offrets ideal som ”trots allt” gör nytta och rätt för sig.
Intentionellt ger sig också kluvenheten strax tillkänna.

Den knappa lönen nödgade honom söka sina måltider på enkla ställen, där man en-
dast fick äta salt mat, och ovanan vid födan hade ådragit honom skörbjugg. När han
en gång vågade beklaga sig för den äldre kamraten, tog denne ihop med honom och
sade att det fanns så många som arbetade mer än Sten och icke fingo någon mat
alls, själv hade han icke smakt något färskt sedan julen. Denne kamrat, det var han
som höll bröllopet i rådhuskällaren, var avundsjuk på Sten, emedan denne vid så
unga år fått en syssla, som han själv väntat på i tio år. - Det är somliga som få all-
ting till skänks här i livet och ändå icke blir nöjda, brukade han trösta Sten med.
[…] Han åter förklarade att Stens alla lidanden och olyckor härledde sig från att
han var bortskämd och icke lärt sig arbeta, och den förklaringen höll han på. (SV
13, s. 37)

När Sten tar sig mod att uttrycka sin dolda otillfredsställelse (”vågade beklaga sig”) – det var
alltså fruktan som i grunden avhållit honom från att tala, inte hans påtvingade öde – avviker
jaget från det idealistiska kravet. Istället blottas fruktan och längtan efter kärlek. Det senare
eftersom Sten, genom att anförtro vännen sin klagan, kan sägas räcka ut en hand och be om
förståelse. Men kamraten visar inget medlidande utan bagatelliserar Stens otillfredsställelse
som grundlös och oberättigad (”så många som arbetade mer än Sten och icke fingo någon mat
alls”). Sett ur ett rationellt, jämförande perspektiv, vilket är jagets metodval, har kamraten
rätt. Nog fanns det dem som hade det värre. Men omdömet hamnar samtidigt i strid med den
lika ovedersägliga upplevelsen att Sten är otillfredsställd. Vidare är kamratens åsikt en indi-
rekt kritik av Sten som pjoskig, bortskämd och svag (egenskaper som jaget ville undertrycka
med det existentiella valet), dvs. Stens vara omintetgörs. Som ett motdrag i argumentationen
försöker jaget försvara sig genom att anklaga kamraten för något otillbörligt (”var avund-
sjuk”). Dock sinar argumenten när kamraten beskyller Sten för att vara otacksam (”somliga
som får allting till skänks här i livet och ändå icke blir nöjda”). Vad kamraten egentligen sä-
ger är att Sten är girig och borde vara glad och nöjd med tillvaron. Så länge han inte är nöjd,
vilket framgår av hans klagan, gör sig Sten i sitt vara skyldig till otacksamhet. Han anklagas
m.a.o. för att inte vara något som han enligt auktoritet och norm borde vara. Den här gången
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kan jaget inte komma på något rationellt argument mot tillintetgörandet. För att undvika ång-
esten för intet som tacksamhetsskulden väcker (och för att fortfarande kunna motivera sitt
vara, vilket påbudet gör) återstår för Sten egentligen bara att fortsätta göra nytta.

Sten kände att hans kropp dukade under i striden; kamraten sade att det var att falla
i en ärlig strid, som ingen riddersman en gång behövde skämmas för. Sten trodde
att hans själ tog skada under det mördande arbetet med att skriva siffror, men kam-
raten sade att det var icke arbetets fel, utan det var därför att Sten hade fått en dålig
uppfostran. En dålig uppfostran! Han som haft två sköterskor och en guvernant,
han, som haft lärare i romerska och grekiska språken och kunde spela luta och göra
vackra vers! Detta kunde han icke erkänna. Men olycklig var han, det visste han.
(SV 13, s. 37)

Än så länge beslutar alltså Sten att bliva vid sin läst. Kognitiva och viljemässiga kategorier
dominerar ännu.203 Men att emotiva kategorier har ett fortsatt inflytande klargörs av att Sten
förnimmer (”kände”; ”trodde”) hur han går under i kampen för tillvaron (”att hans kropp du-
kade under i striden”; ”att hans själ tog skada”). Sedan förut vet vi dock att argument som ba-
seras på känsla respektive tro inte har något berättigande eller bevisvärde. Det blir vi påminda
om av kamratens beskäftiga underrättelse (”det var att falla i en ärlig strid”) som uppmärk-
sammar ytterligare en problematisk aspekt i upprätthållandet av ett idealistiskt vara, nämligen
uppriktighetskravet. Omdömet om striden som ärlig pekar på det sanna värdet hos mannets
ontologiska påbud (och den naturvetenskapliga världsåskådningen). Av den anledningen sägs
Sten inte heller behöva känna någon skam för att han är olycklig när han ju gör det rätta
(”ingen riddersman en gång behövde skämmas för”). Gjorde han det motsatta skulle han kan-
ske uppleva lycka men handla orätt. Med kamratens ord framträder sålunda explicit att hotet
vid en överträdelse av normen är skammen. Eftersom sanningen på flera vis är syftet med det
existentiella projektet gör invändningen det svårt för Sten att argumentera emot. Kluvenheten
mellan hur Sten är och hur han bör vara blir ännu tydligare av att det för oss avslöjas att Sten
inte tycker att hans uppfostran är så dålig (”som haft två sköterskor och en guvernant” osv.).
Anledningen till att detta inte uttalas högt (”kunde han icke erkänna”) är att en dylik bekän-
nelse skulle göra honom själv ansvarig för sitt olyckliga öde (vilket skulle urholka det ut-
tryckta projektets idealvara som offer). Samtidigt som textytans projekt vidmakthålls kan vi
än en gång konstatera att målet med det av reflektionen uttänkta påbudet uttryckligen icke har
uppnåtts (”olycklig”). Ur motivet nytta/nöje utkristalliserades motsättningen mellan tanken på
mening och upplevelsen av meningslöshet, en konflikt dialektiken hitintills inte har kunnat
lösa. Så vad sker härnäst med Sten i ”Odlad frukt”?

En dag blev Sten trött på att skriva siffror, led vid att stå inne i det mörka rummet.
Hellre vad arbete som helst med kroppen än detta andlösa skrivande som aldrig
gick framåt, aldrig blev färdigt och aldrig tog slut. Han lämnade sin plats. Det var
mitt i heta sommaren. Han vandrade gata upp och gata ner utan mål och utan hopp.
Tanklöst betraktade han husen och skyltarne, som om han där kunde läsa någon
lösning på sin levnadsgåta. (SV 13, s. 38)

                                                
203 Vi kan påminna om att det är det reflekterade medvetandet som ser sig självt i det andras ögon och dömer sig
självt efter vad reflektionen tror att det andra ser.
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Citatet låter förstå att meningslösheten (”aldrig gick framåt, aldrig blev färdigt och aldrig tog
slut”) ändå blir Sten övermäktig (”Han lämnade sin plats”). När mannets mening inte uppfyl-
ler sitt syfte bleknar också visionen om lycka (”utan mål”). Och när tänkandet därför inte
längre kan uttyda en mening överhuvudtaget (”som om han där kunde läsa någon lösning på
sin levnadsgåta”) vaknar ångesten till liv i egenskap av en förtvivlan (”utan hopp”). Men att
sväva i ovisshet, att stå vid randen till tomma intet, bjuder reflektionen emot. Därför ersätts
ämbetssysslan med en arbetarsyssla då Sten tar plats som lärling hos smeden Claus. På så sätt
håller sig jaget kvar inom ramen för mannets påbud och undviker icke-meningen. Då kan vi
fråga oss om denna strategi att bemästra tvivlet, att ersätta ett lönearbete med ett annat, verk-
ligen undviker problemet med meningslösheten?

Sten var uppgiven av trötthet och försäkrade, att han icke kunde gå i land med att
arbeta ensam, och han sade rent ut, att han icke kommit hit för att göra Claus’ ar-
bete, medan denne satt på krogen. Då blev Claus ursinnig. - Jo, min gubbe! Det är
just därför du kommit hit. Just därför. Ser du, jag har arbetat i trettifem år och du
har gjort ingenting; nu är det jag som är adelsman och låter dig arbeta för mig! Är
det inte så det går till i stora adelsvärlden? (SV 13, s. 41)

Av allt att döma upprepas misslyckandet (”uppgiven av trötthet”). En yttre orsak är inte bara
den kulturella bildningen men, vilket i ovan citat illustreras av Claus, också människans fi-
entlighet (”Då blev Claus ursinnig” osv.). Vad som därefter kuvar Sten, och som är skälet till
att han inte kan argumentera mot Claus påstående, är att det senare representerar en demokra-
tisk norm, motivet närande/tärande klass (”jag har arbetat i trettiofem år och du har gjort ing-
enting; nu är det jag som är adelsman och låter dig arbeta för mig”). Att Sten nu ska arbeta för
Claus ligger i enlighet med det moraliserande tänkandet och är, med tanke på att situationen
förut var den motsatta (”Är det inte så det går till i stora adelsvärlden?”), inte mer än rätt.
Slutmeningen i den dialektiska processen förefaller bli att det naturliga varat (jagets upplevel-
se av att vara kränkt, tröstlös, längtan efter ro) en gång för alla får ge vika och bli objekt för
mannets sanning som tänkandet utlägger. Sådan är situationen i teorin. Men då någon genuin
insikt eller syntes inte uppnåtts, ty vi kan knappast beskriva Stens belägenhet som harmonisk,
kvarstår fortfarande kluvenheten. Vad händer då i praktiken i novellen, innebär konformismen
att novellen slutar med att Sten fördrar sin tillvaro och arbetet som lärling? Nej, så sker inte.
Istället händer det att ett blodkärl brister i Stens huvud och att han, svävande mellan liv och
död, hamnar på sjukhus. Dramaturgiskt sett kommer det här avbrottet mycket lägligt. Vi me-
nar att det är en berättarteknisk manöver av jaget för att aktivt slippa ta ställning i den kluvna
situationen mellan det sanna varat och den normerande auktoriteten. Därmed undviks skulden
som skulle uppstå vid ett blottande av det sanna varat (t.ex. att Sten inte mäktar med arbetet).
Dessutom undviks fördragsamheten vid (tacksamhetsskulden och upplevelsen av det me-
ningslösa) arbetet. Men då novellen inte slutar med att Sten ligger på sjukhus sker ånyo en
dramaturgisk vändning så att jaget slipper ett ställningstagande.
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En vacker höstdag släpptes han ut från hospitalet med den förklaringen att han icke
var sjuk längre, men att han aldrig heller kunde bli så frisk att han skulle få arbeta.
(SV 13, s. 43)

Den här s.k. kroniska sjukskrivningen (”att han icke var sjuk längre, men att han aldrig heller
kunde bli så frisk att han skulle få arbeta”) är en listig lösning av jaget att inför oss slippa
sluta sig till den ena eller andra ståndpunkten. Sjukdomen urskuldar att jaget inte efterlever
det uttryckta projektet på textytan. Det är inte Stens fel att han inte kan arbeta och han kan
därför inte anklagas för att inte efterleva mannets påbud. Samtidigt undviker jaget på det in-
tentionella planet skulden eftersom sjukdomen befriar jaget från ansvaret för sitt vara. Om an-
svaret förr ansågs ligga hos ödet (överkulturen, föräldrarnas uppfostran) ligger det nu hos
sjukdomen. För ögonblicket slipper alltså jaget i praktiken efterleva teorin, att leva som text-
ytan lär. Hinderna för viljan är tillfälligtvis bemästrade. Låt oss så granska upplösningen på
Stens situation.

Nåväl, då återstod endast att fly denna och söka en annan kupa, där man lät arbets-
bien föda drönarne. Han kom att tänka på klosterstiftelserna, där man icke arbeta-
de, men ändock levde mycket gott och fick använda sin tid till sådana ädla nöjen
som konster och vetenskaper, och han förvånade sig över att han icke förr kastat
sig i kyrkans armar. Med lätta steg vandrade han ner till Svartmunkeklostret vid
Österlånggatan och ringde på klockan. (SV 13, s. 43)

När Sten har ett alibi för att inte kunna arbeta öppnar det för en annan möjlig väg till personlig
lycka (”levde mycket gott”). Den vägen (”använda sin tid”) är kreativiteten (”konster och ve-
tenskaper”; ”ädla nöjen”) som tidigare undertrycktes av det existentiella valet. Nu när sjuk-
domsbilden skyddar från skulden, även den som kommer från njutningen av ”ädla nöjen”, är
det anmärkningsvärt att det är kreativiteten som dyker upp igen. Men lyckan som Sten erfar
vid tanken på den möjliga vägen (”lätta steg”) varar inte länge. Klostrets representanter är, i
överensstämmelse med det uttryckta projektet, naturligtvis demoraliserade och ogudaktiga.
En aspirant som Sten, fattig och deklasserad, avvisar klostrets munkar på egennyttiga grunder:
”Den har man varken nytta eller ära av […].” (SV 13, s. 44.) Vad munkarna säger till Sten är
emellertid något annat, just enligt principen vara och sken.

- Vad söker ni här i klostret? frågade han [broder Franciscus] utan några förbere-
delser.
- Jag söker den ro, som världen icke förlänar, svarade Sten.
- Då har ni gått orätt, svarade Franciscus. Här är den stridande kyrkans vapensal
och här blir aldrig frid.
- Efter strid blir frid, vågade Sten invända, men detta retade dominikanern, som
ville komma ifrån ett lönlöst arbete.
- Säg ut, ni, vad ni söker och tala sanning! Så här! Jag orkar inte gräva, och tigga
blyges jag, därför vill jag komma hit och äta! Säg så, ni, så ljuger ni inte.
Sten kände sig i viss mån träffad och svarade okonstlat:
- Ni har tyvärr rätt! (SV 13, s. 45)

Mötet med munken får en intressant utveckling. Till skillnad från tidigare bekänner jaget sin
svaghet och skuld (”Jag orkar inte gräva, och tigga blyges jag”). Med andra ord formuleras



80

det ställningstagande som jaget förut ville undvika genom det dramaturgiska greppet. Under
samverkan av bekännelsen försvinner möjligheten att genom arbete (göra nytta och vara nöjd)
återgälda tacksamhetsskulden för att vara.204 Då väcks åter i medvetandet det, som vi minns,
mest påtagliga hotet hos icke-varat – döden. Ty vilket annat sätt återstår för jaget att kvittera
skulden än att inte längre vara? Om så sker ska vi undersöka i nästa kapitel.

En ovälkommen

Ytterligare ett ontologiskt påbud som den kognitiva metoden alstrade i det intentionella pro-
jektets sökande efter lycka var det materiella ägandet. Det som sker är att Kristian under två
års hederligt nit och flit samlar ihop i den fria naturen till vad som kan säljas med förtjänst på
andra sidan Östersjön. På berättelsens plan intar Kristian sålunda en motsatt position jämfört
med Sten i ”Odlad frukt”. När den senare sökte ro genom en uppoffrande handling (att som
alla andra underordna sig den mekaniska samhällssynen) söker den förre lyckan genom en
egennyttig handling (att låta det materiella upphöja den egna samhällspositionen). Därmed
ligger det intentionella projektet i ”En ovälkommen” i öppen dager. Till skillnad från i ”Odlad
frukt” försöker jaget inte dölja strävan efter personlig lycka. Men ett hinder för dettas för-
verkligande blir auktoritetens altruistiska norm och skulden som hotar vid en överträdelse.
Till en början initieras den dialektiska processen av motivet anpassning/opposition och för att
i grunden handla om konflikten mellan frihet (att vara) och ödet. Låt oss därmed undersöka
hur förverkligandet av det intentionella projektet faller ut. Precis innan Kristian hunnit lösa
det logistiska problemet med hur han ska transportera sitt gods över havet, det sista problemet
innan han kan nå målet, inträffar ett avbrott i novellens händelseförlopp. En dag uppsöks
Kristian på sitt skär av far och bror och två befallningsmän med det ärendet att Kristian an-
klagas för att ha stulit godset. Kristian som ju hederligt förvärvat lasten nekar till anklagelsen
och ett visst tumult uppstår.

- Olycksbarn, skrek fadern, du var född till mitt fördärv!
- Vem födde mig? svarade Kristian, och vräkte ner det sista blocket!
Utsikten till seger öppnades nu för de belägrande, och snart kände Kristian ett rep
slingras om sina ben […]
- Gör honom icke illa i onödan, sade fadren, jag borgar ju för honom.
Därpå började han i en jämförelsevis vänlig ton föreställa Kristian huru illa han
gjort mot sina föräldrar som fött honom, klätt honom och varit goda mot honom;
vilken sorg och skam de nu fått till tack av honom, då deras namn skulle ut kring
bygden och skändas […]. […] han slutade med att fordra detta av Kristian och för-
klarade att människan icke fick leva för sig själv utan måste leva för andra också.
Samhället var byggt på släkter, och när släkterna icke höllo ihop, så föll samhället.
Kristian skulle därför bekänna sitt brott! Kristian hade icke begått något brott och
kunde således icke rädda samhället. Fadrens ovanliga mildhet rörde honom, och
han önskade ett ögonblick att han begått brottet. (SV 13, s. 56 f.)

