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Abstract 
 
Dag Wellander: Meaning – memory: oblivion. A reading of Birgitta Trotzig’s The mud kings 
daughter. Master of Arts paper. Written in Swedish. 115 pp. Department of Literature and History 
of Ideas, Stockholm University, SE – 106 91 Stockholm 
 
 
The purpose of the paper is to treat one question, including the consequences of it’s answer, the 
question if The mud kings daughter is a text that has meaning. The question is in a first series of 
steps being approached by the way of scrutinizing the meaning found in the text in accordance with 
the methodology applied by those four dissertations that are available on the subject, i.e. on The 
mud kings daughter. These examinations do not find that the alleged forms of meaning stated by 
the dissertations is being produced by the text. On the contrary striking similarities is being found 
between these alleged forms of meaning on the one hand, and on the other the unfounded, 
disambiguated meaning that,  according to Shoshana Felman, Freudian and anti-Freudian critics 
alike, have said is to be found in Henry James’ short novel The Turn of the Screw. In a following 
series of steps – some of which are being taken on Jacques Derrida’s advice – the rhetorical 
functioning of the textual ambiguity is observed and often found to be enchanting, whereupon the 
rhetorical necessity of the textual ambiguity is found to be affliction.  

This split between the rhetorical functioning of the textual ambiguity as rather enchanting, 
and the rhetorical necessity of the textual ambiguity being affliction, is then treated as something 
that hardly could be understood, and, accordingly, as something that might be understood as 
something that could not be understood. The idea is being put in that this split could be thought of 
as an inversion of oblivion into a living memory of a forgotten reading impression, an idea that is 
being inspired by the inversion of oblivion into a living memory in Marcel Proust’s In Search of 
Lost Time. 

 
Keywords: Birgitta Trotzig, Shoshana Felman, Jacques Derrida, Marcel Proust, meaning, 

ambiguity, memory, oblivion.   
 
 

 



                                                                       3                                                                   

 

1 Syfte, Metod och Inledning ......................................................................................... 1 

2 Mening........................................................................................................................ 2 
2.1 Den beprövade erfarenheten .....................................................................................................................2 

2.1.1 Felman - en studsmatta ......................................................................................................................2 
2.1.2 Trotzigs poetiska teori och praktik ...................................................................................................4 

2.1.2.1 Fem användningar av Trotzigs poetik ......................................................................................7 
2.1.3 Felman – första studsen ...................................................................................................................12 

2.2 De fyras exempel ......................................................................................................................................16 
2.2.1 Tyrbergs kontrakt.............................................................................................................................16 
2.2.2 Anderssons överskridande...............................................................................................................19 
2.2.3 Pirholts intention ..............................................................................................................................23 
2.2.4 Baks synd..........................................................................................................................................31 

2.3 Ambiguitetens villkor ...............................................................................................................................38 
2.3.1 Felman – andra studsen ...................................................................................................................39 

2.4 Ambiguitetens funktion ............................................................................................................................44 
2.4.1 Compositio .......................................................................................................................................44 

2.4.1.1 Compositio, typografiska pauser 1 .........................................................................................44 
2.4.1.2 Compositio, typografiska pauser 2 .........................................................................................46 
2.4.1.3 Compositio, citat ......................................................................................................................53 

2.4.2 Dispositio..........................................................................................................................................66 
2.4.3 Génus ................................................................................................................................................72 
2.4.4 Narratio .............................................................................................................................................77 

2.4.4.1 Narratio, namn .........................................................................................................................77 
2.4.4.2 Narratio, plats ...........................................................................................................................80 
2.4.4.3 Narratio, tid ..............................................................................................................................82 
2.4.4.4 Narratio, frågor och undantag .................................................................................................87 

2.4.5 Decriptio ...........................................................................................................................................88 
2.4.5.1 Descriptio, poetisk produktivitet.............................................................................................88 
2.4.5.2 Descriptio, bilder?....................................................................................................................90 
2.4.5.3 Descriptio, konstellationer ......................................................................................................91 

2.5 Ambiguitetens nödvändighet ...................................................................................................................92 
2.5.1 Felman – tredje studsen ...................................................................................................................93 

3 Minne: glömska..........................................................................................................97 

4 Slutdiskussion ..........................................................................................................109 

5 Sammanfattning .......................................................................................................112 

6 Källor.......................................................................................................................113 



 

 

 
Till 

Susanne 
som stod ut 

 
* 

 
 
 
 
 

1 SYFTE, METOD OCH INLEDNING 
 
 

I 

 

Uppsatsens syfte är att ta sig an en fråga – inbegripet svarets konsekvenser – nämligen den 

om Dykungens dotter är en text som har mening, vilken fråga studien tar sig an i kapitlet 

”Mening”, medan den tar sig an svarets konsekvenser i kapitlet ”Minne: glömska”.  

 

 

II 

 

Metod, och även tidigare forskning, diskuteras återkommande som en integrerad aspekt av 

sökandet efter om texten har mening, under det att metoddiskussionen skjuts åt sidan vid 

behandlingen av det tack vare På spaning efter den tid som flytt inspirerade och 

framkastade förslaget om konsekvenser i form av glömskans inversion, eftersom glömskan 

antas sakna metod.  

 

 

III 

 

Som inledning kunde sägas att arbetets mål, ligger bortom dess syfte, och är att ge ordet till 

Birgitta Trotzigs Dykungens dotter, ett mål vi förhoppningsvis kan tycka vi lyckas 

förnimma, efter den vindlande vandring som börjat och som ska utmynna i att ordet går till 

Birgitta Trotzig. 
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2 MENING 

                    ”Ordning leder till alla dygder; men vad  
                          leder till ordning?”1 
 
                    ”/S/å snart det teoretiserande förnuftet 

                   söker bedöma konstverk,  
                   blir genast allting flytande;  
                   man kan bevisa vad som helst”.2 
 
 

2.1 Den beprövade erfarenheten 
_ 

 

Är Dykungens dotter en text som har mening?3 Svaret på den frågan måtte vara att söka 

hos texten själv. Om det är svårt, eller rent av omöjligt, att bortse från den beprövade 
erfarenheten – från den mening, om alls någon, som texten avkastat enligt tidigare studier – 

måtte avgöras av texten och inte av studierna. Om texten antas härbärgera sin eventuella 
mening, kunde i gengäld tolkningserfarenheten användas instrumentellt, som ett sätt att 

närma sig frågan om texten har mening. Avsikten behöver därmed varken vara att göra 

dessa studier rättvisa, eller att dammsuga hela Trotzig-litteraturen på jakt efter varje smula 
mening som den utläst ur Dykungens dotter. Syftet med den avsiktligt diskriminerande och 

ofullständiga granskningen av andra studier blir då i stället att genom dem närma sig 
Dykungens dotter vad gäller dess mening, att närma sig frågan om textens mening, att ta 

de första stegen, och då inte mot meningen, utan mot hur texten skapar mening.  

 

2.1.1 Felman - en studsmatta 
Att detta tillvägagångssätt är tacksamt ska förhoppningsvis visa sig, men det har ingen 

annan teoretisk utgångspunkt, än antagandet att oavsett vilken mening eller vilka olika 

former av mening, som utläses ur texten måste den eller dessa, för att vara hållbara, för att 

vara teoretiskt acceptabla, grunda sig i de sätt på vilket texten skapar mening. Häri ligger 

onekligen en hund begraven, vilken det är lika så gott att omgående gräva upp. Antagandet 
                                                
1 Georg Christoph Lichtenberg, Kladdböcker, övers. Peter Handberg, Kykeon 3, (Lund 1991), s. 
56. 
2 Marcel Proust, Den återfunna tiden, övers. Gunnel Vallquist, (Stockholm 1993), s. 229. 
3 Den text som avses här, liksom i sidhänvisningarna inom parentes är, såvida inte annat särskilt 
anges, första utgåvan: B. Trotztig, Dykungens dotter. En barnhistoria, (Stockholm 1985). 



                                                                       3                                                                   

som sådant är knappast jungfruligt. Snarare riskerar det väl dra med sig hela frågan om 

dikten, om vad den är och om hur den verkar, det vill säga inte den om någon viss poetik, 

utan frågan om Poetiken själv, den fråga apropå vilken Arne Melberg i sitt förord till Om 

diktkonsten säger att ”Aristoteles utfärdar alla de löften som världshistoriens samlade 

litteraturdebatt aldrig lyckats infria”.4 Alltså, för att granska hur texten skapar mening 

måste följdantaganden göras om hur detta sker, vilket redan det öppnar för cirkelbevis 

genom att det som påvisas redan är antaget, cirkelbevis som i brist på preciserad teoretisk 

grund även riskerar att på ett mer eller mindre outsagt, omedvetet eller osmält sätt 

genereras av inslag i just den ocean av ”litteraturdebatt” Melberg talar om. Inte desto 

mindre vore det att gå ett steg längre och göra sig skyldig till det intellektuellt oanständiga 

att låtsas som om det fanns en medvetandegjord teoretisk utgångspunkt vilken saknas. 

Därmed också sagt att försök bör göras att redovisa den ringa grad av teoretisk 

medvetenhet eller grund som torde föreligga. 

Grunden är nu inte så mycket en grund, som ett avstamp, eller hellre en studsmatta, 

vilken till yttermera visso utgörs av en enda text, Shoshana Felmans The turning of the 

Screw of Interpretation5 – förutom att vi längre fram kommer att interfoliera upptäckter 

gjorda av Jacques Derrida, upptäckter som ställvis blir helt avgörande för vårt resonemang. 

Någon förankring hos Freud eller överhuvud i någon psykoanalytisk teoribildning med 

litteraturvetenskaplig bäring – exempelvis hos Jacques Lacan, vilken spelar en avgörande 

roll för den psykoanalytiska kritik av psykoanalytisk litteraturkritik som Felman bedriver – 

sker inte. Det betyder i sin tur att den så njutbara fäktkonst där Felman, med 

psykoanalysens begreppsapparat (särskilt det undermedvetna och överföring), låter själva 

det fåfängliga och självbedrägliga försöket till meningsproduktion utifrån Henry James 

novell The Turn of the Screw spetsa sig på sin egen värjspets av en i det oändliga 

undflyende mening, på sin höjd blir en inspirationskälla. I avsaknad av koppling till de 

psykoanalytiska begreppen och deras implikation på läsning och tolkning, kommer 

Felmans prestation närmast att inspirera till en prövning av ett föregivet meningsutfall i en 

tolkning mot texten själv och mot tolkningen själv, en prövning som riskerar bli teoretiskt 

och begreppsmässigt tämligen löslig. 

Ytterligare två begränsningar, jämfört med den operation, eller snarare den serie av 

operationer som Felman utför, är viktiga att lyfta fram. För det första kommer bortfallet av 

                                                
4 Aristoteles, Om diktkonsten, övers. Jan Stolpe (Stockholm 2005), s. 7 f. 
5 Shoshana Felman, ”The turning of the Screw of Interpretation”, i Literature and Psychoanalysis. 
The Question of Reading: Otherwise, red. Shoshana Felman (Baltimore och London 1982), ss. 94-
207. 
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teoretisk ram eller diskurs (den psykoanalytiska) medföra att prövningen av 

meningsutfallen drivs i hög grad av dem själva, vilket i sin tur leder till att prövningen som 

helhet inte hålls samman av någon definierad metod. Som helhet betyder det en brist på 

helhet hos prövningen: dess delar spretar åt de håll som meningsutfallen sträcker sig. För 

det andra måste det understrykas, särskilt med tanke på det första bortfallet av ram, att 

ännu en ram bortfaller, och dessutom just den som är väsentligast och mest produktiv hos 

Felman, nämligen författarens egna intentioner och bevekelsegrunder, hans poetik, om 

man så vill, i allmänhet, och i synnerhet med avseende på den tolkade texten. Redan innan 

vi ser på anledningen till detta sista bortfall, kan vi konstatera vad det innebär: vi riskerar 

att det enda som återstår som reglerande och samordnande instans vid prövningen av olika 

meningsutfall är själva den text av Birgitta Trotzig som bär namnet Dykungens dotter, och 

desto större anledning blir det att i dialog med Felmans analys ringa in vad slags stöd den 

likväl kan ge oss i vårt arbete. 

Skälet till att varken Birgitta Trotzigs poetik eller hennes utsagor om just Dykungens 

dotter kommer att användas här, och heller inte i studien i övrigt, är inte att åtgärden skulle 

kunna vara improduktiv. Tvärtom. Anledningen är snarast att detta skulle kunna vara så 

väldigt produktivt och ge ett så oerhört mångfasetterat utfall. Frågan om vilken Trotzigs 

poetik är, griper nämligen in mitt i den om tolkningen av hennes texter. Detta påstående 

ska vi emellertid strax lämna bakom oss mest som ett godtyckligt anbringat axiom, 

eftersom att verkligen visa dess riktighet skulle fordra en utvikning som kunde vara mycket 

längre än hela denna studie, det vill säga en utvikning som skulle ta sig an denna väldiga 

produktivitet. Men vi bör i gengäld göra några ganska ingående observationer apropå 

frågan om Trotzigs poetik, för att kunna vidmakthålla känslan av att den väg vi prövar är 

mödan värd. Alltså tar vi en omväg, som dock ska föra oss tillbaka till Felman och till vad 

den första studsen mot hennes text kommer att innebära. 

 

2.1.2 Trotzigs poetiska teori och praktik 
Redan det förhållandet att Birgitta Trotzig mer eller mindre kontinuerligt under hela sin 

författargärning, parallellt med det skönlitterära skrivandet, också i olika former skrivit om 

varför hon skriver dikt, om vad dikt är och vilken diktens roll är, stämmer till eftertanke. 

Vad en poetik enligt Birgitta Trotzig är, är uppenbarligen en fråga Birgitta Trotzig söker ett 

svar på. Och för att söka finna åt henne det svar hon själv söker, räcker det knappast att gå 

till allt det hon skrivit om sitt eget författande och om dess samband med och åtskillnad 

från religion, ideologi och samhälle, ett skrivande som utgör stommen i böckerna av henne 
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från 1959, 1962 och 1977 – Ett landskap, Utkast och Förslag och Jaget och världen. 

Likaväl måste man se till den stora corpus av texter om andra författarskap och andra 

tänkare som hon skapat, och till stora delar samlat i Porträtt. Ur tidshistorien från 1993. 

Och inte ens det vore nog, eftersom hon också diktar om orden, om tecknen och om 

villkoren för deras betecknande, exempelvis så här: 

     Tingens mäktiga tunga tystnad en störtande virvel, den dansande dervischen i 
stenkärnans mitt, det stående ögonblicket, ögonblicks-dans-föränderligheten, det 
dansande skeendets miljon-årsblixtskimmer-skum sett som orörlighet, svindel-formel, 
bokstavstecken6  

 
Kanske faller vi för den ena eller andra läsningen av detta citat. Det kan vara en som 

är teologisk (måhända mystisk och som fäster sig vid bokstavens talande outsäglighet), en 

som är strukturellt estetisk (och fäster sig vid det sammanhållande isärhållandet av tungt 

och lätt, orörligt och rörligt, ögonblicket och årmiljonerna – av det tyst ljudande i 

bokstaven), en som centraliserar något tematiskt element (som dervischen, dess kropp, 

såsom tecknets kroppslighet, inkarnation), en som kallar sig metafysisk (och som fäster sig 

vid det sammanhållande isärhållandet av ting och tecken), en som kallar sig realistisk (och 

som fäster sig vid bokstavens läsbarhet och oläsbarhet vid överföringen från ett språk, 

sammanhang eller ögonblick till ett annat, från Abraham till samtiden, från den ene till den 

andre), en som är etisk (som fäster sig vid det inkarnerade tecknets, den andres läsbara 

oläsbarhet), eller en kombination av dessa läsarter, etcetera. Nog av: vi kunde utvälja detta 

textställe som det in medias res utifrån vilket vi skulle söka Birgitta Trotzigs poetik, och vi 

skulle ställas inför att citatet bara är en del av en stympad dikt, vars helhet det inte vore lätt 

att avgränsa från det övriga författarskapet.  

”Vad som är säreget med Birgitta Trotzigs språk är att det finns en genomgående ton 

i det skrivna, en märklig monofoni som genomtränger alla skiften mellan muntligt, lyriskt, 

liturgiskt”, iakttar Anders Olsson.7 En variation på samma tankegång är att Birgitta 

Trotzigs skriftställande på ett ovanligt sätt förefaller utgöra en helhet. Den ton, som Anders 

Olsson här8 inte direkt kallar för ”röst” – och det på goda grunder eftersom det hör till 

Birgitta Trotzigs särmärken att bereda plats för ekon av många röster och ett vitt spektrum 
                                                
6 Birgitta Trotzig, Anima (Stockholm 1983), s. 67. 
7 Anders Olsson, Läsningar av intet (Stockholm 2000), s. 416. 
8 En distinktion mellan ”ton” och ”röst” arbetar inte Anders Olsson med. Han säger tvärtom i det 
följande att ”Denna röst är svår att beskriva”, det vill säga han använder ”ton” och ”röst” närmast 
som liktydingar, A. Olsson 2000, s. 416. Distinktionen görs alltså här för vårt resonemangs skull, 
men frågan vad en ”röst” kan vara hos Trotzig, i Dykungens dotter, får vi andledning att 
återkomma till, (se nedan s. 57 ff). 
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av skrift, men inom den ”ton” som är hennes alldeles egna – denna ton, den är onekligen 

speciell. Den är oskiljaktigt förbunden med förhållandet till dikten och dess förhållande till 

verkligheten, med en formvilja från vilken ett visst verklighetsförhållande alltså inte låter 

sig restlöst särskiljas. Och den ger sig till känna – omisskännligt – också när hennes ärende 

precis är att bereda väg för någon annans röst, alltså när hon skriver om andra 

författarskap. I minnesteckningen över Gösta Oswald kallar hon havet för ”öppningsordet, 

ingångsformeln” i dennes skrivande, och om detta hav säger hon: 

     Omöjligt att säga vad som är yta, vad som är djup – vad som är människoröst, vad som 
är vattenljud, sorl, naturens egna rörelseklanger. 

 

Ljuder gör det emellertid – i fält av rytmer, ljudröster.9 
 
Ett så beskaffat hav för onekligen tankarna till det mångtydiga hav som är så 

framträdande i hennes eget författarskap, och det för tankarna dit i synnerhet genom arten 

av mångtydighet, genom detta sammanhållande isärhållande (av yta och djup, röst och 

ljud) som vi noterade i den prosalyriska passagen om det tyst ljudande bokstavstecknet. 

Vad gäller beskaffenheten hos Gösta Oswalds hav, enligt Birgitta Trotzig, bör man heller 

inte bortse från den grafiska dispositionens prosalyriska kvaliteter, (som glappet, eller 

tystnaden, tack vare blankraden mellan första och andra meningen, ett glapp som i sin tur 

accentuerats genom att den andra meningen helt vänsterställts, som vid en ny början). 

En ytterligare detalj det finns anledning att snudda vid – en detalj som inte heller den 

är en detalj, utan en aspekt av ett mönster som är genomgripande och som har verkan – är 

Birgitta Trotzigs sätt att med och utan fog foga in detaljen, och särskilt den detalj som med 

exakthet fäster vid en viss fas eller punkt i historiens tid och rum. I detta fall talar vi ju om 

en minnesteckning, men även i en sådan genrekontext har hon givit den kvantitativa, 

exakta livstiden en lakoniskt inskjuten placering inom parentestecken: ”(född 1926, död 

genom drunkning 1950)”.10 Årtalen isoleras, skjuts åt sidan av parentesen, samtidigt som 

mellan dem lagts in ännu en sakupplysningen – ”genom drunkning” – en upplysning som 

dock från denna undanskymda, avlägsna position, från den innersta delen av parentesens 

typografiska rum och genom dess gräns, förbi dess särskiljande, också är fogad till det 

icke-drunknade, till det som texten är på väg att uppmärksamma som det angelägnaste och 

mest närliggande – det landskap som stiger ur Oswalds litterära hav. (Notera även hur den 

lilla avsaknaden av komma mellan ”drunkning” och dödsårtalet ”1950”, verksamt 
                                                
9 Birgitta Trotzig, Gösta Oswald. Minnesteckning av Birgitta Trotzig (Stockholm 2000), s. 10. 
10 Ibid. s. 9. 
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befrämjar en framåtriktad rörelse bort från döden, mot det som lever.) Detta sätt att både 

isolera och integrera detaljen och då speciellt den historiska detaljen (tid, ort, tidsbundna 

företeelser, etcetera), detta att förlägga detaljen till det ”bortom”, som blir till ”här”, till den 

periferi som är mittpunkt, går kanske inte att särskilja från det sammanhållande 

isärhållande som hänfördes till språkets prosalyriska register, men det är isynnerhet 

utmärkande för hennes sätt att berätta och har stor betydelse för verkan av detta 

berättande, av hennes berättelser.  

Med andra ord, hur man än vrider och vänder på Birgitta Trotzigs samlade 

skriftställande är det verkligen inte lätt att säga var gränsen mellan poetisk teori och praktik 

går. Likväl är det regel snarare än undantag att litteraturforskare utgått från och arbetat 

med en sådan gränsdragning.11 De har uppenbarligen funnit en möjlighet att reducera den 

motsägelsefullhet som präglar hennes som rent litterära klassificerade texter – den ofta 

berättande prosalyriken och de i stora delar prosalyriska berättelserna – med uttalanden och 

ställningstaganden i hennes ej rent litterära produktion, samt i intervjuer. Här följer 

observationer kring fem fall där detta förhållande kan iakttas. 

 

2.1.2.1 Fem användningar av Trotzigs poetik 
I Anders Olssons essä om ansiktets tema i författarskapet spelar citat av författaren om 

hennes poetik en väsentlig roll.12 En av linjerna i hans tankeföring är att 

positionsbestämma Birgitta Trotzig som modernist av viss art. Även om ”den religiösa 

fasen medför avsevärda förändringar” i hennes skrivande från och med Bilder (1954), 

menar Anders Olsson, med stöd av bland annat Jaget och världen, att allt sedan 

debutboken Ur de älskandes liv – en roman Olsson kallar ”kompromisslöst estetiserande” 

och från vilken hon, som Olsson understryker, aldrig har tagit avstånd – är Trotzig 

”modernist i den meningen, att konsten måste vara autonom och samhällskritisk i den epok 

vi tillhör”.13 Olsson ser alltså konversionen till katolicismen som ett steg med avgörande 

signifikans, samtidigt som han betonar den estetiska kontinuiteten. Med stöd närmast i Ett 

landskap finner han att idén om identifikation med den lidande och övergivne Jesus, 

                                                
11 Pär-Yngve Anderssons studie Överskridandets strategier. Lyrisk romankonst och dess uttryck 
hos Rosendahl, Trotzig och Lillpers (diss. Örebro 2004) är ett exempel på ett arbete där Trotzigs 
skönlitterära produktion (i detta fall Dykungens dotter) tolkas med mycket ringa stöd av hennes 
egen poetik. (Själva angreppssättet, som i Anderssons fall innefattar att se det estetiska som 
oskiljaktigt från det etiska, liksom att betona överskridandet mellan prosa och poesi, sanktioneras 
dock väsentligen med Trotzigs egna poetologiska utsagor, Andersson 2004, s. 138.) 
12 Anders Olsson, ”Världen som ansikte”, Olsson (2000), ss. 388-423. 
13 Ibid. s. 390-392. 
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tanken på utblottelse, kenosis, i Kristi efterföljd, är en kod vars ”fruktbarhet, rentav 

oundgänglighet” det inte råder någon tvekan om vid ett studium av Trotzigs texter.14 Och 

ändå förblir hon ”trogen en erfarenhet, som är orubbad tvärs igenom omvändelsens 

ögonblick /…/ den teologiska koden ympas på en poetisk-visuell kod som förblir intakt”.15 

Accenten lägger Olsson likafullt vid kenosisteologin, eller närmare bestämt vid en särskild 

vridning av denna kod: Han ger den en tolkning med nihilistisk och mystisk riktning, vilket 

återigen sker främst med stöd av Ett Landskap.16  

För Carin Franzén är denna tolkning, denna vridning mot en mening och ett budskap 

bristfällig i sig, det vill säga just såsom varande ett budskap. Visserligen felläser hon 

Anders Olsson när hon menar att han tillskriver Birgitta Trotzig ”en ’tilltro till 

förnedringens välsignelser´”.17 Men det hindrar inte att det slags mening som Olsson finner 

i den kenotiska figuren avvisas av Franzén, med en till synes oklanderlig logik. Hon tar 

fasta på Trotzigs formulering i Ett landskap att ”’Bilden är till för att slunga oss mot det 

som inte är den själv; det vars frånvaro dess varandes linjer antyder’”, och hon förbinder 

den tanken med Kafkacitatet i Jaget och världen: ”’en bok måste vara isyxan för det 

tillfrusna havet inom oss.’”18 Det väsentligaste för Franzén är inte vad Trotzigs verk 

uttrycker, utan uttrycket, och hur detta verkar. Det som bör betonas är inte ”Trotzigs 

eventuella budskap utan hennes estetiska förhållningssätt /…/ en tilltro till det språkliga 

skapandets drivkraft och frihet”.19 Och detta kommer alltså Franzén fram till genom att ur 

samma källor som Olsson brukar, utvinna en annan, mer renodlat estetisk poetik, enligt 

vilken diktens språk i sig utgör en ”revolt” med etisk dimension. Med stöd närmast av 

Jaget och världen skriver hon att ”/r/evolten utgörs av ett specifikt sätt att använda språket 

på, som skapar ett etiskt förhållningssätt genom ifrågasättandet av och motståndet mot det 

ideologiskt givna”.20  

Om Franzén låter den etiska polen innefattas av en viss estetisk pol, medan Olsson 

omvänt låter den estetiska polen omfattas av en etisk pol med nihilistisk och mystisk 

                                                
14 Ibid. s. 396. 
15 Ibid. s. 399. 
16 Ibid. s. 401ff. 
17 Carin Franzén, För en litteraturens etik. En studie i Birgitta Trotzigs och Katarina Frostensons 
författarskap (Stockholm 2007), s. 91. Vad Anders Olsson syftar på är Simone Weils verk och inte 
Trotzigs. Det är hos Weil han identifierar sagda tilltro, medan han hos Trotzig finner 
”barmhärtighetens absurda, ödmjukt entoniga röst”, min kursivering, A Olsson 2000, s. 422. 
18 Ibid. s. 98-99. 
19 Ibid. s. 91. 
20 Ibid. s. 103. 
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färgning, löser Mattias Pirholt ekvationen på ytterligare ett sätt. Hans arbete om hela 

Trotzigs verk, Ett språk, ett spår, är en fenomenologisk studie som särskilt åberopar sig på 

Edmund Husserl och Maurice Merleau Ponty, något som medför att han inför ytterligare 

två kategorier, som vi kan kalla Före och Efter. Mellan dem utspelar sig verket i form av 

språk, spår, fragment. ”Före” är författarens intention, eller intentionaliteten. ”Efter” är 

texten, eller verket. Från ”före” till ”efter”, och omvänt, sker ett slags trafik, på så vis att 

båda är på något vis animerade och i gemensam, samtidig verksamhet under skrivandet: 

”författaren och texten skapar varandra samtidigt”, (min kurs.). Det är den här animerade 

och samproducerande tvåsamheten som analysen tar sig an, tar sig in i. ”Det skapande 

subjektet skapar verket, men är ett subjekt som uppstår samtidigt med verket. Det är på 

denna nivå som den fenomenologiska analysen bryter in: i verket som en skapad 

meningsfull intentional helhet”, (min kurs.).21 Vad som är av intresse här är inte så mycket 

innebörden av denna komplexa skrivning, som att ”nivå/n/” faller utanför ”helhet/en/”. 