Av faderns okvädningsord påminns vi om omintetgörandet som undersöktes i förra avsnittet
(”Olycksbarn”; ”född till mitt fördärv”). Detta ådagaläggande av intet, avsaknaden av skäl att
                                                
204 Se Liknelsen om den ohederlige förvaltaren.
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vara, är också en jagets bevekelsegrund för den materiella livsuppgiften. Centralt i ovanståen-
de citat är ur en aspekt hur fadern försöker tvinga en oskyldig Kristian till bekännelse. Men i
vårt perspektiv utspelas även det kluvna medvetandets kamp.

Å ena sidan kan vi se tendensen att vara den normerande föräldraauktoriteten till lags
(”Fadrens ovanliga mildhet rörde honom”; ”han önskade ett ögonblick att han begått brottet”).
Citatet frilägger också anledningen till att jaget liksom hålls fjättrat av auktoritet och norm.
Ett hinder för friheten att vara är tacksamhetsskulden som binder jaget till sitt öde (föräldra-
auktoriteten). I novellen försöker Kristian göra sig fri från bindningen. Det är hans affärspla-
ner, som ska ge den respekt (kärlek) som föräldrarna aldrig gav, ett tecken på. Med Kristians
opposition mot tacksamhetsskulden (”Vem födde mig?”) påtalas sakförhållandet att Kristian
själv inte valt möjligheten att vara. Saken är typisk för ofrihet, ty frihet finns, som vi minns,
blott i valet av att man accepterar att inte ha valt, eller ha kunnat välja, en annan möjlighet.
Att genmälet riktas tillbaka mot fadern får betydelsen att denne inte kan anklaga Kristian
(”Olycksbarn”) när han inte bett om att få livet till skänks. Men eftersom skulden är funda-
mental i tillvaron utplånas den inte genom enstaka revolt. Några meningar längre ned radas de
gåvor upp – liv, kläder och kärlek – som Kristian påstås ha fått av föräldrarna (”fött honom,
klätt honom och varit goda mot honom”). Därefter synliggörs tacksamhetsskulden på det viset
att föräldraauktoriteten förväntar sig något tillbaka av Kristian (”till tack”). Naturligtvis kan
den vanära (”sorg och skam”) Kristian åsamkat dem på grund av stölden inte gengälda skul-
den. Det rätta sättet att amortera skulden är att vara nöjd och just tacksam, vilket kan omsättas
i handling genom t.ex. att lyda föräldraauktoriteten, något som Kristian uppmanas till (”han
slutade med att fordra detta av Kristian”).

Å andra sidan är Kristians upplevelse att föräldrarna inte alls varit goda mot honom. I jäm-
förelse med t.ex. Sten i ”Odlad frukt”, vars föräldrar är döda och vars uppväxt föreföll harmo-
nisk, föreligger det i Kristians fall inga konkreta skäl att känna tacksamhetsskuld. Föräldrar-
nas ord står mot Kristians upplevelse.

Ett annat hinder för det intentionella projektet är det altruistiska/egoistiska motivet. I ”En
ovälkommen” är strävan efter personlig lycka som sagt tydlig. För denna strävan, något som
Sten undvek genom anpassning, anklagas Kristian (”människan icke fick leva för sig själv
utan måste leva för andra också”). Ännu tydligare tecknas kluvenheten mellan andras och
egen lycka när först modern och sedan Kristians syster bönfaller honom att bekänna, den se-
nare för att skammen som Kristian drar över släkten hotar hennes planerade äktenskap.

Varför kunde icke Kristian det [erkänna], när han gjorde så många människor
lyckliga. -Åh, syster ville att han skulle ljuga då? - Varför skulle han icke det, om
så också vore! - Åh, då skulle han ju förakta sig själv, så han icke ville leva mer. -
Ja, men om far och mor och bror och syster bleve lyckliga; ville icke Kristian att de
skulle bli lyckliga? Nej, han måtte icke vilja det! - Jo, det ville då Kristian visst,
men att ljuga? […] Hur kunde människorna leva ihop om de inte talade sanning!
- Det kunde syster icke göra redo för, men nu gick hon sin väg och ville aldrig se
en bror som gjort henne så olycklig. Kristian kände sig helt skakad av så mycken
uppmärksamhet mot hans person; han var icke van att man sysselsatte sig med ho-
nom och detta intima berörande av hans själ hade rubbat hans vanliga likgiltiga
sinnesförfattning. Dessa människor bådo, bönföllo honom om en tjänst; han kunde
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göra dem lyckliga med ett ord, han kunde störta dem med ett ord; han var sålunda
en viktig och betydelsefull person. Detta gav honom självkänsla och han fattades
av lust att se verkningarne av sitt uppträdande som beskyddare för dessa männi-
skor. […] Hans beslut var fattat! (SV 13, s. 58)

Berättartekniskt är novellen uppbyggd så att ställningstagandet inför det altruistiska/egoistiska
motivet försvåras av att om Kristian valde det förra (”leva för andra”) skulle det vara en
framtvingad falsk bekännelse. För oss framstår detta naturligtvis som ”felaktigt”. Samtidigt
förverkligas det uttryckta projektet genom att hycklande auktoriteter anklagas och Kristian
föräras glans som den rakryggade hjälten. Emellertid blir det svårt att hålla fast vid det per-
sonliga uppriktighetskravet om textytans altruistiska mål (”far och mor och bror och syster
bleve lyckliga”) ska vidmakthållas (”ville icke Kristian att de skulle bli lyckliga?”). Om Kris-
tian väljer att vara uppriktig urholkas textytans mål. Om han väljer att ljuga förbigås det in-
tentionella målet eftersom det knappast är troligt att Kristian skulle få behålla ”stöldgodset”.
Det här dilemmat försvåras av Kristians explicita längtan efter kärlek och erkännande (”kände
sig helt skakad av så mycken uppmärksamhet mot hans person; han var icke van att man sys-
selsatte sig med honom”) som ska ge skäl att vara (”en viktig och betydelsefull person”).

Men precis som i ”Odlad frukt” undviker jaget att ta ställning i praktiken. Situationens
upplösning är en oväntad kompromiss: Kristian finner en väg att både göra alla lyckliga och
fullfölja det ontologiska påbudet. När han efter många år utomlands återvänder till sin hem-
bygd är han en gift, välbärgad man som hälsas välkommen och bemöts med respekt. Det ma-
teriella ägandets påbud har uppnåtts. Men därmed är det inte säkert att dialektiken lett fram
till en syntes och att målet i det intentionella projektet följaktligen har uppnåtts.

På gott och ont

I ”På gott och ont” går det intentionella projektet helt upp i den altruistiska idén. Sålunda
tycks ingen kluvenhet föreligga inför det altruistiska/egoistiska motivet. Påbudet som Hans
ska förverkliga är att medelst kunskapen lida för den absoluta sanningen och för allas frihet
och lycka. Därför berättar textytan hur denne befrielsehjälte med civilkurage går upplysning-
ens ärende. Jaget vill återge de förblindade människorna synen genom att förkunna sanningen
om det kyrkliga samfundets, präster och munkars, egennyttiga blasfemiska intressen.205 (Värt
att notera är hur jaget växlar position till en altruistisk, snarlik den som den avskedade klädes-
skrivaren i ”Odlad frukt” hade och som Sten inte vågade följa.) Med detta vill jaget övertyga
inte bara sig självt utan också folket om det existentiella projektets uppoffrande sanningspa-
tos. Men vi märker också att vad som hägrar är den heroiska anspänningens berusning, äran,
som ska kröna denna heroism. På så sätt vänds samhällskritiken om till en frälsning av det
personliga medvetandet. Textytan till trots kan vi alltså spåra ett jagets egenintresse i ”På gott
och ont”. Detta ligger väsentligen i hur jaget på textytan försöker förverkliga sin egen bestän-
dighet. Jaget söker erövra och fixera den egna enhetliga identiteten genom att ge sitt liv det

                                                
205 Kritiken är således antiklerikal snarare än antireligiös: ”[…] ty kyrkan är i sig själv en gagnelig inrättning, nej
det är just mannen, det är sakens dåliga handhavare vi skola åt.” (SV 13, s. 130.)
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mest orubbliga fundament som tänkas kan – sanningen. På ett intentionellt plan söker jaget
överbrygga icke-meningen genom att förkroppsliga en sanning, givetvis ett slags självförgu-
dande, och på det viset nå syntes och harmoni. Men det rationellt styrda jaget kan för syntesen
vidkommande förstås inte acceptera det presumtiva i den subjektiva erfarenheten. För att
övervinna ångesten för intet och rädslan för att vara skyldig måste jaget i ”På gott och ont”
överordna sig den individuella sanningen. Två centrala problem, kring vilken dialektiken
kretsar, blir om en absolut sanning kan nås med kunskapen (motivet förnuft/känsla) och om
jaget är bemyndigat rollen som sanningsvittne (motivet sanning/lögn).

Vad som i det senare fallet krävs, det yttersta beviset för sanningsvittnet, är martyrskapet,
att inför och för folket lida för sin övertygelse. Det krävs att, som Starobinski beskriver, ”er-
övra visshet om att han har en essentiell relation till sanningen; han måste med andra ord få
sin personliga existens att sammansmälta med sanningens själva väsen, frambringa ett tal där
jaget hävdar sig självt blott för att försvinna i en opersonlig genomskinlighet genom vilken
eviga värden ska komma till synes: frihet, dygd…”.206

Tala om det alltsammans, och du gör folket en tjänst som de skola löna dig för!
- Med bålet! Nå det gjorde mindre. Men ser du, därtill skulle fordras en stor och
oförvitlig man.
- För det första finnas inga stora, ty vi äro alla små, för det andra finnas inga oför-
vitliga, ty vi äro alla skröpliga, för det tredje är du mindre skröplig än andra. […]
du har aldrig begått någon låg handling.
- Det har jag icke gjort, men jag vill icke döma för att icke själv bli dömd!
- Här är icke fråga om att döma, här är blott meningen att jäva domarne, ty de hava
satt sig upp och dömt, icke du!
- Långa nätter har jag genomtänkt denna sak; jag hör stundom en röst som kallar
mig, men jag finner mig icke värdig att stiga upp som en profet; därtill skulle vara
en helig man.
- Det finns inga heliga män! Och jag skall säga dig en annan sak: du borde känna
dig brottslig då du tiger, ty den som icke anger det brott han är medveten om han är
saker själv till brottet.
- Men varför just jag?
- Därför att du fått gåvorna! Tror du man fått gåvor för sitt eget nöjes skull? (SV
13, s. 127)

I samtalet med vännen Nigels utmålas den fariseiska situationen som Hans ställs inför för att
avslöja (”jäva domarne, ty de hava satt sig upp och dömt”). Samtalet är ett argumenterande
vittnesmål för att Hans verkligen har rätten till sanningen och inte förhäver sig (”därtill skulle
fordras en stor och oförvitlig man”). Rädslan att göra sig skyldig till högmod är alltså påtaglig
(”jag hör stundom en röst som kallar mig, men jag finner mig icke värdig att stiga upp som en
profet”). Det är en rädsla som genomströmmar hela det existentiella projektet och inte bara
”På gott och ont”. Men här infinner sig plötsligt ett slags falsk blygsamhet (”jag vill icke
döma för att icke själv bli dömd”). Därför är det att Hans inte räds att dö för sin sak (”Med
bålet! Nå det gjorde mindre”) en avsedd markering, ett yttersta bevis för jagets martyrskap. I
anslutning försöker jaget bli övertygat om att ifall man har en kulturell bildning så bör den

                                                
206 Starobinski, Jean-Jacques Rousseau. Genomskinlighet och hinder, s. 85 f.
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komma saken till gagn (vilket avslöjar motivet nytta/nöje). Hans som är brevmålare och
skrivkunnig har, liksom Sten i ”Odlad frukt”, just en kulturell bildning. Men att tillämpa den-
na för egen förkovran vore ett utslag av egoism (”Tror du man fått gåvor för sitt eget nöjes
skull?). Istället argumenterar jaget för den allmännyttiga handlingen (”du gör folket en tjänst
som de skola löna dig för”), vilket framgår av följande citat.

Alla vilja att yxan ska gå, men ingen vill hålla i skaftet. Jag vill icke heller, men jag
gör det ändå, mot min vilja. Jag känner huru de som stå bakom tränga mig fram,
och jag sticker mig icke undan. (SV 13, s. 130)

När Hans på det här viset avslöjar sig inför allas blickar, mannet, (”Jag vill icke heller, men
jag gör det ändå”) är inte för att själv bli sedd, utan för att den absoluta sanningen ska bli
igenkänd i själva den handling varigenom han kommunicerar. Men att alla sluter upp bakom
Hans har även en annan funktion för det uttryckta projektet. När Hans fått hela mänskligheten
till vittne har han skaffat sig ett säkert beskydd. Om han skulle vilja överge sitt företag låter
man honom inte göra det. I stället för att enbart vända sig till sin egen vilja förlitar han sig på
ett transcendent tvång som inte ger honom tillgift för minsta svaghet. Han måste gå rakt fram,
för så vill sanningen och dygden ha det, och människor skulle håna honom vid första felsteg.
Med det hävdar dialektiken plötsligt det motsatta från nyss. Martyrskapet är inget eget val, det
är mannet som bär skulden till att Hans måste offras (”huru de som stå bakom tränga mig
fram”). Men när Hans, strax innan han ska börja sin mission, talar med den införstådde borg-
mästaren anar vi återigen jagets längtan efter syntes i den egna tillvaron.

- Gå i frid broder! Vad vi hava lidit, som sett osanningen men icke vågat röja den,
det känna endast vi; vad vi hava kämpat har endast himlen sett, och vad vi hava
brutit då vi förtegat sanningen skall Gud förlåta oss. […] Altaret är rett, offret är
redo, folket väntar att elden från himlen skall tända det; ryck nu ner elden med dina
händer och folket skall tro och varda frälst! Amen i Jesu namn! (SV 13, s. 131)

Måttet av jagets berusning inför sin egen heroiska mission svämmar alldeles över. Den totala
identifikationen kränger å ena sidan mot en Kristusgestalt (”folket skall tro och varda frälst”).
Den avslöjar att jaget inte på något sätt söker frälsa folket genom Kristus, jaget vill förkunna
sanningen som Kristus. Å andra sidan kränger den mot Prometheusmyten (”ryck nu ner elden
med dina händer”) som människornas välgörare och bundsförvant. Jaget är Titanen, jaget är
Frälsaren. Vi är snara att tro att medvetandet från denna upphöjda, ideala position, inte bara
utåt påvisar enhetlighet men också tillfälligt förlöses ur sin inre splittring. Men som vi kom-
mer att se i nästa kapitel så är denna tillfälliga syntes som dialektiken arbetar sig fram till inte
reell. När sedermera Hans mission ska omsättas till verklighet är, som nämnts, kunskapen
medlet för upplysningen.

Det andra problemet var om en absolut sanning kan nås med kunskapen. Härvidlag möter
vi jagets ambivalens inför den kognitiva metoden. ”På gott och ont” är den enda novellen som
uttryckligen problematiserar kunskapsfenomenet.
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- Kan någon säga mig, avbröt Franciscus som var rädd för den vändning samtalet
tog; kan någon säga vad som menas med att kunskapens träd var på gott och ont?
- Jag tror, svarade Martin, att kunskapen gör människorna gott därigenom att den
gör dem mäktiga, och gör ont därigenom att den gör dem - vad skall jag säga? -
ont!
- Jag tror, svarade Antonius, att med kunskapens träd på gott och ont, menades, att
kunskapen bär både goda och onda frukter, ty vad som är gott för den ena är ofta
ont för den andra. Antag att någon gick åstad och upplyste folket om att påven icke
kan förlåta synder; den kunskapen skulle göra folket gott, men påven skulle icke
kunna intaga och plundra det sköna Sicilien som han nu gör, ty han hade då icke
fått några pengar till krigets förande […]. När nu därför den påvlige nuntien kom-
mer hit om en fjorton dagar att sälja avlat för kriget mot hussiterna, så skulle det
tillhöra oss att räcka folket den kunskapens frukt på gott. (SV 13, s. 122 f.)

Som tydligt är bottnar kluvenheten just i insikten om kunskapens paradoxala efterverkan
(”gott för den ena är ofta ont för den andra”). Det är precis detta som är den dialektiska pro-
cessens dilemma och som jaget försöker bemästra. Den fallna världen karakteriseras utifrån
dels människans förmåga att reflektera, dels hennes utvecklingsmöjlighet. Det är människans
stora gåva, som höjer henne över djuret (”gör dem mäktiga”) samtidigt som den kan bli hen-
nes fall (”ont”). Ett av kunskapens mål kan sägas vara att främja utvecklingen av människans
välbefinnande av alla de slag, så även i ”På gott och ont”. Här har mänsklighetens utveckling
och kunskapen sammansmält i en teknisk idé. Paradisets äpple har så att säga bytts till Guten-
bergs uppfinning av boktryckarkonsten.