Detta är en outtalad, men praktisk realitet i avhandlingen. I praktiserandet av sin 

fenomenologiska analys behandlar Pirholt Trotzigs författarskap som en helhet bestående 

av det formellt litterära (prosalyriken och berättelserna). Resten av författarskapet 

(kulturartiklar, essäer, etcetera) behandlas som en nivå att ta sig in i verket, eller snarare 

som en vehikel för transport av intention/helhet ut ur (den formellt litterära delen av) 

författarskapet. Ett belysande exempel på detta förfaringssätt är att Pirholt i avsnittet om 

Trotzigs essäer inte skriver om hur de är gjorda, utan om vad de säger om hennes 

”litterära” verk.22 Ett annat exempel är när Pirholt utpekar havet som den (skönlitterära) 

Trotzigska textens ursprungsort, vilket är ett centralt moment i denna avhandling, som 

”syftar till att formulera den erfarenhet och den bild utifrån vilken vi kan förstå hela 

verket”23. I detta fall utgår han från och återvänder han avslutningsvis till,24 den 

självbiografiska text där Birgitta Trotzig utpekar havet, som det som, efter flytten till 

                                                
21 Mattias Pirholt, Ett språk, ett spår. En studie i Birgitta Trotzigs författarskap (diss. Stockholm 
2005), s. 21. Jag återger här endast (så tydligt jag kan) vad Pirholt säger om samproduktionen av 
verk och författare. Jag förstår det inte. Hur kan det vara att verket liksom är livaktigt, uträttar 
saker, skapar något, exempelvis en författare? Skulle detta gälla även om författaren vore så att 
säga helt urkopplad, låt säga även om författaren periodvis vore i koma? 
22 Ibid. s. 265 ff. 
23 Ibid. s. 42. 
24 Ibid. s. 108 och 126. 
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Kristianstad vid nio års ålder, gav upphov till hennes ”första verkliga ’inre’ ort, ett 

landskap som utan åtskillnad var både verklighet och det imaginäras hemort”.25 

Anders Tyrberg förankrar sin tolkning av Dykungens dotter i Trotzigs essäer om 

Ahlin och Dostojevskij, samt i Ett landskap och Jaget och världen.26 Men med Tyrberg 

har vi förflyttat oss till ett annat litteraturvetenskapligt härad. Hans ansats består i en syntes 

av bland annat moralfilosofi (Martha Nussbaum), talaktsteori (John Searle) och narratologi 

(Gérard Genette, Paul Ricoeur, med flera).27 Tyrberg vill tolka det kontrakt han menar 

ingås mellan författare och läsare. Från författaren kommer, genom texten, ett ”anrop” 

vilket medför ett ”ansvar” för läsaren.28 Kanske kan man sammanfattningsvis beteckna 

Tyrbergs metodval som en kontraktuell hermeneutik. Vad anbelangar Dykungens dotter 

ingås enligt Tyrberg ett kontrakt som tilldelar författaren ”liturgens” roll. I enlighet med 

detta kontrakt genomför Tyrberg en läsning som ger delaktighet i en rit, ”den katolska 

mässan”.29 Med stöd av tre bibliska textställen, av vilka två dessutom läses av gestalter i 

Dykungen dotter, tolkar Tyrberg processen att läsa texten som en fördrivning av onda 

andar och som en dophandling.30 Men, som sagt, denna tolkning är grundad genom och 

stadgad av, vissa återkopplingar,31 till Trotzigs icke skönlitterära texter. 

Sammanfattningsvis innebär denna kontraktuella hermeneutik i Tyrbergs tappning, när den 

appliceras på Dykungens dotter, en tolkning med viss teologisk särprägel. 

Krzysztof Bak har valt en annorlunda teologisk inriktning. Hans avhandling är en 

studie som behandlar förekomsten av en del av den kristna läran om synden 

(hamartiologin) i Dykungens dotter. Baks metod är hermeneutiskt intertextuell. Han tolkar 
                                                
25 Detta utpekande av havet som den ”’inre’” ortens upphov är Pirholts tolkning. Vad som, enligt 
Trotzig, är den inre ortens upphov, är mindre lätt att avgöra. Är det havet, eller Östersjön eller 
Kristianstads närhet till och kontakt med Östersjön, eller de inre bilder som Östersjön eller närheten 
till detta hav gav, och har fortsatt ge, upphov till, eller något ytterligare som inte låter sig 
definieras? Trotzigs förtätade och associativa skrivsätt får denna ”’inre’ ort”, att sätta sig i rörelse 
mellan havet, staden och landskapet, mellan minnet av intrycket av hav/stad/landskap och minnet 
av de bilder detta intryck födde, liksom mellan erfarenheten av denna initiala bildalstring och 
erfarenheten av den alltjämt fortgående alstringen av bilder. Det är denna mångsidiga rörelse i tid 
och rum och mellan olika erfarenheter, som hon syntetiserar på sitt omisskännliga sätt – ”utan 
åtskillnad /…/ både verklighet och det imaginäras hemort”, Birgitta Trotzig, ”Från en ort till en 
annan”, Allt om böcker, årg. 2, 1982:1, s. 2.) 
26 Anders Tyrberg, Anrop och ansvar. Berättarkonst och etik hos Lars Ahlin, Göran Tunström, 
Birgitta Trotzig, Torgny Lindgren (diss. Stockholm 2002), s. 211 ff. 
27 Ibid. s. 12 ff. 
28 Ibid, s. 26 ff. 
29 Ibid. s. 222. 
30 Ibid. s. 283 ff. 
31 Ett exempel är sanktioneringen av dophandlingen som tolkningsram med citat ur Ett landskap. 
Ibid. s. 286. 
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i vad mån Dykungens dotter är en text som överensstämmer med hamartiologiska 

föreställningar om synd människor emellan. Vad som utgör den intersubjektiva synden i 

kristen bemärkelse avgränsar han som en ”systemreferens” vars ramar och struktur han 

fastställer.32 Ramarna är betydligt vidare än Bibeln. Inom dem ryms främst ortodox 

kristendom och katolicism. Strukturen premierar särskilt katolicism, och inom denna i 

synnerhet den förnyelse av katolsk teologi som växte fram i och med andra 

Vatikankonciliet under första halvan av 1960-talet.33 Bak går vidare med att precisera sitt 

intertextuellt hermeneutiska arbetssätt, innan han tar i tu med att tolka förekomsten i 

Dykungens dotter av synd i dialogiska och sociala termer. Rakt igenom hela projektet, 

både i den inledande fasen där metodvalet motiveras och bestäms, och i själva 

tolkningsfasen, begagnar sig Bak av Trotzigs utsagor i icke skönlitterära texter och i 

intervjuer. Denna källkategori är särskilt viktig när han tar ett nytt steg i den metodologiska 

delen av arbetet och i tolkningsprocessen.  

Det är således, enligt Bak, ytterst väsentligt för tolkningen av Dykungens dotter att 

Birgitta Trotzig ”förklarat att hon är troende katolik”, (min kurs.).34 En text blir nämligen 

inte religiös när ”den öppnar en intertextuell dialog med ’ett kristet religiöst språk’ utan då 

den i detta språk upptäcker Guds uppenbarade röst”, (min kurs.).35 Författarens explicita 

”ja” till Gud/uppenbarelsen sägs vara ett slags handling som (enligt katolicismen, i enlighet 

med dokument från andra Vatikankonciliet) visserligen inte kan skrivas in i texten, men 

detta ”ja” utgör likväl ”en första hermeneutisk grund”, (min kurs.).36 Vad slags 

litteraturteoretisk ism Trotzig själv närmast ska hänföras till anses likaledes avgörande, 

eftersom ”den kristna systemreferensen” (sagda ”ja” till Gud/uppenbarelsen) fordrar ”ett 

betydelsefixerat, hermeneutiskt analysförfarande”, (min kurs.)37  

I sin diskussion och tolkning av Trotzigs poetologiska uttalanden i Ett landskap, 

Jaget och världen, Porträtt, med mera, finner också Bak att Trotzigs modernistiskt 

estetiska anti-hållning inte är anti-hermeneutisk. Med udden främst mot Trotzigforskarna 

Ulf Olsson och Carin Franzén säger han att ”om man förstår modernismen som ett 

antihermeneutiskt, antilogocentriskt, retoriskt-semiotiskt fenomen, får hennes estetik 

                                                
32 Krzysztof Bak, Den intersubjektiva synden i Birgitta Trotzigs Dykungens dotter (diss. Kraków 
2005), s. 41 ff. 
33 Ibid. s. 49 ff. 
34 Ibid. s. 32. 
35 Ibid. s. 34. 
36 Ibid. s. 37. 
37 Ibid. s. 98. 
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snarare klara förmodernistiska drag”.38 Tecknets och bildens bristfullhet, ofullständighet 

och motsägelsefullhet (enligt Trotzig, i Baks tolkning) diskvalificerar inte den kristna 

antropologin och den, med densamma nödvändigtvis (enligt Bak), åtföljande 

hermeneutiken. Tvärtom: ”Hennes text- och tolkningskris är en variant av den existentiellt-

kunskapsteoretiska inkommensurabilitet mellan urbild och avbild, mysterium och symbol, 

skapare och skapelse som är all teologis, all religiös konsts, varje troende människas 

kris.”39 Även för den här upplösningen av gränserna mellan snart sagt allt (teologi, tro, 

konst och konstteori) i namn av religion, kunde Bak mobilisera Trotzig själv till stöd: ”’är 

man religiös så är ju allting religion’/…/.”40 Men hans sikte är inställt på att precisera den 

kristna systemreferensen och sina hermeneutiska redskap, och det gör han genom att pröva 

motsägelsefullheten i Trotzigs poetik och hos det modernistiska skrivsättet i Dykungens 

dotter främst mot nyteologin (i andra Vatikankonciliets spår) och mot en hermeneutik i 

nyteologisk anda.41 När han sedan genomför tolkningen av dialogisk och social synd med 

den valda hermeneutiska intertextualiteten, gör han återkommande avstämningar mot 

Trotzigs poetik och andra ej skönlitterära källkategorier, vilka han löpande finner 

sanktionerar validiteten hos den primärt nyteologiska förståelsen av Dykungens dotter.42  

 

2.1.3 Felman – första studsen 
När vi nu sett hur tolkning av författarens poetik kunnat ge Trotzigforskningen fem utfall 

med nära nog 180 graders divergens – ett estetiskt etiskt (Franzén), ett nihilistiskt mystiskt 

(Olsson), ett fenomenologiskt (Pirholt) och två mycket olika teologiskt hermeneutiska 

(Tyrberg och Bak) – inställer sig tämligen självmant frågan om detta är följden av 

mångtydigheten hos ett rikt författarskap eller om det indikerar en metodisk svårighet, en 

svårighet vi kanske borde ta oss an. Men i så fall hur? Onekligen synes spridningen i utfall 

peka mot riktigheten i vad som redan antytts: var helst på genreskalan som hennes poetik 

avläses är den komplex och motsägelsefull, sätter den motsatser i spel, har den kvaliteter 

                                                
38 Ibid. s. 101. 
39 Ibid. s. 105. (Är den riktigt att kalla människa (”troende” eller ej) som inte har 
kunskapsteoretiska svårigheter med avseende på överensstämmelsen mellan begreppen i de 
begreppsparen?) 
40 Ibid. s. 119. 
41 Ibid. s. 110 – 143. 
42 Ibid. s. 154, 175, 206, 221, 238-244, 256, 257, 296, och 324. Sammanfattningsvis konstaterar 
han också själv att ”/t/olkningen av både den dialogiska och sociala synden mot den valda 
systemreferensens horisont fick ett starkt stöd inte bara från romantexten/…/utan också från 
Trotzigs icke-skönlitterära uttalanden”, s. 336. 
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som också präglar de skönlitterära texterna. Men vad säger detta, utöver att, om det är svårt 

att söka att definiera Trotzigs poetik, är det också rimligt att (som i den här studien) vara 

mycket försiktig med att bygga resonemang eller förankra slutsatser i det svåravgränsade 

och svårbestämbara sammanhang hennes poetik förefaller utgöra? Hur ska vi göra bruk av 

indikationen om en metodisk svårighet vid närmandet till det som är vår fråga här: är 

Dykungens dotter en text som har mening? Om vi går till Felman med denna indikation, 

med den metodiska frågan om valet av väg, vad kan i så fall Turning the Screw of 

Interpretation ge oss? Vilken riktning kan Felman ge oss, efter det att vi skalat bort både 

den psykoanalytiska ramen och författarens egna utsagor om skrivandet och den särskilda 

text vars meningsproduktion vi vill närma oss? 

Vad som återstår hos Felman, som en inre kärna, efter de här elimineringarna, är 

visserligen inte helt obetydligt. Det handlar om en konsekvens och en logik, som förvisso 

korresponderar med de ramar vi avskaffat, men som inte kan sägas bestämmas enbart av 

dem. Det är också en konsekvens som är, i flera avseenden, internlogisk. Den motsäger 

inte sig själv, den följer av och bestäms av läsningen av James’ text, och framförallt av 

läsningen av den läsning som sker i The Turn of the Screw. James berättelse är (hos 

Felman) en om läsning, ett läsande av manuskript i ramberättelsen och av brev i 

huvudberättelsen, i manuskriptet. Det är ett läsande som är på en gång intrigskapande och 

bestämmande vad gäller villkoren för meningsproduktion. Det är genom detta sammanfall 

av intrig och tolkning i läsningen som det är möjligt för Felman att studera tolkningens och 

meningens undflyende natur i James’ text. Och det är den granskningen som ger kraften åt 

hennes reflexion, alldeles mot slutet, att ”literarity is that which is essentially impermeable 

to analysis and interpretation”,43 en reflexion vi måste lämna därhän, men som vi 

förhoppningsvis får anledning att erinra oss. 

Läsningen har nämligen inte tillnärmelsevis en sådan intrigskapande särställning i 

Dykungens dotter, där det är betydligt lättare att beskriva läsaktens svårdefinierade roll än 

att alls bestämma vilken den är. Den läsning som förekommer i Dykungens dotter är dels 

såsom läsakter, en mycket begränsad – men ändå komplex – företeelse, dels såsom 

citerande mycket omfattande och till sin verkan väldigt svåröverskådlig. Men innan vi går 

in på detta förhållande bör intrigen kommenteras. Felman konstaterar att ”The plot of The 

Turn of the Srew is well known”,44 och hon ger en koncis rekapitulation utan att bruka mer 

än lite drygt en boksida. För Felman erbjuder det uppenbart ingen större svårighet att kort 

                                                
43 Felman, s. 207. 
44 Ibid. s. 94 



                                                                       14                                                                   

redogöra för vad som händer och när det händer. Att återge vad som händer när i 

Dykungens dotter, är däremot inte lätt. Ett återberättande av skeendet medför en tolkning 

som det är långt ifrån självklart att texten stödjer, eftersom Dykungens dotter tycks kunna 

sägas vara så mycket.45 Detta inbjuder snarast till en korthugget fragmentarisk och icke-

hierarkisk rekapitulation, som lämnar osagt vilket fragment som ska sättas först och vilket 

som glömts. Sålunda kunde handlingen exempelvis sägas vara: 

• Skapelse och undergång/kosmogoni och apokalyps. 

• Framväxten av det samtida Sverige ur dess förindustriella förflutna. 

• Framväxten och förloppet av 1900-talets fasor. 

• En svidande hård samhälls- och historiekritik 

• Födelse, liv, död och uppståndelse. 

• Sex gestalsters livsöde från födelse till död: en flicka, hennes mor, hennes 

far, hennes styvfar (gårdskarlen), hennes halvsyster och hennes pojke. 

• Drömmar, syner och epifanier. 

• Skuld, skräck, och ett outsägligt lidande intill döden, interfolierat av 

paradisiska lyckoögonblick. 

• Kombinationer av allt detta. 

Dykungens dotter är således en oerhört rik text och att i den situera läsakterna utan 

hänsynstagande till denna rikedom, blir lite som att beskriva fusionsreaktorns 

kärnsammanslagning utan att säga något om de ofantligt starka magnetfält som krävs för 

att hålla reaktionen på plats. Boken flödar därtill över av citat och allusioner till Bibeln, 

annan skönlitteratur och till andra diskurskategorier, som svensk lag och seriemagasin. När 

gestalterna idkar ett slags högläsning som citeras, vilket sker vid tre tillfällen, inställer sig 

därför frågan på vad sätt just denna läsning, just detta sätt att citera (genom gestalterna), 

skapar mening i de sammanhang där det förekommer. Frågan kompliceras ytterligare av att 

texten är tydlig åtminstone i att den inte framställer läsningen som tydlig, till sin innebörd 

för gestalterna själva. Efter det att gårdskarlen mist sin dotter och han citeras läsa Joh. 
                                                
45 Alla skulle inte skriva under på att Dykungens dotter erbjuder ett nästan prohibitivt motstånd 
mot återberättande av handlingen. Pär-Yngve Andersson, exempelvis, återberättar (med vissa 
reservationer) intrigen (Andersson, 2004, s. 141), och så även Anders Tyrberg (Tyrberg, 2002, s. 
220-221), vars rekapitulation av storyn dock är en annan än Anderssons. (Till skillnaderna hör att 
Anderssons resumé nämner ”stunder av lycka”, men är helt inomvärldslig och utan referens till den 
vidare historiska kontexten, medan Tyrberg hoppar över den jordiska lyckan men nämner både 
kriget och återuppståndelsen. Om sådana skillnader inte bara ska betraktas som följden av att vilket 
referat som helst innebär ett urval, utan som präglade av den refererade texten, är en fråga som 
förslagsvis skjuts åt sidan och lämnas öppen, till förmån för den fråga från vilken den knappast kan 
restlöst skiljas, den om hur texten skapar mening. Men längre fram får vi anledning att närmare titta 
på svårigheten att återberätta handlingen, se nedan ”Narratio, namn”.)  
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11.40 (om Lasarus) heter det att ”Han läste, han läste. Men hans röst förgicks”. (164) Och 

vidare ”Hans röst läste. Var han själv var visste han inte”. (165) När pojken läser serier och 

religiösa skrifter sägs han läsa ”de försvinnande bokstäverna”. (254) Då mormodern läser 

Mark. 5.1-15 (om fördrivningen av de onda andarna) högt för pojken vid hans dödsbädd 

sägs inget om vad hon tänkte om detta Bibelställe, men däremot att ”hon visste ju inte om 

han hörde henne”. (268) 

För Anders Tyrberg blir gårdskarlens och mormoderns läsningar ur Bibeln navet i 

tolkningen. Dessa Bibelställen knyts samman med sagda ”anrop”, från texten/författaren, 

ett anrop han återför särskilt på en dikt ur Anima, där suckan efter förlossning 

(Romarbrevet 8:19-23) sägs gå igen.46 Tolkningskonstruktionen ges betydande förankring 

utom Dykungens dotter, medan betydelsen av läsakterna inom och enligt texten förblir 

oklar. Han noterar skillnaden mellan gårdskarlens somnambuliska läsande och Sonjas 

besjälade läsning om Lasarus uppståndelse i Brott och straff, men finner inte skillnaden 

väsentlig, eftersom även gårdskarlen sägs vara en ”’helig dåre’” som ska återuppstå.47 Men 

om föga tyder på att orden alls når gestalterna i läsakterna, om det verkar som orden går 

dem förbi, som om Ordet vore utom räckhåll för dem, borde detta inte vara oväsentligt för 

tolkningen, och särskilt inte om man, som Tyrberg, vill konstruera den just kring citat av 

läsakter. Och om gårdskarlen, som ”dagligen” läser ”ortstidningen” om hur det andra 

världskriget rasar på olika fronter, är löjlig som ”söker utreda sig en uppgift” i detta 

apokalyptiska kaos (181), är det kanske också ett memento om svårigheten, eller kanske 

rentav löjligheten, i att söka läsa, i akt och mening att förstå, den text som inom sig bereder 

en plats för denna ofantliga ödeläggelses inbrytande och framfart; måhända har hans 

svårigheter att tyda ”Läns-Demokraten” något att säga om våra svårigheter att tyda 

Dykungens dotter? (181) 

Vi fick en klar indikation: Det är metodiskt svårt att förankra tolkningen av Totzigs 

skönlitterära texter i hennes poetik. Med den indikationen gick vi till Felman med vår 

metodiska fråga om valet av väg. Hänvändelsen gav avgränsningar, men inget enkelt svar. 

Felman tycks varken uppmuntra oss att söka enkla paralleller mellan studierna av James’ 

text och de av Dykungens dotter, eller att söka omedelbara likheter mellan de två texternas 

handling och sätt att skapa mening. En väg vi då kunde pröva, är den från första början 

antydda, nämligen att söka metoden via meningen. Det vill säga: Vi ser på studierna av 

Dykungens dotter, och vi gör detta av två skäl. För att vi i granskningar av några 

                                                
46 Tyrberg, s. 216-217, 230-234. 
47 Ibid. s. 253-254. 
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meningsutfall mot texten, vill se vad de säger oss om textens sätt att skapa mening. Och för 

att vi vill ha ett riktningsgivande kring hur vi kan fortsätta granska villkoren för textens 

meningsproduktion.  

  

2.2 De fyras exempel 
_ 

 

Forskningen om Dykungens dotter har, som vi sett, blivit relativt omfattande. Boken är den 

Trotzigtext som huvudsakligen behandlas i Tyrbergs avhandling, liksom i Pär-Yngve 

Anderssons Överskridandets strategier. Lyrisk romankonst och dess uttryck hos 

Rosendahl, Trotzig och Lillpers, förutom i Baks monografi över boken. Dessutom tillhör 

Dykungens dotter de texter av Trotzig som Pirholt behandlar mest ingående i sin studie av 

hela författarskapet. När vi nu ska pröva meningsutfallet i de här fyra avhandlingarna bör 

det återigen understrykas att det blir diskriminerande operationer. Deras syfte är inte att 

bedöma studiernas förtjänster, utan att använda mönstren i studiernas metodval, för att 

närma oss mönstren för meningsproduktion i Dykungens dotter.  

 

2.2.1 Tyrbergs kontrakt 
Tyrberg vill troliggöra att det utgår ett anrop från texten till läsaren att genomföra en 

ansvarsfull läsning och omläsning, vilket innebär ett anrop att delta i den exorcism och den 

dophandling vi nämnt. Såvida läsaren hörsammar anropet och med sin läsning infriar sin 

del av det kommunikativa kontraktet, ger det också rejäl utdelning i form av löftet om ”ett 

utopiskt och politiskt ’därframme’”.48 Att bokens gestalter dött en förtidig död, att de fallit 

offer för kulor och dränkt sig, är en avslutad historia och en hoppingivande sådan – för den 

ansvarsfulle läsaren. Slutscenen ”måste” vara ”en appell till en ny början”, eftersom det är 

den ”utopiska ön”, som där stiger ur havet, tillika med solen, vilken aviserar ”en ny 

ordning som tillhör en annan värld än den som har framställts i författarens berättelse”, 

(min kursivering).49 Nyckelordet här är utopisk. Det härleds dels ur att ön antas vara 

belägen ”i ’universum’”, vilket sägs vara ”en plats ingenstans och överallt”, dels ur att 

texten anses bestämma havet som ”’varandets slut och början, alltings andning’”.50  

                                                
48 Tyrberg, s. 239. 
49 Ibid. s. 290. 
50 Ibid. 
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Det som gör den här tolkningen problematisk är inte så mycket att det ligger något 

självmotsägande i att läsa det som i nämnd ordning kallas slut och början, som det 

utopiskas upphov, (det vill säga utan slut ingen (ny) början). Det problematiska ligger 

främst i tolkningens på en gång godtyckligt selektiva och singulära karaktär. Till förmån 

för en singulär innebörd selekterar Tyrberg bort flertydigheten inte bara hos den text som 

precis gränsar till den han citerar, utan till och med ur det direkta citatet. Enligt texten är 

det förvisso inte så att havet (”’varandets slut och början, alltings andning’”), rätt upp och 

ned är något visst. Det heter att  

Runt ön låg sångsvanar som hade övervintrat. De sjöng i havet, varandets slut och början, 
alltings andning. (281) 

  
Tack vare att skiljetecknet efter ”havet” är ett komma, blir frasen efter skiljetecknet 

(om ”varandets slut…”) både objekt till ”sjöng” och attribut till ”havet”, men den 

konstruktionen är heller inte en ren tvetydighet. Den första meningen placerar svanarna 

”/r/unt ön” och ger dem epitet ”sång-”, medan den andra lokaliserar dem i havet, där de 

”sjöng”, varför det i överförd mening var havet självt som sjöng, vilket medför en 

ytterligare elliptisk betydelseglidning enligt vilken prepositionen ”om” eliminerats, en 

förskjutning av signifikansen enligt vilken med andra ord havet sjöng A och O. Men den 

som sjunger, den andas, varför det sista ordet – ”andning” – utlöser en våg av 

betydelseglidningar, en våg som får extra kraft genom totalitetspronomenet ”allting/-/”, en 

våg som går i retur genom ”varandets slut och början”, ”havet” och ”-svanarna”, till den 

”sång-” som – ja säg det – vem det var som ”sjöng”?  Poängen är inte att varje citat av de 

här meningarna påkallar en detaljanalys som den vi gjort, utan bara att det för vilse att 

skilja ut och grunda ett resonemang på en ensartad betydelse hos ett attribut som 

mångtydigt sjunger och andas såsom både hav och svanar, såsom både skapelse och 

skapare, såsom både Gud och dennes enfödde son.  

Samtidigt kan det verka som om den poängen bara marginellt destabiliserar Tyrbergs 

tolkning. Vad vi ännu inte kommit till är emellertid att den ö, som enligt Tyrberg var ”en 

plats ingenstans och överallt”, vilket var det första kriteriet på dess ”utopiska” status, ligger 

på fler ställen än han anger, vilket står att läsa i den textbit vi just analyserat: ”Runt ön”, 

etcetera. Ön är en ö, en sådan som kan ligga i ett hav, som närmare bestämt ligger i 

Öresund, utanför ”Klagshamn”, vilket inte hindrar att den också är en annan ö som ligger 

på andra ställen: ”I det klara havsljuset syntes ön i universum.” (281) Ön är liksom havet, 

en flertydig företeelse, och ingendera får vid berättelsens slut någon entydigt positiv 

innebörd av till exempel transcendent eller utopisk politisk art.  
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Enligt Tyrbergs tolkning är inte bara de Bibelläsningar gårdskarlen och mormodern 

utför förebildliga, utan även deras gärningar. Gårdskarlen är en ”mimesis Christou, en 

exemplarisk imitatör av Kristus i tjänareskepnad”.51 När han dör sker det genom att ”han 

avslutar sitt liv genom att söka döden framför kulorna på stadens skjutfält”, (min kurs.).52 

Varken såsom något självmord eller som en förebildlig eller efterföljansvärd handling 

skildrar emellertid texten hans död. Visserligen avslutas beskrivningen: ”Så flög hans rena 

själ till himlen – solen lyste över vassarna, kärren sjöng, så var gårdskarlens historia”.53 

(184) Men skildringen dessförinnan är mer än en pastoral med sagoton. Det är också en 

beskrivning med precisa och realistiska inslag. Man sköt med ”skarp ammunition”, ”/d/et 

stod varningsskyltar överallt”, gårdskarlen ”sprang ut framför vallen”, bakom vilken låg 

kärrmarkerna, den riktning vilken han kom ifrån.  Väl framför vallen ”svängde” han med 

armarna ”framför markörbilden”. (184) De här detaljerna ger inget bestämt intryck av att 

gårdskarlen tar sitt liv. Men tillsammans med utsagan att han begett sig ”till skjutfältet för 

att slutligen stoppa kriget” och hans rop ”’Stoppa skjutandet!’”, är det faktiskt närmast 

entydigt att han inte söker döden, utan blivit en fullkomligt förvirrad människa som tror 

han funnit sin ”uppgift” (181), som äntligen funnit ut hur han ska ”’hjälpa den svage’”. 

(182) Berättaren räddar gestaltens rena själ till himlen, men samma instans låter den också 

dö av ett rent oförstånd som gagnar ingen och intet i detta livet.  

Gårdskarlen är heller inte heligare än att han, sedan hans dotter dött (redan som 

spädbarn), kommer att reta sig på den som fått leva, den stora flickan, styvdottern. Och en 

söndag, efter det att han druckit sig ner till ”nedre delen av litern”, slår han henne. (176) 

Om gestalten är förebildlig genom att idka ”förbön”54 och genom att vidarebefordra 

”förbedjaruppgiften” till styvdottern,55 är den också vilsegången, och kan i fyllan 

förvandlas till en missdådare. Om den har drag av helig dåre, har den också drag av en 

fullkomligt bortkommen människa och (stundom) av ogärningsman. Om den har drag av 

den trots sin rättfärdighet hemsökte Job, vilket Tyrberg noterar,56 får den också lida på 

grund av sin orättfärdighet. (Efter det att han slagit flickan plågas han av det han gjort. 

(176 f.)) 

                                                
51 Ibid. s. 254. 
52 Ibid. s. 257. 
53 Punkten står utanför den sista citatmarkeringen därför att meningen (liksom stycket och texten 
på sidan) avlutas utan punkt eller annan interpunktion.   
54 Tyrberg, s. 251. 
55 Ibid. s. 257. 
56 Ibid. s. 250. 
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Tyrberg läser och läser om, som han menar på anmodan av textens anrop, utan att 

omläsningarna råder bot på det selektiva godtycket i hans utväljande av element för att 

bygga betydelser och knyta dem samman med de valda bibliska malltexterna. Efter det att 

flickan (gårdskarlens styvdotter) dött, menar Tyrberg att modern (kallad Mojan57) ”inser 

sina svek och tar sitt ansvar” (min kurs.),58 vilket redan det är en egenartad slutsats 

eftersom det torde vara svårt att ta något ansvar för den som inte är i livet. Än 

egendomligare blir det dock när han finner att den ändamålsenliga utdelningen av detta 

ansvarstagande är att modern därigenom åstadkommer flickans återuppståndelse: ”offret 

och syndabocken, har gudomligjorts genom Mojans erkännande av sin skuld och sitt 

svek.”59 För den privatteologin ger Tyrberg inget annat belägg än påståendet att genom 

Mojan samverkar ”romanens övriga perspektiv och röster i slutscenen”.60 Däremot 

stämmer den med och bekräftar nyttan av Tyrbergs kontraktuella hermeneutik: Mojan tog 

sitt förebildliga ansvar och erhöll en återuppståndelse vid kontraktsinlösen, av vilket följer 

att läsaren kan ta sitt, och få ”utopisk” utdelning.  