En positiv aspekt som jaget låter förstå är att människans intellektuella framåtskridande har
ett fundamentalt gott värde. Genom att reflektera kan hon räkna ut hur kunskapen bäst kan
tjäna hennes mål och i ”På gott och ont” illustreras det av Gutenbergs uppfinning:

- Det är en ny uppfinning som troligen skall komma att gagna vår sak. […] Ser du
dessa små träklossar som jag sågat isär; när de ligga så här i en hög om varandra,
då äro de icke farligare än en oordnad folkmassa, som kan trampas ner av några
tjog ryttare; men ordnar jag dem i leder och ställer dem tillsammans som höra ihop,
då bliva de fruktansvärda som en folkehär […] och de skola alltid segra om de ha
en god anförare. […] - Det är bokstäver; av bokstäver bli ord, och orden tala ut
tankarne. (SV 13, s. 127 f.)

En negativ aspekt är att människan kan missbruka kunskapen så att den vänds inte bara mot
naturen utan mot henne själv. Sanningen därav får både brevmålare Hans och skrivare Nigels
själva smaka. Tekniken, Gutenbergs uppfinning, har gjort Nigels överflödig och därför mister
han först arbete och sedan fästmö (SV 13, s. 136). I den fallna världen blir människan ett me-
del och förlorar sitt värde. När hennes status blir beroende av den omliggande utvecklingen,
är faran stor att statusen kan skifta i samma takt som utvecklingen, vilket är fallet då Nigels
svärfar bryter förlovningen eftersom Nigels blivit arbetslös. Med samma teknik, för att vinna
tillbaka sitt liv, förråder sedan Nigels den gode vännen Hans. En vinternatt sitter han och
munkarna, ty även de vill rädda sitt skinn, i det gamla stenhuset vid Järntorget och författar
sveket.
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Och de röda vaxljusen dem fromma människor skänkt för sina själars ro gräto blodrö-
da tårar över gärningen som de belyste med sitt klara sken, de lyste på de smutsiga
Iskariothänder som skändade ett av människoandens vackraste fynd i bildningens stora
sophögar […]. (SV 13, s. 139)

Någon avgörande ståndpunkt inför den kognitiva metoden leder det kluvna medvetandets ar-
gumentation inte till. Men möjligtvis kan man i beskrivningen ovan av den likt Judas (”Iska-
riothänder”) orena gärning som begås, skymta en jagets förnimmelse av boktryckarkonsten
som framför allt skön (”vackraste”) hellre än nyttig, särskilt med tanke på den negativa refe-
rensen (”bildningens stora sophögar”).

Högre ändamål

I ”Högre ändamål” söker jaget på religionens vägar få en insikt i varats mening. Det ontolo-
giska påbudet som det beslutades om var sålunda att vara en god kristen. Syftet med det exis-
tentiella projektet är att på textytan anklaga kyrkans hantlangare (för bristande moral och där
påven är mest ansvarig) och på så vis framhäva jagets eget moraliska idealvara. Det underlig-
gande intentionella syftet är att jaget vill övertyga sig (bemästra tvivlet) om en teologisk san-
ning för att överbrygga icke-meningen och få ro. Ett hinder för viljan att bli övertygad är
tvivlet på den dogmatiska exegetiken. Det intrikata i sammanhanget är att jaget vill tro genom
att veta, metoden är alltjämt kognitiv, vilket skapar en kluvenhet kring hur Bibeln skall för-
stås. Tvivlet gör sig direkt och explicit påmint i novellens inledande porträtt av prästen Peder.

Han var en ung man som ännu icke fyllt trettio år och vars friska godmodiga an-
sikte icke tycktes passa till den sida dräkten och de stora stränga ord han uttalade.
(SV 13, s. 66 f.)

Edqvist skriver att tvivlet, eller kluvenheten, ”hos herr Peder i Rasbo framträder redan i hans
yttre, där han står i koret beredd att varna två makar som är oeniga i äktenskapet”.207 Enligt
Edqvist står kluvenheten, markerad och gestaltad i ”prästrockens av- och påtagande”, mellan
att vara en ”pliktbunden samhällsmänniska och fri, naturlig vardagsmänniska”.208 Feno-
menologiskt kan tolkningen inskärpas ytterligare till att handla om jagets kluvenhet mellan ett
naturligt och skenbart vara, den konflikt som gav upphov till det existentiella projektets två
aspekter. Den av Edqvist nämnda plikten är en intressant påminnelse om den skuld över att
vara (fruktan för intet) som är drivkraften bakom samma projekt. Vidare antyder citatet att
den exegetik som jaget vill sluta sig till är en bokstavstrogen tolkning (”de stora stränga orden
han uttalade”). Detta talar för att den andra bibeltolkningen är allegorisk. För att nyansera
medvetandets kluvenhet beträffande exegetiken ska vi titta närmre på det samtal som äger
rum mellan prästen och hans hustru efter det att Peder hållit en straffpredikan.

                                                
207 Edqvist, s. 202.
208 Ibid.
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- Trodde du vad du sade?
- Du är mitt samvete, kära hustru, och du känner mina tankar, skona mig då litet, ty
det uttalade ordet slår som ett gissel.
- Låt då gisslet slå! - Du känner genom bikten, att dessa makars förening icke är ett
rätt äktenskap, du vet, att denna kvinna är en martyr vars liv endast kan räddas ge-
nom att hon håller sig långt från denna man; detta vet du, och du uppmanar henne
att gå sin undergång till mötes.
- Kyrkan, ser du, min vän, har högre ändamål än små människors välbefinnande.
- Jag trodde att människans välbefinnande, som du kallar deras sällhet, var kyrkans
högsta ändamål. Vad är då kyrkans högre ändamål?
- Guds rikes tillväxt på jorden, svarade prästen efter något begrundande.
- Låt oss tänka nu, sade hustrun. Guds rike? I Guds rike skola ju endast de sälla
hava boningar. Alltså skall kyrkan göra människorna sälla?
- I högre mening, ja!
- I högre? Finns det två meningar? (SV 13, s. 68 f.)

Här får vi en första skiss av två motsatta utläggningar (”Finns det två meningar?”) som med-
vetandets dialektik spelar emellan. Den ena är en dogmatisk tolkning som hävdar en tuktande
troslära (”Kyrkan […] har högre ändamål än små människor välbefinnande”; Guds rikes till-
växt på jorden”). Den representeras av jagets yttre identitet gestaltad i Peder. Den andra är en
allegorisk tolkning (”Jag trodde”) som hävdar en kärleksfull förkunnelse (”små människors
välbefinnande”) och den representeras av hustrun. Påståendet att dessa motstridande utlägg-
ningar innesluts i medvetandet motiveras av att hustrun explicit sägs gestalta en inre röst (”Du
är mitt samvete, kära hustru”).209 Återigen förs den välbekanta konflikten mellan ett kognitivt
och ett emotivt sätt att vara fram i ljuset. Att den intuitiva kunskapen överlåts åt en kvinna är
intressant. Ty det var ju så, att all övervikt i förnimmelse och fantasi, som står i bjärt kontrast
både till det rena tänkandet och sanningen, ansågs tillhöra lägre utvecklingsstadier (vilden,
barnet och kvinnan). Genom personifieringstekniken skapas ett alibi. På textytan och inför oss
är det hustrun som pläderar för kärlek och barmhärtighet, och jaget kan vädra sitt samvete
utan att göra sig skyldigt till att ha frångått idealvarat. (Samma personifieringsteknik åter-
kommer sedermera även med den tillrättavisade kvinnan.) Ett annat belägg för detta, om vi
riktar uppmärksamheten mot distinktionen mellan det som tänkes (”mina tankar”) och det
som säges (”det uttalade ordet”), är att när samvetet artikuleras omvandlas det till en plåga
(”slår som ett gissel”). Om den intuitiva förståelsen inte vore en möjlig sanning skulle den
rimligen heller inte vara plågsam.

En följdfråga blir att närmare precisera vilken motstridig kunskap den allegoriska respekti-
ve den dogmatiska bibeltolkningen genererar. Ett klargörande textstycke är när den tillrättavi-
sade kvinnan meddelat Peder att hon ska förlöpa hemmet. Förlöpandet fördöms av prästen
som en förvisso modig men brottslig, omoralisk handling, varvid kvinnan replikerar:

- Då räcker icke Salomos visdom att lösa denna tvist! Men jag ska slita den, om jag
kan genom att göra ett slut på detta. Jag kom till er för att begära ljus och ni leder

                                                
209 Precis som i ”På gott och ont” är argumentationens kärna egentligen inte antireligiös utan exegetisk, vilket
framgår av att jaget inte ifrågasätter att Gud finns utan hur Gud ska förstås. Detta förtydligas av en replik från
hustrun: ”Du tror nog delvis på vad du säger, men du tror också inte på det. Du är så vacklande som om du själv
vore gripen av de där andarne [tvivlets djävlar] i luften du talade om.” (SV 13, s. 74.)
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mig in i en mörk gång, där ni släcker ljuset och går er väg. Ett vet jag: där kärleken
upphört, där återstår endast synd och förnedring, jag vill icke leva i synd, därför
bryter jag.
Häftiga andetag såsom av återhållna känslor hördes tätt utanför; prästen kämpade
sin strid, därpå sade han:
- Såsom kyrkans tjänare har jag endast Herrans ord att hålla mig till, och det är hårt
som hälleberget; som människa kan jag endast säga vad mitt hjärta ingiver mig,
men som kanske är synd, ty människohjärtat är en skröplig ting. Gå i frid och upp-
lös icke vad Gud förenat.
- Nej, icke vad Gud förenat, men vad makarnes föräldrar stiftat. Ni har icke ett ord
att säga mig till tröst på den tunga väg jag går att vandra.
Prästen skakade på huvudet nekande.
- Må ni icke en gång få mottaga stenar då ni kommer att begära bröd, sade kvinnan
med en nästan hotande ton och gick ut. (SV 13, s. 73)

Med kvinnans ord tecknas bilden av den kärleksfulle Guden vars uppgift är att lindra männi-
skans plågor (”tröst”) i livet (”den tunga väg”), skingra mörker (”begära ljus”), stå vid hennes
sida och vägleda henne mot en hoppfullare tillvaro (”ni leder mig in i en mörk gång, där ni
släcker ljuset och går er väg”). Enligt den trosläran är människans synd inte nedärvd. Att leva
i synd är istället att leva utan kärlek (”där kärleken upphört”). Såtillvida frambringar den alle-
goriska tolkningen en optimistisk människosyn i den fallna världen och är också ett medgi-
vande av den moraliska friheten. Det är den trosläran som jagets naturliga vara (”som männi-
ska kan jag endast säga”) ropar om, men som inte kan erkännas eller ens accepteras, därför att
den sortens kunskap (”vad mitt hjärta ingiver mig”) är förkastlig (”kanske är synd”). Denna
kunskap mynnar ur en lika bristfällig emotiv kategori (”människohjärtat är en skröplig ting”).
Det kan ställas i kontrast (”prästen kämpade sin strid”) till den bokstavstrogna trosläran som
jaget vill förvissa sig om (”Såsom kyrkans tjänare”). Den utmärks av idéen att skriften allena
(”har jag endast Herrans ord att hålla mig till”) är den fasta grunden för kunskapen (”hårt som
hälleberget”210). Den hävdar en omnipotent Gud medan människan är bristfällig och syndfull
(”upplös icke”). Hennes stund på jorden inte är ett självändamål utan förberedande inför den
saliga tillvaron i himmelriket.

Efter incidenten med den olyckliga kvinnan ifrågasätter hustrun sin makes agerande. Efter-
som den dialektiska processen inte lett fram till något svar, åtminstone inte på textytan, kan vi
följdriktigt notera den berättartekniska manövern som jaget tillgriper för att kringgå ett ställ-
ningstagande. Intressant nog erkännes detta i ”Högre ändamål”:

För att icke komma djupare i en frågas utredning som han helst ville ha outredd, fö-
reslog prästen att de skulle fara på båt ner till en vacker plats som ägde förmånen
av några lövträn och där man skulle äta middag. (SV 13, s. 74)

Emellertid är ju tanken, att påbudet att vara en god kristen inte bara skall efterlevas i teorin
(som Peder hitintills kunnat göra då hans dogmatiska tro inte utsatts för prövningar) utan ock-
så i praktiken. Just som kvinnan i förra citatet varnade för kommer en tid då prästen sätts på
prov (”Må ni icke en gång få mottaga stenar då ni kommer att begära bröd”). En dag delges

                                                
210 Matteus 7:24
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han nya bestämmelser att enligt Kristi kyrkas högre ändamål kan präster inte leva i köttsligt
förbund med kvinnan, att hans ”hjärta kan icke delas mellan Kristus och en syndig ättling av
den första kvinnan” och därför måste alla prästers äktenskap upplösas (SV 13, s. 77). Vi kan
lägga märke till hur Peders nya belägenhet är identisk med den olyckliga kvinnans men också
med Nigels och munkarnas i ”På gott och ont” samt munkarnas i ”Odlad frukt”. Detta är ett
drag i dialektiken att försätta sig i det (anklagade) andras position och pröva om jaget verkli-
gen är överordnat i moraliskt hänseende. På ett vis kan man kanske också säga att positions-
förflyttningen kännetecknas av empati. Den kan vara ett försök att leva sig in i och förstå de
anklagades bristande moral och se om det egna handlandet i samma situation verkligen blir så
mycket bättre. Med den nya belägenheten, och jagets strävan att hålla fast vid den dogmatiska
kunskapsformen, materialiseras också teodicéproblemet. Motivet som förekom redan i ”Det
oskyldiga tillståndet” dyker sålunda upp igen (se ovan s. 42 n. 156).

- Detta kan aldrig vara den milde Gudens mening!
- Den milde Guden hängde sin egen son på kors! Världen är ingen lustgård. Få-
fänglighet, förgänglighet! Och ni kan trösta er med att dekretalerna…
- Nej, Gud allsmäktig, inga dekretaler; herr diakon, för himlens skull, giv mig en
gnista av hopp, doppa det yttersta av ert finger och släck denna förtvivlans eld ni
tänt […]. […] Han blickade upp till Kristus, men han såg intet medlidande […].
[…] Han började undersöka grunderna till denna stora människo-offring som nu
skulle försiggå över hela landet. Kyrkan hade sett huru människorna började tvivla
på prästernas befogenhet att vara domare och bödlar, ty människorna hade funnit
sina domare fulla av mänskliga svagheter; nu skulle prästerskapet visa, att de själva
kunde för Kristi saks skull riva hjärtat ur bröstet och lägga det på altaret. Men, fort-
for hans upproriska förnuft, kristendomen har ju avskaffat människo-offer. Tankar-
ne gingo sin egen bana och tänkte: kanske det fanns någon tanke i de gamla hed-
ningarnes offer; Abraham var hedning, ty han kände icke Kristus, och han var ju
redo att offra sin son på Guds befallning; Kristus offrades, alla heliga martyrer
hade offrats, varför skulle då han skonas. Därtill fanns ingen anledning och han
måste erkänna att, om folket skulle fortfara och tro hans predikan, de också fordra-
de att se honom offra det käraste, sig själv, ty han och hans hustru voro ju ett.
(SV 13, s. 77 ff.)

Centralt är hur den bokstavliga tolkningen får svårigheter (”var icke i detta ögonblick den
hotande och straffande Herrans domhavande”) att hålla fast vid sanningen när den skall efter-
levas i praktiken (”kan aldrig vara den milde Gudens mening”). Då det ontologiska påbudets
syfte är att överbrygga ångesten för intet, medför meningens undandragande att ångesten be-
tygas (”släck denna förtvivlans eld ni tänt”). På grund av det bleknar utsikterna för hela det
existentiella projektet (”giv mig en gnista hopp”). Med avtäckandet av den ursprungliga ång-
esten framstår också den likaså ursprungliga längtan efter barmhärtighet (”blickade upp mot
Kristus, men han såg intet medlidande”). Givetvis motsätter sig medvetandet den hotande
meningslösheten och reflekterar därför febrilt (”hans upproriska förnuft”) kring en möjlig lös-
ning, dvs. att kunna se en mening med det inträffade (”började undersöka grunderna”). Den
slutsats jaget kommer fram till känner vi från ”På gott och ont”. Efter att den duala innerlig-
heten med hustrun upplösts (”ty han och hans hustru voro ju ett”) försöker jaget istället fixera
den enhetliga identiteten i martyrskapet, vilket också gör att idealvarat vidmakthålles. Uppoff-
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ringen bereder en lustfylld njutning. Men extasen är hastigt övergående och Peder befinner sig
i samma belägenhet som före uppoffringen.211

Han lade sig ner i gräset och grät. Han ropade hennes namn; han ropade barnens
namn. Han grät så länge, tills han föll i dvala av utmattning. När han vaknade, blev
han liggande en stund […]. Gråten hade lugnat honom och framkallat ett visst väl-
befinnande; sorg och glädje hade upphört och hans själ befann sig i fullkomlig lik-
giltighet och jämvikt. (SV 13, s. 86)

Intressant ovan är att skildringen inleds av en djupaste förtvivlan (”grät”; ”ropade hennes
namn”) men avslutas med att subjektet genomströmmas av en säregen ro (”lugnat honom”;
”välbefinnande”). Det är som om prästen Peder har intet att hålla sig till längre, och då kan vi
ana vad detta bortryckande (”hennes”; ”barnens”) släpper fram för stämning. Ångesten för
intet karakteriseras just av ett försjunkande i likgiltighet (”fullkomlig likgiltighet”) och sin-
nesro inför obestämdheten (”jämvikt”). Men frågan är om jaget, på bekostnad av den trygghet
som konformismen ger, kan stanna i mötet med intet.