 

2.2.2 Anderssons överskridande 
Pär-Yngve Andersson är i sin läsning av Dykungens dotter mindre intresserad av tolkning 

än av villkoren för meningsproduktion, och visar bland annat på att texten ställvis har 

karaktär av montage och hur stilistisk gestaltning (som val av interpunktion) kan samverka 

med den semantiska nivån.61 Samtidigt finns en starkt tolkande dimension i hans 

angreppssätt. Han utgår från att texten utgör ”en meningsfull helhet”, och den hänför han 

till författarens ”strategier”, enligt vilka estetik och etik är oskiljaktiga.62 Men en etik utan 

avsikt, utan intention, vore knappast en sådan, och följdriktigt finner han att det finns en 

”strävan” i Trotzigs konst ”att förhålla sig djupt solidarisk till en verklighet som i alltför 

hög grad präglas av lidande”, (min kurs.).63 Den här tolkningsramen ger verkningar och 

avsätter, som vi ska se, betydelser som på ett märkligt sätt påminner om Tyrbergs 

kontraktuella hermeneutik.  

                                                
57 Vi följer här Tyrberg och benämner gestalten ”Mojan”, vilket enligt texten är mor på skånsk 
dialekt, (81) och vad texten kallar denna gestalt fr o m sid. 81 t o m  sid. 248. 
58 Ibid. s. 271. 
59 Ibid. s. 276. 
60 Ibid. 
61 Andersson, s. 161 f., 169. 
62 Ibid. s. 138.  
63 Ibid. s. 156. 
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Fastän Andersson återkommande understryker flertydigheten hos textens bilder 

utläser han gång efter annan en ensartad tydning. Tanken på att anstifta en stor eld upptar 

pojken under ett samtal med mormodern. Pojken hör en röst som anmodar honom att 

anlägga denna eld, och Jesu ord om att människosonen kommit för att tända en eld 

alluderas. (254) Härav sluter Andersson: ”Den eld som beskrivs är förtärande men 

framförallt renande. /---/ en karaktärs öde skrivs in i en större helhet. /---/ Fiktionsvärldens 

svåra förhållanden överskrids och görs allmängiltiga.”64 Och visst, elden är ett fenomen 

som i texten förekommer på många ställen och i många och flertydiga skepnader – särskilt 

genom associationen med solen – men just den här elden är, långt ifrån att vara renande 

först som sist en mordbrand, som ”gav vrålande död, svartsvedda kroppar föll och föll”. 

(256) 

Ett mindre flagrant och därför intressantare exempel på singulär tydning är att 

Andersson påstår att en sekvens ger en ”entydigt negativ bild av staden”.65 Det rör sig om 

en tablå från den unga kvinnans tid som prostituerad i Malmö, och skildringen är 

sannerligen inte ljus. Ändå är den mer än associerad med ljus. Den härbärgerar ljuset i 

dess inverterade form – ”den svarta solen” – och även befrielse, fast på ett mer subtilt sätt. 

Husväggarna är som ”svarta bergväggar”, ”klippbranter – som om jorden rämnat och hon 

var ensam kvar av allt levande”, det vill säga som vore hon fången i en grav. (230) Och 

med graven vet läsaren förbinda befrielse/uppståndelse, (på grund av textens andra motto 

och anspelning på befrielsen av apostlarna (39, 66 och 97), bland annat). Men det finns 

också konnotationer av vagare, mer bildlig och intratextuell art som bjuder motstånd mot 

det ensartat negativa. När den unga kvinnan, några timmar innan barnet föddes, fick de 

första värkarna, inträffade även det mellan ”svarta bergväggar”. (210) Och om nämnda 

inversion av solen heter det närmare bestämt att ”/p/unkterna på kartan lyste av den svarta 

solen”. (min kursivering, 230) Ordet karta sticker av. Det gestalten söker längs kartans väg 

och vad den svarta solen utvisar, är inte punkterna där torskarna ska ge henne levebröd, 

utan platserna där hon kan ackumulera de pengar hon tror hon ska kunna använda för att 

köpa tillbaka barnet från myndigheterna som låtit omhänderta det. Samtidigt har ordet 

karta, i association just med barnet, fått en stark laddning av att det var en ”karta”, som 

mormodern letade på då hon sökte sig fram över barnets ansikte med ”/f/ingertopparna”, 

varvid upprättades en förbindelse, som kunde skadas, ”/m/en förintas – nej aldrig!” (218)  

                                                
64 Ibid. s. 150. 
65 Ibid. s. 159-160. 



                                                                       21                                                                   

När Andersson ska visa att ett motiv – blindhet/bländning – kan ha olika betydelser 

genomför han analysen i riktning mot en innebörd med karaktär av samlad sensmoral. 

Fadern till Mojan66/mormodern fick synen bortsvedd när hans båt brann upp. Att den 

bländade fadern (liksom modern) överges av dottern/Mojan då hon lämnar hemmet kallas 

”ett ofattbart svek”. (12) Mot slutet av texten får, den vid det laget medelålders, dottern 

besök av en man som lämnar henne arvet (en bankbok och ett par föremål) efter 

föräldrarna, samt låter hälsa från dem ”att allt som hänt var förlåtet”. (247) Den scenen 

inbjuder Andersson till att tala om ”nådens ordning i funktion”, något som kan vara 

berättigat i en teologisk läsning, vilken dock destabiliseras av en mängd faktorer.67 

Visserligen är mötet med mannen av en paradisisk karaktär. Hon ser genom hans ansikte 

andra ansikten; ”de strålade och log mot henne”. (248) Men det är ett möte över gapet av 

en mansålder och det är ett möte som sker genom åsynen av ett ansikte. Huruvida hon över 

huvud uppfattar en innebörd i orden om förlåtelse framgår inte, men däremot att hon, när 

han berättar, som från en annan värld, följde ”ord och minspel som förhäxad” men 

”ingenting begrep och ingenting hörde vad han sade”. Det som skildras är i synnerhet 

mötet med, och självinsikten om, det oåterkalleligen förlorade: ”Vilket vidunderligt 

skimmer. Hur allt hade kunnat vara.” (248, min kurs.) Om detta likväl ska kallas nåd, är 

det en nåd av ytterst ringa värde. Om den botar skuldkänslorna mot föräldrarna – att skuld 

och föreställning om ett svek mot föräldrarna intill denna scen förföljt Mojan, men sedan 

inte återkommer, kunde tala för detta – båtar den intet. Gestalten har redan mist allt, utom 

pojken/barnbarnet och när det väl dyker upp några sidor senare, inser läsaren att även det 

är förlorat, förstört under sin uppväxt i fosterhem och på anstalter. (254)  

En entydigt teologisk inläsning av nåd är dock problematisk också genom att texten 

inte medger att den gäller ensam. Texten lägger nämligen ingalunda skuld endast på Mojan 

för att hon svikit föräldrarna. Föräldrahemmet var en liten fattig gård som levde av fiske 

och jordbruk, och föräldrarna var inte precis kärleksfulla. Att hon, det enda barnet, slet som 

”en arbetsmaskin" var för föräldrarna ”självklart”, ”uppskattande ord kom aldrig ur deras 

munnar”. (13) Och när dottern blir gravid efter möten med en för alla utom för henne själv 

okänd man, innebär havandeskapet i denna trakt, på denna gård, vid denna historiska 

tidpunkt, ingalunda evangelium. Om fadern får veta något, får inte läsaren veta, men det 

finns ingen antydan om att dottern hade kunnat ty sig till honom. Och modern förmår, när 

                                                
66 Vi följer här Andersson och benämner gestalten ”Mojan”, vilket är vad texten kallar denna 
gestalt fr o m sid. 81 t o m  sid. 248. 
67 Ibid. s. 185. 
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hon väl sett och förstått, inte få fram ett ord. Hon hade ”formats till att hellre tiga än tala, 

nu var det för sent”. (20) Hennes bistånd till dottern inskränker sig till ”besynnerligt 

förvridna förtäckta anspelningar”. (21) Den skuld som ska förfölja och plåga dottern i gott 

och väl tre decennier är likaväl en produkt av historiska samhällsförhållanden och av 

föräldrarnas svek, som av dotterns. Det ihärdiga temat om hennes svek och skuld motsägs 

av texten själv.  

Ambivalensen hos texten är emellertid inte uttömd genom iakttagelsen av både den 

inomvärldsliga flertydigheten hos gestaltens skuld eller svek, och av en vag teologisk 

innebörd om nåd med mycket blygsam verkan. Skulden kan dessutom, samtidigt läsas som 

förutbestämd, som närmast ontologiskt given, såsom en följd av en ensamhet som är 

antedaterad av inte bara graviditeten utan överhuvud av allt texten berättar om henne. 

Redan när hon var femton år hade hon en gång ”med en plötslig rasande rörelse” med 

händerna grävt upp ”isig blöt svart jord” och tjutande gnuggat den i ansiktet och tuggat i 

sig den, dock utan att ”en själ” bevittnade vad hon gjorde och vad hon genomled. Hon var 

övergiven, som hon kanske alltid hade varit; invärtes var det ”på något vis slut innan det 

hade börjat – alltsammans, alltsammans”. (14-15)   

På den vacklande grunden av en nåd i funktion reser Andersson sin konstruktion av 

förmodanden (fadern har försonat sig) och av slutsatser: genom ”lidandet” kan 

”livsförsoning och vishet nås”.68 Att Andersson ömsom utfärdar deklarationer om textens 

ambiguitet, ömsom disambiguerar den genom att förbise dess ambivalenser är ett 

anmärkningsvärt faktum. Liksom för Tyrberg, är för Andersson gestalternas öde ett, och 

läsarens ett annat. Hos Andersson sker transaktionen av mening från texten till läsaren med 

två begrepp vi redan stött på, ”fiktionsvärld” och ”överskridande”. Gestalterna tillhör 

fiktionsvärlden. Läsaren tillhör någon annan ej namngiven värld. Från fiktionsvärlden till 

läsaren transporterar överskridandet hopp.69 Varför hoppet och inte lidandet tar sig över 

från fiktionen till läsaren framgår inte, men förefaller vara ett antagande extraherat ut 

tolkningsramens axiom om en ”en meningsfull helhet”. I alla händelser frapperar hur 

Andersson kan hävda antagandet om det disambiguerade hoppets migration till läsaren och 

ambiguiteten, i, bokstavligen, varannan mening. Om textens slut säger han att ”det är 

inskrivet i en öppen, utopisk dimension som tycks markera avståndstagande från den slutna 

verklighet som en alltigenom realistisk berättelse skulle spegla. Romanens intrig verkar 

                                                
68 Ibid. s. 186. 
69 Triaden ”fiktionsvärld”, ”överskridande” och ”hopp” är en återkommande konstruktion, ibid. s. 
150, 156, 158, 178.  
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därigenom själv negera alla krav på avrundat, klargörande slut. Det är som om de 

öppnandets strategier jag talat om får sista ordet” (min kurs.).70 Det utopiska 

(disambiguering) får sista ordet (disambiguering), samtidigt som texten negerar alla 

(ambiguering) klargörande slut.  

 

2.2.3 Pirholts intention 
Mattias Pirholt gör i sin fenomenologiska studie antaganden om ursprung och mening, 

antaganden som är problematiska enligt Dykungens dotter och i sig själva. Vi har 

observerat att det är ett centralt element i Pirholts studie att ”formulera den erfarenhet och 

den bild utifrån vilken vi kan förstå hela verket”, (min kurs.), samt konstaterat att han 

såsom denna urbild (främst med stöd av en självbiografisk text) utpekar havet, (se ovan 

sid. 9-10). Apropå vår text hävdar han att ”/s/om ursprungets och utplåningens ort – 

’varandets slut och början, alltings andning’ (Dykungens dotter 281) existerar det /havet/ 

inte i världen, utan bara som gräns i tid och rum.” Och han påstår om havet, att det 

existerar ”i form av snitt, brott och gräns vid världens utkanter, snarare än som cirkel, 

kretslopp eller helhet”.71 Om havet görs alltså det dubbla påståendet att detta är en 

ursprungets ort och att den orten är icke-cyklisk. 

Som ett ursprung utpekar emellertid kosmogonin i bokens inledning solen. Den ”var 

äldst av allt” och blev till genom födelse, den ”föddes”, ej ur intet, men väl ur ”ingenting”, 

(min kurs., 9) om vilket det vidare (längre fram) heter: 

/---/, ingenting kunde man veta. 

Ingenting – ingenting. 

Men i ingenting kan det hända bottenlösa ting. Man trampar igenom – där är ingen 
botten, där är en ny värld hur långt som helst. (min kurs., 16) 

 
Födelsemetaforen omvandlas på annat ställe metonymiskt till kvinnokönet som en 

ursprungets ort – ”den grova mörka hårhålan värmeskälvande källaren-källan”. (142) Och 

klyftan (mellan låren) kan förbindas med en kosmisk avgrund där en ohygglig 

apokalyps/kosmogoni försiggår: 

Och vilken andes värld elektriskt strålande ska råda? Vindarnas röster i den stora Världs-
Klyftan. Bara strålning, viskningar i världsrymden, skräck, glöd. Jordens tid är slut, 
andens tid kommer.-) (min kurs., 277) 

                                                
70 Ibid. s. 188. 
71 Pirholt. s. 126. 
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Det är heller inte möjligt att särskilja havet från kretslopp och cirkulära förlopp. 

Havet är genom ån förbundet med kärr- och sjösystemet kring staden, och därigenom 

deltar det i årstidsväxlingarnas cykliska förlopp. (71, 103 – 104, 128, 184, 194, 265) Havet 

kallas även ”givaren och tagaren”, och det är ju därur flickan, efter det att hon gått ner sig i 

någon träsksjö, återuppstår i slutscenen. (14, 140, 281) Det är därtill ur havet flickans mor 

kastats upp i ett slags drömsyn som följer på flickans födelse. Modersgestalten är (enligt 

denna syn) död, men en ”härskara” bevittnar hur någon håller upp ett leende barn. ”Det var 

ett grått jubel över dödens hav.” (31-32) Och när kvinnan på bokens första sidor kommer 

vandrande på en landtunga, parallelliseras det faktiska eller geografiska hav som omger 

landtungan, både med ett kosmogonins och kretsloppets hav, där månen lyser och lever 

dödens liv – eller som det heter lever ”solens bakvända liv” – och med det fostervattens-

hav hon bär i sig. ”Tungt, mjukt kravlande vände sig havet i henne.” ”En måne hängde 

därinne /---/ andades i sin egen bana”. (7-9) 

Pirholt förmår således inte att etablera havet vare sig som en icke-cyklisk eller som 

en unik ursprungets ort. Vad dessa bestämningar genererar är i stället 

betydelseförskjutningar, som sprider sig, migrerar vidare in i andra orter, andra 

bildsekvenser och strukturer – som kosmogoni/apokalyps.  

Som vi såg räknar Pirholt med att verket utgör en ”skapad meningsfull intentional 

helhet”, (se s. 9). Vad gäller Dykungens dotter hävdar han att den meningen är till 

finnandes som en viss form av tid. Han anser att tiden inte är ”ett psykologiskt utan ett 

intentionalt fenomen, som bestämmer meningsrelationen i verket genom att låta ett 

speciellt tidsflöde framställa intentionaliteten”, (min kurs).72 Det är ett märkligt påstående. 

När vi föreställer oss tiden som punkt/ögonblick, cykel/återkomst eller linje/flöde 

begagnar vi oss, som Stephen Toulmin & Jane Goodfield visar, av de tre tidsuppfattningar 

med vilka mytologin, metafysiken, religionen och vetenskapen sedan antiken konstruerat 

konceptionen av tiden. Beroende på hur vi kombinerar och applicerar de tre 

tidsuppfattningarna – har tiden en början i ett skapelseögonblick eller är den som begrepp 

oändlig, hör varje ögonblick till en cykel som i det oändliga återkommer eller är varje 

ögonblick del av ett ändlöst och enkelriktat flöde – hamnar vi i en platonskt, aristoteliskt, 

stoiskt eller epikureiskt färgad konception av tiden, konceptioner som även har sina 

moderna vetenskapliga motsvarigheter i teorier om Big Bang, det stationära tillståndets 

                                                
72 Ibid. s. 192. Likväl är det, som vi kommer att se, genom ett slags psykologiserande kring 
gestalternas avsikter, som Pirholt söker belägga förekomsten av denna intentionalitet. 
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fysik, ett cykliskt kosmos och det icke-teleologiska naturliga urvalets biologiska process.73 

Det vore således ägnat att förvåna om Dykungens dotter skulle åsidosätta någon av de tre 

tidsuppfattningar som är så kulturellt nedsjunkna att de förefaller nära nog naturgivna. Men 

det är alltså precis vad Pirholt menar är fallet.  

Den åsidosatta, ej intentionalt eftersträvansvärda tiden, är en cyklisk tid. Den 

cykliska tiden antas vara abstrakt och ahistorisk, av evighetskaraktär och stillastående. Det 

eftersträvansvärda är omvänt det speciella ”tidsflöde” som framställer ”intentionaliteten”, 

som framställer tiden som en historiskt, märkande, sårande och inkarnerad process.  

Detta eftersträvansvärda – det intentionala – utläser i sin tur Pirholt genom att tolka 

Mojans74 intentioner eller syften visavi fenomenet tid. Det heter att vad ”Mojan 

eftersträvar” är ”den stillastående cirkulära tiden”, och vidare att denna tid inte är ”den 

levande tidens bevarande av inskrifter i kroppen, utan den abstrakta, i grunden ahistoriska 

och tidlösa tidens gång”, (min kurs.). Och tiden har, precis som verket, ett ursprung, enligt 

verket, enligt Dykungens dotter: ”Tiden har sitt ursprung i den kroppsliga erfarenheten av 

dess flöde, inte i det abstrakta nuets eller evighetens stasis.” (min kurs.) 75 

För att etablera denna föreställning om det ursprungliga och inkarnerade tidsflödets 

privilegierade ställning ägnar sig Pirholt åt en barbarisk kokkonst. Ur textkroppen sliter 

han ut sju citat av textbitar, marinerar dem med intention, sticker genom dem tidslinjens 

grillspett och anrättar dem i flammorna av en förment helhet. Citaten är i nämnd ordning 

hämtade från sidan 80, 54, 74, 75, 204, 145 och 39 i boken.76 Tolkningspassagen nämner 

flera gånger Mojan och ingen annan gestalt, vilket ger sken av att alla citaten skulle handla 

om henne och hennes strävanden visavi tiden. Men det femte citatet rör flickan och det 

sjunde hennes far.  

Citatet om flickan handlar ingalunda om att hon uppnått något med vilje, om att 

”Allting existerar i ett tidsvakuum. Hon befinner sig ’utanför tiden’, vilket befriar henne 

från ’det som markerade tidens gång’ (Dykungens dotter 204, min kurs). Att vara utanför 

tiden innebär alltså att ställa sig utanför tidens markerande av kroppen”. Det av Pirholt 

kursiverade ordet ”markerade” avser det omvända mot vad han hävdar. Flickan ”befriar” 

sig inte från något alls och lyckas ingenstans ”ställa sig” – allra minst utanför ett 

                                                
73 Stephen Toulmin och Jane Goodfield, Människan upptäcker tiden (Stockholm 1966), s. 52 f. 
74 Vi följer här Pirholt och benämner gestalten ”Mojan”, vilket är vad texten kallar henne fr o m 
sid. 81 t o m  sid. 248. 
75 Pirholt s. 172. 
76 Ibid. s. 165-166. Den diskuterade tolkningspassagen löper fr. o m sista stycket på sid. 165 t o m  
näst sista stycket på sid. 166. 
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”markerande av kroppen”. Hon är nämligen gravid efter vad som närmast kan läsas som en 

våldtäkt, och efter vilken hon hamnade ”utanför tiden”.  

Mer ofrivilligt, mer icke-intentionalt kan det tyckas att det inte kan bli, men det kan 

det kanske. För med citatet som rör fadern har vi om möjligt kommit ännu längre bort från 

någon strävan, att med Pirholts ord, ”befinna sig utanför tiden”, att ställa sig ”utanför 

tidens flöde och i ett tillstånd som liknar evigheten”. Ty fadern har blivit inspärrad i en 

fängelsecell, där det mycket riktigt är ”som i evigheten” och där han är ”/p/å väg att smälta 

in i väggen i dödsväggen”. (38-39) 

De övriga fem citaten rör visserligen Mojan, men de ger inget belägg för att hon 

skulle sträva efter någon cirkulär och statisk tid, på bekostnad av ett eftersträvansvärt 

lineärt tidsflöde. Pirholts påstående om att en sådan intention föreligger, väcker däremot 

frågor om vad Mojan strävar efter, varför hon gör det och i vad mån hennes strävan ger 

resultat. För att söka svaren på dessa frågor måste textbitarna återföras till de sammanhang 

ur vilka de slitits ut, men de svar som texten därvid ger är inte enkla, utan tvärtom många 

och motstridiga. 

Svaren är att söka såväl omedelbart i de textställen där citaten hör hemma, som i 

dessa ställens samspel med den övriga texten. Vi kan observera detta hos exempelvis det 

första och andra citatet. Pirholt noterar att det heter om Mojan att ”’Allt läktes fortare än 

man kunnat ana: slätt kött växte över, snart syntes inget spår alls’ (Dykungens dotter 80)” , 

och han fortsätter med att tolka en koppling till samhällsförhållandena: ”Det handlar om att 

skapa ’ett nytt liv’, där man är ’del av det stora allmänna’ och ’av helheten’ som arbetet på 

fabriken och det ordnade livet innebär (Dykungens dotter 54) I denna nya ordning har det 

förflutna ingen plats; de kroppsliga spåren av historiens händelser har läkt och inskrifterna 

har utplånats.” Men denna inläsning av ett åsidosättande av det förflutna motsägs av det 

textställe ur vilket det första citatet brutits ut. Texten meddelar nämligen att ”i den som fått 

lära sig från födseln att livet är arbete /---/ i den arbetar en obeveklig läkningsprocess”; 

(80) det förflutna är alltså högst verksamt i själva det skeende som Pirholt påstår innebär 

ett åsidosättande av det förflutna. 

Så långt kan saken förefalla enkel: Pirholt har rätt och slätt fel. Men det är inte i 

denna enkla mening av att han har helt fel, som han har fel. Vad läkprocessen närmast 

avser är enligt texten ”/s/anningen om henne”, vilken var ”alldeles särskilt eländig”, samt 

”skuggan man inte kan leva utan”, skuggan vilken återkom framemot ”eftermiddagen”. 

Och denna sanning och denna skugga sveper panorerande likt en kameralins över vida 

textsammanhang. Till sanningen hör utan tvekan aspekter av Mojans förflutna, aspekter 



                                                                       27                                                                   

hon vill åsidosätta, såsom skulden mot föräldrarna som hon sägs ha svikit.77 Men dit hör 

också känslor kring personer hon inte lämnat bakom sig, dit hör rädslor förbundna med 

flickan,78 och en skräck förbunden med längtan efter och fruktan för att den socialt 

eländiga existens som är flickans far, ska återvända.79, 80 Och dit hör i synnerhet, den ej 

förflutna, men rådande historiska situation i vilken Mojan hamnat – ”ett svart svindlande 

hål, ett svalg: den allmänna arbetslösheten”. (52) 

Det är förvisso korrekt att Mojan strävar efter att ta sig och flickan ur den förödande 

nöd arbetslösheten medför – och undra på det! Men det är för det första inte som resultat 

av någon strävan som hon får ett fabriksarbete som ger ”ett nytt liv”.81 För det andra är det 

missvisande att framställa hennes vilja att få ett sådant jobb och bli del ”av helheten” som 

hennes unika strävan. Bland dem i svalget, till vilka hon (nyss) hörde,82 där satt 

”bortstöttheten inuti dem själva”, bland dem var arbetslösheten för ”var och en” en yttersta 

skam. Skuld”, en ”självförvållad” skada, en ”skam”. (min kurs., 50, 53) Texten är också 

synnerligen emfatisk vad gäller att Mojan är objekt för strukturella maktvillkor, mönster 

som innebär en klyvnad av hela samhället i över- och underordning.83  

                                                
77 För en diskussion av detta svekmotiv, se ovan sid. 20-22. 
78 Mojan är rädd för hur det går med flickan medan hon är på arbetet, (75-76) och för sina egna 
känslor för flickan, (79) känslor mot vilka hon för en kamp som för att ”överleva”, som kampen 
mot ”sjunkande-döden”. (80) 
79 Denna skräck har ett par sidor innan personifierats som ”fru Skräck”, (78) och den löper och 
förgrenar sig långt in i berättelsen på olika sätt, exempelvis som mer självständigt motiv, vilket 
återkommer även sedan Mojan fått en ny man i gårdskarlen, (140) som konstitutiv del av motivet 
om Mojans kluvenhet/rädsla inför flickan, och som variation av ett ytterligare, större motiv 
förbundet med upplösning, mörker och död, en variation som inte bara är förbunden med Mojan, 
utan även med flickan. (236) 
80 Genom att skräcken även är förbunden med andra motiv, som skulden gentemot föräldrarna, 
(49) och därtill stundom har drag av en autonom kraft – det var tack vare skräcken Mojan kom att 
söka och finna en bostad åt sig och flickan (52) – är den ett utmärkt exempel på att när vi får fatt i 
en tråd av texten leds vi att söka oss genom snart sagt hela textväven.  
81 ”Någon kom och sade att fanns arbete på Yllan”, vilket innebar att ”nådens sol” lös, men likväl 
ett slags tvetydig gärd av försynen, för vid den spolmaskin där hon hamnade, där kom hon ”att 
förbli i tjugoåtta år”. (69) 
82 På sid. 54 tillhörde hon dem fortfarande, när ”Sanningen” omtalas på sid. 80 har hon nyss lämnat 
dem. 
83 Människor överhuvud indelades – särskilt från perspektivet hos dem som befann sig i svalget – i 
dem som hade de ”riktiga arbetena”, vilka ”hägrade”, var fasta och fanns på olika industrier, (54) 
och i dem som levde i svalget, som levde av ”tillfälligheter”, av korta påhugg, välgörenhet och 
tiggeri. (53) De nedre, de i svalget, indelades vidare i dem som klarade sig på sådana tillfälligheter 
och i dem som stod ”ända upp till öronen i sin egen upplösning”, och för vilka 
”livsuppehällesätten” gled över i ”sådant som bara kunde utföras stenhårt blundande”. (54) För 
dem i svalget gäller det att undvika att glida ned till dess nedersta del, och omvänt att försöka att bli 
del ”av helheten” genom något av de riktiga arbetena på någon fabrik. (54) 
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Vad gäller läkningens samband med ”skuggan man inte kan leva utan” ska vi endast 

notera att den verkligen medför en referens till en form av cyklisk tid och att denna form 

av tid klart kan sägas vara föremål för ett slags strävan från Mojans sida. Men det är bara 

det att denna strävan är omvänd mot den som Mojan har, enligt Pirholt. Enligt textstället 

strävar hon inte alls efter att undkomma ett historiskt, lineärt tidsflöde, utan tvärtom efter 

att undkomma ett cykliskt förlopp av liv-död/skugga-uppståndelse.84 

De övriga textbitarna gäller villkoren för Mojan på arbetsmarknaden, (citaten från 

sid. 74 och 75) och ett slags graviditetspsykos i vilken hon hamnar (citatet från sid. 145). 

Gemensamt för alla citaten är att de rör faktorer som, enligt texten, ligger utom gestalternas 

kontroll: samhälliga maktstrukturer, villkor för arbetslösa, villkor i arbetslivet, svår- eller 

okontrollerbar rädsla, sjukdomar, övergrepp, fängsligt förvar… Med sin vilseledande 

citatteknik förbiser Pirholt systematiskt dessa faktorer, ett förbiseende som också medför 

att han konsekvent bortser från det som följer med faktorerna för gestalternas del: olycka. 

Och detta blir särskilt iögonfallande mot bakgrund av att Pirholt i slutet av avhandlingen 

utfärdar ett ”löfte”. 