Sammanfattning. Temat ”Rörelsen – en dialektik” betecknar i vidare bemärkelse jagets vand-
ring genom världar efter det intellektuella syndafallet. I snävare bemärkelse är temat en dia-
lektisk process som initieras av förverkligandet av det existentiella projektets olika ontologis-
ka påbud. På novellernas mikroplan kretsar dialektiken kring motsättningen mellan jagets
upplevelse av och anpassning efter auktoritetens normer. Därför framstår jaget mer som en
”orolig själ pinad av ambivalenser, inte som en tänkare vilken ställer upp tes och antites”.212

På novellernas makroplan kretsar dialektiken kring varat och intet, kring mening och icke-
mening. Denna paradox är något som det kognitiva motsätter sig eftersom målet är syntes.
När syntes inte kan nås undviker jaget, i novellernas typiska situationer av karaktären ”an-
tingen/eller”, alltid att ta ställning genom ett dramaturgiskt grepp. Eftersom jaget vägrar att ta
ansvar för sitt öde läggs skulden för alla misslyckanden, inklusive det att nå mening och
lycka, på auktoriteten.

                                                
211 Som sagt granskar inte uppsatsen den till sin art tillfälliga, falska transcendensen, dvs. när subjektets splittring
övergår till helhet genom att sammansmälta med ett annat subjekt. Men som exempel på vilka uttryck den kan ta
har vi sett dels den sinnliga kärleken till kvinnan, dels uppgåendet i Gud: ” Han rev upp sin rock och visade dem
sitt blodiga bröst, där det var ett tomt hål efter hjärtat, som han skänkt sin Gud; han bad de klentrogna sticka sina
händer i hans sida och varda överbevisade; han kände sig växa under lidandet och hans överretade inbillning för-
satte honom i extas så att tankens verksamhet för ett ögonblick inställdes och han tyckte sig vara ett med Kris-
tus.” (SV 13, s. 79, min kurs.)
212 Starobinski, Jean-Jacques Rousseau. Genomskinlighet och hinder, s. 206.
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7. DÖDEN

Nästa tematiska struktur är ”Döden”. Detta tema är som Lysell skriver ”en självklarhet, nästan
en banalitet i varje författarskap”.213 På motsvarande sätt utgör döden ett frekvent motiv i
Svenska öden. Men, såsom Lysell framhåller, öppnar vårt sammanhang för möjligheten att
”studera vad döden egentligen symboliserar”.214 Det vore naturligtvis ett misstag att uppfatta
döden enbart i biologiska termer, något som skulle innebära ett slags fatalism, vilket också
novellernas textyta gärna insisterar på. Som vi tidigare hävdat betecknar döden istället det
mest påtagliga hotet om möjligheten att icke-vara, om intigheten.215 Den kritiska frågan är hur
jaget förhåller sig till dödens eller intighetens faktum när det existentiella projektet misslyckas
att nå mening.216 Just därför måste vi nu inse att dödstemat i Svenska öden kanske bara kan bli
undersökt till viss del. För alltsedan vi började det här arbetet har vi ju sett hur det existenti-
ella projektet oavbrutet bemödat sig att undvika intet. Möjligheten finns därför att döden i
Svenska öden inte helt förverkligas. I en text där ångesten verkligen konfronteras, represente-
rar döden ett uppgivande av något samtidigt som den är en möjlig utväg till kvalitativ föränd-
ring. Ty att bejaka intet innebär att tillvaron tar upp sin världs- och varautläggning, dvs. me-
toden eller stilen i sökandet, till förnyad prövning och leds mot okända betydelsemöjligheter.

Odlad frukt

I ”Odlad frukt” såg vi hur jaget i Stens gestalt försökte att fylla intets tomrum genom att anta
auktoritetens (mannets) ontologiska påbud, att vara en samhällsnyttig lönearbetande medbor-
gare, som ursprungligen emanerade ur den kognitiva metoden. Detta skildrades genom att
Sten antog först ett ämbetsyrke som klädesskrivare, sedan en arbetarsyssla som smedslärling
och sist gjorde ett försök att gå i kloster. Emellertid visade det sig att Sten inte var nöjd med
de två första och till det tredje nekades han tillträde. Som det verkar misslyckas jaget med att
bemästra tvivlet på metoden. Därmed torde också försöket att överbrygga icke-meningen för
att nå mening och personlig lycka – dvs. hela det intentionella projektet – ha misslyckats.

När porten smällde igen, kände Sten att han för alltid var utelåst från samhället, och
han samlade den lilla återstod av själs- och kroppskraft han ännu innehade, för att
fatta ett beslut. Men hans vilja hade upphört och hans tanke likaså. Skymningen
hade fallit. Han följde brinkens sluttning ner åt stranden av saltsjön, alldeles som
om han endast styrts av tyngdlagen, vilken drog honom nedåt. Hans fötter ledde
honom ner i en trång gränd, vilken var alldeles mörk och uppfylld med den förfär-

                                                
213 Lysell, Erik Lindegrens imaginära universum, s. 406.
214 Ibid.
215 Döden var, som vi minns, också slutpunkten hos temat ”Fallet”. Uppsatsen utvidgar dödstemat till att omfatta
även flykten. Två av de undersökta novellerna, ”Odlad frukt” och ”På gott och ont”, slutar i protagonistens död
medan ”Högre ändamål” och ”En ovälkommen” slutar med att protagonisten flyr. Även om döden och flykten
motiviskt skiljer sig åt finns en övergripande samfälld innebörd.
216 Ångesten för intet i tillvaron hålls ju för det mesta nere. Men som Heidegger menar i ”Vad är metafysik,
s. 377, sover den blott, ty dess ”andedräkt skälver ständigt genom tillvaron” och den ”kan varje ögonblick vakna
upp”.
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ligaste stank av utkastat avfall. Men han gick framåt, framåt, styrd av en svag ljus-
strimma som syntes i slutet av gränden. (SV 13, s. 46)

Ett första indicium på misslyckandet ges i bilden av Sten som utestängd (”porten smällde
igen”) eftersom han i novellens inledning ”fann sig som en belägrande, vilken tänkte ut bästa
sättet att intränga i denna stad” (SV 13, s. 21). Önskan om ett införlivande i samhället, vilket
tolkades som jagets tanke och vilja att förverkliga det existentiella projektet, var en önskan
om syntes, för den hägrade ju i samhället. Men i och med att porten smällt igen går denna
önskan om intet (”utelåst från samhället”). Hans situation är inte bara tillfälligt men undan-
tagslöst ställd utom hopp (”för alltid”). Då kan man fråga sig varför förnimmelsen av hopp-
löshet dyker upp just vid denna tidpunkt? Ett svar är att mekanismerna bakom (valet av) det
existentiella projektets kognitiva metod nu försvagas. Detta bekräftas ovan av att viljemässiga
(”hans vilja”) och kognitiva (”hans tanke”) kategorier har stillnat (”upphört”). Därför saknar
de styrande kategorierna kraft och Sten misslyckas med att ta ett nytt initiativ (”fatta ett be-
slut”) för att överbrygga intet. Den kännande kroppen (”själs- och kroppskraft”) och den tän-
kande viljan går skilda vägar och försvagar relationen till andra och världen. Sten förs fram
inför sig själv, överlämnad åt sitt eget vara och icke-vara, och i samma ögonblick avtecknas
döden motiviskt i texten. Dagen dör (”Skymningen hade fallit”), medvetandet absorberas åter
av fallet (”som om han endast styrts av tyngdlagen, vilken drog honom nedåt”) vars virvel-
strömmar far igenom den fallna världen (”trång gränd, vilken var alldeles mörk och uppfylld
med den förfärligaste stank av utkastat avfall”). Dödsögonblicket förstärks av den kanske nå-
got klichéaktiga föreställningen om ett moment av ljus i tunnel (”en svag ljusstrimma som
syntes i slutet av gränden”).

Han öppnade porten, och öppen framför honom låg vattenytan, belyst av den upp-
gående månen, som stod över Siklaön. De små vågorna hoppade och lekte ute i
mångatan och en sakta bris från sjön förde friska fläktar till stranden. Sten gick ut
på den smala tröskeln och slog porten i lås bakom sig, utan att egentligen tänka på
vad han gjorde. I det samma började alla stadens klockor att ringa vespern och
trumslagaren på stadsmuren slog tapto för att mana människorna att gå till vila.
Sten tog av sig mössan, föll på knä och gjorde en bön. Därpå steg han upp, vände
sig med ryggen ut åt sjön, lade armarne över bröstet, och med blicken mot stjärnor-
na lät han sig falla baklänges, som när man lägger sig till vila. Den guldglänsande
vattenspegeln öppnade sig som en mörk grav, vilken genast lades igen, en stor ring
som en gloria syntes på vattnet; den vidgades och blev flera ringar, vilka förtunna-
des och dogo bort. Snart syntes de små vågorna komma igen, och de lekte och
hoppade i månskenet så muntert som om de aldrig blivit skrämda. (SV 13, s. 46 f.)

Den suicidala typen av dödssymbolik föregås inte av ett svårfattat beslut utan är en spontan
och oreflekterad handling (”utan att egentligen tänka på vad han gjorde”). Snarare är det så att
Sten begår självmord för att han inte kan fatta beslut, vilket alltså är ett utslag av reflektionens
uppgivande. Märkligt är att Sten inte längre lider under några kvalfulla tvivel. Kanske beror
det på att jaget inte längre görs till föremål för reflekterad kunskap. Detta blir vi varse av att
drömmandet, det vi känner från tillståndet före fallet och när Sten stod på slottstaket, nu sipp-
rar fram (t.ex. ”den uppgående månen”; ”De små vågorna hoppade och lekte”). Just månens
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framträdande plats i citatet är ett exempel på det. I den klassiska symboltolkningen brukar
man säga att månen betecknar inre kunskap; det irrationella, intuitiva och subjektiva. Ovan
ser vi också hur denna undanträngda sida av jaget släpps fram i ett ögonblick av frihet att
vara, hur medvetandet när det är obundet riktar sig mot det sagoaktiga (”I det samma började
alla stadens klockor att ringa vespern och trumslagaren på stadsmuren slog tapto för att mana
människorna att gå till vila”) och gudomliga (”på knä och gjorde en bön”). Det väsentliga är
sålunda att döden, den egna förnimmelsen om det hotande intet när det är som påtagligast,
märkligt nog avtäcker och inviterar till andra möjliga kunskapsformer som har sin grund i det
upptäckta varandets självt: kreativiteten och Gud.

Men på berättelsens plan dör ändå Sten. Detta vill vi förklara med jagets oförmåga och
rädsla att dels ta till sig de betydelser (kreativiteten och Gud) som ångesten frigör, dels axla
ansvaret för sitt öde. I det förra fallet strider dessa emot det existentiella projektets kognitiva
metod som alltjämt är bestämmande. Korta stunder av ett fritt svävande medvetande, som i
ovanstående citat, avbryts alltid av att det kognitiva tar överhanden igen och styr jaget mot
projektets huvudsakliga uppgift att överbrygga tvivlet osv. I det senare fallet vill projektet på
textytan understryka att självmordet är en konsekvens av att Sten berövats sin egen vilja. Han
tror sig inte längre fri att vilja sitt armod och undantagslösa öde, det har drabbat honom ut-
ifrån. Läget är så illa att ingenting mer är möjligt. Tack vare denna avskalning undgår jaget
alla anklagelser och blir osårbart. Medvetandet är kvar och blir oövervinneligt i sin maktlös-
het. Det onda, auktoriteten, varemot textytan riktade sin anklagelse, har förföljt Sten och dri-
vit allt till det värsta. Det onda har stängt varenda väg ut mot ett yttre rum, det blockerar också
varenda väg mot en framtid. Ty när det onda är som allra värst är tiden uttömd. Jaget kan i
just den här novellen inte längre ge sig ut att söka efter en bättre tid, bara nuet återstår, som
renodlat innebär vara och icke vara. Hellre än att möta intet låter jaget med ett dramaturgiskt
grepp Sten falla för en motivisk död. Oskuldens narcissism visar sig alltså inte alls upphäva
skuld och ångest, tvärtom ser den till att skulden ständigt startar på nytt. Här finns en rund-
gång, som leder till att skulden inte fördrivs en gång för alla, till att förföljelsen aldrig kan ta
slut och till att oskulden aldrig är tillräckligt tryggad, och inte heller reningen någonsin full-
ständig.

En ovälkommen

Om vi i efterhand kan utläsa att ”Odlad frukt” som hastigast ändå uppehöll sig vid intets pro-
blematik är saken en annan i ”En ovälkommen”. Här var det intentionella projektets ontolo-
giska påbud det materiella ägandet. Det skulle utplåna skillnaden mellan Kristian och det
andra (auktoriteten), ge skäl att vara och göra honom älskansvärd. Så hur utvecklar sig då det
hela? Efter några år har Kristian som en rik man återvänt till hembygden med sin hustru, levt
och verkat där en tid, då följande händer:

- Olga, nu har jag intet mer här i landet att göra. Jag har sett straffet komma utan att
jag lyft hand mot mitt eget blod. Hans är tiggare; i vinter blir han tjuv […]. […]
Och det är rätt! Man lärde mig ljuga, och lagens handhavare gjorde mig till rövare.
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Jag var hederlig, men man tillät mig icke vara det! Nu kunde jag bli det, om jag
ville, ty man har erbjudit mig bli nämndeman om jag ville köpa jord. Men jag vill
icke äga något av denna jord som människorna slåss om; jag vill icke bli aktad av
detta sällskap som misstänker mig vara en skurk, men förlåter mig, därför att jag
har murad spis och dricker vin. Icke blev jag rik på mitt samlade arbete, det vet du,
ty en last med skinn och dun gör ingen rik. […] nu är jag vrakplundrare, likplund-
rare, som åtnjuter allas aktning utom min egen - och din, Olga! (SV 13, s. 64 f.)

Kristian har alltså löst det materiella ägandets uppgift som skulle generera bekräftelse. Andra
betraktar honom som en viktig och betydelsefull person (”erbjudit mig bli nämndeman”) och
han vinner allas respekt (”åtnjuter allas aktning”). Så har jaget också vunnit skäl att vara. Men
trots detta står det klart att Kristian ändå! inte är nöjd. Ett tecken på otillfredsställelsen är att
han inte vill bli nämndeman utan dra färden vidare (”intet mer här i landet att göra”). Varför
är det så? Förstått utifrån projektet på textytan är det tydligt att Kristian, till skillnad från
andra, utåt sett nu besitter ett idealvara. Han är hederlig, uppriktig, och karaktärsfast. Det är
föräldrarna och samhället som tvingat honom till eventuella snedsteg. Ovanstående citat är en
oskyldighetsförklaring som ställer Kristian utom all möjlig skuld. Detta var ju ett led i det ut-
tryckta projektet: att anklaga storebrodern, prästen och befallningsmannen (auktoriteter) och
avslöja sanningen därom till fördel för alla. Med anklagelsen följer också straffet. Kristian
ville hämnden men eftersom hämndbegär inte passar ett idealvara, läggs straffet fram så att
det inte är Kristian som framkallat det (”utan att jag lyft hand på mitt eget blod”).

Men förstått utifrån det intentionella projektet får vi en annan betydelse av flykten. När det
ontologiska påbudet förverkligats vinner Kristian de tre auktoriteternas kärlek. Det räddar från
omintetgörande och ger skäl att vara men leder inte till ro. Detta kan återigen bero på att på-
budet inte stiger ur en inre övertygelse, vilket också framgår explicit (”jag vill icke äga något
av denna jord som människorna slåss om”), utan är en anpassning efter auktoriteten. Det gav
Kristian erkännande inte för den han verkligen var utan den han gav sken av att vara, dvs.
idealvarat med hög status (”har murad spis och dricker vin”). Samtidigt har ju anpassningen
krävt ett visst mått av förnekelse vilket väcker ett självförakt (”allas aktning utom min egen”)
och därav plåga. Eftersom Kristian väljer att lämna landet innebär det att det ontologiska på-
budet inte gav vare sig insikt eller ro. Flykten är i ”En ovälkommen” ett uppgivande av de
förväntningar jaget hade inför det materiella ägandets förverkligande. Men till skillnad från
”Odlad frukt” undviker jaget att överhuvudtaget komma i kontakt den meningsförlust som
uppstår.