Han påstår där att en meningsfullhet hos verket kan förstås med hjälp av termerna 

allegori och emblem. Jaget sägs ingå i ”meningsfulla mönster i förhållande till ett mytiskt 

förlopp från skapelse till apokalyps, från födelse till död”, (min kurs).85 Det meningsfulla 

är närmare bestämt att söka i ”Kristi döda kropp, som utgör författarskapets emblem”, en 

emblematik han även återfinner i Dykungens dotter. Denna bok hyser ”allegoriserande 

element som förskjuter läsarens uppmärksamhet från berättelsen till den andra berättelsen, 

nyckelberättelsen” om Kristi liv.86 Bokens huvudpersoner sägs leva med sina döda i ”en 

väntan på deras uppståndelse. Allegorin blir därmed också en kärlekshandling och en rit 

kring de döda syftande till att befrukta det närvarande med framtidens löfte”, (min kurs.).87 

(Notera att denna ”väntan” och detta ”syftande” är på tvärs mot den strävan vi nyss såg att 

                                                
84 Enligt kosmogonin i bokens inledning var döden ”skuggan som alla ting och varelser fällde mitt 
i solljuset. Döden var solens skugga. Döden innehöll alltså på sitt sätt solens liv” (min kurs. 9) 
Skuggan är således oskiljaktig från livet, kroppen och döden, från förloppet av skapelse, undergång 
och nyskapelse, från cykeln – eller för att tala med Pirholt från den ”cirkulära tiden” – av födelse, 
död, och uppståndelse. Vad gäller Mojans strävande, arbetar och sliter hon, och har under arbetet 
en sorts dagdröm om flickan som ”prinsessa”. I den drömmen råder ”ett alltför starkt ljus”, den är 
ett ”skugglöst rum”, den är ett ”paradis” hon inte kan få ”ur huvudet”. Det är den drömmen hon ger 
sig hän åt fram till ”eftermiddagen”, då skuggan återkommer, ”skuggan man inte kan leva utan”. 
(min kurs., 80) Förhållande som gäller är alltså det ”intentionalt” omvända mot vad Pirholt påstår; 
hon strävar efter att undgå ett cykliskt förlopp, inte ett lineärt tidsflöde. 
85 Ibid. s. 288. 
86 Ibid. s. 284-285. 
87 Ibid. s. 287. 
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Mojan, enligt ett visst textställe, faktiskt hade visavi en cyklisk tid.) Med ett ord skulle den 

skapade meningsfulla intentionala helheten vara syftande till, och ett löfte om, 

återuppståndelse.88  

Pirholts löfte om återuppståndelse, med dess parentes kring gestalternas olycka, 

påminner på ett överraskande sätt om Tyrbergs kontraktuella och Anderssons 

överskridande utopier, (se ovan sid. 18-19 och 22). Men löftesretoriken medför också att 

han glatt börjar rocka ringen av cirkulär tid, varvid han gör sig skyldig till en frapperande 

självmotsägelse, som omedelbart för tankarna till Andersson och dennes ambiguerande och 

disambiguerande växelbruk, (se ovan sid. 22-23). Efter att ha hävdat föreställning om att 

det är ett lineärt tidsflöde som är intentionalt eftersträvat (på bekostnad av cirkulär tid), 

hävdar han obekymrat motsatsen: ett förlopp av skapelse/död/återuppståndelse är textens 

”meningsfulla mönster” – det vill säga en cyklisk tid är intentionalt eftersträvad! 

Hur förhåller det sig då enligt texten, med återuppståndelsen? Är den meningsfull? 

Låt oss fortfara att lämna frågan öppen och i stället göra ytterligare observationer och ställa 

ytterligare frågor kring detta spännande textställe: 

Då kom den återuppståndna unga kvinnan mot henne på stranden. Det breda mörka 
ansiktet var lugnt och glödande i soluppgången. Hon inneslöt i sig alla de döda liksom 
stenen under altaret gömde barnet i sin buk. Flickan visade modern på ön. Runt ön låg 
sångsvanar som hade övervintrat. De sjöng i havet, varandets slut och början, alltings 
andning. Just då steg solen upp ur havet. Den strålade över land och hav, överallt nådde 
de blixtrande strålarna, överallt gick solen i kamp med de framtida städerna (281) 

 
Så, utan punkt och utan paginering, slutar eller fortsätter texten. Som vi sett är 

platsen för det som utspelar sig mångtydig, (se ovan sid. 16-17). Havet är Öresund, liksom 

ett mytologiskt/teologiskt väsen av kosmogonisk/apokalyptisk dimension. Ön är en faktisk 

ö utanför Klagshamn, likaväl som en ö i ”havsljuset”, ”i universum”. (281) Men det som 

gör detta förtätade textsälle komplext – utöver dess interna flertydighet – är att det spelar 

med betydelseregistren i den övriga texten. Ön, till exempel, associerar till en lång rad 

öbilder, något som kanske enklast illustreras kvantitativt. En ö av faktisk, 

mytologisk/teologisk, drömd eller fantiserad art förekommer bland annat på följande sidor: 

37, 43, 67, 71, 72, 105, 107, 128, 157, 167, 198, 202, 260 och 264, förutom 281. Bland 

                                                
88 Pirholt menar också att bilden/tecknet/verket kan uppstå och att den/det betecknar sin egen 
uppståndelse. ”Den döda kroppens emblematik betecknar de döda former, tecken, som konstnären 
lämnar efter sig, men förkroppsligar också dessa teckens möjliga uppståndelse”, ibid. s. 289. Och 
visst, läser någon tecknen kan de ju sägas uppstå, men meningsfullheten är ett antagande som inte 
obetingat följer av denna uppståndelse. Ty varför skulle tecknen uppstå som ”meningsfulla”, 
snarare än meningslösa? Är läsning i sig (av tecken/telefonkatalogen) meningsfull?! 
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annat, eftersom en sådan kvantitet och frekvens också innebär en kvalitet. Associationen 

till en ö kommer att infinna sig även där ingen ö nämns.89 Flickan och barnen i huset där 

hon bor har sin faktiska ö, vilken de också drömmer om som ett slags frihetens ort. (105, 

107) Men apropå flickans far talas om ”en svart ö”, och på annat ställe sägs att ett ”tungt 

ljus” utifrån sjön, där det låg en ö, ”varslade om död”. (37, 43) När modern, efter flickans 

död sägs se i natten hur ”de kommer stakande”, när hon ser ”båten med den döda 

kroppen”, mannen som stakar och en ”man i fören med ett bloss”, ”/b/losset speglas i det 

svarta vattnet”, (244) nämns ingen ö, men associationerna – mellan flickan och ön, och 

mellan döden och ön – är etablerade. Är det inte också något välbekant med båtens tre 

gestalter – den som för båten, den döda, och den ensamma ljusgestalten som lyser upp de 

svarta vattnen – är det inte som om moderns syn också vore en ekfras över Arnold 

Böcklins Die Toteninsel? 

Alltså: vad är det för ö eller öar flickan visar modern på? Och om modern beger sig 

dit, hur ska hon komma dit? Ska hon söka efter ”båten” som pojken ”behövde” för att ta sig 

till samma ”skärva i havet”, i Öresund? (min kurs., 264, 265) Eller ska hon använda 

samma färdsätt och färdväg som flickan som begav sig ut i vattnet, drunknade, dog och 

återuppstod? Att dränka sig, är det i så fall meningsfullt? För vem? 

Och när händer, det som händer? Den sista årtalsangivelsen avser flickans dödsår – 

”1954” – och görs inte så många sidor bakåt. (246) Men därefter lämnar berättandet den 

exakta kronologin bakom sig i vad som formar sig till decennielånga förlopp. Modern 

flyttar till Malmö, byter arbete och pensioneras. Årtionden förflyter och läsaren vet, vid 

berättandets slut – och det inte utan eftertanke – endast att vi måtte vara någonstans kring 

övergången från 70- till 80-tal. Cykliskt är det senvinter/förvår då vintern tar ”slut”; det är 

”gryning/---/” och ”påsk”. (280) Det är tiden för naturens, dagens och de dödas 

pånyttfödelse. Men om modern dränker sig, samtidigt som flickan återuppstår, sker 

påskundret och dess inversion samtidigt – ett slags temporal kiasm, som innebure en 

cyklisk rörelse åt två motsatta håll samtidigt, och som inte kan uteslutas.  

Det kan heller inte uteslutas att tiden också är tiden för världens 

undergång/nyskapelse. Den allusionen har vi redan observerat vad gäller havet som sjöng 

”varandets slut och början”. En sådan tid vore även den yttersta tiden – linjen som punkt, 

ögonblicket som oändlighet, en sorts cirkelns kvadratur innebärande själva korsningen och 

växlingen mellan slut och början, död och liv. Om solen sägs att ”Det kan hända att den en 
                                                
89 Det är möjligt att ordet ö förekommer på fler sidor än de angivna, och tilläggas kan att ön på 
flera av de nämnda ställena är del av en bild, vilket medför att olika betydelseregister förbinds med 
varann, till exempel i en sammansättning som ”stadens ljus-ö”. (202)  
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gång bara kommer att fortsätta och fortsätta att stiga och inte mer vill upphöra med att 

stiga”. (280) Den händelsen vore inte en händelse – den kan inte hända med mindre än att 

den upphäver all tid, den linjära kronologin likaväl som den cykliska tiden. Likafullt kan 

det hända att den händer, enligt texten, som därtill förtäljer att solen ”gick i kamp med de 

framtida städerna”, en kamp som kan hända upphäver all tid, en kamp som, det kan hända, 

sker i den yttersta tiden, som vore tiden utan tid. 

Den kampen är emellertid likväl en kamp som börjar, som börjar utspela sig, och 

som därför även utspelar sig, ”/d/å” och ”/j/ust då”, i det sammanfall av då och just då, 

som ofrånkomligen är någon viss, exakt punkt på tidslinjen även om dess exakta 

bestämning är okänd. Detta sammanfall av uppståndelse/påskunder och av 

dagens/naturens/solens pånyttfödelse vid en implicit, exakt kronologisk tidpunkt, detta 

sammanfall i en viss gryning av ”ansiktet” som ”glödande” kommer modern till mötes ”på 

stranden”, och solen som ”/j/ust då steg /---/ upp ur havet”, är utöver sammanfallet av tre 

former av cyklisk tid vid en viss kronologisk tidpunkt som kan vara den yttersta tiden, 

också vad som påminner om en hägring, och en ”brännande brännande hägring” av 

flickan var vad modern hade sett några sidor tidigare. (min kurs. 275) En kamp är dock det 

som per definition är oavgjort. Och ordet ”framtida” etablerar därför, därtill den framtidens 

kronologiska tidslinje längs vilken kampen ska försiggå mellan ”solen” och ”städerna”, 

något som i sin tur möjliggör en närmast inomvärldslig, politisk läsart. 

Ett slags realism, politisk kamp, uppståndelse, död, nyskapelse, undergång och tidens 

upphävande är alla90 möjliga läsarter, som möjliggörs och upphävs av varann, i en 

korsning mellan läsarterna, där deras möjliggörande upphävande inte kan upphöra. Ändå 

läser vi bokstäverna från någon början till slutet utan någon punkt och paginering, till slutet 

som inte slutar; ändå läser vi denna (slut?)scen. Men vad är det att läsa, om det lästa inte 

bestämmer när vad sker var? 

  

2.2.4 Baks synd 
Krzysztof Baks uppgift, såsom han definierar den, är att avgöra i vad mån den dialogiska 

och sociala synden i Dykungens dotter överensstämmer med en intertextuell, 

hamartiologisk systemreferens av främst nyteologisk katolicism. Till den dialogiska 

synden räknar han den enskilda människans syndande både visavi skapelsen och visavi 
                                                
90 Många fler läsarter är möjliga genom komplettering med fler komplicerande och korsande 
betydelseregister, exempelvis det om flickan som sol, ett register enligt vilket flickan sammanfaller 
med solen som går under i världsundergången och som återföds och återskapar världen, och så 
vidare. (42, 43, 55, 56, 64, 70, 120) 
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medmänniskorna. Till den sociala räknar han synden i såväl familjen, som i samhällslivet – 

inbegripet industriarbete, myndighetsutövning och krig. Som vi sett finner han att det 

syndas i båda hänseendena – och i enlighet med systemreferensen – i Dykungens dotter.91  

Skälet till att hamartia, liksom katharsis, hör till ”de mest omdiskuterade termerna” i 

Aristoteles Om diktkonsten är, enligt Arne Melberg, inte oenighet om ordens ”innebörd” 

utan om deras ”syftning”, en oenighet som givit upphov till en ”förvirrande intensiv” 

diskussion. Vad gäller katharsis medger omständigheterna ”fyra variabler, som sedan kan 

korsas på betydligt fler sätt”, medan problemet med hamartia – ”misstag, fel eller felsteg” 

– ”är om detta felsteg skall betraktas som uppsåtligt eller tillfälligt och om det gäller 

karaktär eller fabel. Möjligheterna är nästan lika många som med katharsis!”, (min 

understr.).92 Samma komplexa struktur – men därtill utbyggd med subjektsöverflödet – 

härbärgerar hamartia-termen i Baks kristna sammanhang. Till grundstrukturen – bestående 

dels av uppsåt kontra tillfällighet, dels av karaktär kontra fabel – kommer ett antal 

kollektiva subjekt. 

Nu kan man tycka att synden, fattad i all enkelhet som SAOL definierar den – ett 

”brott mot Guds vilja enligt kristen tro”93 – borde utesluta slumpen eller olyckan, som sin 

motsats, vilket också är en distinktion och avgränsning Bak ställvis tillämpar vid 

identifiering av synd i Dykungens dotter: ”Kriget är inte så mycket ett förtryckarredskap 

som en sorts olycka av samma art som klassiska adiafora: sjukdomar, missväxter, 

jordbävningar etc.” (min kurs.)94 Något tidigare har det emellertid hetat att kriget ”fungerar 

                                                
91 En förutsättning för att synden ska bli så produktiv, är att den kan vara så mycket, att den kan 
tillskrivas individen och olika kollektiv, att det syndande subjektet kan vara enskilda personer, 
likaväl som grupper, institutioner, organisationsformer och verksamheter. Bak gör heller ingen 
avgränsning avseende hur många former av synd som kan förekomma samtidigt (enligt 
systemreferensen) eller hur de förhåller sig till varann. Han diskuterar inte om några av dem logiskt 
sett utesluter varann och vad det i så fall får för konsekvenser för begripligheten hos synden. Är 
begreppet synd överhuvudtaget begripligt (enligt systemreferensen) eller är det (enligt denna) inte 
mer begripligt än begreppet Gud? Är synd alls (enligt systemreferensen) en avgränsbar företeelse 
eller kan den innefatta till och med sin motsats? Om begreppet inte är avgränsbart (enligt 
systemreferensen) hur användbart är det i så fall som analysverktyg?  

De här frågorna om synden ställs från en abstrakt teoretisk utgångspunkt vilken är teologiskt 
illitterat. Och syftet är inte att pröva eller värdera någon teologi – det bör tilläggas, även till priset 
av löje – utan endast att, liksom i det föregående, pröva en tolkning mot sig själv och mot den 
tolkade texten. 
92 Aristoteles, s. 17 – 18. 
93 SAOL, trettonde upplagan (2006). (Tolfte upplagan (1998) saknar precisering i petit ”enligt 
kristen tro”. Elfte upplagan (1986) ger likaledes förklaringen ”brott mot Guds vilja”. Medan tionde 
upplagan (1973) helt saknar förklaring. Inom en mansålder har alltså SAOL:s redaktion gått från 
bedömningen att ordet synd inte behöver förklaras till att det behöver en förklaring som preciseras.) 
94 Bak, s. 330. 
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som ett slags laboratorium, där fredstidens förklädnader elimineras och den moderna 

samhällssyndens verkliga väsen blottas”, (min kurs.).95 Och lite längre fram sägs åter att 

”Genom sin oförställda gestaltning av kriget, denna den intersubjektiva syndens djupaste 

station, skriver Dykungens dotter enligt denna logik in sig i kärlekens och nådens ordning”, 

(min understr.).96  

Notabel är den på ett övergripande sätt meningsladdade formuleringen i den sist 

citerade meningen, (vilken också är studiens sista, före sammanfattningen): ”kärlekens och 

nådens ordning”. Vilken ”logik” det är tal om återkommer vi strax till, och observerar i 

stället först, att kriget är en olycka av den ”klassiska” art som inte är en synd, samtidigt 

som det är exemplet på syndens ”verkliga” väsen och ”djupaste” station. Att Bak inte 

uppmärksammar den här (själv)motsägelsen om kriget som både adiafora och synd, väcker 

frågan om vem som motsäger sig själv: är det Bak, texten eller båda?  

Den understrukna ”logik/en/” är inte det alexanderhugg med vilket Bak upphäver 

motsägelsefullheten, men den faktor som etablerar, som ”skriver” ”in” och tvingar samman 

motsatserna ”adiafora” och ”synd/---/” i studiens slutkläm. Semantiskt är ”logik/en/” i 

frasen ”enligt denna logik” en svart sol som i kontrast till skenet av sin lexikala 

vardagsinnebörd av ”följdriktighet” (SAOL) utstrålar konstruktionens reella innebörd av 

följdstridighet, eftersom korrelatet till frasens anaforiska pronomen ”denna”, är en form av 

”gestaltning” hos texten, en ”drömmarnas visionära teknik”, som ”gör rättvisa åt krigets 

extrema olyckor”, (min kurs.).97 Den så kallade logiken är således den (gestaltade) 

olycka/tillfällighet som generar ambiguiteten mellan sig själv och sin motsats av 

synd/uppsåt. Och detta i en bisats, tillhörande en (syntaktisk) mening, vars huvudsats 

omgående, i namn av den stora meningens regim, disambiguerar bisatsens ologiska(!) 

ambiguitet, genom hävdandet av, som, en textens övergripande mening (vari den ”skriver” 

”in” sig), en ”kärlekens och nådens ordning”. Detta egendomliga fenomen av tankens 

närmast förvirrade självupplösning för tankarna till besläktade företeelser hos Pirholt och 

Andersson, (se ovan sid. 22-23 och 28). 

Men hur förhåller det sig med kriget, enligt texten? Huruvida kriget är en synd i 

teologisk mening får lov att undandra sig vår bedömning i brist på (teologisk) kunskap om 

vilken Guds vilja är.98 Men finns det en motsägelsefullhet även hos texten vad gäller 

                                                
95 Ibid. s. 325. 
96 Ibid. s. 334. 
97 Ibid. s. 334. 
98 Se ovan, sista stycket i not 91. 
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framställningen av kriget? I en inledande fas av sin uttolkning av synen på kriget (enligt 

texten) drar Bak slutsatsen att gårdskarlens visioner och drömmar om kriget, visserligen 

(enligt berättaren) kan ha samband med denna gestalts ”alkoholmissbruk”, men att 

”auktoriala krigsinslag” – (auktorns eller berättarens skildring av kriget) – ”påminner” om 

gestaltens, varför den ”intradiegetiska krigsförståelsen” (gestaltens) får en ”indirekt 

auktorisering av den extradiegetiska berättarinstansen” (auktorn).99 Längre fram drar Bak 

den konsekutiva slutsatsen att textens syn på det syndiga med kriget kan utvinnas ur hur 

berättaren tematiserar ”omgivningens attityd till hans /gårdskarlens/ krigsengagemang”. 

Gestalten i fråga engagerar sig, men närmiljön vill ”glömma den pågående katastrofen”, 

”de förbipasserande vänder gårdskarlen ryggen och hävdar att kriget redan är ’över’ 

(182)”, (min kurs.).100 Därav följer att ”sanningen om kriget” förträngs av ”romanens 

samhälle”. Vidare heter det med hänvisning till Simone Weil (som tillhör 

systemreferensen) att den ”allmänna blindheten för krigets ständiga aktualitet har blivit ett 

av statskapitalismens effektivaste förtryckarinstrument”.101 Ideologibygget av syndig 

samhällelig förträngning, blindhet och verkningsfull statskapitalistisk repression är alltså 

en konstruktion som armeras av antagandet om gårdskarlen som auktorns/textens 

sanningsvittne, och vars fundament är det lilla ordet ”’över’”.  

Som vi redan sett är gårdskarlen en gestalt som under sitt krigsengagemang förlorar 

sig i så djup förvirring att han till slut mister livet, (se ovan sid. 18). Det textställe från 

vilket Bak citerar (det för resonemanget avgörande ordet) över, tillhör början på den 

skildring av gårdskarlens sista tid som utmynnar i hans död två sidor senare. Det är 

”sommaren 1942”, ”affischerna från vinterkriget” är ”gulnade” och ”frivilligbyrån” är 

stängd. Därutanför ”strök” gårdskarlen omkring och hejdade ”förbipasserande”, (181-182) 

och vidare heter det: 

      ”Man måste rädda Finland”, sade han enträget och såg en man i hatt in i ögonen. – 
Men denne ville inte alls besvara hans blick utan morrade att det kriget var ju över, de 
som skulle ha medalj hade fått medalj – ett annat krig pågick nu. Mannen vände sedan 
gårdskarlen ryggen och skyndade vidare. 

       Gårdskarlen talade nu till gatan i allmänhet: 

       ”Man måste hjälpa den svage! 

       Rädda Finland! 

       Vi måste hjälpa Finland!” (min kurs., 182) 

                                                
99 Ibid. s. 322-323. 
100 Ibid. s. 333. 
101 Ibid. 
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”/D/et” krig som är ”över” (sedan mars 1940) är alltså vinterkriget, där Finland första 

gången mirakulöst lyckats undgå sovjetisk ockupation. Sommaren 1942 – då Finland i 

fortsättningskriget återtagit Karelen och drivit sovjetarmén tillbaka till Leningrads 

försvarsgräns och då axelmakterna dominerade Europa från Kaukasus till Calais, från 

Kirkenes till Kreta – var det ännu två år kvar till att Finland, för andra gången, skulle vara 

”den svage”, men likväl lyckas hålla ut och överleva som nation. Poängen med den 

historierepetitionen är att den helt visst visar på distansen mellan gårdskarlens förvirrade 

”krigsengagemang” och narraten, som bereder plats för ”omgivningens attityd” och för det 

”romanens samhälle”, vilket korrigerande ”morrade” om realiteterna. I det perspektivet 

spelar föga roll vilket ”annat krig” som enligt den förbipasserande ”pågick nu”, (om det är 

fortsättningskriget eller världskriget på någon eller alla dess fronter), samtidigt som 

gårdskarlens upprepade appell att ”hjälpa Finland”, ”den svage”, utesluter en 

radikalpacifistisk ståndpunkt, som exempelvis skulle utgöra (ett indirekt) fördömande av 

låt säga Harry Martinssons ”krigsengagemang” som frivillig i vinterkriget. För om 

berättaren (med den realistiska detaljen ”gulnade” affischer, mm) utmäter klar distans till 

gårdskarlens förvirring (ifråga om historisk verklighet) – likaväl som till den mannen-på-

gatan-figur som inte endast skulle ”morra/---/” över hans förvirring, utan vars mening det 

även vore att krigsrealiteterna handlade om vem som ”fått medalj” – distanserar sig 

narraten knappast på något sätt från gårdskarlens engagemang som sådant, från hans vilja 

som sådan, att hjälpa ”den svage”.102  

Baks kombinerade tolkningsoperationer – utbrytandet av ”’över’” ur dess 

textsammanhang, konstruerandet av en distanslöshet mellan berättaren och gårdskarlen, 

och förbiseendet av att överensstämmelsen dem emellan (avseende inlevelsen i kriget) 

gäller den svage och dennes räddning – för oss således i närkontakt med 

ideologiproduktionen hos hans systemreferens och utom kontakt med 

betydelseproduktionen hos vår text. Texten tolererar visserligen inläsningen såväl av viss 

kritik mot mannen på gatan, som av en viss samstämmighet mellan narraten och 

gårdskarlen, men inte ensidighet; den värnar sin ambivalens. 
                                                
102 ”Fult och löjligt är det stackars människodjuret” i sin ”brännsvinsröda” brist på 
realitetsanpassning, men inte i sitt rop (1942, mitt i detta ofantliga krig) ”Herre hjälp!” och inte i 
sin (om än kopiösa) vilja att, därur, ”rädda alla”. (181) Fastän hans insats till sist inte består i mer 
än att (i ett inomvärldsligt perspektiv, till glädje för ingen) ställa sig i ett kulregn, meddelar texten 
också, (på annat ställe, apropå att hans lilla barn dött) att han ”visste att någonstans inne i honom 
levde kraften att väcka upp livet ur döden”, utan att texten i och för sig förnekar riktigheten i denna 
vetskap eller fråntar honom denna fabulösa kraft, vilken förvisso ”sov under miljarder år av tjock 
is”, men som han likväl, endast var ”skild från”. (min kurs., 164) 
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Hur förhåller det sig då med Baks formulering av en textens övergripande mening, 

utifrån dess behandling av kriget (– att texten genom ”sin oförställda gestaltning av kriget” 

skriver in sig ”i kärlekens och nådens ordning”). Som vi sett är den logik med vilken denna 

ordning etableras föga logisk. Disambigueringen av kriget som gestaltat på ett oförställt 

sätt, är emellertid också problematisk genom den ensartade implikation Bak ger det 

oförställda. Han menar att ”Ingen av de stridande parterna favoriseras på de andras 

bekostnad”,103 vilket ju är ett tveksamt påstående redan med hänsyn till den nämnda 

appellen att ”Rädda Finland!”, men framförallt genom att det inte är ”parter” och 

”stridande” sidor texten fokuserar. Finland är helt visst stridande, men uppmärksammat 

som ”den svage”. För att utvinna textens eventuella betydelseproduktion avseende de 

stridande måste vi följa texten och gå via den svage. Det är också först därur, som vi kan 

bedöma textens relation till påståendet om ”kärlekens och nådens ordning”. Detta blir 

tydligt om vi ser på krigsinslaget på sid. 181, vilket, som Bak noterar,104 är ett de få ställen 

där det inte är gårdskarlen utan berättaren som skildrar kriget. I sin (kortfattade) helhet 

lyder stället som följer: 

Man hade nu kommit fram till sommaren 1942, överallt i världen var det krig, härar 
marscherade, länder brann, tjutande flygplan dök över städer och byar, genom 
bombkrevaderna transporterade långa godståg de dödsdömda till deras utplåningsplatser. 
Kriget strävade fram mot sin höjdpunkt, det totala slutet. (181) 

 
Textbiten löper från ett ”nu” till ett ”slut/---/” och innefattar det totala rummet och ett 

totalt skeende, likaväl som vissa orter och vissa skeenden. Syntaktiskt präglas det av stark 

parallellitet med både integrerande och särskiljande verkan. Sju huvudsatser och ett 

efterställt attribut, fördelas på två meningar. Attributet (”det totala slutet”) är omedelbart en 

bestämning till krigets ”höjdpunkt”, mot vilken det strävade, men också en bestämning till 

hela textbiten. Den första meningens sex huvudsatser beskriver en pendelrörelse som först 

centripetalt graviterar med krympande satslängd från krigets allmänna karaktäristika mot 

en brännpunkt, där den sedan växlar över i en centrifugal rörelse mot expanderande 

satslängd och krigets mer specifika särdrag. Rörelsen från säsongsdateringen, via krigets 

allestädesnärvaro och härars marscherande justerar stegvis optiken mot 

kraftsammanstrålningen i branden, varpå vinkeln stegvis vidgas till att omfatta brandens 

”städer”, ”byar” och ”/---/platser”; ”det totala slutet” innefattar i sig de specifika sluten. 