Låt oss draga dit bort, där jorden ännu saknar ägare och där den i frihet födde kan
beta sina hjordar varhelst himlen vattnar gräset och solen lockar det till växt! Dina
ögon, Olga, fråga mig om jag icke skall sakna det gamla hemmet där min barndom
förflutit! Jag hade ingen barndom; ingen hälsade mig välkommen när jag kom och
ingen säger farväl när jag går; när jag såg dig, Olga, då började min barndom, och
där du är, där är mitt hem! (SV 13, s. 65)

Strävan efter syntes förblir otillfredsställd, den anger riktningen hos oron och hungern, inte ett
säkrat ägande. De kognitiva kategorierna är inte kuvade, tanke och vilja styr jaget och det ex-
istentiella projektet vidare bort från tomheten i det närvarande. Förföljelsens yttre dråpslag
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befriar Kristian från ansvarets inre tyngd, ansvaret för det egna ödet. Det förflutna gör sig
också påmint. Ovan bekräftas att det ontologiska påbudet var en reflektionens eftergift åt ”Det
oskyldiga tillståndets” auktoritet (”ingen hälsade mig välkommen när jag kom”). Men alltjämt
hägrar drömmen om det auratiska tillståndet, det spontana omedvetna varat (”dit bort, där jor-
den ännu saknar ägare och där den i frihet födde kan beta sina hjordar varhelst himlen vattnar
gräset och solen lockar det till växt”).217 En dröm som vi dock vet rörs om och grumlas av den
i medvetandet inympade normerande auktoriteten och vilken jaget på textytan samtidigt vill
göra sig fri ifrån (”Jag hade ingen barndom”):

Om aftonen spökade det på Trollhättorna och en vådeld tände Kristians stuga. Vid
skenet sågs hans största båt styra till havs och hålla österut. Kristian satt till rors,
men i fören satt hans unga hustru vid skotet och höll utkik. (SV 13, s. 65)

I novellens epilog tar fantasin om hämnd på auktoriteterna i ”Det oskyldiga tillståndet” ett
bildligt uttryck i brandmotivet. Denna fantasi, som Axberger hävdat, kommer ständigt ”tillba-
ka till temat brand – icke minst när det gäller olyckliga, brutalt behandlade barn”.218 Samtidigt
vittnar den om en stämning ”av befrielse ur en tryckande jordisk existens”, av ett bortvändan-
de från en fallen värld.219

Högre ändamål

Även denna novell avslutas med protagonistens flykt. Peder med familj väljer att lämna både
prästämbete och hem. Det formulerade påbudet var att leva ett kristet liv, att vara en god dyg-
desam kristen. Förra kapitlet visade prov på hur jaget genom rationell argumentation försökte
övertyga sig självt om en dogmatisk bibelsyn. En viktig aspekt var att se huruvida den stod
fast i praktiken, dvs. om Peder kunde tro på ordet även i prövningens tid och var beredd att
offras för det. Men precis som i ”Odlad frukt” dominerar emotiva kategorier i den stund Peder
var nära att gå under av hopplös saknad efter sin familj. Det intentionella projektet misslyckas
såtillvida att ingen eftersträvansvärd mening som kan ge ro genereras. Peder fortsätter sina
dagar olycklig, ångestfylld och utan framtidstro. Men intet kan knappast fördras och det mo-
raliska idealvarat får inte njuggas i kanten. Därför tvingas jaget till ett dramaturgiskt motdrag
som definitivt ska fria från ansvar och från ångest.

Det var således för att upphäva arvsrätten och komma åt jordagods som kyrkan
fordrade skilsmässa, det var icke för syndens skull. Ni räknar således olovlig åt-
komst av andras egendom för högre ändamål. Nå väl, med den kyrkan vill jag icke
hava något att skaffa! Bannlys mig, och jag skall anse som en heder att bli uteslu-
ten ur den förträffliga kyrkans gemenskap, avsätt mig, och jag skall vara så långt
borta, innan ni hunnit skriva era plakat, att ni aldrig skall få mitt spår! […]

                                                
217 Men den teoretiska utopi som Rousseaus guldåldersdröm företräder, och som Kristian misslyckats med att
förverkliga, återkommer åtminstone inte mer i Svenska öden.
218 Axberger, s. 263.
219 Ibid., s. 337.
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Diakonen stannade icke länge i prästgården, och herr Peder dröjde där icke heller,
ty hans hustru och barn väntade honom vid björkbacken på väg till ett nybygge,
som herr Peder skulle anlägga uppe i skogen mot Västmanlands gräns. (SV 13,
s. 87 f.)

Textytan gör gällande att det inte var för ett högre moraliskt ändamål (”icke för syndens
skull”) som Peder offrades och skildes från familjen. Därför var prövningen han utsattes för
på ett vis onödig och osaklig. Jaget undslipper därmed att aktivt och utåt ta ställning i den
kontradiktoriska frågan mellan en bokstavlig och en allegorisk tolkning. Med novellens avgö-
rande vändpunkt rentvås samtidigt det kantstötta idealvarat. Det var med en god föresats Pe-
der offrade sig medan kyrkans hycklande män hela tiden drevs inte av andlig övertygelse utan
av materialistiskt uppsåt. Det som flykten symboliserar är misslyckandet att genomleva den
dogmatiska (teoretiska) påbudet som, i praktiken, inte kunde generera mening (ro) för jaget.
Den alternativa trosuppfattningen, den kärleksfulla, som vi såg egentligen låg jaget närmast,
byggde ju på en intuitiv utläggning. Denna betydelsemöjlighet flyr jaget emellertid ifrån, den
är otänkbar eftersom metoden sedan länge är en kognitiv.

På gott och ont

Hittills i ”Odlad frukt”, ”En ovälkommen” och ”Högre ändamål” har samtliga påbud åsyftat
personlig lycka. Förvisso har det självcentrerade draget alltid urskuldats på diverse sätt: Peder
blev tvingad av familjen, Sten av myndigheterna för att slippa fängelse, parian Kristian av
både familj och myndigheter. Men det var inte utan att jaget var kluvet mellan egoism och al-
truism. Därför, i ”På gott och ont”, följde jaget ett påbud som gick under altruistisk flagg. I
anknytning härtill såg vi förut hur jaget var kluvet inför kunskapsfenomenet och insikten att
vad som gott för den ena är ont för den andra – målet är ju allas lycka. På ett annat plan var
detta intressant eftersom novellen är den enda som implicit problematiserar den valda meto-
den för hela det existentiella projektet. Men intentionellt kunde vi ändå spåra ett egenintresse
hos det idealistiska påbudet. I egenskap av trosvittne vill jaget befästa sin moral och san-
ningspatos för allas väl, frälsa folket och inför deras blick vinna den upphöjdes enhetlighet.
Genom jagets frälsning av folket skulle folket frälsa jaget. Så hur gick det? Sedan vännen Ni-
gels förrått Hans anklagas denne för kätteri och döms att brännas på bål. Hans ser döden i vit-
ögat och går, utan att tveka, döden till mötes för sin sak.220 I det förstone skulle man alltså
kunna förledas att tro att jaget konfronterar döden på ett sant vis.

Trummorna rördes, bödeln och hans drängar slogo eld. I nästa ögonblick började
små blå lågor hoppa omkring den livdömdes fötter. Han lyfte huvudet, hostade
kort, föll tillsamman och blev hängande kvävd av svavelångorna. Ett sorl av ovilja
och missräkning lopp igenom åskådarhopen. (SV 13, s. 146)

Men skildringen av dödsögonblicket talar mot den sanna konfrontationen och avslöjar andra
syften. Ett sådant framgår av jagets felbedömning av människorna, de som skulle renas ge-
                                                
220 En viktig skillnad från exempelvis prästen Peder är att Hans, som är änkling, inte offrar familjen – kärleken –
för sin ”dödliga” övertygelse.
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nom lidande. Tvärtom är publiken särdeles besviken (”sorl av ovilja och missräkning”) över
att Hans de facto inte lider en lång, plågsam död (”kvävd av svavelångorna”). Det finns m.a.o.
intet spår av frälsning i själva akten för människors vidkommande, vilka istället framstår som
lika illvilliga som aldrig förr. Visserligen är döden som motiv här högst påtaglig: ”De när-
gränsande husen började kola, skyltar tändes, och uret i järnvågen vars linor krympt av hettan
började surra och slå timmarne som om domens dag skulle nalkas och tiden gå ut […].” (SV
13, s. 146 f.) Eldhavet förvandlar torget till en apokalypsens kokande kittel (”domens dag”).
Men precis som förut är det ingalunda meningslösheten, intigheten, jaget här ställs inför. Ty
folkets frälsning, som skulle ge jaget frälsning, uteblir.

Men folket som sedan samlades på krogarne för att språka om händelsen talade hit
och dit.
- Det var synd att inte ärkebiskopen kom med!
- Troligen osade han bränt horn.
- Synd om gråryggarna ändå som blevo stekta till middan.
- Synd om dem? De tände ju själva på! Nej, då var det mera synd om brevmålarn.
O! sådana spelkort han gjorde. Ni skall se att ni kommer nog att sakna honom!
(SV 13, s. 147)

Kunskapen nådde inte fram, människan är lika ociviliserad och obildad som tidigare (”sådana
spelkort han gjorde. Ni skall se att ni kommer nog att sakna honom”). Det altruistiska målet,
som var lika mycket egoistiskt, har misslyckats. Den skenbart fasta tron på kunskapens fräl-
sande makt var heller inte genuin. Den emanerade inte ur inre övertygelse utan bottnade i vil-
jan att frälsa folket för att därigenom nå syntes. Att dö för övertygelsen om den kognitiva
metoden hjälpte inte, befäste den inte, utan tvivlet kvarstår.

Sammanfattning. Dödstemat definieras som det mest påtagliga hotet om meningslösheten, in-
tet. Syftet är att undersöka hur jaget på ett intentionellt plan i novellerna förhåller sig till just
meningslösheten och möjligheten till kvalitativ förändring. I Svenska öden är jaget ännu
oförmöget att acceptera ångesten och konfrontera intet. En gång för alla, med ett avgörande
dramaturgiskt grepp i novellernas slutskede, lägger jaget ansvaret och skulden för sitt vara
utanför sig. Detta för att alltjämt upprätthålla den yttre identiteten, idealvarat, även om novel-
lernas berättelser på textytan i viss mening slutar med protagonisternas misslyckande. Likale-
des har det intentionella projektet slutat i ett misslyckande. Jaget har tagit ännu ett kliv i rikt-
ning från sin sanna natur, i riktning från insikt i varat. Det kanske ser ut som om samman-
brottet, den totala konfrontationen med intet och skulden, undvikits men egentligen fortsätter
jaget att skjuta den framför sig. Därför ger medvetenheten om döden i Svenska öden ingen
kvalitativ förändring. Jaget återuppstår ständigt med nytt hopp om insikt och personlig lycka.
Med tanke på det hade en riktigare rubrik på det här avsnittet kanske varit ”En skendöd”.
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8. SPÅR AV EPIFANI

Med det existentiella projektets misslyckande, åtminstone i intentionellt hänseende, i aktuellt
minne ter det sig som vi nått slutpunkten på vårt arbete. Men vore inte det att samtidigt förbi-
se den centrala iakttagelse som vi gjorde redan inledningsvis i uppsatsen? Där menade vi, an-
gående jagets sökande efter varat, att en helt annan stil eller metod än den kognitiva stundtals
sipprade fram i verket och genererade glimtar av klarhet. Den gången undersökte vi inte saken
närmare, men nu är tillfället det rätta. För om detta är riktigt, så finns det alltså i Svenska öden
spår av positiva tecken som tyder på en triumf över döden. Tecken som förebådar om en
vändning av det existentiella projektets misslyckande i riktning mot insikt, om vägar till varat.
Den tematiska strukturen i Svenska öden vi nu står inför är, liksom döden, inte fullt utvecklad
och kallas därför ”Spår av epifani”. Och liksom döden är epifanin i Svenska öden ett tema
som finner sin fullödigaste form först i Strindbergs senare författarskap.

En lite snävare definition av epifanin är kanske först på sin plats. Vanligen, skriver Lysell,
är begreppet ett uttryck för ”gudens eller gudomens framträdande. Termen har använts i olika
sammanhang och betecknar bland annat uppenbarelsen för de tre vise männen, i traditionen
förknippad med trettonhelgen. Den som specifikt anknyter det gudomliga till en konstens fö-
delse av modernismens typ och ger termen en estetisk innebörd, är James Joyce”.221 Med ut-
gångspunkt i Joyces författarskap påvisar sedan Lysell den estetiska epifanins olika betingel-
ser. Ett villkor som vi här väljer att särskilt betona är att det i verket bör ske ”ett framträdande
av någonting, en gudom, en helhetssyn, vision e d i den instans där epifanin sker”.222

Men som vi såg i Joycecitatet är epifanin också estetisk och egentligen mer kom-
plicerad än stjärnans uppenbarelse för de vise männen, nämligen en kristallisa-
tionspunkt där meningssammanhang uppstår i texten, där olika disparata element
samverkar till en plötslig insikt. Epifanin är därmed inskriven i verket och inträffar
för den ideale läsare som tar del av det. Epifanin blir en faktor i texten. Vi kan här
tala om teknisk epifani – det är ju denna det är fråga om hos Joyce eller Mallarmé.
Denna tekniska epifani kan inringas som den faktor i texten som gör att konsten
inte går att begreppsliggöra. Rent allegoriska element i en text kan sålunda inte
vara epifaniska på detta sätt – även om de som rest vittnar om förlorad epifani –
och inte heller den svenska romantikens metaforräckor, utan det är snarast den
symboliska formuleringen […] som skapar teknisk epifani. Teknisk epifani är så-
lunda inte ett motiv eller ens en metod hos författaren, inte något han återger, utan
något han skriver sig fram till.223

Definierad på det här viset tangerar epifanin det vi känner som målet för det intentionella
projektet. Central för den s.k. tekniska epifanin är det skrivande subjektets formulering, själva
uttrycket. Resonemanget kan utvecklas i så motto att kristallisationspunkten, momentet av
syntes, nås när det skrivande subjektet uttrycker, alltså kanaliserar, ångest, smärta, längtan

                                                
221 Lysell, Erik Lindegrens imaginära universum, s. 444.
222 Ibid., s. 445.
223 Ibid., s. 446 f.
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osv. i relation till intet, som därmed i sin frånvaro blir närvarande, dvs. en insikt i varat.224

Kanske är detta en förklaring till hur talesättet ”att skapa ur tomma intet” myntades. För klar-
hetens skull kan vi anföra ett stycke ur Tjänstekvinnans son som skildrar en sådan teknisk
epifani.

Under det han ligger där [på soffan] känner han en ovanlig feber i kroppen, och
alltunder det den pågår arbetar huvet med att ordna minnen ur det förflutna, rensa
bort somt och lägga till somt. […] Det var ett både smärtsamt och vällustigt arbete,
om det kunde kallas ett arbete, ty det gick för sig av sig själv, utan hans vilja och
förvållande. […]"Han gick mellan skrivbordet och soffan, där han i mellanstunder-
na nedföll som en trasa. Och när stycket var slut, drog han en djup suck som om
åratal av smärta varit över, som om en böld blivit skuren. Han var glad så att det
sjöng i honom […]. […] Detta föreföll honom såsom liknande en den helige Andes
nådeverkan. Hade själsskakningen efter nederlaget varit så stark att den likasom
vänt ut och in på hela lagret av minnen och intryck, och hade inbillningskraften fått
ett så starkt tryck att den började arbeta? Något gjorde väl detta till, men allt var ju
så länge förberett. Var det icke hans fantasi som alstrade bilder när han var mörk-
rädd? Hade icke han skrivit krior i skolan, brev under åratal? Hade han icke bildat
stilen genom läsning, översättning och tidningsskrivning? Jo, så var det väl, men
nu först märkte han den så kallade konstnärliga arbetsförmågan. […] Man har så
ofta liknat författarens arbeten vid foster, och liknelsen har ett visst berättigande.
Det var något av barnsängshusets frid efter stormen; man kände att något eller nå-
gon kommit in som icke fanns förr; det hade lidits och skrikits och nu var det tyst
och fridfullt. (SV 20, s. 259 ff.)

Citatet visar på konsekvensen när medvetandets kognitiva kategorier inte dominerar (”utan
hans vilja och förvållande”). I en slags vakendröm (”ovanlig feber”) utmynnar fantasins och
förnimmelsen kategorier (”inbillningskraften”), i förblandning med de kognitiva ty det är inte
fråga om någon backisk yra, i en suprarationell handling. Genom den skapande akten kanali-
seras den omedelbara, sanna naturen (”gick för sig av sig själv”). Av extasen övervinns till-
fälligtvis medvetandets kluvenhet, den förnumna syntesen ger ro (”drog han en djup suck,
som om åratal av smärta varit över”) och en känsla av nåd (”den heliga Andes nådever-
kan”).225 Nåden ligger i en acceptans av sitt eget varas uttryck, dvs. en frihet att vara, frihet att
känna osv. (t.ex. ”smärtsamt och vällustigt”), vilket upplåter friden (”glad så att det sjöng i
honom”).226 Vidare liknas skapandet vid att ge existens (”barnsängshusets frid efter stormen”).
Det leder tanken till att uttrycket formulerar frånvaron av mening (”icke fanns förr”, dvs. in-
tet) som då, i närvaron av frånvaron, verkar nå en vision eller insikt (”något eller någon kom-
mit in”) i varat (”foster”). Subjektet skriver sig fram till en klarhet, ett epifaniskt ögonblick,

                                                
224 Intet – döden, meningslösheten, frånvaron av Gud – har det existentiella projektet hitintills kategoriskt blun-
dat för, men undantag förekommer, och därför framträder döds- och epifanitemat glimtvis.
225 Anmärkningsvärt nog är den historiska och etymologiska betydelsen av ”ex-statis” (dvs. ”stå ifrån”) att vara
befriad från den vanliga splittringen i subjekt och objekt som ju orsakar en ständig kluvenhet i jagets existentiella
projekt.
226 Det kan jämföras med det existentiella projektet som till övervägande del varit ett tillbakahållande av den
sanna naturen, i synnerhet på textytan.
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när varats öppenhet, eller ohöljdhet, upplåtes. Det är det moment när texten genomträngs av
en djupare insikt i frågan vad varat är.227

Därmed övergår vi till att undersöka ”Spår av epifani” i Svenska öden och ägnar då mest
uppmärksamhet åt ”Utveckling”. Som framgått har novellen hitintills diskuterats mycket
knapphändigt. En förklaring är att den jämte övriga noveller i ett viktigt avseende ändrar rikt-
ning, vilket är av betydelse för epifanins vidkommande. Den avvikande tendensen antyds re-
dan i prologen.