                                                
103 Ibid. s. 334. 
104 Ibid. s. 323. 
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Men det specifika aktualiserar också den specifika betydelsen. Kriget börjar (enligt 

texten) ”sommaren 39”, närapå som i uppslagsboken, med att mannen i Berlin utlöser det: 

”Ur den bruna radion talde rösten ur molnen och skyn.” (min kurs., 128) Och när narraten 

sedan i den citerade textbiten träder in på berättandets scen och ger sin enda skildring av 

krigsförloppet, är det kondenserade – och precisa – bruket av den konventionellt korrekta, 

historiska detaljen påfallande.105  

Utväljandet och anbringandet av den historiska detaljen i bildväxlingen och i det för 

båda meningarna sammanfattande attributet, uppmärksammar offren. Historieskrivningen 

är helt visst fullkomligt konventionell, om än starkt förtätad med stilistisk exakthet, men 

därmed framställer och framhäver den också orsakssamband – att ett folk döms till döden 

och att kriget anstiftas, startas och eldas på intill totalisering av en regim, samtidigt som ett 

motangrepp riktas, inte direkt mot den regimen och inte alls mot folkmordet, men mot 

civila. Av ”de stridande parterna” ger texten företräde åt den angripne på angriparens 

bekostnad. Samtidigt har vi – förutom den historiska tiden och protesten mot dödandet i 

detta slags tid också apokalypsen som kan läsas in i ”det totala slutet” – och därigenom 

döden som vägen till uppståndelse. Texten är så sett självmotsägande. Anspelande på 

Aristoteles kunde vi säga att kriget är ett uppsåtligt felsteg, och samtidigt en tillfällighet 

genererad av apokalypsfabeln. Texten antyder en nåd, eller om man så vill kärlek, men 

endast till priset av den död som den själv protesterar mot.106  

Problematiken angående huruvida felsteget är uppsåtligt eller tillfälligt, eller varken 

eller, är återkommande i Baks studie, och att exemplet med kriget inte är det mest vältaliga 

visar ett par andra. I en förståelse av synden är Bak ytterligt sträng mot barnen, även de 

                                                
105 ”/S/ommaren 1942” var det ett halvår sedan de asiatiska och europeiska krigen blev ett 
världskrig ”överallt”, genom att Japan anföll USA och Tyskland förklarade USA krig. Det var bara 
månader sedan britternas massproduktion av bombplan med lång aktionsradie givit dem 
kapaciteten till de ”bombkrevader/---/” som under massräder nattetid lade tyska städer i ruiner, 
varav den första , mot Köln, inträffat den 30 maj. Det var bara månader sedan den slutliga 
lösningen, i kölvattnet på Wannseekonferrensen den 20 januari, hade nått sin administrativa, 
organisatoriska och tekniska form av paneuropeisk, industriell ”utplåning/---/”. Framförallt var det 
just från och med våren 1942 som båda sakerna skedde samtidigt, att massbombningar 
genomfördes som lämnade de järnvägar intakta längs vilka deportationerna fortgick av människor 
som, alltjämt, inget land ville ta emot, av dem som var ”dödsdömda”. Och vad gäller framtiden, 
och det krig mot vilket ”/k/riget strävade”, skulle inom dryga halvåret Goebbels i Berlins 
sportpalats den 18 februari 1943 under stormande bifall utropa ”höjdpunkt/en/” – det ”totala” 
kriget. 
106 Skulle det kunna vara annorlunda? Vilken vore den skrivning som slöt svalget mellan dödare 
och dödade, den ordning av kärlek och nåd som läkte dessa sår, den mening som gav dessa brott 
mening? 
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allra minsta – en stränghet som texten ingalunda stödjer.107 Han kan heller inte bestämma 

sig för vad slags synd det är fråga om i det enskilda fallet.108 Det för vårt vidkommande 

intressanta är att återigen se hur texten gör motstånd mot den ensartade tolkningen, hur 

kraftfullt den värjer sin ambiguitet. 

 

2.3  Ambiguitetens villkor 
_ 

 

Innebörden av vår avsikt med att granska de fyra avhandlingarna var, såsom vi 

formulerade den, dubbel. Vi ville få fatt i mönster för hur texten alstrar mening, och vi 

ville få angivet en riktning i vilken vi kunde fortsätta granska villkoren för textens 

meningsproduktion. För att utvärdera vad vi åstadkommit i båda hänseendena, gör vi klokt 

i att återvända till Felman. 

 
                                                
107 Bak menar att flickan, som svar på att ”Mojan våldför sig på sin dotter” gör sig ”skyldig” till 
”talrika våldshandlingar”, ibid. s. 196 Att Mojan, för att kunna förtjäna sitt och flickans uppehälle, 
binder flickan då hon blivit stor nog att krypa iväg, (57-58) sägs medföra att ”dialogiska 
sjukdomssymptom permanentas i flickan”, ibid. s. 198. De syndiga våldshandlingarna och 
sjukdomssymptomen visar sig i att när ”den trötta och hjälplösa” modern kommer hem från jobbet 
är ”dottern ’grym’ (79), ’elak’ (84), ’bråkig’ och anställer ’världens undergång’ (79)”. Vidare sägs 
att flickan ”som lämnats ensam av sin mor (57f) överger i sin tur sin egen son – de båda svikna 
barnen reagerar med grymhet (79, 84, 220), skrik (58, 220), gråt (79, 220)”, ibid. s. 200. 

De sista referenserna till ”grymhet”, ”skrik” och ”gråt” avser en övergiven ettåring, som ”var 
kokande av tårar och hat”. (220) Behöver mer sägas? Ja, kanske att texten ingalunda gör någon 
koppling till vare sig alla de tidigare ”våldshandlingar” flickan utsatts för, eller lägger någon skuld 
på henne för att hon överger sin pojke och beger sig till någon sorts tillfälliga sexmöten med 
existenser som kan ge ”henne ett blått öga”: ”Hon bara måste, det var hennes lag.” (220) Den som 
var grym och elak mot den ”hjälplösa” modern var ett litet, övergivet ensambarn någonstans i 
förskoleåldern, som inte uppskattade att mamma kom hem för sent (79) och lika lite att hon strax 
gick vidare (84) till sitt extraarbete. Det är obegripligt att Bak inte ser att ”grymhet”, och så vidare, 
från så små barns sida mot föräldern på sin höjd delvis kan läsas bokstavligt, och i första hand 
måste läsas som den känsla den vuxne tillvitar barnet.    
108 Den påstådda elakhet från flickans sida (när mamma ska gå till extrajobbet) som han först 
tolkat som en ”våldshandling/---/” från barnets sida, ibid. s. 196, tolkar han senare som en verkan 
av ”arbetets ställning i jagets socialt-intersubjektiva sfär”, vilket i ju och för sig är en tolkning som 
ligger texten närmare, ibid. s. 246. Apropå sin nyteologiska tolkning av det ”inhumana arbetet” 
menar han vidare att den ”läkningsprocess”, som vi sett är ett komplext själsligt/psykologiskt och 
historiskt/samhälleligt fenomen, (se ovan sid. 26-28), är blott och bart ekonomisk. Mojan gör 
karriär på arbets- och bostadsmarknaderna, noterar Bak, ”/m/en med denna ekonomiska 
’läkningsprocess’ försvinner inte känslan av arbetets absurditet: ’Arbete, arbete, vad tjänade det 
till?’ (245 f)”, ibid. s. 251. Här förstärks tolkningens ensidighet än mer av att det sista citatet 
knappast alls har med arbetet att skaffa, utan med känslan av att inget längre tjänar något till för 
Mojan, som just varit till ”polisens bårhus” och identifierat sitt enda barn, varpå hon dessutom 
blivit infertil: ”Blodet hade upphört.” (245)  
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2.3.1 Felman – andra studsen 
Faktum är att likheterna mellan utfallen av våra granskningar av de fyra tolkningarna och 

Felmans granskningar av de Freudianska och Antifreudianska tolkningarna av The Turn of 

the Screw är påfallande. Vi känner igen oss när Felman om (Wilsons Freudianska tolkning) 

skriver: 

Now, to suggest that all these metaphorical elements – Miles in the governess’s arms, the 
little mast in Flora’s boat, and the screw in The Turn of the Screw – refer alternately to 
the phallus and the Master (as well as to one another) is to set a signifying chain in which 
the phallus (or the screw, or the mast or the Master), far from incarnating the 
unambiguous literal meaning behind things, symbolizes rather the incessant sliding of 
significance, the very principal of movement and displacement which on the contrary 
prevents the chain (or the text) from ever stopping at a final, literal, fixed meaning.109  

 
Den oupphörliga betydelseglidningen hos betydelsekedjorna är vad vi tvingats ta itu 

med när vi konfronterat texten med tolkningarnas anspråk på en final och fixerad mening. 

Det utopiska löftet (Tyrberg), bländningen som väg till livsförsoning och vishet 

(Andersson), havet som en ursprungets ort och det linjära tidsflödet som något intentionalt 

eftersträvat (Pirholt), och gårdskarlen som sanningsvittne (Bak), är några av de exempel på 

fixeringar av mening som vi sett brytas upp av glidningar längs de betydelsekedjor som 

texten engagerar, när vi stannar upp och granskar de textställen varifrån citaten och 

referenserna brutits ut.  

Vi känner också igen oss i Felmans karaktäristik av debatten om tolkningen av The 

Turn of the Screw (– och man kan verkligen undra om vi inte hade känt igen oss än mer 

ifall vår ambition hade varit att verkligen genomlysa i vad mån och på vilket sätt det är 

produktiviteten hos Birgitta Trotzigs poetik, som präglar den produktiva debatten om 

hennes poetik): 

To affirm contradiction in the very act of denying its existence in the text is /---/ to repeat, 
oneself, the textual act, to perform the very act of textuality triggered by the ambiguity of 
sexuality. It becomes thus clear that the critical debate, in its intensions and contention, 
itself partakes of the textual action. “The Turn of the Screw,” writes James, “was an 
action, desperately, or it was nothing” /---/. The actors, or the agents of this textual 
action, are indeed the readers and the critics no less than the characters. Criticism, to use 
Austin’s terminology, here consists not of a statement, but of a performance of the story 
of the text; its function is not constative, but performative. Reading here becomes not the 
cognitive observation of the text’s pluralistic meaning but its “acting out”. Indeed it is not 
so much the critic who comprehends the text, as the text which comprehends the critic. 

                                                
109 Felman, s. 172. 
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Comprehending its own criticism, the text, through its reading orchestrates the critical 
disagreement as the performance and the “speech act” of its own disharmony. “Irony”, as 
Roland Barthes, in a different context, puts it, “irony is what is immediately given to the 
critic: not to see the truth, but in Kafka’s term, to be it.”110 

 
Vi känner här igen oss, inte i någon debatt kring Dykungens dotter, vilken vi ju inte 

följt, men i själva tolkningarna. Om Tyrberg – som inte ens noterar ambiguiteten, och som 

vill troliggöra att en singulär utopisk mening kan lösas ut ur texten genom omläsningar – 

för tankarna till den naive läsare, som James inte främst var intresserad av att fånga, för de 

andra interpreterna tankarna till dem han helst ville snärja: de sofistikerade, ”’those not 

easily caught, the jaded, the disillusioned, the fastidious’”.111 Hos Andersson, Pirholt och 

Bak har vi sett hur ambiguiteten blir på en gång hävdad, och förnekad – disambiguerad – 

på ett förbluffande sätt. Andersson motsäger sig själv i varannan mening, Bak till och med 

inom en och samma mening, och Pirholt hävdar som intentionalt eftersträvansvärd den 

återuppståndelsens cykliska tid, som är motsatsen till det intentionalt eftersträvansvärda 

linjära tidsflöde han samtidigt påstår att texten premierar. Uttolkarna agerar ut textens 

motsägelsefullhet, just i och genom, förnekandet av dess motsägelsefullhet; tolkningarna 

innebär ett performativt iscensättande av textens ambiguitet. Men likheten sträcker sig 

längre än så. 

Textens ambivalens gäller inte bara tidsformerna (den yttersta tiden, den cykliska 

och den historiskt linjära), eller historiskt samhälleliga företeelser (som kriget och 

organiseringen av produktionen) och dessa företeelsers inverkan på gestalterna. Den gäller 

även gestalterna själva. Den förvirring och den klyvnad som är gårdskarlens ageras ut av 

Tyrberg och Bak. Flickans klyvnad mellan att vilja och inte förmå ta hand om sitt barn, 

iscensätts av Bak. Anderssons tolkning ger gestalt åt Mojans112 klyvnad, skuld och rädslor 

inför hennes påstådda svek mot föräldrarna och deras mot henne, agerar ut denna konflikt 

inom henne och hos texten. Både Pirholt och Bak agerar ut Mojans klyvnad inför bland 

annat arbetslivets krav och rädslorna för hur det ska gå för dottern.  

Även ironin går igen. Gestalternas vedermödor att reda upp sitt liv och bemästra sin 

klyvnad, går igen hos uttolkarna i det att de i stället för att observera dessa svårigheter och 

denna klyvnad satsar, som bestämmande orsak, på den ena eller andra av flera 

                                                
110 Ibid. s. 114-115. 
111 Ibid. s. 186. 
112 Vi följer här interpreterna och benämner gestalten ”Mojan”, vilket är vad texten kallar henne fr 
o m sid. 81 t o m  sid. 248. 
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samverkande faktorer, vilka alla tillsammans, det är gestalternas lott att försöka bemästra, 

något som de sällan lyckas särskilt väl med. 

Både gårdskarlens och Mojans liv skildras (av texten) som om det till stora delar 

utspelade sig på den hårfina gränsen mellan rädsla och aggression.  Gårdskarlen förföljs av 

skuld och han dricker, kanske främst för att döva sin skuld, kanske främst för att i fyllan nå 

kontakt med dem han mist, med dem han känner skuld mot, (120) eller främst för att han är 

”rädd hela tiden”, ”mörkrädd”. (110) Men rädslan paras också med en väldig, potentiell 

aggression. Han drack även för att skapa någon sorts ”allmän förtrolighet”, ”Så att han till 

exempel inte bara tar och har ihjäl ett barn helt plötsligt”. (109) Och till slut förgriper han 

sig ju på flickan. (176) Mojans kluvenhet inför dottern och hennes far är nästan konstitutiv. 

Ena stunden är den nyfödda flickans ögon ”de underskönaste” hon sett, i nästa är dottern 

”Det främmande djuret”. (42) Ena gången fattar hon ”sakta med båda händerna om barnets 

hals”, (47) något senare är flickan barnet som måste försörjas, om så med tiggeri, 

”antingen man vill eller inte”. (53) Ena stunden lämnar hon ett paket till flickans far i 

fängelset, i nästa ”ångrade hon sig”. (62) Han kommer och besöker henne och han 

försvinner lika plötsligt. Hon drömmer att hon dödar honom, men släpper in honom igen. 

(86) För var återkomst blir han mer förfallen, och till sist sätter hon ”med stor kraft sin 

klack på tån” han lyckats få in i dörrspringan. (99) Men långt senare, även efter det att hon 

gift sig med gårdskarlen, återvänder ”den mörke” i drömmarna om natten. (140) 

Hos pojken, som försvinner ur berättelsen som ettåring och inte återvänder förrän 

han är i tonåren, har rädslan och aggressionen vid det laget ingått förening. Efter år i 

fosterhem och på anstalter har han kommit att uppfatta ”både sig själv och hela världen 

som ogenomträngliga väggar”. (253) Dem vill han bränna ner, och i ett försök till det sätter 

han eld på en anstalt han suttit på.  

Hos flickan och hennes far är kluvenheten av annan art. Fadern, dykungen, är en vagt 

tecknad gestalt. Förutom vid besöken hos Mojan, i hennes drömmar och i ett möte med 

dottern, framträder han bara i ett par skildringar. Hans mest utmärkande drag är driften, 

”den fördömda delen” hade sin egen vilja. (35) Han går till sjöss, besöker de prostituerade i 

hamnarna, men verkar ibland även ta kvinnor med våld: ”En annan gång är det någon som 

gråter förtvivlat.” (37) Kanske är det därför han åker i fängelse gång på gång. Från honom 

kommer emellertid värmen som ”en våg”, (65) och Mojan betvingar han gång efter annan. 

Vid ett besök, som ska visa sig vara hans sista, kom han dock för första gången inte för att 

träffa Mojan, utan sin dotter, som vid det laget är i tolv/trettonårsåldern. Han tog henne i 

handen och ”ledde henne” ut i ”träskskogarna”, ”kanske hörde man ett rop”. (172) Tidigare 
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har det berättats att han varit ”efter” en flicka i skogen, där hon ”blir borta”. (97) Vid hans 

sista besök fortsätter texten med att meddela att ”flickan började föda blod”, samt att detta 

är nödvändigt – ”’Blod måste flyta’”, på en sida med endast två rader text. (min kurs., 173) 

På följande sida, med endast två korta meningar, meddelas: ”Sedan försvann han, hon var 

ensam kvar. – Och för detta fattades verkligen ord.” (174) Vad som skedde är i första hand 

och omedelbart outsagt, förutom att det var av sådan art att ord saknades. I andra hand är 

det skedda något läsaren är benägen att bestämma av sammanhanget – hans ohämmade 

drift, jakten på en flicka, ett rop, blodet som nödvändigt ska flyta – varför det är lite för 

vagt att säga att det är möjligt att läsa in att fadern på något sätt använder sin dotter 

sexuellt. Att driften är så gränslös att han till och med förgriper sig på sitt eget barn, är 

snarare vad texten antyder.113 

Om flickan sägs, medan hon ännu var barn, att hon hade ”sin vargsida”. (123) Och 

att hon kunde bråka som liten, till exempel när modern skulle lämna henne för extrajobbet, 

har vi nämnt, (not 107). Men i övrigt tillskrivs hon ingen form av aggressivitet, och driften 

som kommer att utmärka henne är inte av samma beskaffenhet som faderns. Nedtvingad på 

skolans pojktoalett upptäcker hon – tolv, tretton år gammal och redan i förpuberteten – ett 

motmedel: hon kan göra ”den starkastes blick” färglös, göra den till ett ”dis” som ”blir allt 

ljusare”. Men detta endast till priset av att hon, när hon blivit så rädd att hon kissat på sig, 

låter ”bli att känna”. (154) Från den stunden har hennes drift och hennes sexuella kontakter 

något försvarslöst, självutplånande och självutlämnande över sig. Hennes sexuella debut är 

en form av våldtäkt, begången av tre ynglingar, under vars kroppar hon emellertid också, 

på något sätt, hängav eller uppoffrade sig – ”Vilken styrka fick hon inte. Håret ringlade. 

Ansiktet glödde”. (201) Hennes drift förknippas, betydligt starkare än faderns, (36) med 

födelsemetaforer, (203, 230, 231, 233), vilket inte hindrar att den är stark nog att driva 

henne att överge det barn hon fött. (219, 220) 

                                                
113 Carin Franzén noterar denna antydan och tillägger att berättaren gör den ”utan att döma”. 
Vidare menar Franzén att, även om detta drama inte skulle ha ägt rum, tycks konsekvenserna 
förutbestämda – flickan prostituerar sig, i en ”längtan efter att bli älskad och bekräftad”, Franzén, 
2007, s. 86. Det är en, högst rimlig läsning. Men den kan inte stå ensam. Att blod måste flyta är 
något som tillhör ett annat betydelseregister än rent inomvärldsliga psykologiska eller samhälleliga 
samband av sexuella övergrepp och prostitution. Det nödvändiga offrandet aktiverar tanken på den 
nödvändiga utblottelsen i Kristi efterföljd, och vetter mot död, undergång och återfödelse. Det 
betyder å andra sidan inte att texten rätt och slätt välsignar det (eventuella) övergreppet (och dess 
eventuella konsekvenser), exempelvis genom att den inte fördömer (den eventuelle) 
gärningsmannen. Att ord verkligen fattades, kan knappast läsas (med hänsyn till ett övergrepp) 
annat än som ett avståndstagande, en protest, som, i ett sådant fall, verkligen är nödvändig. Texten 
är, återigen, självmotsägande, och denna självmotsägelse ger oss anledning att påminna oss och 
understryka, att när vi här talar om gestalternas kluvenhet, talar vi inte om något isolerat 
inomvärldsligt, psykologiskt fenomen. 
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Gemensamt för alla gestalterna är att de drifter, krafter, egenskaper och 

omständigheter som de försöker hantera och bemästra, till slut, på olika sätt bryter ner 

dem. När mormodern, efter det att pojken anlagt mordbranden, besöker honom på 

rättspsykiatriska kliniken, är det som om branden fortsatt inom honom – så snart han 

tvingats sätta sig ”började fingrarna ränna och spela på bordet”. (261) Sista gången flickans 

far besöker Mojan var hans ögonlock ”vita som ljumskarna på en som legat länge i vatten”. 

(99) Under gårdskarlens sista tid var det ”/e/tt okänt kaos” som malde i honom. (183) Om 

flickan sägs, i samband med att hon överger sitt barn, att ”Det var som om hon numera 

egentligen inte kunde se och inte förstod vad hon gjorde”. (220) Under Mojans sista 

vandring frågar hon ”’Är det klockan ett på dagen eller på natten?’”, (279) och att inom 

henne ”föll allt liksom sönder” meddelas redan om ungdomstiden, (14) en sönderdelning 

som i frågans form varieras, återkommer och förbinds med hennes kluvenhet inför flickan: 

”Skulle hon orka leva så sönderdelad?” (218) 

  Om vi alltså, med Felman/Barthes kan säga att Dykungens dotters interpreter i sina 

tolkningar är textens ironi, är denna ironi emellertid inte densamma som Felman i sin 

läsning utvinner ur The Turn of the Screw. I Felmans studie är ju, till skillnad från vad vi 

noterat är fallet med Dykungens dotter, det centrala, intrigskapande momentet läsning. Och 

läsningens mål, i The Turn of the Screw (i Felmans läsning), är att bokstavligen och 

otvetydigt gripa tag i meningen. Ironin består i att detta, enligt The Turn of the Screw, är 

omöjligt. När guvernanten griper tag i lille Miles för att få honom att äntligen tillstå den 

mening han förtigit, dör pojken i hennes kvävande grepp.  

Even though, within this ultimate grip of comprehension, the ‘name’ has been 
‘surrendered’ and meaning at last grasped, the governess’s satisfaction at the successful 
ending of the reading process is compromised by the radical frustration of a tragic loss: 
the embrace of meaning turns out to be the embrace of death; the very grasp of the 
signified turns out to be but of a corpse. The very enterprise of appropriating meaning is 
thus revealed to be the strict appropriation of precisely nothing – nothing alive, at least114 

 
Ironin i Dykungens dotter har vissa, starka beröringspunkter med denna tragik. 

Fastän läsningen i berättelsen inte alls har samma centrala roll, kan vi som läsare känna 

igen oss i en frustration över att meningen oupphörligt glider oss ur händerna. Vi kan 

känna igen oss i guvernanten som läsare, i hennes läsnederlag. Men om det till och med 

kan tyckas som om det vore döden, som gång efter annan gled oss ur händerna, kan vi ändå 

inte kalla den ”precisely nothing – nothing alive at least”; döden har vi funnit vara 

                                                
114 Felman, s. 174. 
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komplext relaterad till olika tidsformer och meningssammanhang. Meningen i Dykungens 

dotter, såsom vi har stött på den, under våra granskningar av avhandlingarna och i våra 

utvikningar kring olika textavsnitt, har aldrig varit ingenting. Då och då har vi funnit att 

den mening som en interpret läst in inte står att finna, men oftare har vi funnit att den 

meningen, jämte någon eller några andra hävdas av texten. Vad vi funnit är inte att 

meningen är ingenting, utan några olika ting.  

Från den synpunkten har våra granskningar av andras arbeten varit missvisande. Vi 

har ofta nog studerat dem enligt formen: bra, men inte tillräckligt bra. Därmed har vi inte 

mer än antydningsvis berört frågan om varför de, trots den stora olikheten mellan sig och 

givet denna olikhet, också kan vara bra. Vi har ingalunda på något klargörande sätt uttömt 

ambiguitetens villkor i Dykungens dotter. Men samtidigt som vi erkänner och vidhåller 

detta tillkortakommande, har vi anledning att ifrågasätta om ett sådant uttömmande alls 

vore möjligt. Det är via studierna, tack vare deras temperament och metodval vi gjort våra 

observationer. Vore det inte hybris att tro oss kunna göra ett bättre, i mening helt 

uttömmande, val av metod? I gengäld bör vi inte lämna frågan om ambiguitetens villkor, 

utan söka att bättre förstå dem. Vi bör göra läsningar som inte performativt agerar ut 

textens ambiguitet, utan som tålmodigt genomför ”the cognitive observation of the text’s 

pluralistic meaning”. Med Felman kunde vi säga att vår avsikt är att bättre förstå ”the 

rhetorical functioning of the textual ambiguity”, (min kurs.).115  

 

2.4 Ambiguitetens funktion 
– 

 
För att göra observationer kring ambiguitetens retoriska funktion kan vi följa allfarvägen 

och gå via några av retorikens standardbegrepp: compositio, dispositio, génus, narratio och 
descriptio. 

 

2.4.1 Compositio 

2.4.1.1 Compositio, typografiska pauser 1 
Om vi betraktar compositio som en komposition av pauseringar kan vi, som en första nivå 

av pauser, urskilja sidbrytning och styckeindelning. Dykungens dotter löper – undantaget 
omslag, försättsblad, titelsidor och motton – över 274 trycksidor, på vilka infaller nittio(!) 

sidbrytningar, det vill säga genomsnittligt en per var tredje sida. Vid varje sidbrytning 
                                                
115 Felman, s. 119. 
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lämnas ett fält om sex blankrader, som för att tänka in ett slags kapitelrubrik eller ett 

kapitelnummer. De många huvudavsnitten – om vi kallar dem så – avdelas vidare med 
blankrader. På varje blankrad följer ett helt vänsterställt stycke. Blankraderna, som skapar 

ett slags underavsnitt, förekommer i de flesta huvudavsnitt, där de ibland uppgår till ett 

tiotal, varför det totalt av dem finns hundratals.  

Underavsnitten är många gånger av ringa längd – inte mer än några rader – och ofta 

är även styckena i dem mycket korta: 

Om dagen benmjölet. Om kvällen isvallarna. 

    Hon tyckte nu att hon skymtade honom överallt. 

    Och hon sökte honom överallt. 

    Men hon fann honom inte. (196) 
 
I det underavsnitt som föregår det som här citerats har modern kallat flickan ”hora! 

hora!”, för att hon kommer hem sent om kvällarna. I stället för att gå hem från sitt arbete i 

benmjölsfabriken – ett jobb som är illa ansett på grund av stanken – är flickan ute och 

söker sig en prins. Det är den sista krigsvintern med snö- och isvallar överallt. I nästa 

underavsnitt ska det berättas att vi kommit till mars och att vintern är på väg att ta slut.   

Det återgivna underavsnittet har klar struktur. Den inledande (helt vänsterställda) 

raden (tillika första stycket) sammanfattar i två speglande och predikatslösa, statiska satser 

flickans utsatthet såväl om dagen, som om natten. De följande tre styckena om endast en 

rad och en kort mening vardera upprepar, varierar och inskärper utsattheten med var sitt 

predikat – ”skymtade”, ”sökte” och ”fann /---/ inte”. Men, om underavsnittet som helhet, 

genom avgränsningen med blankrader och genom intern variation och upprepning hålls 

samman, präglas det också, genom att det är delat i fyra stycken, av ett isärhållande.     

Indelningen i huvudavsnitt har ofta besläktad verkan. Den kan, som i fallet med den 

omtalade skildringen av mötet mellan flickan och hennes far, användas för att med 

sidbrytningar åstadkomma kraftigt markerade avbrott i redogörelsen för ett narrativt 

förlopp. Skildringen löper i detta fall över tre sidor, var och en med sin sidbrytning. (172-

174) Om det lakoniska konstaterande som utgör all text på sidan 174 – ”Sedan försvann 

han, hon vara ensam kvar. – Och för detta fattades det verkligen ord” – återknyter tämligen 

foglöst (undantaget sidbrytningarna), till skildringen av sammanträffandet med fadern på 

sidan 172, finns däremellan ett inskott som sticker av. På sidan 173 står nämligen endast: 

Och den mörka flickan började föda blod, blod, blod över jorden. ”Blod måste flyta, blod 
måste flyta, flyta i strömmar” 
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Detta påkallande av blod som måste flyta aktiverar, (som redan påpekats i not 113), 

ett annat betydelseregister än sagans eller den realistiska samhällskildringens. Men den 

arten av betydelse, som vetter mot en nödvändig utblottelse i Kristi efterföljd, med dess 

kommande död och – i förlängningen – uppståndelse, är åtskild från och står i 

motsatsställning till en protest mot att flickan skadas, en protest som kan läsas in i 

formuleringen ”för detta fattades verkligen ord”, (min kurs.) Självmotsägelsen, föreningen 

av det oförenliga, av protesten och den nödvändiga utblottelsen, realiserar alltså texten 

genom att mellan protestens tillbakasyftande återkoppling (sid. 174) och skildringen av 

flickans möte med fadern (sid. 172), skjuta in den nödvändiga utblottelsen, vilket tvingar 

protesten att ta vägen förbi, genom eller bredvid sin absoluta motsats av gudomlig 

nödvändighet och tvång; sidbrytningarna realiserar ett sammanhållande isärhållande.  

 

2.4.1.2 Compositio, typografiska pauser 2 
Sidbrytningar, blankrader och styckeindelning ger pauseringar som är kraftfulla, som ger 

tydliga avbrott, tomrum. Riktigt så förhåller det sig inte på teckennivån inom rader och 

stycken, inom eller mellan satser och satsdelar. Den konventionella repertoarens former för 

åtskiljande av detta slag – från mellanrum mellan ord och bruk av versaler till val av 

skiljetecken – medför åtskiljande dels genom någon grad av pausering, dels genom någon 

betydelse, eller om man så vill uttrycksvärde; åtskiljande med skiljetecken är ett 

åtskiljande med något innehåll. För att få fatt i några av textens mönster för bruk av 

skriftliga åtbörder för åtskiljande (ortotypografin), kunde vi därför gruppera dem i sådana 

som innebär en viss grad av pausering och har ett uttrycksvärde som är vagt (upprepade 

mellanslag, versaler/gemener, punkt, komma, kolon och tankstreck), och i sådana som 

innebär viss grad av pausering och har ett uttrycksvärde som är mer specifikt (frågetecken, 

utropstecken, parentes). Som en tredje kategori kunde vi räkna citattecknet, som har ett 

mer specifikt uttrycksvärde, men knappast i sig är pauserande, och som vi därför ska 

behandla särskilt i nästa avsnitt. Där tar vi också upp bruket av frågetecknet och 

utropstecknet, eftersom det ofta medför ett uttrycksvärde av citatkaraktär. 