Uppe i staden är liv och rörelse; människorna kräla som myror vilkas stack man ri-
vit om […]. Det surrar och bullrar i den nyvaknade staden så att måsarne som haft
sitt stilla vinterfiske i strömmen finna det vara på tiden att resa till lugnare trakter,
och de fatta sitt beslut oåterkalleligt när kanonerna börja spela från alla fartygen
och det svarar från slott och murar. Och de lyfta sig på snabba vingar, kasta en
forskande blick uppifrån […]. (SV 13, s. 148)

Såsom Edqvist beskriver inramas ”Utveckling” av ”vinjetter som är ytterligare exempel på
kontrasteringen av land och stad”.228 Vidden av den kontrast som Edqvist påpekar studerade
vi ingående i kapitel 5 ”Fallet”. Då konstaterades att staden materialiserade den kognitiva
(vetenskapliga) metod efter vilken jaget utlade världen och varat. Nu liksom i inledningen av
”Odlad frukt” betraktas staden återigen ur ett fågelperspektiv. Förra gången var det Sten Ulv-
fot som därifrån på åsens höjd åstundande fallet ner i den stad han var tvungen att inträda i.
Den ampra erfarenheten av inträdet, jagets vandring i världen, har vi sedan fått följa. Därefter
kan vi observera den nämnda betydelsefulla avvikelsen från övriga noveller. Den består i att
jaget, för ögonblicket gestaltat av måsarna, redan i ett initialskede lämnar staden (”resa till
lugnare trakter”). Själva detta bortvändande är intressant. Eftersom staden så starkt förknip-
pas med den kognitiva metodens mekaniserade verklighetsuppfattning, torde bortvändandet
främja ett lösgörande från samma uppfattning. Låt oss se om måsarnas resmål, ett kartusia-
nerkloster i Mariefred, på något vis kan stödja antagandet.

[…] klostret beboddes av mänskor som icke brydde sig om denna världen och icke
heller önskade att världen skulle bry sig om dem. Detta var visserligen mycket
själviskt, men som det bidrog till lugnets bibehållande så var därom ingenting att
säga, av dem åtminstone, vilka älskade lugnet såsom måsarne nu gjorde. (SV 13,
s. 149)

Redan valet av miljö förefaller bekräfta jagets lösgörande från den yttre verkligheten eftersom
ett kloster kan sägas känneteckna avskildhet och inre åskådning. En annan mer explicit be-
kräftelse är att klostrets invånare så tydligt markerar ett bortvändande från yttervärlden (”icke
brydde sig om denna världen”). Vad får då denna avvikelse i ”Utveckling” för konsekvenser
vad gäller epifanin och det existentiella projektet?

                                                
227 Kanske är det just detta fenomen Heidegger åsyftar när han i Konstverkets ursprung, s. 73, skriver att konsten
är ”ett sanningens vardande och skeende. […] Konstens väsen - det vari konstverket och i synnerhet konstnären
har sin grund - är sanningens sig-sättande-i-verket”. Någonstans lär Heidegger också ha sagt, vilket kan förtydli-
ga det sagda men tyvärr inte här vederhäftigt beläggas, att ”art’s function is to unwrap the hiddenness of being”.
228 Edqvist, s. 206.



101

En möjlighet är att alldenstund relationen mellan jaget och yttervärlden avtar i intensitet
inträffar också en nivåsänkning av de rationella, kognitiva kategoriernas dominans. Yttervärl-
den (det andra) var incitamentet för både det uttryckta projektet på textytan och den kun-
skapsteoretiska ansatsen. Bortvändandet kan då ha en försvagande inverkan på jagets vilja att
vidmakthålla textytans projekt och den kognitiva metoden, vilket också antyds av beskriv-
ningen av klosterinvånarna (”icke heller önskade att världen skulle bry sig om dem”). På det
viset blir medvetandet i högre grad ställt inför sig självt. Det existentiella projektets funda-
ment, ångesten för intet, strävan efter mening och längtan efter ro, kan ges tillfälle till ökad
uppmärksamhet.229

Nästa fråga är vad följden blir av de kognitiva kategoriernas minskade inflytande. Till att
börja med kan vi konstatera att berättelsens två huvudpersoner Botvid och Giacomo är, till
skillnad från novellsamlingens övriga protagonister, något så ovanligt som aktivt arbetande
konstnärer.230 Uppgiften som Botvid har fått är att i klosterkyrkans kor måla Marie Bebådelse.
Men arbetet går dåligt på grund av hans tvivel inför hur det gudomliga ska återges – hur man
ska beskriva det obeskrivbara – och målningen överlåts därför åt Giacomo att slutföra. En
central frågeställning i novellen rör alltså konstens utövande och konstnärens funktion. I så
måtto är uppgiften, just som barnets lek och till skillnad från de andra novellernas ontologiska
påbud, inte ändamålsenlig ur ett positivistiskt perspektiv (men för detta ger på textytan som
sagt klostermiljön alibi). När kravet på ändamålsenlighet, som den kognitiva metoden impli-
cerar, alltså minskats, ger det en möjlighet för jaget att utlägga världen och varat genom emo-
tiva kategorier. Detta tycks i sin tur, med tanke på novellens frågeställning, aktualisera hung-
erns vägar (metoder) att få ro såsom det framstod i ”Det oskyldiga tillståndet”. Förutom kun-
skapen var dessa vägar leken och kärleken (Gud).231 Men dessa åsyftas nu i en mognare form.
Med kärlek menas inte den sinnliga utan en universell, gudomlig kärlek (Guds nåd); med lek
menas just uttrycket, det konstnärliga skapandet. Sålunda är en gissning att jaget i ”Utveck-
ling” söker skriva i riktning mot konsten och det gudomliga – mot epifanin. Men eftersom
temat inte är fullständigt blir det så att detta bearbetas kognitivt, varför en kluvenhet återigen
uppdagas.232 Kluvenheten blir tydlig i att Botvid och Giacomo representerar två diametralt
olika sätt att vara konstnär för att skapa sann konst.

                                                
229 Detta bör vi ge en kort kommentar. Ett blottläggande av smärta, tvivel och längtan efter visshet går ju tvärt
emot textytans idealistiska krav, en norm som då den överskreds framkallade skuld. Återigen är berättelsens
förläggande till klostret relevant i frågan. Man kan ana att jaget genom valet av plats inför oss vill legitimera
lösgörandet och inre åskådning, eftersom vi under normala omständigheter knappast förväntar oss något annat av
ett kartusianerkloster. Det förstärks av att jaget i ovan nämnda citat erkänner och urskuldar det självcentrerade i
projektet (”var visserligen mycket själviskt”). På detta vis föregriper jaget oss som läsare och våra eventuella an-
klagelser om själviskhet.
230 Vi kan påminna om att exempelvis Sten i ”Odlad frukt” hade en konstnärlig fallenhet och utbildning, något
som dock inte fyllde en funktion i den fallna världen och följaktligen inte heller i berättelsen.
231 Till huruvida detta kan vara riktigt finns all anledning att inta en skeptisk hållning, inte minst för att jaget på
textytan motsätter sig tanken, och vidare eftersom den poetiska metoden på intet vis är unik i författarskap.
232 Man kan tycka att diskussionen egentligen hör hemma under temat ”Rörelsen – en dialektik”. Men det finns
skäl att tro, att kluvenheten i detta fall leder vidare till en glimt av insikt och således får inräknas under temat
”Spår av epifani”.
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Konstnären som måste hämtas utifrån klostret håller på att bereda sig till det heliga
värvet genom sträng botgöring och försakelse. Täta överläggningar huru ämnet
skall behandlas hava skriftligen hållits mellan bröderna och Botvid Målare har rå-
kat i en svår anfäktelse med sig själv huru han skall framställa den heliga jungfrun i
det hemlighetsfulla ögonblick då hon mottager änglahälsningen Ave Maria gratia
plena, och blir underkunnig om sitt välsignade tillstånd. […] Han måste därföre å
ena sidan fasthålla det naturliga i förloppet, men å andra sidan icke glömma under-
verket, eller det onaturliga, och det var genom uttrycket i jungfruns ansikte han
skulle söka få fram det högsta osinnliga parat med det sinnliga. (SV 13, s. 151)

Beroende på att uppgiftens objekt är en religiös myt (”det heliga värvet”) och inte åtkomlig
för sinneserfarenheten, kan vi hos Botvid urskilja en estetisk problematik kring det konstnär-
liga utförandet (”söka få fram”). Det direkta, naturalistiska återgivandet av verkligheten (”det
naturliga i förloppet”, ”det sinnliga”) är inte för uppgiften tillräckligt utan erfordrar konstnä-
rens förnimmande av det sublima (”underverket”, ”det onaturliga”, ”det högsta osinnliga”).
Detta påminner till viss del om romantikens konstsyn; att konstnären genom den skapande
fantasin och det personliga uttrycket kan ge en vision av glorifierad konst.233 Men sättet för
Botvid att vara konstnär, att nå kontakt med visionen är tydligen inte att vara förlorad i nöjak-
tiga fantasier utan att vara lidande och uppoffrande (”sträng botgöring och försakelse”).

Motsatsen till denna syn på konsten och konstnären möter vi i Giacomo. Ett smakprov där-
på är scenen när han första gången möter Botvid som ligger halvnaken på golvet försänkt i
bön.

- Är det här pelarhelgonet Botvid, den store målaren! San Marco, sådant skelett!
Men vilken helveteshund har gnagit av benen! - Jag tror den djävulen beder! Och
vilken källarluft han andas! Opp med fönstret! Han drog sin värja och kastade av
hakarne. […] Botvid hade förskräckt sprungit upp för att fatta sin tagelskjorta, men
främlingen hade redan tagit den med det yttersta av sina fingrar och kastat den ut
genom fönstret!
- Ryssjor sätter man i sjön! Seså, gosse, fortfor han, är du rädd för mig? Jag är Gia-
como, född Jakob, målare nyss kommen från Italien; och det är jag som ska stryka
på din madonna della Pace Mari!!!æ, så att munkgumparne inte ska få en blund i
ögonen! (SV 13, s. 157 f.)

Ett betecknande drag hos det sätt att vara konstnär som Giacomo företräder är att han är helt
fri att vara, livsbejakande, utan ångest eller skuld- och skamkänslor. Till skillnad från Botvid
synes Giacomo orädd inför andras anklagelser (t.ex. ”kastat ut den genom fönstret”), han är
frispråkig och humoristisk. Hans syn på hur konst skapas är tämligen enkel och sekulariserad
(”stryka på din madonna”). I följande citat utvecklas resonemanget kring de båda sätten att
skapa den sanna konsten.

- Vad tror du egentligen på, Giacomo? började han [Botvid].
- På mina ögon och öron! Knappt det ibland, aldra minst då jag är sömnig, svarade
Giacomo och gäspade.

                                                
233 Helt utan skuld över det som kan uppfattas som självcentrerat i skildringen är nog jaget inte trots klostrets ali-
bi. Från början framställs Botvid som en asketisk och naiv idealist inför det heliga värvet när han ”ökade fastorna
och lät öppna ådern” (SV 13, s. 153). Således ironiserar jaget över Botvids konstnärstyp och riskerar därmed inte
att bli anklagat för något dylikt.
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- Tror du icke på något som icke synes eller höres?
- Nej, det har jag ingen rättighet till.
- Tror du då icke att det himmelska kan uppenbara sig för oss härnere?
- Jo Gud det gör jag visst! Jag vet att det redan har uppenbarat sig och att det up-
penbarar sig dagligen och stundligen.
- Har det gjort det för dig? Var? När?
- I allt som mitt öga ser och mitt öra hör! Tror du icke att Gud skapat världen? Nå!
Han har valt världen för att genom den uppenbara sig för våra ögon och öron!
[…]
- Och du skall måla madonnan?
- Ja! Hon har redan uppenbarat sig för mig! Vad är madonnan? En snickargesälls
fästmö som får veta att hon är i välsignat tillstånd! Hon kan inte se ut på mer än ett
sätt! Men för att kunna framställa det skönt, måste man ha sett det, ty det sköna är
det sanna!
- O, så du talar! Det sköna är det högsta, mena vi, det högsta som endast uppenba-
rar sig för några få Guds utvalda!
- Prata! Du ser just utvald ut! Har du hört talas om Italiens största mästare Raffaele,
som dog för några år sen! Han målade av sina älskarinnor och kallade dem madon-
nor och de äro nu upphängda i kyrkor där de tillbedjas. Vad mer? Raffaele älskade
dem för det de voro sköna, Gud uppenbarar sig i det sköna alltså!
[…]
- Det låter som sanning vad du säger, men jag känner att det är lögn! Gud skapade
världen skön, men djävulen kom emellan, och med synden kom det fula!
- God natt med dig gamle syndare, sade Giacomo och drog täcket över huvudet.
Sov gott. (SV 13, s. 163 f.)

Giacomo företräder en estetik utifrån en dubbel frontställning som dels verklighetsåtergiv-
ning, dels en omsorg om skönheten. Den sanna konsten härrör inte från konstnärens gudomli-
ga inspiration (”det har jag ingen rättighet till”) utan från sinneserfarenheten (”mina ögon och
öron”) som också är grunden för det sköna (”att kunna framställa det skönt, måste man ha sett
det, ty det sköna är det sanna!”). Det är en estetiserande imitationskult som dyrkar prakten,
tingen. Men vad Giacomo i sin skönhetsdyrkan gör är att han inte söker en förklaring till eller
bejakar det smärtsamma och meningslösa i världen.

Botvid lutar åt en estetik där sanning härleds ur intuitionen (”som icke synes eller höres”).
Detta kommer också till uttryck i relation till Giacomos förhållningssätt (”låter som sanning
vad du säger, men jag känner att det är lögn”). Här ser vi hur sinneserfarenheten, i det här
fallet hörseln (”Det låter”) ger en sanning medan förnimmelsen (”jag känner”) ger en annan
sanning (dvs. att det är ”lögn”). Och detta är ju det vi just redogjorde för, hur romantiken, till
skillnad från naturalismen, underströk konstnärens fundamentala roll i skapelseakten, och att
konsten skapades ur konstnärens sinnestillstånd, spontanitet och känslointensitet. Konstnären
fick närmast en upphöjd position som utvald med en gudomlig gåva, vilket också antyds ovan
(”det högsta som endast uppenbarar sig för några få Guds utvalda”). Dessa två olika fram-
ställningssätt blir förstås intressanta när man ser vilken sorts sanning konsten leder fram till.
Den ena tangerar en vetenskaplig verifierbar sanning, vilken vi vet att projektet på Svenska
ödens textyta eftersträvar (sanning och lycka åt alla). Den andra leder till en subjektiv sanning
vilket är målet för det intentionella projektet (den egna tillvarons mening). Medvetandets klu-
venhet mellan de två beror delvis på viljan att upprätthålla textytans projekt. Men uppenbarli-
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gen, vilket Botvid är ett tecken på, finns en önskan om den förnimmande och drömmande
metoden som är ärlig mot och ger uttryck för varat. Emellertid såg vi hur Botvids sätt att vara
konstnär bara gav uttryck för tillvarons smärta och lidande.