Lämpligen kan vi börja med kolon, som medför ett åtskiljande som är 

självupphävande, som är sammanbindande. Kolon är, kunde man säga, ett åberopande av 

det skrivnas omedelbara framtid. I Dykungens dotter förekommer emellertid ofta ett 

uppskjutande av denna framtid, genom bruk av nytt stycke eller sidbrytning: 

Och det hände henne detta: 

           det blev sent en höst eller tidigt en vinter, vilket man vill. (15) 
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      Och det hände så: 

      att en dag var det som om hon själv, det lilla som var kvar, brast och försvann ner 
under ytan och var borta. (19)  

 

 

Så här hade det börjat: 

      att när fortsättningsskolan förra året tog slut – vad skulle flickan göra då? (189) 

 

Så här hade det varit: [sidbrytning] 

I augusti 1920 en speglande mörk natt brann en fiskebåt upp ute på öppna havet utanför 
Sandhammaren. (10 – 11) 

 

      Ty det var en viktig sak. Hon [modern] ville inte att flickan skulle se honom [fadern]. 
Och det kom hon heller aldrig att göra, inte så att hon mindes det. – På ett undantag när – 
det var så här: [sidbrytning]  

att på gården stod en björk. (86 – 87) 

 
I det första exemplet är åtskiljandet – på tvärs mot kolonets konventionella 

sammanbindande framåtsyftning – betonat av raddan av mellanslag. Men, intressant nog är 

brottet mot skrivkonventionen i flera av exemplen också omvänt och integrerande, genom 

att gemener brukas i stället för versaler i satsen efter kolon. Konventionen påbjuder 

förvisso inte versaler i fall där efter kolon följer ett förtydligande eller en förklaring i 

relativt kortfattade satser som inte bildar egna meningar. Men det hindrar inte att bruket av 

gemener ändå sticker av, dels genom att texten efter kolon är typografiskt särskiljd, dels 

genom att vi i det första fallet (”det blev sent…) har en självständig mening och i det tredje 

(”att när…”) och femte (”att på…”) har exempel på att-satser med avbrott. De två att-

satserna söker sin syntaktiska bestämmelse i en framåtriktad rörelse, som mycket väl 

kunde fullborda en självständig mening. Således ser vi i exemplen ett betonat åtskiljande 

(mellanslag, nytt stycke, sidbrytning) på tvärs mot sammanbindandet (kolon), samtidigt 

som en ytterligare form av sammanbindande (gemener) betonas på tvärs mot en ytterligare 

form av åtskiljande (syntaxen).  

Verkan av ett icke-konventionellt bruk av versaler, gemener och punkt kan studeras i 

ytterligare ett exempel: 
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Och det kom en kväll, en höstkväll när allt detta hade varat i lite över ett år, 

     en kväll i den hårda solnedgången just som hon skulle gå in i porten. Genom den 
öppna porten föll fält av bländande solnedgångsljus västerifrån rakt ut mot gatan. Då såg 
hon: 

     gnisslande och vaggande mot henne på gatan kom en hög täckt svart vagn som liknade 
ett otympligt hus på hjul. Solnedgångsljuset lyste i dammet som hjulen virvlade upp. En 
enda häst släpade med möda den tunga vagnen framåt. En uniformerad person körde. På 
vagnens ena sida var ett gallerfönster så litet att det helt fylldes ut av ansiktet som 
pressades mot nätet som om det ville pressa sig ut genom det. Grått, vilt, solnedgången 
lyste in i pupillernas klara vilda världar. Munnen stod vidöppen, men ingenting hördes. 
Synen var förbi på ett ögonblick. (min fet kurs., 61) 

  
Citatet handlar om hur flickans mor får en glimt av flickans far. Det återger all text 

på denna sida, vilket är nödvändigt för att vi ska se hur bruket av versaler och gemener 

verkar genom hela textstället. Det utbrutna stycket (”en kväll /---/ såg hon”) inleds och 

följs av ”en” och ”gnisslande”, det vill säga av gemener, (varav den senare, den efter 

kolonet, i detta fall även konventionellt hade kunnat vara en gemen, om det inte varit för 

styckeindelningen). Versaler och punkttecken bryter ut solljuset, dess bländning och 

ljusfältet som det bildar (”. Genom…”), samt själva varseblivandet (”. Då…”). Men det är 

först i det följande, längre stycket, som varseblivningen kastas om från bländning, till det 

som solens starka ljuskägla i ett inzoomande endast ”ett ögonblick” belyser: ”vagnen”, 

”gallerfönst/ret/”, ”pupillerna/---/” och ”/m/unnen”. Det med versaler/punkt utbrutna ljuset 

och varseblivandet är, samtidigt vad som integrerar hela textstället, och detta utbrytande 

sker i en sekvens som också den brutits ut (med styckeindelning), samtidigt som 

gemenerna integrerar samma sekvens med hela textstället. Återigen är såväl åtskiljandet 

som sammanhållandet dubblerat – ett slags dubbel ortotypografisk kiams, om man så vill. 

Vad gäller komma är det främst icke-bruket som sticker av. Detta kan till sin verkan 

vara tämligen enkelt:  

Det var ju så med flickan | | att det från henne utgick en vittring, en särskild rå lukt | | den 
kände alla | | på så sätt uppfattades hennes kön lika tydligt som om det varit blottat. – 
(mina lodstreck, 199) 

 
Meningen är avskild före, genom blankraderna i en sidbrytning, och efter genom 

tankstrecket. Utelämnandet av de tre (komma)tecknen (varav det andra och tredje kunde 

varit en punkt) medför ett undanröjande av pausering och accentuering, utom intill den 

”vittring” och särskilda ”lukt”, som resulterar i den skyddslöshet hela den särskiljda 

meningen framhäver, genom att nästan foglöst löpa fram mot och avslutas med att det var, 
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som om flickans kön vore, ”blottat”. Men samtidigt är det just det icke-konventionella 

uteslutandet av komma/punkt som närvarar genom sin frånvaro, och som genom just denna 

framhävda hinderslöshet framhäver flickans skyddslöshet.  

I andra fall är icke-bruket betydligt mer komplext till sin verkan. Det vill säga det 

genererar fler och mer motsägelsefulla läsmöjligheter: 

Med sommaren blev allt enklare, lövverken tätnade och buskarna längst bort i parken slöt 
sig till snår: halvt drunknade i lövmörker | | de förbytta ansiktena, på något sätt stela och 
så ändå plötsligt sönderbrutna | | i kramp | | mumlande stötiga barnord. (mina lodstreck, 
204) 

 
Det handlar om flickans allt frekventare sexmöten (eller kanske riktigare något slags 

kärleksmöten, åtminstone från hennes perspektiv) med okända ynglingar och män, möten 

vars följd snart ska stå klar för henne – att hon blivit gravid. Men vad är det som ska läsas 

in på lodstreckens plats? Det finns åtminstone tre möjligheter. En är att inget alls läses in i 

den första och den tredje positionen, och komma i den andra. Vi får då (efter kolon):  

• halvt drunknade [←predikat] i lövmörker | | de förbytta ansiktena, på något 

sätt stela och så ändå plötsligt sönderbrutna |,| i kramp [bestämning till 

mumlande→] | | mumlande stötiga barnord.  

En annan möjlighet är att läsa in komma i första och tredje positionen och inget i den 

andra. Vi får i så fall: 

• halvt drunknade [attribut till ansiktena→] i lövmörker |,| de förbytta 

ansiktena, på något sätt stela och så ändå plötsligt sönderbrutna | | 

[←bestämning till sönderbrutna] i kramp |,| mumlande stötiga barnord. 

En tredje möjlighet är att i positionerna läsa in som uteslutna både ord och 

skiljetecken, varvid vi exempelvis kunde få till stånd detta förtydligande: 

• halvt drunknade [attribut till ansiktena→] i lövmörker |, blev| de förbytta 

ansiktena, på något sätt stela och så ändå plötsligt sönderbrutna | | 

[←bestämning till sönderbrutna] i kramp |, när de hördes| mumlande stötiga 

barnord.” 

Men texten premierar knappast någon viss inläsning, utan aktualiserar många möjliga 

läsningar genom icke-bruket av skiljetecken, genom att ”drunknade” kan vara endera av 

två slags satsdelar och ”i kramp” endera av två bestämningar. Textens gestaltning av en 

försvinnande förvandling i de sexuella mötena skapar en viss läsbar oläsbarhet, skapar en 

semantisk flertydighet hos betydelser stadda i en försvinnande förvandling.  
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Det här icke-bruket är särskilt framträdande i textens mer prosalyriska delar, något 

som utan närmare analys kunde illustreras genom att det inläsbara och mycket frekventa 

icke-bruket markeras i ett sådant prosalyriskt stycke. Kombinationsmöjligheterna blir 

väldigt många, och återigen är det den närvarande frånvaron som är så mångskiftande 

verkningsfull:  

      Från slätten syns långt bort havet, tung fuktig molnighet, våta spegelljuset, våta 
tuvorna, mörka dungarna speglar sig | | stängslen | | i vattnet | | flytande | | rymd | | tungt 
mörkt flytande ljus | | husen nedbrutna | | skacka | | sönderfall | | staden en kropp | | dunkel 
fukt | | stilla som en källare | | i skuggan | | mellan de breda låren | | insidan mörknar | | 
djupnar fuktig | | i det släta blanka veka | | inåt neråt mot | | den grova mörka hårhålan | | 
värmeskälvande | | källaren-källan | | (mina lodstreck, 142) 

 
Skrivkonventionens renodlade pausmarkör är tankstrecket. Av detta gör texten 

mycket ofta bruk, och många gånger på ett accentuerat sätt, genom en dubblering, genom 

att det kombineras med punkt. 

Han flyger. – Sedan störtar han. – Sedan ska någon ha pengar. (37) 

 
Det är om flickans far, om hans återkommande möten med prostituerade i 

främmande hamnar, det berättas. Mötena ger ett ögonblick av befrielse, som avbryts 

abrupt, ett avbrytande som framhävs, som särskiljs, med dubbla pausmarkörer. Men det 

förekommer också att texten arbetar med tankstrecket, med pausmarkören, som ett 

egenartat icke-rum, som äger skildringen, som är det rum där skildringen äger rum: 

Överallt är det låst, stängt – 

      – att ett känseldjur rör sig sökande längst inne i mörkret blint utan riktning men ändå 
med känseln i ljusets riktning berörd/upprörd fylld till randen av känsel/hunger 

      ett djur utan skal och också utan särskild hud som om det inte fanns någon annan 
gräns mellan det och världen än en känselyta ömtålig fin våtskälvande liksom i en evig 
nyfödd smärtryckning (ingen strupe, ingen tunga, de är ännu inte utvecklade – bara 
ljudlös känsel) vid MÖTET med de hårda stängande ytorna, de råa skarpa brottytorna 
som den mjukt trevar fram mot, skadad rycker tillbaka från otydlig smärtlust mot 
grottytorna glider letar han sin väg 

      – sedan kommer gränsen emot honom. Den stöter honom tillbaka. 

      – den inspärrade nakna känsleklumpen försvinner i mörkret, i mur-tystnaden. Det är 
som i evigheten.  

      På väg att smälta in i väggen i dödsväggen bakom. (38) 

 
Flickans far är inspärrad i en cell i länsfängelset. Det är hans första natt där. (34) 

Solen har gått ner, återstår mörker och tystnad, återstår sensoriskt sett endast känsel. 
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Inspärrningen skildras som inspärrningen av känseln själv. Känseln är en ”/---/yta”, som är 

på väg mot en ”gräns”, som är ”gränsen” som är på väg mot ”känselyta/n/”, ytor och 

gränser är på väg mot varann, till ”MÖTET”, där de ska ”smälta” samman ”i väggen | | i 

dödsväggen”, (mina lodstreck; notera hur avsaknaden av kommatering realiserar 

sammansmältningen genom pauseringens närvarande frånvaro). Processen fram mot denna 

sammansmältning, mot detta icke-rum mellan kropp och cellvägg, beskriver en rörelse via 

pauseringen genom fem tankstreck, via fem pauser, via fem åtskiljanden, via ett åtskiljande 

som är på väg, som rör sig mot sitt upphörande och som upphör i den avslutande meningen 

där pauseringen/kommateringen tvärtom eliminerats. Skildringen utspelar sig i den 

upphörande åtskillnaden genom att det som äger rum är att detta icke-rum blir till det som 

äger rum.  Pauseringens åtskiljande blir genom sitt accentuerade upphörande oskiljaktig 

från den upphörande åtskillnad som äger rum. 

Annorlunda uttryckt: pauseringen aktiveras. Dess tomhet, dess tomma mellanrum 

mellan det åtskilda, blir därmed inte tomt. Dess tomhet, är ett ingenting, som är någonting, 

som är ett aktivt någonting. Samma fenomen kan studeras i ett annat förbryllande 

textställe, (som vi, till dels, redan tittat på, se ovan sid. 23): 

Det var nu skymning, en rökig disig senhöstskymning, våta skuggor i alla fördjupningar, 
ett blått ljus över de våtlysande tiltorna, över de bruna löven på marken inne i de blöta 
trassliga snåren – skymning, underliga ljus och skuggor dansade, ingenting kunde man 
veta. 

      Ingenting – ingenting.  

      Men i ingenting kan det hända bottenlösa ting. Man trampar igenom – där är ingen 
botten, där är en ny värld hur långt som helst. Man stiger upp från det tillbökade lövtäcket 
som en ny människa. Ett helt nytt liv. Allt är annorlunda. – (16) 

 
Vad som skildras är det första mötet mellan flickans mor och flickans far, kanske just 

det möte när flickan blev till. I vart fall blev modern, från och med detta möte, till en 

annan, ”en ny människa”. Det förbryllande är nu inte bara att detta skedde i ”ingenting”, 

utan även bruket av tankstreck i detta skeende. Platsen för dramat, ”ingenting”, är 

typografiskt särskiljd genom att den föregås och följs av tankstreck. Men den är även delad 

av tankstrecket mellan ”/i/ngenting” och ”ingenting”. I ingenting, som ingen gräns kan ha, 

är infogad någonting, är infogad en pausering, en åtskillnad, som i sig själv är en tomhet, 

ett ingenting, vilket emellertid fordrar, för att bli ett någonting, bestående av ingenting, 

motsatsen till ingenting, det vill säga fordrar de gränser av någonting som saknas, som är 

ingenting. Pauseringen i ingenting gör av ingenting ett någonting, alstrar ur ingenting ett 
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någonting som ur ingenting föder ”en ny människa”. Kan ambiguiteten bli mer förtätad, än 

som ett tankstreck, än genom detta läsbart oläsliga tankestreck inskrivet i ingenting?  

Medan parentesen konventionellt anger att det sagda är ett tillskott, som är mindre 

väsentligt eller överflödigt, utom för dem som råkat glömma eller missa det som 

parentesen upplyser om, brukar tvärtom texten ofta parentesen för ange just det som är 

(eller ska visa sig vara) en för förståelsen väsentlig detalj. Att det knappast var någon 

medveten strävan eller beslut som gjorde att modern och flickan fick en första bostad anges 

parentetiskt – ”(ty skräcken kan lyfta en människa rakt upp i luften om så behövs)”. (52) 

Att det måtte ha varit alldeles omöjligt för flickan att få sin fosterhemsplacerade pojke åter, 

framgår främst av parenteserna om hur hon såg ut när hon besökte myndigheten i akt och 

mening att ”köpa pojken tillbaka” – ”flickan (som nu egentligen inte alls var någon flicka, 

utan en allmän stabil varelse i grälla glitterskor)”, ”(ung: men hon hade ju varit med om 

mycket, hon såg äldre ut än hon var, svullen och konstig)”. (min kurs., 234) Tidigare har 

det också hetat, apropå att hon använde en avbruten tand som förevändning att gå hem från 

arbetet, att ”(tanden kunde uppvisas, hennes tänder var i dåligt skick)”. (227) Den avbrutna 

tanden är en detalj som etsande tydligt ger besked om ett tidigt och klassrelaterat kroppsligt 

förfall. 

Som ett slags emblem för hennes sociala misslyckande som ogift mor, tilldelar texten 

flickans mor en gardinring som en låtsad vigselring. Gardinringen omnämns fyra gånger, 

varav alla utom den andra inom parentes. (10, 29, 53, 81) Den omnämns slutligen i sin 

frånvaro, när det i samband med giftermålet med gårdskarlen konstateras att hon ”till sist” 

fick ”en riktig giftasring”. (min kurs., 138) Alltså följer emblemet med genom halva boken 

utan att vara nämnt annat än parantetiskt eller som frånvarande, mer än en enda gång. 

Något liknande gäller vad som utvecklas till ett slags emblem för flickans livsföring som 

prostituerad: hotellskylten.  Den tänds första gången under den tid då hon ännu söker sig en 

prins: ”Hotellskylten vid stationen tändes blå.” (196) Den återkommer två gånger (197, 

203) inom parentes, varav den andra skildrar den typ av möten som inom några år ska bli 

hennes uppehälle – ”(Fast en äldre man med smetig hud som tog henne till hotellet med 

den blå skylten – TEMPERENCE – det var en annan sak, en annan värld, den hade hon 

helst aldrig mer velat tänka på.)” (203) När hon sedermera går på gatan i Malmö, är det 

hotellskyltarna som visar henne vägen ”Hotel Nordan, Hotel Vega, Hotel Temperance”. 

(229-230)  

Texten förlägger alltså i parentesens periferi dels vad som i det enskilda fallet 

(”skräcken”, ”glitterskor”, ”tanden”) kan innebära en viktig betydelseglidning, dels vad 
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den senare kan centrera (gardinringen, hotellskylten). Samtidigt gör den prudentliga 

systematiken i det här exemplifierandet våld på betydelseproduktionen. Det systematiska 

sammanställandet kunde ge sken av att textens bruk av parenteser skapar en distinkt 

ambiguitet, medan läseffekten snarare består i ett flimmer, en flertydighet kring vad som är 

på tal och hur det kom på tal. Samma påpekande är giltigt för alla de former av typografisk 

komposition som vi iakttagit (sidbrytning, styckeindelning, och mellanslag, samt bruk och 

icke-bruk av skiljetecken). Även när vi kunnat observera ambiguiteten som en distinkt 

vacklan, till exempel mellan tankestreckets ingenting och någonting, är ambivalensens 

klara distinktioner något som först framträder i en detaljerad sönderdelning, medan det 

ortotypografiska verkningsmedlet, en sådan analys förutan, snarare bidrar till en 

betydelsespridning, till en läseffekt av betydelserikedom.  

 

2.4.1.3 Compositio, citat 
Om det alls finns anledning att tala om citattecken apropå compositio, är det knappast 

därför att bruket av citattecken medför en komposition av pauser. Som redan noterats är 

citattecknet näppeligen i sig är pauserande. Och vad citattecknet åtskiljer är ju inte text från 

icke-text, paus eller tomrum. Om bruket av citattecken komponerar något är det snarare 

fördelningen av ordet, eller med ett ord: talarlistan. 

Citattecknen kan, konventionellt sett, beteckna vad som yttras av någon (av 

berättaren eller av någon av berättelsens gestalter) eller ett exakt återbruk av text (av någon 

annan text eller av texten själv). Vad gäller yttranden kan det i Dykungens dotter väl 

framgå att en utsaga är ett yttrande, vem som fällt det och i vilket sammanhang. Vid 

flickans möte med fadern anges tid och plats: ”När hon kom hem från skolan stod han 

under björken på gården.” Två repliker fälls, och de kan tveklöst attribueras till fadern – 

”’Jau ei fri nu’, sade han”, ”’Se här!’ sade han och tog fram något”. (min kurs., 172) Men 

tidigare har det sagts om flickan, att hon sjunkit ihop som en hög ”snyftande: vaur e faur? 

var e far?”, (min fet kurs., 102) ett yttrande (eller två yttranden) som alltså fälts in i 

brödtexten utan vare sig talstreck eller citattecken, och som både fogats in och varierats 

efter kolon – på dialekt och på konventionellt skriftspråk – utan konventionella versaler, en 

replik (eller två) som således både smälter samman med och särskiljer sig från brödtexten, 

som tillkommer både berättarinstansen och gestalten.  

I anslutning till faderns påstående att han är fri ställs en fråga. ”’Jau ei fri nu’, sade 

han. – Fri från vad? –” (172) Den frågan är det rimligen berättaren som ställer, men på 

vems vägnar? Sina egna, läsarens eller textens? Om det är en fråga ställd på textens 
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vägnar, är det i så fall ett yttrande, en replik, som rätt och slätt tillhör texten, eller är det en 

fråga som också mäler sig ut ur den, som ställer sig utanför den? På vilket sätt skiljer sig, 

vad gäller attributionen, denna fråga från andra frågor med samma typografiska form, 

exempelvis denna: ”– Hur hade det blivit så? frågade sig Mojan hela tiden. –” (208) Vad 

frågandet till sitt innehåll gäller i detta fall är orsaken till att det ”blivit så” (208) att flickan 

och modern kommit att nästan inte alls tala med varann, och det är helt visst gestalten som 

ställer frågan, men typografiskt är den endast särskiljd med samma tankstreck som omger 

många av berättarens inskott, varför det också är som om gestalten ställde frågan på 

berättarens eller textens vägnar.   

Samma fenomen kan studeras i några utrops- och frågesatser. När gårdskarlen slagit 

flickan rymmer hon. Han ger sig ut att söka henne, varvid det heter att ”/f/olk stirrade på 

honom som på en barnamördare. Att inte kunna hålla en tolvåring hemma!” (178) 

Anklagelsen i utropssatsen kan vara något som gårdskarlen endast tytt i folks blickar, eller 

något som han faktiskt fått höra. Ett omvänt exempel är denna mening: ”Hela tiden gick 

hon runt runt och bara letade efter pojken, så skulle hon hålla på, det var olidligt att se på.”  

(226) Det handlar om flickan, efter det att hon mist sin pojke och dessutom utstått en 

kombinerad tvångsabort och tvångssterilisering. Här framträder berättarinstansen på ett sätt 

som är mycket ovanligt i texten, nämligen i ett utrop som synes vara ett direkt läsartilltal – 

”det var olidligt att se på” – men som är infogat i meningen. Det som markerar detta utrop 

som utrop är det frånvarande utropstecken läsaren är benägen att själv tillfoga; 

attributionen synes klar, ortotypografin är svävande.  

I andra fall åter är bruket av skiljetecken, av frågetecken, konventionellt sett korrekt, 

samtidigt som attributionen svävar: 

Vartåt låg sjön med dödsljuset över? – dödsljuset? (45) 

 

– Och vad gör man? 

     – Ja, vad gör man? (65)   
 
Den som frågar efter ”dödsljuset” kan vara flickans mor, som är på väga att försöka 

strypa sitt nyfödda barn. Men det kan också vara berättaren som ställer denna fråga å 

berättelsens och gestaltens vägnar. Likadant förhåller det sig med frågorna om vad man 

”gör”, (i det andra citatet). De ställs med anledning av att flickans far åter dykt upp i 

moderns liv, och det kan vara så att de ställs av modern själv eller av berättaren.  

Att gestalternas bruk av dialekt inte gör attributionen mindre ambivalent, har redan 

framskymtat, men fenomenet kan följas upp vad gäller dess strukturella verkan, vad gäller 
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mönstren för attribution. Gårdskarlen talar dialekt när han försöker ”gilja” (132) till 

flickans mor ”’Jau tyar om fröigen’”, (133) och vid något ytterligare tillfälle, (163) men 

annars inte. Enligt texten är såväl han, som övriga gestalter, tvåspråkiga. De talar genom 

ett konventionellt skriftspråk, ställvis interfolierat av dialekt. Skriftspråket, i en sats som 

”’Varför låter du sparvarna falla till marken?’”, är därför inget indicium på att yttrandet 

inte ska hänföras till honom. (175) Frågan står, som ett eget stycke. Det föregående stycket 

handlar om gårdskarlens sorg efter att hans eget barn dött. Det följande rör den förbittring 

han efter denna förlust kommit att känna mot flickan, styvdottern som fått leva. Frågan kan 

läsas som hans fråga om varför hans barn dött, eller som berättarens varsel om hotet mot 

flickan – att han ska slå henne, eller både och. På sidan efter slår han henne, varpå han 

gråter och frågan återkommer ordagrant, även denna gång som ett eget stycke – ”’Varför 

låter du sparvarna falla till marken?’” (176) Alltjämt svävar attributionen mellan gestalten 

och berättaren, men några sidor fram, när gårdskarlen är ute och söker flickan som flytt, 

inlemmas frågan, något omformulerad och utan citattecken, helt i berättarens 

framställning: ”Varför faller sparvarna till marken?” (179) Och inte nog med det: Frågan 

har redan ställts i berättelsens början, (12) sparvar har redan fallit (129, 131) och vid en 

sparv har flickan redan liknats. (56)  

Citattecknet är alltså inte – strukturellt sett – vare sig gräns eller icke-gräns mellan 

replik och brödtext, mellan gestalternas ord och berättarens. Det är både gränsen och 

gränspassagen, dem emellan. Detta kombinerade skiljande och icke-skiljande kan närmare 

studeras i ett längre textställe om flickans far, som vi dock inte ska studera närmare än att 

vi konstaterar att här växlar – inom citattecknets ram – hans yttranden och berättarens 

framställning, liksom en ”Annan röst”, med hans yttranden och med berättarens 

framställning. Här växlar dialekt och konventionellt skriftspråk. Här skjuts växlingen 

mellan olika attributioner in mellan citattecken, som skjutits in i en parentes, som 

behandlar ett narrativt centrum (flickans far – titelgestaltens upphov), ett centrum i vilket 

skjutits in – inom citattecknen inom parentesen – ännu en parentes, som en centrumets 

perifera kärna, en parentes om den ”enda kropp”, som är begynnelsens och fortsättningens 

allstädes närvarande och frånvarande centrum; ask i ask i ask i…: 

      (Var bodde han mellan besöken? Han bodde bland träden och träsken, han bodde i 
den eviga natten där mycket händer: 

      ”– uu – uu – uuu – det prasslar, det susar, det brusar, grenarna knäcks, hundarna 
kommer med stora tänder, nu kommer de fram genom snåren, väldiga tysta tungor, 
skogen prasslar – jau sk-sk-iiter pau maij, ouuh nu kommer di elake – famlar och ramlar 
blind kung, kasperkung, sprattlar, darrar som en hund, piskad. Det är i stora tyska 
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nattskogen, trädvalv efter trädvalv som en kyrka, man går in i själarnas heliga skog, där 
susar profetians träd, därinne i mörkret i den gamla skogen som sedan tidens födelse, 
täckte kontinenterna (då hängde allt samman i en enda kropp) mellan stammarna hörs 
vagt oändligt långt bort, men hörs dock, havsbrus, därinne mellan träden osynliga de 
gamla jättelika djuren. I skogen viner och visslar det. Nu ser jau en flicka i busken, en 
flicka och en fågel, nu piper fågeln när fara hotar boet, nu är jag efter henne, jua bler 
storre å storre, men hon blir borta i skogen. – Va jau vau rädd. Så våga jau maij in på 
Norden, ölhallen. Men strax vau de en som såg mig och anmälde, så måste jag ut i 
skogen, grenar gnisslade, hålor öppnade sig i marken.” – Annan röst sjunger mycket högt: 
”i rum för resande stod skrevet i en ring polisen ligger i sängen med frun – di ville kniva 
maij – jau tog till kniven polisen låg i sängen med frun, den fick di väcka upp, då blev det 
så tungt så tungt, aldrig kommer jag ut i livet igen, skogen bara susar och visslar och så 
långt bort är den blanka sjön, jau trampar å trampar men dit kommer jau aldri, han med 
nycklarna är i vägen, jau ska ner i hålan, där ska jau vara – alltid – ” 

      Där bodde han. Han var inlåst i en svart kista. En gång stod en ängel mitt i cellen och 
sade Res dig och dörrarna öppnade sig själva. Det var mitt i skogen detta hände. Kistan 
var nergrävd under alrötter.) (96 – 97) 

 
Textstället innehåller ett slags hänvisning till annan text, till Bibeln, till Apg. 5:19 

och 12:7 om ängeln som befriade apostlarna ur fängelset. Det kunde motivera att vi 

frågade efter vad slags intertextualitet som det är fråga om, eller rent av om det finns något 

sådant som ”citat” av text. Till den ändan kan vi lyssna till ett citat, om citat, av Jacques 

Derrida: 

Man skulle inte behöva oroa sig för någonting om man kunde vara helt säker på att strikt 
kunna skilja på ett citat och ett icke-citat, en berättelse och en icke-berättelse, något som 
upprepas i form av det ena eller andra.116   

 
Utfallet av vår granskning av vår texts citat av annan text, skulle alltså – i enlighet 

med konsekvensen av Derridas tankeföring – vara föregripet, vara givet på förhand, av 

språket, av dess byggstenar, av orden, av tecknen, vars användning, vars användbarhet, 

bygger på att de kan upprepas, på upprepning. Även om citatet uppvisade all konventionell 

exakthet, även om det som återgavs mellan citattecken vore ett enligt konventionen exakt 

återgivande av annan text, skulle vi inte kunna vara helt säkra på att ”strikt kunna skilja” 

det citerade, det citerande upprepandet, inom citattecknen, från upprepningen, från texten, 

utanför dem. Det må vara riktigt. Ändå kunde vi anta att citerandet i strikt mening har en 

verkan, som bygger inte bara på förvissningen om strikt skillnad mellan exaktheten i 

upprepningen inom citattecknen och tecknens upprepning såsom upprepbarhet, utom eller 

                                                
116 Jacques Derrida, ”Genrens lag”, i Apoteket, Kykeon, 13, (Lund), s. 150. 
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inom citattecken, utan även på förvissningen om att denna skillnad betyder något, 

oberoende av om denna skillnad är illusorisk, i den meningen att vi inte kan vara helt säkra 

på att den är möjlig. Det vill säga att även om utfallet av vår granskning vore den av 

språket redan givna osäkerheten om skillnaden mellan citat och icke-citat, vore det en 

verkan som texten hade realiserat, på tvärs mot vår illusoriska förvissning. Det vore en 

läseffekt.  

Om vi alltså vidhåller fiktionen om en talarlista, och återvänder till ängeln som 

befriar flickans far, kan vi notera att Bibeln här inte citeras med citattecken, något som 

även gäller andra textställen med anspelning på samma bibelord. (39, 66, 97, 264) Men i 

dessa fall rör det sig också om allusioner, det vill säga fall där citattecken konventionellt ej 

brukas. Omvänt är den nämnda räckan med sparvarna, som inte heller de konventionellt 

sett är bibelcitat (Matt 10:29),117 delvis inskriven inom citattecken, citat, vilka såsom 

yttranden, emellertid kan hänföras till gårdskarlen, berättaren eller bägge två. På ytterligare 

andra ställen citeras dock 1917 års Bibel med citattecken och exakt, (44, 268-269), eller 

utan citattecken, men utbrutet som en egen rad eller mening, och exakt. (165, 168) Men det 

förekommer också att vad som utan citattecken, men utbrutet på en egen rad, kunde se ut 

som ett exakt bibelcitat inte är det (”en man bodde i landet Us”, (161) att jämföra med ”I 

Us’ land levde en man” (Job 1:1)), och att vad som återges med citattecken inte är ett exakt 

bibelcitat, (14, 164, 254) (”’Jesus svarade: Sade jag dig icke att om du trodde, skulle du få 

se Guds härlighet?`”, (164) att jämföra med ”Jesus svarade henne: ’Sade jag dig icke att 

trodde, skulle du få se Guds härlighet?’” (Joh 11:40, min kurs.)  

Det exakta citatet likaväl som det inexakta, återfinns alltså såväl inom som utom 

citattecken. Att citattecknen inte särskiljer det som är en exakt återgivning av text framgår 

även av att citattecken står kring textbitar som knappast kan vara litterära citat i 

konventionell strikt mening, och som heller inte är hänförliga (såsom yttranden) vare sig 

till någon gestalt eller till en berättande instans. Här följer tre exempel på detta: 

”Du med det svartbrända ansiktet det svartbrända ansiktet grip dina dödsskadade 
fågelbarn och slunga dem in i din kappa skydda dem under ditt valv i Guds klara mörker” 
(130) 

 

   ”du som håller mig över döden 

    korpens vingar” (166) 

 

                                                
117 Medan texten frågar efter varför sparvarna förgås, lovar evangeliet att ”icke en av dem faller till 
jorden utan eder Faders vilja”. (Matt. 10:29). 
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”Blod måste flyta, blod måste flyta, flyta i strömmar” (173) 

 
Det kunde vara frestande att kalla dessa textbitar böner, men alla sådana textbitar ber 

inte om något och åkallar heller inte något. Vad gäller de här tre bitarna är det mycket 

tveksamt att kalla den sista om blod för en bön. Vad skulle det innebära? En bön om att 

flickan ska offras, att hennes blod ska flyta, (se ovan sid. 45-46 och not 113). En annan 

lockande utväg kunde vara att kalla dem röster, men återigen, textbiten om blodet som 

måste flyta har inte mer karaktär av röst än massor av andra textställen, samtidigt som 

citatmarkerade bitar också kan ha rent narrativ prägel, (exempelvis ”’– Rök stiger upp vid 

träskets rand. Vem är det som gjort upp eld där? Det är de dödas moder, hon bränner 

sorgedräkten. –’” (243)) Vad som däremot förenar de tre textbitarna är något som enligt 

konventionell ortotypografi inte borde gälla någon av dem, nämligen att de förefaller vara 

rena bibelallusioner på ”Svart är jag” (HV 1:5), ”korparna har jag bjudit att förse dig med 

föda” (1 Kon 17:4), respektive ”den tredje göt ut sin skål i strömmarna och vattenkällorna. 

Då förvandlades dessa till blod” (Upp 16:4), (min kurs.). 

Textens två motton erbjuder ytterligare möjligheter att granska bruket av citattecken. 

Det första lyder: 

”Dy, dy, dy, dy, dit! Hyv, hyv, hyva hit! 

I dy, i dy, i dy 

dog du!  

Ur dyn, ur dyn, ur dyn 

uppstod du!” 

          Strindberg, När svalan kom i getapeln 

 

Strindbergs text lyder i en utgåva från 1974: 
 

Dy, dy, dy, dy, dit! Hyv, hyv, hyv hit! I dy, i dy, i dy dog du!  Ur dyn, ur dyn, ur dyn 
uppstod du!118 

 
I nationalutgåvan lyder samma ställe: 

Dy, dy, dy, dy, dit! Hyv, hyv, hyv hit! I dy, i dy, i dy do du!  Ur dyn, ur dyn, ur dyn 
uppstod du!119 

 

                                                
118 August Strindberg, Det nya riket Sagor (Stockholm 1974), s. 182. 
119 August Strindberg, Ensam Sagor (Stockholm 1994), s. 149-150. 
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Skillnaderna gentemot Dykungens dotter är inte helt obetydliga, även bortsett från att 

det inte heter ”hyva” i någon av utgåvorna. Uppdelningen i verser liknande dem i en ramsa 

påverkar onekligen innebörden, medför en accentuering av innebörd, av dy, dog och 

uppståndelse. En besläktad accentuering finns hos Strindberg – inte i dessa satser som hos 

Strindberg är ett återgivande av en svalas sång, där rim och klang rinner in i varann – men 

omedelbart efter dem: ”Det handlade om dy, om död och om uppståndelse/---/”.120 Ändå 

har allt sitt pris; Dykungens dotter räddar en innebörd på bekostnad av drillandet, vilket är 

kvickast i nationalutgåvan där svalan hoppar över en tredjedel av do(g )till förmån för 

rimlikheten med uppsto(d).  

Det andra mottot lyder: 

”Kristus är uppstånden från de döda, 

genom döden besegrade han döden, 

och åt dem som voro i gravarna 

gav han liv.” 

            ur den ortodoxa påsknattsliturgin 

 

Av den här troparion (enstrofig bysantinsk/ortodox hymn) finns i tryck (enligt 

ingående biblioteksökningar) tre svenska översättningar, men ej just denna. Andra 

sökningar har inte heller givit napp (kontakt med slavister, ortodoxa präster). Författaren 

själv hänvisade till Ryskortodoxa kyrkan, varifrån hon fått översättningen.121 Vid 

Ryskortodoxa kyrkan i Stockholm kände dock numera ingen till den. För lekmannen, utan 

kunskaper i originalspråken kyrkoslaviska och grekiska, finns ingen mer officiell version 

(motsvarande exempelvis bibelkommissionens översättningar) att utgå ifrån. Läsaren ställs 

inför en översättning som är svår, eller omöjlig, att finna på annat håll, en översättning som 

emellertid har kvalitativa särdrag, vilka framträder i jämförelsen med andra versioner: 

      Kristus är uppstånden från de döda, med döden besegrade Han döden, och åt dem som 
äro i gravarna gav Han liv.122 

 

      Kristus är uppstånden från de döda. Med sin död Han döden nederlagt, och åt dem 
som äro i gravarna liv Han bragt.123  

 

                                                
120 Ibid., s. 150. 
121 Telefonsamtal med Brigitta Trotzig den 11 april 2008.  
122 Ortodoxa bönboken, övers. Tito Colliander (Stockholm 1969), s. 68. 
123 Ortodox bönbok, övers. Chrisofer Klasson (Uppsala 1980), s. 98. 
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      Kristus är uppstånden från de döda, med döden har han förtrampat döden, och åt dem 
som i gravarna givit han liv.124 

 
Den första satsen är identisk i alla versionerna, (förutom att den endast i vår text 

utgör en egen vers). Bortsett från skillnader i ortografi och ordföljd, kan vi i de andra 

satserna fästa oss vid att besegrade äger mer av total kraft än att ha ”nederlagt” eller 

”förtrampat” (något), att genom har en transitiv valör (och här handlar det just som en 

transitering, en övergång) som ”med” saknar, samt att preteritum voro (till skillnad från 

”äro”) ger vid hand en temporal konkretion i enlighet med vilken uppståndelseundret ska 

ske, eftersom det har skett. Hymnen i vår version påminner oss starkare än de övriga om 

vad som faktiskt skedde, enligt evangeliet, vid Jesu död, genom Jesu död: Gravar 

öppnades, döda kroppar stod upp och gick in Jerusalem och visade sig för många, (Matt 

27:50-53), vilket också är ett förlopp texten efter mottot ska skildra, men, likväl: om 

versionen är ett citat, i strikt mening, vet vi inte, och kan(!) vi kanske inte få veta. 

Avseende ytterligare ett längre, citatmarkerat ställe tillmötesgår oss författaren med 

en annan väsentlig (och oväsentlig) upplysning. Stället är inlagt, som en del av den 

fasansfulla skildringen av hur flickan genomgår en samtidig tvångsabort och 

tvångssterilisering, inlagt i denna skildring på ett sätt som skulle fordra återgivandet av 

drygt en trycksida för att göras någorlunda rättvisa. En kompromiss är att vi noterar att 

flickan blivit dömd för ”lösdriveri” och satt på ”skyddshem” och att hennes ettårige pojke 

satts i fosterhem. (223) Sedan hon ”försöksutsläppt” återigen blivit gravid tillkallas 

”doktorn”, som ”förhörde”, utan att flickan kunde säga annat än att det som skett skett ”i 

sömnen”. (225) Nu vidtar oförmedlat redogörelsen för hur ”/l/äkaren/s/” diagnos resulterar 

i att en ”maskin”, under ”/e/tt förfärligt ljus” tömde henne, ”liksom slet allting ur henne”. 

(225) Det är i detta förlopp, mellan diagnos och ingrepp, som det längre, citatmarkerade 

stället är inskjutet: 

/…/– Läkaren fastställde existensen av ett foster i kanske tionde veckan och fastslog för 
övrigt ”medelmåttig efterblivenhet”.  Fostret ifråga aborterades redan samma vecka inne 
på lasarettet, där det för övrigt förfors med flickan ”enl. 1941 års lag om s. på person, som 
kan antagas genom arvsanlag på avkomlingar överföra sinnessjukdom eller sinnesslöhet. 
S. får även utföras, när någon på grund av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan 
rubbning av själsverksamheten el. på gr. av asocialt levnadssätt synes vara för framtiden 
uppenbart olämplig att handhava vårdnaden om barn” – detta en morgon i december så 
tidigt att det ännu var natt, i den försterlösa korridorens blå nattljus kom båren med sin av 
skräck alldeles stela och orörliga börda snabbt rullande/…/ (225) 

                                                
124 Ortodoxa liturgiska texter, Nr 5 (Stockholm 1999), s. 38. 
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Först kan vi iaktta att det längre citatet (”’enl. 1941 år lag /---/’”) föregås av ett 

kortare (”’medelmåttig efterblivenhet’”), som är del av diagnosen, det vill säga del av vad 

läkaren borde kunnat skriva i journalen. Men hade det inte kunnat vara fallet även med det 

längre citatet? Det är ju något märkligt med detta citat, i det att det synes citera sig självt. 

Det synes som om lagen benämner sig själv – enligt mig, lagen si och så, ”’enl. 1941 års 

lag’” – samtidigt som lagen tycks återge sina egna paragrafer, ett skrivsätt som förefaller 

uteslutet inom det lagenliga regelverkets hela fält – från förarbete och proposition via 

beslut och förordning till föreskrift. Samma skrivsätt vore däremot möjligt utanför lagen, 

eller närmare bestämt utanför den corpus av texter där lagen blir till, det vill säga i dess 

tillämpning, exempelvis som en läkarrutin, som det som läkaren skriver i journalen. Enligt 

en intuitiv läsförståelse förefaller det längre citerandet, likaväl som den kortare diagnosen, 

kunna vara en läkares journalanteckningar. Men den förståelsen lämnar också outsagt 

svaret på den implicita frågan om vad, i detta eventuella journalciterande, som utgör ett 

citerande av lagen, i strikt mening. Den frågan blir mer pockande till följd av ett bruk av 

förkortningar som ger ett stilistiskt tvetydigt intryck, som förefaller både byråkratiskt och 

väl byråkratiskt, kamouflerande och ironiskt, arbetsbesparande och, ja – avståndstagande: 

”’enl’”, ”’el. på gr’.”, ”’S. får’”, ”’s. på person’” (till skillnad från vad?!). 

På Socialstyrelsen (före detta Medicinalstyrelsen) visste bibliotekarien sig ingen råd. 

En skrivning, motsvarande (det eventuella) lagcitatet var inte sökbar. Den kunde möjligen 

finnas någonstans i de tusentals handlingar som läkare sänt till myndigheten, enligt 

regelverket, men för att i så fall hitta den måste sökningen baseras på (den eventuella) 

överensstämmelsen med regelverket – en synpunkt som gav viss utdelning:   

 

enl. 1941 års lag om s. på person, som kan [antagas] [genom arvsanlag på 

avkomlingar överföra sinnessjukdom eller sinnesslöhet]. S. får även utföras, när 

någon [på grund av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning av 

själsverksamheten el]. [på] [gr]. [av asocialt levnadssätt] synes [vara för framtiden 

uppenbart olämplig att handhava vårdnaden om barn] 

 

Inom [klammer] återfinns lagen, vad ”Vi, med riksdagen” vid konseljen på 

”Stockholms slott den 23 maj 1941” fann ”gott förordna”.125 Kursiverad återges 1947 års 

                                                
125  SFS 1941:282, Lag om sterilisering, s. 1-2. 
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föreskrift från Medicinalstyrelsen.126 Såväl lagen som föreskriften är alltså (delvis) 

inskrivna i texten.  Gränserna för det exakta citerandet av regelverket går också ungefär där 

man kunde vänta att de skulle gå. Men, alltjämt: vad slags gräns markerar citattecknet? 

Frågan fick gå till författaren – att söka bland tusentals handlingar föreföll ogörligt – som 

berättade att skrivningen kom från något nummer av Pockettidningen R.127 Tack vare den 

hänvisningen återfanns medicinalrådet Karl Grunewalds skarpa kritik mot ”gällande 

lagstiftning”,128 det vill säga kritik mot lagen från 1941 och föreskriften från 1947, vilka 

båda var i kraft ända till 1975,129 och i enlighet med vilka cirka 21 000 personer 

tvångssteriliserades.130 Det är det strikta citerandet från Karl Grunewalds debattinlägg 

som återges med understrykning.131    

Vetskapen om att regelverket nått texten via den då nystartade socialpolitiska 

Pockettidningen R, via Grunewalds vidräkning med steriliseringslagstiftningens 

arvshygieniska utgångspunkt som ovetenskaplig och inhuman, gör det närmast 

ofrånkomligt att läsa in en samhälls- och historiekritisk protest i vändningar som ”’s. på 

person’”.132 Den insikten är dock inte oproblematisk. Kvarstår gör alltjämt att citattecknen, 

såvitt vi kunnat finna, inte utgör gränserna för ett exakt citerande, samtidigt som vi mellan 

                                                
126 Meddelanden från Kungl. medicinalstyrelsen, Nr 93 [1947], s 4. 
127 Telefonsamtal med Birgitta Trotzig den 11 april 2008. 
128 Karl Grunewald, ”I dag steriliseras många patienter på felaktiga grunder!”, Pockettidningen R, 
årg. 2, 1971:3, s. 158 – 162. 
129 SOU 2000:20, Steriliseringsfrågan i Sverige 1935 – 1975 Historisk belysning, s. 33. 
130 Ibid. s. 39.  
131 Karl Grunewald, s. 158. 
132 Det är värt att påminna sig att Dykungens dotters kritik i steriliseringsfrågan avlossades med en 
oförutsägbar, men som det skulle visa sig stark, ballistisk precision. Boken skrevs med start senast 
under tidigt 80-tal (författaren har berättat att hon arbetade med Dykungens dotter så tidigt som 
kring årsskiftet 1981-82, Agneta Peijel, ”Människan, skapelsen, skapandet. Ett samtal med Birgitta 
Trotzig” ord&bild, årg. 91, 1982:1, s. 4) då öst/väst-polariseringen ännu upprätthöll den värld där 
det svenska folkhemmet kunde resa sig, armerat av en konsensus som uteslöt sådan samhällsdebatt 
och historieforskning, som (skulle det visa sig) kunde uppstå först efter murens fall, och som tio år 
senare utmynnade i en lag om ersättning till dem som inom folkhemmet, och som ett påstått skydd 
mot dess genetiska förfall, hade tvångssteriliserats, bland dem ”tattar/e/”, (79, 93, 153, 170, 186), 
på till synes rent rasistiska grunder SOU 2000:20, s. 17. Att flickans mor så att säga flyttar hem till 
trygghetens galjonsfigur, till ”Per Albin Hanssons väg”, (250) är en ironi som blivit till 
historiekritik, från att, när boken kom 1985, ännu ha varit att läsa även som en samhällskritisk 
protest mot den då alltjämt levande folkhemtankens ahistoriska självgodhet. Där boken gav ett 
nålstick, skulle inom några år slå ner en historiens stridsspets som förändrade till oigenkännlighet 
själva folkhemstankens politiska aktualitet, och som därmed gjorde historia av bokens protest mot 
inslag i dess förljugenhet, något som förvisso inte hindrar oförtrutet tal om folkhemmet som om 
begreppet faktiskt vore oförändrat och hade förblivit alldeles samma idékomplex (det som inbegrep 
arvshygieniska delirier) från Per Albin Hansons dagar intill den dag som är. 
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citattecknen återfunnit ett slags citerande av inte en, utan tre, texter av skiftande art, ålder 

och härstamning.  

Men sparkar vi då inte in en öppen dörr? Har inte citerandets osäkerhet för länge 

sedan och ingående uppmärksammats av Trotzigforskningen? Har inte Ulf Olsson redan 

visat att bibelcitaten i De utsatta ofta är förvandlade och ej ordagranna?133 Har inte Anders 

Olsson lyft fram samma fenomen och kallat det ”skencitat”? 134 Har inte Ulf Olsson, Pär-

Yngve Andersson, Anders Olsson och Mattias Pirholt diskuterat detta fenomen såsom ”en 

främmande röst”,135 såsom ”svåridentifierade röster”,136 såsom prästens bruk av bibelord 

under en ”predikan”137 respektive såsom ”en sönderfallande och försvinnande skrift”?138 

Så vad kan vi bidra med genom vårt idoga petande kring citatteknik?  

Vi lämnar den frågan ett ögonblick, och ser i stället på hur texten öppnar, efter sina 

motton: ”Jag har en historia att berätta.” (7) Den satsen har inte heller lämnat forskarna 

oberörda. Ulf Olsson kallar öppningen ”nästan skandalös”, och fortsätter: ”Jagets 

framträdande suggererar en muntlig berättare, berättandets grundposition, dit 

sagoberättandet också hör.” (min kurs.)139 Pär-Yngve Andersson påstår: ”Med denna 

auktoritativa stämma inleds romanen. Här är det inte fråga om någon neutral vidareföring 

av information. Något försök att etablera en objektiv distans till själva historien görs inte.” 

(min kurs.)140 Anders Tyrberg menar att ”rösten” som framträder ”kommer från ett 

ansvarigt subjekt”, (min kurs.).141 Mattias Pirholt finner att ”jaget” som framträder 

”markerar en gräns för berättelsen. Det manifesterar i skrift utsägelsens ursprung”, (min 

kurs.).142 Krzysztof Bak å sin sida talar om att öppningen går i dialog med ”den muntliga 

skaztraditionen”, (min kurs.)143  

                                                
133 Ulf Olsson, I det lysande mörkret. En läsning av Birgitta Trotzigs De utsatta. (Stockholm 
1988), s. 42 f. 
134 Anders Olsson, s. 413. 
135 Ulf Olsson, s. 48. 
136 Pär-Yngve Andersson, s. 151. 
137 Anders Olsson, s. 414. 
138 Mattias Pirholt, s. 264. 
139 Ulf Olsson, ”Arttecken. Om sagan i Birgitta Trotzigs författarskap”, BLM, årg. 55, (1986):1, s. 
10. 
140 Pär-Yngve Andersson, s. 143. 
141 Anders Tyrberg, s. 239. 
142 Mattias Pirholt, s. 262. 
143 Krzysztof Bak, s. 27. 
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Alla utom Pirholt tillskriver alltså öppningssatsen ljudande och levande kvaliteter – 

stämma, röst, muntlighet. Varför jaget skulle markera någon ”gräns” och utgöra något 

”ursprung” genom att ordet jag skrivs, framgår inte hos Pirholt. Någon sorts jag är 

naturligtvis ursprung för det som vilket som helst jag skriver, såtillvida som att jagets 

existens förutan skriver just det jaget inget. Men är inte det sätt, på vilket ”Jag” i denna sats 

är en gräns, och ett gränsfenomen, något mindre banalt, fast inte desto mindre alldeles 

självklart? Att säga ”jag” gör någon som lever. Att ha skrivit ”jag” är att ha lämnat efter 

sig ting, låt vara tecken, som är i sig själva stumma, ljudlösa och döda, även om alla som 

kunnat tyda dem inte dött, även om de inte är oläsbara som kretensisk Linear A; självklart 

är det läsningen och inte tecknen, som väcker tecknen till liv. Men det skrivtecknen återger 

i satsen ”Jag har en historia att berätta” är knappast enbart skrivtecken, utan även, och 

kanske främst, den skrivna efterbildningen av något som dessa tecken och dessa ord, var 

för sig och alla tillsammans, i detta fall saknar tecknen och systemet av tecken för att 

beteckna. Fastän skriften inte är fonetisk, fastän den saknar dialektala valörer, intonation 

och prosodi, fastän vi inte har en aning om med vilka av alla tänkbara muntliga variationer 

den ska läsas, är vi benägna att läsa den som lyssnade vi till en muntligt yttrande, ungefär 

som om vi hörde en familjemedlem komma hem och säga som den naturligaste sak i 

världen: ”Jag har en historia att berätta”(!) Så vad är det för en gräns som här aktiveras om 

inte den mellan skriftligt och muntligt, en gräns som går, som uppstår, inte i det skrivna – 

som återigen saknar både tecken och teckensystem för denna gräns, för det muntliga såsom 

skiljt från det skriftliga – utan i läsningen? Och vad är det som detta återgivande innebär, 

om inte ett slags citerande av det muntliga, en form av citerande som i skriften 

konventionellt särskiljs med citattecken eller talstreck?  

Vi kunde säga att berättarinstansen i öppningssatsen med genial retorisk effektivitet 

citerar sig själv som berättarröst. Och att genialiteten ligger i att det sker så subtilt, så 

”skandalöst” subtilt för att tala med Ulf Olsson. Rätt vad det är står där, i det skrivna, den 

muntliga berättaren med sin överlägsna auktoritet och autenticitet; rätt vad det är har detta 

vittne, detta sanningsvittne, med sin historia, passerat läströskeln, till synes med egen 

nyckel som en annan familjemedlem. Men det handlar inte om något trick, som kunde 

avslöjas hos texten. Detta döda ting är alldeles oskyldigt. Det måhända skandalösa i att det 

skrivna framstår som ljudande, muntligt, auktoritativt är det läsaren som är skyldig till. 

 Vad vi kan bidra med genom det idoga petande kring citattekniken är således 

envishet, ett envist fasthållande vid petandet, vid observationerna av de små petigheterna. I 

stället för att tala om röster, berättarrösten, de främmande rösterna – dessa levande 
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fenomen – stannar vi vid de döda tecknen. I stället för att ta för given animationen av röst 

och röster, och implicit spekulera i den intention eller avsedda funktion som beledsagar 

eller föregår dem, stannar vi vid citerandet, vid dess teknikaliteter, vid dess svårbestämbara 

gränser, och frågar efter vad de gör med oss, eller riktigare, vad vi gör med dem. I 

läsningen. 

Det problematiska med vetskapen om att det legala regelverket om sterilisering nått 

texten via en samhällskritisk artikel är att detta lilla avslöjande knappast kommer texten 

vid. Det bekräftar och upprepar snarast osäkerheten om var gränsen för det exakta 

citerandet går, den osäkerhet som uppstod redan genom det sätt på vilket citerandet var 

infogat i texten och genom det sätt på vilket det var utformat. Så sett lägger inte ens den 

mycket noggranna granskningen något till. Citatet kan alltjämt läsas som en läkares 

journalanteckning, ett återgivande av regelverket och en protest mot detsamma. Inte ens 

den mycket noggranna granskningen hejdar den migrerande ambiguiteten hos 

attributionen. 

På lite annorlunda sätt förhåller det sig nog med vår granskning av mottona. Den 

tillförde visserligen knappast annan säkerhet än den om att osäkerhet tillsvidare råder. 

(Kanske finns det en version av Strindbergs text där svalans sång är återgiven som i 

Dykungens dotter, kanske dyker det upp en likadan översättning av den ortodoxa hymnen.) 

Men just vad gäller mottona torde den intuitiva förväntan vara att deras exakta citerande 

ska vara lätt att belägga och inte kvarstå som en öppen fråga, efter idog undersökning. 

Omvänt gäller dock att undantaget upphäver regeln, och vilken regel för citerandet som 

läsaren än lyckats spåra, och vare sig det skett mer intuitivt eller mer systematiskt, skulle 

han hur som helst finna den upphävd. Även mycket välkända citat förekommer utan 

citatmarkering – ”uppståndelsen och livet” (168) – och vad som vagt kan eka av något 

välbekant, men likväl omedelbart ter sig såsom citat obekant, återges inom citattecken – 

”’Blod måste flyta, blod måste flyta, flyta i strömmar’”. (173)  

Och om HC Andersens saga Dykungens dotter skulle vara obekant, så berättar 

författaren själv i en baksidestext att det är den titeln som bokens titel citerar och att 

bildvärlden i Dykungens dotter.1 (av Andersen) med padda, kärr, svanar och metamorfoser 

går igen i Dykungens dotter.2 (av Trotzig).144 Den som läst endast något av Trotzig känner 

också genast igen sig och den som är bekant med hennes prosadikt Teologiska variationer 

kan se hur hon citerar sig själv genom att obekymrat bryta sönder, något förändra och här 

                                                
144 Den informationen ges på omslaget till förstautgåvan. De senare utgåvorna har annan 
baksidestext. 
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och där foga in fragment av den dikten.145 (9, 47, 128-129, 240, 281) Andra kan, förutom 

det ymniga och skiftande återbruket av bibeltexter, även känna igen citatliknande 

allusioner till August Strindberg, Nils Ferlin, C.J.L. Almquist, Franz Kafka, E.T.A. 

Hoffmann, Pual Celan, Viktor Rydberg, Lina Sandell-Berg, Golemmyten.146 Dykungens 

dotter är en text med ett överflödande mångsidigt och rikt citerande, vilket inte hindrar att 

den har sin alldeles egna Trotzigska ”ton”, för att tala med Anders Olsson, en ton från 

vilken detta citerande är oskiljaktigt.  