Därmed utkristalliseras en brytpunkt. Antingen har jaget att odla det personliga uttrycket,
att kanalisera tillvarons smärta, lidande osv. i relation till intet, vilket alltså verkar utesluta
tillvarons glädje, lust osv. Eller så kan jaget använda den exakta verklighetsåtergivnings tek-
nik på ett överestetiserande vis som innebär ett blasfemiskt bejakande av skönhet, lust och
njutning (som jaget tror ska infria den latenta drömmen om frihet att vara, dvs. frihet från
skuld, ångest osv.). Det senare bekräftas av en replik från munkarna om Giacomo:

För övrigt, tänkte man, vore han nog i stånd att måla en vacker tavla, huru gudlös
han än var, och gudlösa voro ju de flesta av hans yrke. (SV 13, s. 165)

Beslutet om vilket förhållningssätt jaget väljer i fråga om konstens och konstnärens funktion
framkommer i det att Botvid så att säga ”byter sida” och ansluter till Giacomos hållning. Med
andra ord överger jaget textytans förpliktigande ideal och ger sig hän enbart åt en hedonistisk
livsstil. Men längre fram i berättelsen händer något viktigt. Maria, som står modell för den
heliga jungfrun och tillika är Giacomos trolovade, drabbas av pesten. När hon ligger på döds-
bädden och den yttre skönheten gått förlorad i sjukdomens spår överger Giacomo henne. Hans
kärlek var följaktligen relativt ytlig i ordets rätta bemärkelse. Botvid däremot står henne bi
med risk för sitt eget liv till dess att hon dör. Botvid är tillbaka i samma belägenhet som i no-
vellens början. Liksom Skalin har noterat har rollerna dem emellan ”plötsligt inför dödens och
lidandets allvar blivit omkastade”.234 Detta åskådliggör det efemära och det värdelösa i den
njutningslystna skönhetsdyrkan som fäster sig enbart vid den yttre prakten och som inte för-
mår möta det ”fula”, varats smärta, lidande och meningslöshet. Nu kan vi göra den intressanta
iakttagelsen att jaget i mötet med döden, intet, i alla fall inte omedelbart låter protagonisten
fly eller dö (som var fallet i kap. 7 ”Döden”). Erfarenheten av Giacomos sätt att förhålla sig
till livets intighet gör att Botvid alltså återgår till det ”första” sättet att vara, men inte utan ha
utvecklats.

Han kände att han tillryggalagt ett nytt vägstycke och att han icke skulle kunna
komma längre. Livet stod för honom såsom endast medförande en skyldighet, en
uppgift nämligen den att få bli uppehållet. Det var åter en sådan där kretsgång i vil-
ken tanken löpte tills den föll ner dövad av yrsel. Äta och ätas, leva för att leva, dö
när man så skulle. Intet vidare! Därpå kom så harmen över allt spillt arbete, alla
mödor förgäves, all offervillighet, all hänförelse. Liksom jorden gick sin eviga
kretsgång kring solen utan andra än de beständigt återkommande växlingarne av
årstider och dygn, så skulle också världen gå sin; evigt nytt, men evigt börja om,
och allt nytt vore endast att ta upp gammalt. (SV 13, s. 193)

Därmed når vi ett tecken på epifani i den mening vi förstår temat. Citatet är ett exempel på hur
jaget genom berättandet har skrivit sig fram till en insikt. Konsten som kunskapsform har lett
fram till en sanning om hur tillvaron är. I den ingår upptäckten att det nya existerar vid sidan

                                                
234 Skalin, s. 139.
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av det gamla, det goda bredvid det onda, att leva tillsammans med att dö, njutning samman
med smärta, det mörka med ljuset. En liknande tanke ventilerar Ebba Witt-Brattström i en
kortare polemisk studie av ”Utveckling”. Hon menar, apropå novellens titel, att man som läsa-
re misstar sig om man ”spanar efter protagonistens utveckling mot ’mänsklig lycka’ i kultu-
ren. Men Botvids insikt är snarare att utveckling innebär att underordna sig naturens kretslopp
av liv och död. […] Botvid accepterar livets cykel – och novellen handlar sålunda mer om
natur, än om kultur”.235 Det är intressant att Witt-Brattström nämner lyckan, för den är ju må-
let i det existentiella projektet (personlig som allmän). Förstådd på det här viset består insik-
ten i att ”beständig lycka” är en chimär, att tillvaron likt naturen är en kretsgång mellan liv
och död, lycka och olycka. Det finns inget mål utan tillvaron är en ständigt fortgående dia-
lektisk vandring (”Äta och ätas, leva för att leva, dö när man så skulle. Intet vidare!”). Varats
mening (”Livet stod för honom såsom endast en skyldighet, en uppgift”) tycks inte kunna be-
stämmas utifrån den ontologiskt dogmatiska tesen. Det finns inte något entydigt svar på livets
gåta. Meningen tycks rätt och slätt ligga i acceptansen av varats ombesörjande (”att få bli up-
pehållet”). Men om något mål av karaktären evig lycka inte finns, vad innebär det för det ex-
istentiella projektets vidkommande? Ja, vi ska komma ihåg att projektets kognitiva metod var
ett verk av viljan och reflektionen. Liksom det är den skapande handlingen som lett fram till
den här insikten, blir det kanske så att jaget kapitulerar inför den kognitiva metoden, som ver-
kar oförmögen att hantera motsägelsen, den dialektiska rörelsen. Vidare är det intressant att
Witt-Brattström nämner acceptansen. Inom dess ram ligger att erkänna sin brustenhet, sin
svaghet och därmed börja ta ansvar för sitt vara. Det är en viktig aspekt av jagets insikt; att
acceptera hur tillvaron är och det lönlösa i att försöka undkomma ångesten, då intet är en del
av varat: ”Vara och Intet hör samman, men inte därför att båda – i ljuset av det hegelska be-
greppet om tänkandet – överensstämmer med varandra i sin obestämdhet och omedelbarhet,
utan därför att varat självt till sitt väsen är ändligt och uppenbarar sig blott i transcendensen
hos den tillvaro som hålles ut i Intet.”236

En annan variant på denna insikt kan uttydas i skildringen av de fyra dolda och förseglade
kamrarna på slottet. Var och en är försedd med ett insegel ovanför dörren. Det första rummet,
Jord, är ett kemiskt laboratorium; det andra, Luft, är ett planetarium; det tredje, Vatten, är en
Edens lustgård ”med kvinnan som en okroppsligt estetisk marmorstaty i centrum”237; i det
fjärde rummet Eld är dukat till gästabud. Det vittnar om sinnlig njutning och extas men under
ytan (grytlocket! SV 13, s. 167) hastar förruttnelsen. Rummen symboliserar de fyra elementen
vilka Giacomo sammanfattar för Botvid.

Det var en vis man som bebodde detta hus! Har du förstått de fyra inseglen ovan
dörrarne? Det tror jag icke! Det första hette jord! Där sökte han stoftets urämnen.
Han lade jord i sin degel och glödgade tills han fann urämnet – intet av vilket Gud
skapade världen. Det andra rummet hette luft! Han spejade i fjärrglaset för att finna
himlens hemligheter. Nattens dimmor lade sig på glaset, och vad såg han mer än

                                                
235 Ebba Witt-Brattström, ”Hypotesen om den kvinnliga läsaren och narratologins enögda mås”, i Feministisk
bruksanvisning, red. Claudia Lindén & Ulrika Milles (Stockholm, 1995), s. 96 f.
236 Heidegger, ”Vad är metafysik?”, s. 379.
237 Witt-Brattström, s. 99.
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hans blotta öga såg? En svärm lysande gnistor i mörkret och utom det – intet! Då
fann han att vad han sökte däruppe, redan fanns härnere. Vatten och eld, köld och
värme heta livets urkrafter, som hålla varandra i vila genom strid. (SV 13, s. 168 f.)

Därpå gör Giacomo en slutgiltig tolkning av det hela som, med Witt-Brattströms ord, består
av ”en vis mans utveckling mot att bejaka sin sinnlighet”.238 Witt-Brattström menar att novel-
lens handling ”motsäger honom [Giacomo] och pekar snarare mot en tolkning som ger dessa
rum status av gravkammare. Deras funktion är att understryka novellens tendens mot att visa
det futila i att söka kunskapen och skönheten i vetenskap, religion och estetik eftersom män-
niskan ändå ska dö, och livets mening, som vi såg att Botvid insett, endast är att uppehålla li-
vet”.239 Här tangeras det påstående vi ovan lade fram, dvs. det hopplösa i att försöka komma
till insikt medelst en kognitiv metod.240

Vidare kan vi notera att när mannen, slottsherren, med vetenskapens hjälp söker jordens
och alltings ursprung (”stoftets urämnen”) blir upptäckten att han finner just intet (”intet”).
Denna upptäckt följs av påståendet att ur intet uppstår varat (”intet av vilket Gud skapade
världen”). Men när slottsherren söker ett mer fysiskt, påtagligt svar (”himlens hemligheter”)
kan detta intet emellertid inte erfaras med sinnena (”vad såg han mer än hans blotta öga såg?
En svärm lysande gnistor i mörkret och utom det – intet!”). Insikten förefaller vara att intet
icke är åtkomligt för det kognitiva, för den reflektiva förståelsen.241 Av citatet ovan blir vi
återigen varse hur paradoxernas dialektik, det cykliska mönstret (”Vatten och eld, köld och
värme heta livets urkrafter”) är en del av jagets insikt som snuddar vid syntes: det är förbin-
delsen till just själva förvandlingens ögonblick, övergången mellan två tillstånd, som sluter
cirkeln och utgör motsatsernas harmoni (”hålla varandra i vila genom strid”).242 Detta kan vi
också knyta till drömmen om det auratiska tillståndet – kreativitetens omedelbara, oregel-
bundna och förnimmande sätt att vara (som i ”Det oskyldiga tillståndet”) – som är en frihet att
vara som det är. Det är en identitet som inte vilar stabilt i sig själv utan som existerar genom
sina förvandlingar. Det är m.a.o. ett identitetsbegrepp som alltjämt utgör en provokation mot
det existentiella valet, mot det klassificerande tänkandet och mot textytans projekt. I Svenska
öden och i ”Utveckling” märker vi, som sagt, endast spår av en omvändelse mot drömmen,
mot den poetiska metoden, emedan fruktan för skulden och ångesten för intet ännu håller ja-
get kvar i den nyttoestetik som det existentiella projektets kognitiva metod målar upp.243

                                                
238 Witt-Brattström, s. 99.
239 Ibid.
240 Jfr exempelvis med scenen i Ett drömspel där de fyra fakulteterna (förgäves!) bråkar om vem som ”är” san-
ningen (SV 46, s. 102 ff.).
241 Jfr Ett drömspel och dörren som döljer världsgåtans lösning. I nedanstående citat har dörren just öppnats:
”MEDIC. Där är ju intet! DOTTERN. Du sade’t! Men du förstod det intet!” (SV 46, s. 109.)
242 Jfr t.ex. Herakleitos i Fragment, Kykeon, 8, övers. Håkan Rehnberg & Hans Ruin (Malmö/Lund, 1997),
s. 175: ”Det vilar i omvandling.” samt Ett drömspel: ”Denna underliga värld av motsägelser!” (SV 46, s. 58.)
243 I ”Utveckling” avfärdas konsten som onyttig lek: ”Säg mig en sak! Vad gör du här i livet? - Jag arbetar! - Nej,
det gör du icke! Du leker!” (SV 13, s. 186.) Jfr den förändrade inställningen i Ett drömspel: ”DIKTAREN Då vet
jag vad dröm är…--- Vad är dikt? DOTTERN Ej verklighet men mer än verklighet … ej dröm men vakna
drömmar… DIKTAREN Och mänskobarnen tro att vi diktare blott leka … hitta på och finna upp!
DOTTERN Väl är det, min vän, ty eljes skulle världen läggas öde av brist på uppmuntran. Alla skulle ligga på
rygg och titta åt himlen; ingen skulle ta i tu med plog och spade, hyvel eller hacka!” (SV 46, s. 91.)
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En annan aspekt av epifanin var den som förknippar konstens födelse med det gudomliga.
Som vi minns från ”Det oskyldiga tillståndet” var en Gudsauktoritet tydlig och exempelvis
bönen, en form för människans omedelbara förbindelse med Gud, var en väg för hungern att
stilla fruktan och få ro. Av detta märks sedan flera spår i Svenska öden trots att textytan (ge-
nom och efter valet) ställer sig uttalat kritisk mot den religiösa auktoriteten. Särskilt påtagligt
är naturligtvis att texten myllrar av bibliska myter, Kristusallusioner och mer eller mindre di-
rekta bibelcitat: Helgonbilden av Maria och Jesusbarnet (SV 13, s. 8), Herrens strafftal till
Adam ur 1 Mosebok (SV 13, s. 10), liknelsen om den rike mannen och Lasaros ur Lukas 16
(SV 13, s. 42, 45), ”den förste frågaren” som syftar på Eva i skapelseberättelsen (SV 13, s.
74), legenden om hur Jakob brottas med Gud ur 1 Mosebok 32 (SV 13, s. 84), ”ätom, drickom
och varom gladom ty i morgon skolom vi dö!” ur 1 Korintierbrevet 15:32 (SV 13, s. 194,
175).244 Förutom det indirekta inflytandet på en berättarteknisk nivå avslöjas Gudsauktoriteten
på andra nivåer.

- Det är med gamla barndomsföreställningar som med vissa sjukdomar, de kunna
avlägsnas och botas till en viss mån, men de slå upp igen, de komma tillbaka! (SV
13, s. 179)

Botvid stod andlös nedanför och fick ett återfall av barndomsföreställningar ty han
bad en tyst bön till den heliga jungfrun. (SV 13, s. 182)

- Bed Botvid! Bed för mig!
Men sedan smärtan gått över tillade han:
- Hör inte på när min tunga talar dumt! Ser du, det sitter gammalt damm kvar i
minnets vrår, och när plågan kommer rörs det upp, men det betyder intet! Min själ
är icke svag, men min starka, härliga kropp är det! […] Botvid gjorde ett korsteck-
en över den döde, föll på knä och höll en kort bön. (SV 13, s. 195 f.)

Vad kan då dessa iakttagelser rimligen ha för betydelse? En förklaring kan vara, som Per Sto-
unbjerg presenterar i en artikel om Strindbergs förhållande till myten, att ”enten vi skriver
selvbiografier eller ej, kan vi ikke lade være med at fortolke vores liv. Vi behøver fortælling-
er, myter og metaforer for at forstå os selv og tillfredsstille vort begær efter mening og hel-
hed”.245 Betraktad på detta vis blir den kristna åskådningen ett sätt att utlägga varat och värl-
den, ett sätt att söka varat. Den ger lindring åt jagets ansträngning att genomleva det yttre me-
ningslösa lidandet, dvs. ångesten för intet (döden), som vilket insikten förmedlat är en del av
hur tillvaron är. Det skrivande subjektet kanaliserar smärta, ångest och hopp i riktning mot
just det gudomliga. Med konsten söker jaget den gudomliga nåden, dvs. en befrielse från va-
rats smärta genom Guds kärlek.

En avslutande fråga är hur troslärans särart kan beskrivas, den som jaget inte erkänner men
ändå lånar orden från, talar med och, tidvis, tillskriver sin längtan. Vi har berört den tidigare, i
synnerhet i ”Högre ändamål”, och i ”Utveckling” finner vi en sammanfattande bild:

                                                
244 Intressant hade varit att ta del av hur Kärnell skulle beskriva den religiösa bildmetaforiken, men tyvärr inne-
fattas denna inte i hans avhandling.
245 Per Stounbjerg, ”Myte, maske, melodrama”, i Ny Poetik 1995:4, s. 66, min kurs.
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Och vi gå framåt säger man! Hur långt framåt hava vi icke gått från de första krist-
nes fromhet, deras förakt för jordiska ägodelar, deras hat mot förtryckare, deras
kärlek inbördes! Varje litet framsteg vi taga är ju endast ett steg tillbaka till det för-
sta oskyldiga tillstånd vi en gång lämnat. Låt oss gå tillbaka alltså, men långt till-
baka, förbi kloster och helgon och påve, tillbaka till apostlarnes tider då alla voro
förbrödrade i kärleken, då intet fanns att kivas om, och alla voro eniga i en tro, ett
hopp! Låt oss återvända ända fram till Kristus igen med vilken världen föddes om!
(SV 13, s. 191)

Det som betonas är kärleken och att en tro utan kärlek är futtig (”Hur långt framåt hava vi
icke gått från de första kristnes fromhet”).246 Kärlekens budskap manifesteras i Kristussym-
bolen (”Kristus”) och att Jesus dog för sin kärlek till människorna (”med vilken världen föd-
des om”). Den korsfäste – en centralsymbol i den kristna tron – är försoningens och medli-
dandets yttre tecken. Han är hoppet om nåd och syndaförlåtelse som, vilket är viktigt, kan
upphäva skulden. En annan indikation på kärleksbudskapet är jagets allusion på 1 Korintier-
brevet 13 och lovprisningen av kärleken (”förbrödrade i kärleken […] eniga i en tro, ett
hopp!”). Den alluderade bibeltexten heter ”Vägen framför andra: kärleken”. På sätt och vis
beskriver den jagets oskuldsfullhet, splittringen mellan vara och sken och drömmen om frihet
att vara, och får därför avsluta det här kapitlet: ”När jag var barn talade jag som ett barn, för-
stod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det
barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min
kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består
tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.”247

                                                
246 En möjlig aspekt av kärleken, som inte undersöks i den här uppsatsen, är att jaget förväxlar den universella
kärleken med den sinnliga kärleken till kvinnan. I Svenska öden ställs också kvinnan genomgående i ljus dager.
För jaget förkroppsligar kvinnan medlidandet, hon förmedlar helhet till den enskilde individen. Dessa förvänt-
ningar kan hon givetvis inte bemöta i längden. Kanske är det orsaken till raseriet inför kvinnan i vissa av Strind-
bergs verk.
247 Bibel 2000, Bibelkommissionens översättning (Stockholm, 1999).
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9. SAMMANFATTNING OCH SLUTDISKUSSION

Uppsatsens utgångspunkt var ett intryck av kluvenhet i Strindbergs novellsamling Svenska
öden och äventyr. Samtidigt som texten förmedlade en bild av verkets ”jag” som visst, oför-
skräckt och obestridligt, fanns där sprickor som vittnade om tvivel, ovisshet och fruktan.
Detta lade grunden för uppsatsens syfte att undersöka kluvenheten i Svenska öden. Metoden
för syftets genomförande var tematisk kritik och analysarbetet delades upp i tre etapper. Den
första var att beskriva medvetandets – jagets – existentiella projekt i Strindbergs imaginära
universum och vilken roll kluvenheten spelade i detta. Utifrån denna beskrivning av det exis-
tentiella projektet ledde uppsatsen till nästa etapp att undersöka kluvenhetens källa. Det gjor-
des till största del mot bakgrund av Tjänstekvinnans son I-II. Den tredje etappen var att se hur
det av kluvenheten föranledda existentiella projektet förverkligades i Svenska öden.

Analysen av medvetandets intentionalitet visade att jagets djupaste strävan i det existenti-
ella projektet var sökandet efter varats mening. Upprinnelsen var att jaget plågades av en oro,
en ångest inför en frånvarande mening, intet, i tillvaron. Det väckte en önskan att mätta käns-
lan med tanken, det föranledde ett sökande bland olika läror och filosofier. Men jagets sökan-
de efter mening visade sig vara motsägelsefullt. På textytan gav jaget sken av med förvissning
ha valt en rationell, vetenskaplig metod. Samtidigt bestreds den föregivna övertygelsen av ett
drömmande språk, av en poetisk metod. En närmare granskning av detta motsägelsefulla upp-
dagade skillnader i det existentiella projektet beroende på textens nivå. I det fördolda på tex-
tens djup var medvetandet riktat mot att bemästra tvivel på den rationella metoden för att
kunna nå insikt och få ro. Men på textytan framställs jaget inte alls som oroligt eller splittrat
och eventuella problem sades inte alls härröra från den egna tillvaron. Ty på textytan projice-
rade jaget tvärtom tvivel, oro och meningslöshet på världen. På så vis kunde jaget underlägga
sig skapelsen, kritisera den för att vara illvillig och ofullkomlig, och därefter ägna sig åt att
reducera detta yttre kaos till mening och syntes. Alltsammans med den efterverkan att jaget
självt framstod som antingen en hjälte – gott, samlat och insiktsfullt – eller som ett offer för
en illvillig värld och mänsklighet. Strävan efter varats mening och inre frid hade omvandlats
till strävan efter världsgåtans lösning och utopisk världsharmoni. Därefter tog det stopp för
analysen. Vissa mönster har utkristalliserats, som att jaget stigit ur sin egen kluvenhet och lagt
den mellan sig och världen, men fortfarande var den ursprungliga orsaken till kluvenheten
höljd i dunkel. För att komma vidare blev det nödvändigt att gå tillbaka till jagets förflutna så-
som det skildras i Tjänstekvinnans son.

Under temat ”Det oskyldiga tillståndet” kännetecknades barndomen till en början av fri-
heten att vara. Det typiska sättet för jaget att vara i världen var genom den intuitiva, omedel-
bara och föränderliga stämningen. Samstämmigheten med nuet gör att jaget ännu undgår att
förvrängas av reflexionens omdömen eller behovet att omvandla världen för att tillfredställa
sina behov. Men varat i världen är inte alltigenom harmoniskt. Jagets tillvaro genomsyras av
två ursprungliga stämningar; fruktan och hunger. I relationen till andra människor upplever
jaget hur hela dess väsen görs om intet. Det ständiga avvisandet tycks väcka fruktan för att
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inte vara älskat, ja, en skuld över att jaget är. Av fruktan för avvisandet försöker jaget forma
den yttre identiteten – dvs. att dölja svaghet och känslosamhet och framhäva styrka och för-
stånd, tacksamhet och gudfruktighet – för att vinna den, i jagets ögon, normerande auktorite-
tens kärlek (föräldrar, Gud och mannet). Jämte den tilltagande kampen för att vara älskansvärt
är lekens fantasier och drömmar en inre oanfäktad tillflyktsort där jaget ännu är fritt att vara
som det är. Under årens lopp bryter reflexionen gradvis fram och jaget genomskådar dubbel-
livet, hos både andra och sig självt. Med det självständiga tänkandet erövrar jaget makten att
uppdela världen och tillvaron mellan sant och falskt, mellan rätt och fel, en förmåga som tidi-
gare och utan förebehåll betrotts auktoriteten. Vidare tar reflexionen kontroll över situation
och handling på bekostnad av jagets spontanitet och omedelbarhet. En yttre oberoende gestalt,
som till synes kapar bindningar till familjära och gudomliga instanser för att ta individuellt
ansvar, växer fram. Likväl är jaget inte alls fritt från barndomens skuld, fruktan och hunger.
Likväl råder en inre osäkerhet när jaget reflekterar i pragmatiska banor kring den egna sanna
identiteten. Detta bidrar till att jaget när det skall inträda i vuxenvärlden drar slutledningen att
steget fordrar ett existentiellt val. Om jaget ska undvika att bli tillintetgjort, om jaget ska vin-
na mannets kärlek (den auktoritet som återstår) och undvika fruktan för skulden som väcker
ångesten för intet, då måste ett beslut fattas ifråga om tillvarons mening och mål.

Under temat ”Valet” utkristalliserades det existentiella projektet i sin helhet. På textytan
var jagets syfte att med kunskapen som metod avslöja sanningen om hycklande auktoriteter
för att skapa enhet i världen och lycka åt alla. Detta program, uppenbart pragmatiskt, ger jaget
(och det konstnärliga skapandet) alibi för dess existens. Ingen kan anklaga jaget för att inte
vara till nytta eller för att ligga mänskligheten till last. Det gav rättmätiga skäl att vara. Livs-
valet speglade det idealvara som jaget vill vara: upplyst, moraliskt, oberoende, trovärdigt, al-
truistiskt, målmedvetet, oförskräckt, manligt. Men samtidigt kunde vi se hur valet av yttre
identitet var anpassat efter barndomens normerande auktoriteter. Djupt under konstgreppen
präglas jaget fortfarande av fruktan för skulden och intet, längtan efter ro och tvivel på vad
som är den sanna identiteten. Ovissheten kring den egna tillvarons mening medför att jaget
föresätter sig att med viljan forcera hinder – tvivlen – för tänkandet, den metod som söker
överbrygga icke-mening och ge insikt och harmoni. Med sig in i den dygdiga ansträngningens
framtid som idealvarat implicerar, bär jaget drömmen om det svunna oskyldiga tillståndet, om
varats omedelbarhet och spontanitet. Därmed hade vi frilagt kluvenhetens grunder och hur
den emanerade i det existentiella projektets dubbla aspekter.

Nästa uppgift var att se om och hur det existentiella projektet implementeras i Svenska
öden. Eftersom en följd av valet var ett intellektuellt syndafall, blev det naturligt att projektets
utveckling strukturerades just kring temat ”Fallet”. I prologen till ”Odlad frukt” tecknades
övergången mellan barnavärldens elegiska tillstånd och uppvaknandet i en fallen värld. En ny
föreställningsvärld, präglad av den valda, rationella metoden, skulle börja ta form. Särskilt
antog den gestalt av en manifest naturvetenskaplig ideologi. Den inringade styrande auktori-
teter som skulle angripas och föreberedde sålunda för textytans syfte. Samtidigt på textens
djup arbetade jaget med att parera fallets hotande avgrund – tillvarons meningslöshet, ånges-
ten för intet. Den rationella synen observerar det andras varierande uppfattning om tillvarons
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”mål och mening”, de s.k. ontologiska påbuden. Dessa konkreta uppgifter anammar jaget och
hemfaller åt i sökandet efter varats mening. De blev också styrande för novellernas händelse-
förlopp.

När det existentiella projektets syften på textytan och textdjupet skulle förverkligas, när te-
ori skulle bli praktik, tog processen form av temat ”Rörelsen – en dialektik”. På ytan kunde
det med lätthet urskiljas hur valet av idealvara, den yttre identiteten och den fria viljan, ge-
staltades och manifesterades. Jaget anklagar familjeinstitutionen, statsmakten, kyrkan, kultu-
ren osv. för moraliskt förfall, undanhållande av sanningen och hindrande av mänsklig lycka.
Men på textens djup vållar genomlevandet av de ontologiska påbuden jaget problem. Dessa är
med reflexionens hjälp kalkylerade att dels ge mening och personlig lycka, dels behaga aukto-
riteterna. Knappast stigna ur en inre övertygelse orsakar tvivlet därpå just ett besvärande hin-
der för viljan att nå den harmonierande friden. Det tvivlet konkret strandar på är en mängd
motiv – nytta och nöje, altruism och egoism, sanning och lögn osv. – som är normer från
barndomen och komponenter i bryderierna kring vilket som är den sanna identiteten. Jaget
försöker överkomma tvivlet genom ett dialektiskt resonemang. Resonemanget förs både ge-
nom den enskilda protagonisten och av att jaget växlar position och perspektiv mellan olika
protagonister och noveller. Men dialektiken leder inte till syntes. Istället finner sig jaget stän-
digt och till sist fångat i en och samma återvändsgränd – det oblida ödet – och därför kan no-
vellerna inte få ett s.k. ”lyckligt slut”. Samtidigt vägrar jaget att självt ta ansvar för sitt öde,
för dialektikens misslyckande och för meningslösheten. Därför, genom ett berättartekniskt
grepp, lägger jaget skulden för alla sina misslyckanden på auktoriteten (vars kärlek jaget vill
ha och har anpassat sig efter). Detta grepp är också en avledande manöver för att jaget på
textytan ska slippa framstå som tvivlande och oviss. En orsak till det var, som vi vet, att den
yttre identiteten anpassades efter ett ideal som jaget vill vara. Det är mellan idealvarat och det
sanna varat som dialektiken djupast sett kretsar (och som orsakar jagets upplevelse som
fånget). Att vara fri innebär att vara sig själv. Även om jagets manifesta vilja är fri, är viljan
bara en del av jaget som inte täcker helheten; friheten att drömma, fantisera osv. men också
friheten att vara oviss, sönderbruten och att få misslyckas. Endast i denna frihet att misslyckas
på ett äkta sätt ligger också möjligheten till insikt och förändring.

Att jaget ännu inte äger denna frihet blev tydligt i det mötet med intigheten och menings-
lösheten, dvs. temat ”Döden”. När jaget misslyckats att nå mening och ro via de ontologiska
påbuden återstår ingenting förutom meningsförlustens tomrum. Här fanns möjlighet till en
kvalitativ förändring men jaget förmår inte möta intigheten. Snarare undviks den kategoriskt
genom att jaget söker syndabockar, skyller på andra, låter protagonisterna fly eller fysiskt gå
under, medan jaget självt söker vidare i verk efter verk.

Men i Svenska öden skymtade stundom, under temat ”Spår av epifani”, en triumf över dö-
den, en väg till varat och insikt. Där antyddes hur jagets rationella metod i sökandet efter varat
senare omvänds till en poetisk, hur varat och världen återigen utläggs även genom stämning-
en, dvs. förnimmelser, känslor osv. Det i sin tur möjliggör något som tänkandet motstrider –
en grundläggande insikt i det motsägelsefulla. Paradoxalt nog ligger insikten i att acceptera
att tillvaron är en dialektisk rörelse, en evig gång mellan vara och icke vara, föränderlighet
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och evighet, lycka och olycka osv. Vidare är epifanin förbunden med en uppfyllelse av jagets
längtan efter att vara fri (att vara sig självt och inte efter idealvarat) precis som i ”Det oskyldi-
ga tillståndet”. Ty liksom den poetiska metoden är en väg för jaget att kämpa med intet, att
avtvinga det mening och få icke-varat att vara, är den också en väg mot barmhärtighet och
försoning i Guds nåd.

Efter denna sammanfattning ska vi avslutningsvis se om ett helhetsperspektiv på analysre-
sultatet kan sprida ett annat ljus över författarskapskontexten i allmänhet. Det existentiella
projektet har organiserat sig kring sex teman: ”Det oskyldiga tillståndet”, ”Valet”, ”Fallet”,
”Rörelsen – en dialektik”, ”Döden” och ”Spår av epifani”. Varje tema har visat sig betingat av
det föregående och vara en förutsättning för det efterföljande. Sammanfogade i en struktur
bildar de, som vi kan se, ett existensmönster som ligger immanent i texten. På något vis ver-
kar det här mönstret bekant. Vid närmare begrundan ser vi att det är påfallande likt den krist-
na, centrala myten om frälsningshistorien. Per Stounbjerg påpekar i den tidigare nämnda arti-
keln ”Myte, maske, melodrama” att frälsningshistorien är en vanlig, litterär figur inom den
självbiografiska genren. Alltsedan Augustinus har ett typiskt förlopp varit ”naturlig barndom
–> fald og eksil –> vandring, rejse, pilgrimsfærd –> krise –> epifani og omvendelse –> forny-
ele og genkomst”.248 Att iscensätta sin personliga livshistoria genom utanförskapets mytolo-
giska bilder, handlingar och mönster är, menar Stounbjerg, självbiografins grundpelare. Men
uppsatsen visar att denna för självbiografin typiska struktur kan, ur ett fenomenologiskt per-
spektiv, återfinnas som ett immanent existensmönster även i den fiktiva texten.249

En i anslutning tankeväckande fråga är om existensmönstret kan ligga immanent även i
Strindbergs hela författarskap. En grundtanke hos tematisk kritik är ju att medvetandet
strömmar genom alla verkens olika stämmor och element. Det enskilda verket, såsom Svenska
öden, kan sålunda, med stöd av hermeneutikens hävdvunna cirkel, spegla tendenser hos tota-
liteten. Synsättet öppnar för en förståelsemöjlighet att sökandet efter varats mening i Strind-
bergs imaginära universum spänner från det första verket till det sista.

Om vi helt kort ställer Strindbergs författarskap mot vårt existensmönster kan man ana vis-
sa beröringspunkter. Som vi redan sett grundläggs det existentiella projektet i Tjänstekvinnans
son (”Det oskyldiga tillståndet” och ”Valet”). I Strindbergs naturalistiska diktning under
1880-talet, vilken väjde för den med sanningen oförenliga konsten, initieras och problematise-
ras det rationella sökandet efter mening (”Fallet” och ”Rörelsen – en dialektik”). I takt med
misslyckandena ter sig verkens sökande allt intensivare. Det blir tydligt inte minst under
1890-talets Infernokris, av dess fruktlösa vetenskapliga ambitioner och alkemiska storhets-
drömmar. Krisen omskakar Strindbergs naturvetenskapliga livs- och världsåskådning i grun-
den (”Döden”). Därefter kan man från sent 1890-tal och det nya seklet urskilja en förskjutning

                                                
248 Stounbjerg, s. 66.
249 I förbigående kan vi notera att utvecklingsmönstret till viss del även korresponderar med punkter i Aristoteles
klassiska poetik (förveckling, peripeti, upplösning osv.). Då kan man undra vad dessa överensstämmelser bety-
der? Kan det vara så, att fenomenologin avtäcker ett mönster nedsänkt i existensen och som är ontologiskt så till
vida att det föregår, men avspeglas i, den religiösa myten och den narratologiska klassifikationen? Att svara på
den frågan är inte möjligt eller ens nödvändigt, men som tankelek är den onekligen kittlande.
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i hans verk (”Spår av epifani”). Det existentiella projektet leder in på religionens och konstens
väg. Verklighetsbegreppet är statt i omvandling. Swedenborgs åskådning lever hos Strindberg
”som stämning och tillfällig insikt; stundom och glimtvis kan han ana urbilderna ovanför
verklighetens ofullkomliga och förvanskade ting”.250 Stilen i skapandet blir friare, mer dröm-
mande och är inte lika bunden av kravet på objektivitet i diktningen. Skenet av den forna för-
fattarfurien omdanas och fördjupas allt eftersom sökande och lidande, skuld, ånger och läng-
tan efter försoning ges obegränsat spelrum på verkens ytplan. Denna utveckling belyses av
bekännelseskrifter och botgörardramer, av fantasins utlopp i egenartade sago- och mysterie-
spel och dramatiska poem där Ett drömspel kanske står som det främsta. Och kanske kan
Strindberg själv sägas ge luft åt dessa tankar när han, i ett förord till Tjänstekvinnans son skri-
vet så sent som år 1909, beskriver sitt allomfattande livsverk som en rad ”ökenvandringar”,
präglat av ”sorg, förtvivlan; absolut skepsis”, men också av ”återfunnen Tro, Hopp, Kärlek”
och, på tal om sökandet efter varats mening, ”full bergfast Visshet” (SV 21, s. 266 f.).

                                                
250 Kärnell, s. 285
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