Det är en ton som inte är en ton, därför att den arbetar med gränsen mellan ton och 

icke-ton, muntligt och skriftligt, dialekt och skriftspråk, gestalt och berättare. Det är en ton 

som är ett citerande, som sätter citatet i spel, som sätter språkbruket i spel som ett bruk, där 

gränsen mellan bruk och återbruk knappast kan fastställas, fixeras, attribueras. Dykungens 

dotter komponerar sin talarlista som en strukturell läsutmaning, som ett gränsfenomen. 

Dykungens dotter realiserar, på tvärs mot vår måhända illusoriska förvissning, en 

osäkerhet om ifall vi, för att tala med Derrida, verkligen kan ”skilja på ett citat och ett 

icke-citat”. Är ”Dykungens dotter”, ”Jag har en historia att berätta”, ”det var olidligt att se 

på”, ”uppståndelsen och livet”, ”’Blod måste flyta, blod måste flyta, flyta i strömmar’”, 

”’Varför låter du sparvarna falla till marken?’”, ”vaur e faur? var e far?”, och så vidare, 

och så vidare, yttranden eller icke-yttranden, citat eller icke-citat? Dykungens dotter 

komponerar sin talarlista som en oöverblickbar, destabiliserande läseffekt. 

 

2.4.2 Dispositio 
Dispositionen av stoffet i Dykyngens dotter kan, om den beskrivs med hänsyn till vilka 

gestalter som är mest framträdande, sägas bestå av fem större partier:  

• Ett (sid. 7-108) skildrar flickans tidigare år, hennes far och dennes uppväxt, 
samt moderns uppväxt, arbetssökande och arbetsliv. Samma parti berättar 

också om livet i husen där flickan och modern bor ur bådas perspektiv.  

                                                
145 Birgitta Trotzig, ”Teologiska variationer”, 1980-talet. Visioner inför vårt nya årtionde, red. 
Stefan Daagarsson (Bollnäs 1980), s. 68-69. 
146 Detta får stå som ett fritt hängande påstående, gjort för resonemangets skull och inte belagt med 
mer än några noteringar av författare, texter och hänvisningar till sidor i Dykungens dotter inom 
parentes: Strindberg ”När svalan kom i getapeln” (215), Nils Ferlin ”Stjärnorna kvittar det lika” 
(38), C.J.L. Almquist ”Du går icke ensam”/Songes (120), Franz Kafka ”Förvandlingen” (127), 
E.T.A. Hoffmann ”Sandmannen” (49), Pual Celan ”Meridianen” (218), Viktor Rydberg ”Tomten” 
(211), Lina Sandell-Berg ”Tryggare kan ingen vara” (230) Golemmyten (bl. a. 84, 109, 141). 
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• Ett andra (sid. 109-185) skildrar förutom flickans förpubertet och skoltillvaro, 

styvfaderns levnad och död. Här berättas om denne gårdskarl, hans tidigare 
liv, hans liv med flickan och modern, samt om hans dotters korta levnad.  

• Det tredje (sid. 186-248) skildrar flickans resterande levnad och död. Här 

berättas om hennes ungdomstid och yrkesliv, att hon föder en pojke som hon 
strax mister, hur hon steriliseras, prostituerar sig, dör och begravs.  

• I det fjärde partiet (sid. 250-271) flyttar flickans mor till en annan stad, får 

där kontakt med barnbarnet (pojken, nu i tonåren). Han eldar ner en anstalt 
han suttit inlåst på, dör och begravs.  

• Det sista partiet (sid. 272-281) berättar om hur flickans mor lever ensam utan 
anförvanter och till sist möter sin återuppståndna dotter, i samma ögonblick 

som hon kanske begår självmord.  

Den här beskrivningen kan lätt ifrågasättas. Varför utgå från gestalterna? Och ska 

man utgå från dem, varför inte beakta att de är närvarande i sin frånvaro, och är förresten 

inte flickans mor faktiskt närvarande i så gott som hela boken och i alla de så kallade 

partierna? Vad som kallats partier är alltså inte mer än en, av många möjliga, beskrivningar 

av stoffets disposition.  

Om vi leker med tanken att pagineringen skulle falla bort och att boken skulle falla 

sönder, vid sina sidbrytningar, det vill säga i sina huvudavsnitt, nittio till antalet (exklusive 

parergonerna) – skulle vi då kunna ordna dem? Skulle vi inte många gånger bli 

undersamma inför vad som vore rätt ordning, disposition? Huvudavsnitt nr VIII och X hör 

hemma efter flickans födelse: 

Den nyfödda skulle andas i ett mörkret i ett hav. 

 

Så stor och djup var natten. Havet vaggade henne, det tömda såriga moderlivet lyste som 
blod i det svarta – sår, sår. 

 
Mellan de två huvudavsnitten, som förekommer i nämnd ordning (på sid. 33 och 40), 

ligger skildringen av faderns uppväxt och av hans inspärrning i fängelset, (sid. 34-39). På 

sid. 41 fortsätter redogörelsen för moderns tid med flickan på lasarettet. Där de står kan 

huvudavsnitt nr VIII och X läsas som pauseringar och bryggor till det mellanliggande 

huvudavsnittet om fadern i fängelset och de omgivande skildringarna av modern och 

barnet. De citerade huvudavsnitten förefaller å andra sidan inte narrativt nödvändiga och 

placeringen hade väl till exempel kunnat vara den omvända. Alternativt hade väl båda 

kunnat stå tillsammans mellan fängelseskildringen och fortsättningen på sjukhusvistelsen?  
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Andra exempel på huvudavsnitt vars placering inte förfaller kategorisk är fyra sådana 

(nr XXXV, XXXVI, XXXVII och XXXVIII, sid. 128-131) som skildrar vad som delvis är 

gårdskarlens drömmar eller visioner i samband med andra världskriget. De är infogade 

mellan en scen där flickan ter sig som en skalbagge i moderns ögon (sid. 127) och ett 

huvudavsnitt om gårdskarlens frieri till flickans mor (sid. 132).  Det vore visserligen inte 

möjligt att flytta gårdskarlens krigsdrömmar framåt eller bakåt, utan smärre ändringar, men 

eftersom de är associerade med hans rädsla och hans skräck, återkopplar de närmast till 

skildringen av hans liv och hur han kommit att bli rädd i huvudavsnitt nr XXXI, (sid. 112-

120). Omvänt har de inget nödvändigt narrativt samband med de huvudavsnitt mellan vilka 

de är infogade, varför de skulle kunna falla bort utan att ställa till oreda i berättandet. 

Likaledes förfaller det inte heller som om deras inbördes ordning nödvändigtvis måste vara 

den som gäller enligt pagineringen. 

Ytterligare ett exempel på samma fenomen är huvudavsnitt nr LIX: 

Gud skapade mörker och ljus. Gud skapade himmel och jord. Han skapade också de 
främmande mellantrakterna. 

 
Påståendet är förlagt i slutet av vad som kallats det andra partiet (till sid. 185), det 

vill säga omedelbart efter gårdskarlens död. Det kunde därför ses som en pausering inför 

skildringen av flickans resterande levnad och död, det tredje partiet. Samtidigt måtte 

påståendet om ”mellantrakterna” vara giltigt för alla textens större partier, och så sett vara 

hemmahörande nära nog var som helst i texten. Hur ska vi alltså läsa, detta faktum att 

textens huvudavsnitt ofta har en paginering som inte förefaller kategorisk, som inte kan 

sägas vara narrativt nödvändig? När den givna dispositionen inte är nödvändig, hur ska den 

då läsas, om inte som en möjlighet?  

Den som var uppmärksam kunde lagt märke till att vid indelningen av texten i så 

kallade större partier föll sid. 249, eller huvudavsnitt LXXVII, bort. Skälet är att detta 

huvudavsnitt – fastän det är nästan en trycksida långt – inte tycks vara riktigt 

hemmahörande i tredje eller fjärde partiet, och heller inte utgör någon självklar brygga dem 

emellan. Det rör sig om ett slags kortsaga, vilken börjar: ”Och det var en gång en kvinna 

som bodde ensam i ett hus långt från allt.” (249) Därpå berättas att kvinnan i huset ”vid 

stranden av havet” gör upp eld, lagar mat och väntar på ett barn som aldrig kommer. Det är 

vinter. Årstiderna kommer och går. Det blir åter vinter. Då släcker hon härden och ger sig 

”ut i världen för alltid för att leta efter barnet. Det var is överallt.” 

Kortsagan har helt visst starka beröringspunkter med flickans mor, som några sidor 

tidigare mist sitt barn, och som strax ska flytta till Malmö där hon ska söka kontakt med 



                                                                       69                                                                   

sitt barnbarn. Men samtidigt talas om ”ett fiskarhus, en liten gammal gård” och kortsagan 

kunde därför också läsas som en skildring av flickans mormor, som flickans mor en gång 

lämnat och som, enligt vad som nyss berättats, nyligen dött. Ännu en möjlighet är att läsa 

den som en rekapitulation av det liv flickans mor levt, ett inre liv som hon i så fall tillbragt 

i det föräldrahem som hon en gång övergav, och som nu, efter föräldrarnas död, upphört att 

ens existera som en inre ort. Men hur den än läses förblir kortsagan ett stycke text vars 

status som del eller helhet förblir oklar. Om det inte vore för det lilla ordet ”Och” i satsen 

”Och det var en gång…” hade kortsagan kunnat vara helt fristående. Mest tack vare detta 

”Och”, samt början på nästa huvudavsnitt – ”Och is var det överallt första vintern sedan 

hon flyttat och börjat sitt nya liv nere i Malmö.” (250) – fogas sagan in i den övriga texten, 

men den innehåller likväl sitt ”det var en gång” och kan antingen läsas som del av en 

fortgående skildring, eller som en helhet, vilken utgör ett slags kortversion av hela texten, 

av alla dess partier.   

Eftersom det som kallats bokens sista större parti (sid. 272-281) skildrar en kvinna 

som lever ensam utan anförvanter och som ger sig ut på en vandring där hon möter sitt 

barn, kunde kortsagan kanske med särskild rätt sägas kondensera just detta stycke text. 

Och fastän detta sista partis möjliga anknytningar till resten av texten är väldigt många, 

vore det ganska få förtydliganden (främst vad gäller den åldrande kvinnans släktskap med 

flickan och pojken) som skulle krävas för att partiet skulle kunna stå självständigt. Det är 

alltså närapå som om berättandet börjar, eller börjar om, när det övergår från en skildring 

av ”livstiden” till ”dödstiden”: ”Så gick tiden. I människans kropp är tiden inbyggd, 

livstiden, dödstiden.” (272) Detta fenomen är emellertid inte unikt. 

En omstart sker även i och med det föregående, fjärde partiet, (sid. 250-271). De 

narrativa moment som nödvändigtvis måste förtydligas, för att detta parti ska kunna stå 

ensamt eller endast tillsammans med det sista partiet, är verkligen mycket få. Det rör sig 

återigen främst om släktskapet mellan kvinnan (flickans mor) och pojken (barnbarnet). Det 

samma kan sägas om det tredje partiet där endast smärre förtydliganden och någon enstaka 

strykning, (som omnämnandet av den döde styvfadern, (189)) skulle krävas för att en ny, 

helt fristående text, skulle kunna börja med detta sagoliknande konstaterande, som 

särskiljts som ett eget stycke: 

Det var en flicka. (186) 

 
De tre sista, av de fem större partierna, innebär alltså alla att berättandet startar om, 

nära nog som vid en ny början. Det vi är på väg att fråga efter, genom att göra dessa 
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iakttagelser, är vad som utgör textens början. Ytterligare observationer i samma riktning är 

att inom de två första huvudavsnitten, som är de längsta, disponeras stoffet i hög grad 

genom omtagningar. Skildringen av hur gårdskarlen mister en fästmö i en 

kolosförgiftningsolycka börjar ”Det var en kakelugn” (112) och börjar om ”Det var en 

kakelugn” (117). Skildringen av hur flickans mor växer upp börjar (11) och börjar om, (13) 

liksom flickans födelse. (29, 32) Moderns vandring mot staden börjar (7), fortsätter (23), 

börjar om igen (25) och börjar än en gång. (49) Barnen på gården, i huset där flickan bor, 

utfärdar ett slags dom mot henne, enligt vilken hon tvingas äta en svart gröt av jord, spott 

och kiss. Denna dom, om det är en dom – det går inte att enkelt säga på vilka grunder eller 

hur barnsamhället bestämmer att flickan ska äta gröten – fälls i ett utsträckt narrativt 

skeende som förbereder introduktionen av barnen på gården som en straffande instans, (63, 

71, 79) och som ger en ingående skildring av hur barnen plötsligt kan sluta sig samman 

mot ett offer, (89-94) innan dömandet slutligen med äcklande och grym detaljskärpa 

verkställs. (121-123)  

I det här sammanhanget bör vi också påminna oss att vi sett hur textens slut inte 

slutar, utan innebär att olika slags tid (linjär, cyklisk och den yttersta tiden) korsas i ett 

flerställigt temporalt fortsättande, som anknyter till en yttersta början, omstart och 

fortsättning i bokens början, det vill säga till kosmogonin (9), (se ovan sid. 24, 29-31). 

Detta ifrågasättande eller frågande efter en början kompliceras dessutom på ett 

fascinerande sätt av denna baksidestext till originalutgåvan: 

       

      Hur skriver man? 

      Saker och ting dyker upp i medvetandet. Landskap, rum, gator, ansikten. Lösryckta, 
till att börja med sammanhangslösa fragment. Först så småningom avslöjar sig helheten 
de kom ur, den underliggande kartan. 

      En av de saker som på detta sätt med envishet dök upp i mitt medvetande, var 
berättelsens titel. Dykungens dotter –  så heter ju  en av HC Andersens långa sagor. Jag 
läste den som barn, men minnet av den – snarare: reflexerna från den – har fortsatt att 
verka i mig. Det är sagan om en varelse halvt djur halvt människa, barn till prinsessan i 
svanhamn från Egypti land med dykungen som bor i kärrets djup. Hon är dubbelnaturen: 
kämpande människa om dagen, skuldlöst groddjur när natten faller på. Efter detta väsen 
av natt och dag, undergång och uppståndelse, sagans gestaltning av själens metamorfoser, 
har jag velat namnge min berättelse. 

              Birgitta Trotzig 

 
”Hur skriver man?” – frågan står på en ensam rad och tänds likt ett bloss i vad som 

synes vara en kontextuell intighet. Den öppnar en omslagstext som är tryckt på ett 
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löstagbart omslag och alltså kunde falla bort, vilket den också gjorde i pocketupplagan, 

vars omslag är annorlunda, vars baksidestext är en helt annan icke undertecknad, helt 

anonym förlagstext. Avser denna fråga (hur man skriver) omslagstexten, texten inom 

bokens pärmar eller skrivandet i allmänhet? Är den ställd till den som skriver den eller till 

den som läser den? Gäller sambanden mellan läsning och skrivande, som frågan väcker 

och baksidestexten utvecklar, skrivandet av baksidestexten, texten mellan pärmarna eller 

litteraturen? Hör frågan hemma under bokens titel, som omslagstexten behandlar, och är i 

så fall omslagstexten ett efterord eller ett förord, till texten mellan pärmarna, eller är denna 

fråga den titellösa öppningen, eller titeln(!), på ett slags följebrev från författaren till 

läsaren, ett slags missiv till den handling som bifogats, till texten som bär namnet 

Dykungens dotter, vilket är ett (slags) citat och kanske mindre en titel, än ett slags titel? 

Om vi tänker oss omslagstexten som ett litterärt missiv, förordnande om syftet med 

den bifogade litterära handlingen, anges ändamålet med det bilagda dokumentet endast 

genom hänvisning till dess uppkomst, till hur man ”skriver”, utifrån ”till att börja med 

sammanhangslösa fragment”, till vilka hör ytterligare handlingar, texter och bland dem 

Andersens saga. Denna handling (Dykungens dotter.1) är emellertid inte i sig själv en 

uppkomst (till Dykungens dotter.2, av Trotzig). Det är heller inte läsningen av den. Det 

som ”fortsatt att verka” i författaren är mindre Dykungens dotter.1 själv, eller ens ”minnet 

av den”, än ”reflexerna från den”, det vill säga mindre texten som något ihågkommet, 

förvaltat, än som varande något mer än sig själv, som varande något i sig själv verkande, 

reflekterande.  

Detta fragment är dessutom bara ett av de ”till att börja med sammanhangslösa” 

fragment, genom vilka dock, tillsammantaget, ”avslöjar sig helheten de kom ur, den 

underliggande kartan”. Denna helhet måtte vara någonstans tillfinnandes, eftersom den är 

avslöjad, men om det är Dykungens dotter.2, det bilagda dokumentet, som är helheten, så 

är inte denna helhet – och därmed heller inte denna handling – till finnandes enbart där 

texten är, inom bokens pärmar, utan även där den inte är, utom dem i ”den underliggande 

kartan”, vilken ju både är det ur vilket helheten kom, och helheten själv. Det är alltid 

möjligt att texten inom pärmarna är helheten, men inte med mindre än att den är helheten 

som är tillfinnandes inom och utom sig själv, endast såvida den är helheten som är del (av 

helheten).  

Och vad för slags namn är det nu handlingen bär? Författaren uppmärksammar 

åtskillnaden mellan titeln som namn och namnet som titel: ”Efter detta väsen av natt och 

dag, undergång och uppståndelse, sagans gestaltning av själens metamorfoser, har jag velat 
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namnge min berättelse.” (min kurs.) Den åtskillnaden – åtskillnaden av namngivandet av 

delen (protagonisten, dottern) från namngivandet av helheten (handlingen), som namnges 

av delen – är som åtskillnaden av framsida och baksida, av sidan och myntet, som har två 

sidor hur många gånger man än klyver det eller vänder på det. Men, om vi gör det, om vi 

vänder på myntet, på titeln, vilken helhet och del är det i så fall som namnges i den ena 

eller andra vändningen? Är det Andersens eller Trotzigs, både och, eller varken eller? Ty, 

återigen, Andersentexten är helt visst det fragment, vars titel återbrukats, men som likväl 

bara är ett av fragmenten av helhet. Och, än en gång: är omslagstexten ett för/efterord, eller 

ett fristående följebrev? Börjar den text som kallas Dykungens dotter och som vi kallat 

Dykungens dotter.2, och som vi har sett så många gånger och på så många olika vis, börja 

och börja om, börjar den, rent typografiskt, med citerandet i skrift av det muntliga 

berättandet som sådant – ”Jag har en historia att berätta” – eller med frågandet efter sin 

egen början, efter litteraturen, eller rent av efter skrivandet som sådant – ”Hur skriver 

man?” 

Dykungens dotter disponerar sitt stoff såsom en möjlighet, av flera möjligheter. Den 

riktar ett frågande till läsaren, den aktiverar frågan om vad som är rätt disposition, vad som 

är del och helhet, vad som är början, som en destabiliserande läseffekt.  

 

2.4.3 Génus 
Vad slags framställning är Dykungens dotter, vilken genre är den exempel på? När vi 

frågar så skär vi mitt in i det terminologiska bryderi Jacques Derrida i Genrens lag 

aktualiserar apropå en text av Maurice Blanchot, nästan som om bryderiet vore väckt av 

vår text.  

Som Derrida framhåller är den externa, legala klassifikationen av Blanchottexten – 

enligt positiv rätt som en viss text, med viss titel, författare, början och slut – självklar. 

Men den klassifikationen hänvisar till ”utomlitterära, ja t o m utomlingvistiska juridiska 

normer”.147 Den hänvisar inte till hur den litterära texten klassificerar sig själv. Enligt rent 

juridiska normer, kunde vi säga, klassificerar sig olika utgåvor och upplagor som strikt 

olika, som vore de unika. Enligt den litterära texten själv, kunde man däremot tänka, 

klassificerar sig olika utgåvor och upplagor både som unika och som en grupp, vilken 

definieras av gränsen utåt, genom klassifikationen av gränsen mot annan text, mot en 

annan grupp av texter; enligt den litterära texten själv, kunde man tycka, att den 

                                                
147 Derrida, ”Genrens lag”, i Apoteket, Kykeon 13, s. 168. 
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klassificerar sig genom att den ena klassifikationen övergår i den andra, likt ringar på 

vattnet.  

Den bilden är inte Derridas, inte hans poäng och inte vad som intresserar honom. 

Han är inte ute efter klassifikationen som en sekvens, utan av klassifikationen som sådan, i 

sig själv, och den bild han använder är den av vattenlåset. Dess vatten är ett lås och en 

gräns, ett gräns-lås och ett vatten, som är en avgränsning inåt, en ingränsning av det som 

inte tillhör (avlopps-)vattensystemet, (dess odörer och dess översvämningar), och samtidigt 

en avgränsning utåt, en utgränsning av systemet, av systemet som vattnet i vattenlåset tar 

del i, en utgränsning av systemet, i vilket vattnet i vattenlåset deltar. Detta är Derridas 

förslag till en genrens regel, att ”en text kan aldrig tillhöra någon genre. Alla texter deltar i 

en eller flera genrer, det finns ingen text utan genre, men detta deltagande är aldrig en 

tillhörighet”.148  

Om detta kan vi säga, som vi nyss sa, apropå Derridas synpunkt på citatet: det må 

vara sant. Ändå kunde vi anta att begreppet genre är en företeelse som har en verkan, som 

tvärtom bygger på en förvissning om att en text alltid tillhör åtminstone en genre, att den 

aldrig deltar i några genrer, utan att tillhöra dem, och att detta deltagande alltid sker i form 

av kännetecken, som är identifierbara, även om de inte alltid identifieras. Vi kunde anta att 

företeelsen genre, i kraft av denna förvissning, har en verkan som knappast liknar ett 

vattenlås, men som påminner om ringarna som sprids på vattnet. Vi kunde anta, att om 

denna förvissning – ehuru illusorisk – är bestående, vore det beroende på att det är få texter 

förunnat att ifrågasätta genretillhörigheten som sådan, genom att aktualisera 

genreklassifikationen som sådan, genom att göra skillnad på (kännetecknen för) deltagande 

och (kännetecknen för) tillhörighet. Och att det därför vore en verkan, skapad genom att en 

illusorisk förvissning gäckas, såvida en text, likt ett vattenlås, aktiverar denna åtskillnad, 

såvida den uppvisar kännetecken för att den deltar i vissa genrer, men samtidigt 

kännetecken för att den inte tillhör någon genre.  

Derrida ställer alltså sin genrehypotes apropå en text som uppvisar vissa slående 

likheter med vår. Likheterna framträder i form av en aktiverad svårbestämbarhet, avseende 

vad som börjar. Parergonalt, i de typografiska fälten, bredvid eller utanför texten, omtalar 

Blanchottexten sig själv både på ett bokstavligt ifrågasättande sätt, med frågetecken (”En 

berättelse?”), och på olika sätt i olika utgåvor, det vill säga (bland annat) ”En berättelse”, 

utan frågetecken.149 Vår text delar, som vi noterat, sin huvudtitel, med Dykungens dotter.1 

                                                
148 Ibid. s. 159. 
149 Ibid. s. 168-169. 
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av HC Andersen, som är eller kallas, en saga. Dykungens dotter.2 (av Trotzig) äger därtill 

en undertitel, som i originalutgåvan lyder ”en barnhistoria”, i den första pocketupplagan 

”en barnberättelse” och i den andra pocketupplagan åter ”en barnhistoria”, (min kurs.).150 

Både originalutgåvan och den första pocketupplagan har på framsidan en svartvit teckning 

av en padda sittande i tät växtlighet invid ett kärr, i vars vatten den speglar sig – en 

illustration som kunde prytt en barnsaga – medan den andra pocketupplagan pryds av ett 

stiliserat, retuscherat foto av en grön knopp, kanske på väg att slå ut, att brista, och som väl 

kunde utgjort utsidan av låt säga en samling dikter av Karin Boye, lika väl. Baksidestexten 

till originalutgåvan nämner ”en av HC Andersens långa sagor”, (Dykungens dotter.1) men 

betecknar texten inom pärmarna som ”berättelse”, medan ingendera av pocketupplagorna 

nämner Dykungens dotter.1, men däremot båda kallar Dykungens dotter.2 för ”den 

svartskimrande sagan”, (min kurs.).151 

Vad är det alltså som börjar? Berättelse, historia eller saga? Vad än dessa termer vill 

säga torde det inte vara detsamma. ”Det grekiska ordet historia betyder, sökande, 

iakttagande, forskning”, enligt Sture Linnér.152 Vår text utgör verkligen ett slags 

historiekritik, genomför en sorts historieskrivning, som i vissa stycken förekom 

historikerna av skrået, (se not 132). Den innehåller såväl skarp samhällskritik, som 

sagomotiv. Om allt detta kunde kallas berättelse, måtte det inte gälla inslagen av 

prosalyrik. Krzysztof Bak menar, med hänvisning till litteraturteori, att det som börjar är en 

roman.153 Kanske det är just denna blandning av just dessa genrer i just dessa proportioner 

som exemplifierar genren roman. Det må vara litteraturteoretiskt korrekt, men det är i så 

fall knappast en teori som kan göra reda för genren som fenomen, som läsfenomen, i detta 

fall, där det måtte vara omöjligt att fixera genren, att göra ogjord den genredestabilisering 

som författare och förlag performativt verkställt. 

Men inte bara de parergonala markörerna, utan även texten innanför dem, aktiverar 

olika genrebestämningar, som inte hierarkiseras eller systematiseras. Det går inte att säga 

att historieskrivningen är underordnad sagan eller exakt var prosalyriken slutar och 

berättelsen tar vid. Men kvarstår gör att vissa kännetecken finns på kategorierna 

historieskrivning, saga, berättelse respektive prosalyrik, kännetecken som är olika för de 

olika kategorierna, och som till följd av denna olikhet kan utesluta varandra, samtidigt som 
                                                
150 Dykungens dotter (Stockholm 1986), resp. Dykungens dotter (Stockholm 1994). 
151 Ibid. 
152 Herodotos historia, övers. Claes Lindskog, inledning och kommentarer av Sture Linnér 
(Stockholm 2000), s. 7. 
153 Bak, s. 25-26. 
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vissa andra kännetecken på exempelvis (barn)saga och (professionell) historieskrivning 

saknas. Om detta är exemplet på just den genreblandning, som, på tvärs mot de 

parergonala genremarkörernas flerställighet och på tvärs mot textens avsaknad av 

genrehierarkisering, likväl – eller just därför – enligt litteraturteori företer just alla 

nödvändiga kännetecken på tillhörighet till just romangenren, återstår, i detta fall, att göra 

reda för vad som utgör del och helhet, och vad som är textens början. Ty som vi såg 

disponerar texten i dessa avseenden sitt stoff som en, av flera möjligheter, vilket knappast 

kan undgå att få genreimplikation: Om ett stycke text är att läsa som en möjlig del och 

helhet, som en möjlig början, inställer sig till synes oundvikligen frågan om delens, lika 

med helhetens, eventuella genretillhörighet. Denna svårighet kunde illustreras med många 

exempel på textstycken av karaktären saga, historieskrivning, berättelse eller prosalyrik, 

men effektivast är kanske att i sin helhet återge ett stycke text, vilket utgör en av de texter 

som kunde kallas ett slags ursprung till Dykungens dotter.2: 

Teologiska variationer 
 

[240]|Solen utan namn. Evig står den över havet. Evig lyser den i mörkret.  

      Men en dag störtar solen från himlen.|[240] 

 

      [9]|Solen föddes som en blixt. Allt upplystes i ett enda strålande ögonblick – från 
horisont till horisont stod varje sandkorn strå och myra med sin skugga skarpa i det nya 
ljuset. Allt var orörligt. Daggen ångade.//Över hav och land, sjöar kärr och stad stod det 
väldiga tysta ljuset. 

      Solen var äldst av allt. Ur där ingenting fanns bröt//hon//sig fram med födelse. Över 
jordkretsen stod den väldiga ljuspulserande eldkroppen.// 

      I solens andning levde allt. Där solen inte//var//, fanns ingenting. Då kom döden, 
skuggan som alla//varelser//lämnade efter sig//i solljuset. Döden var solens skugga. 
Döden innehöll//solens liv. 

      Ty också inne i skuggan lyste och levde det. Solens sken genomskar den svarta 
rymden och gav liv åt den döda ledsagerskan, den döda systern. Månklotet var inte dött, 
det levde solens andra bakvända liv. Månen lyste på sjöarna och dykärren och kallade på 
havet tills det reste sig ur sin bädd och kom ilande. Månens blick var i havsvattnet och 
strandslammet//kärrsjöarna//dyn//avskädet//blodet//döden//fosterrörelserna//.|[9] 

 

      Solens ljus. Fjärran ifrån färdas ett dunkelt brinnande liv. 

 

      Slitna moln[129]|trasor//, för//brända|[129] fåglar. Därur går månen fram. Den lyser 
över Europas slätter. Den ser bara de döda. Den kallar på de döda som har såtts som frön 
på de böljande [129]|slätterna|[129]. 
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      Herre, odödliga sol! 

      Rättfärdighetens sol föll från himlen. I underjorden gick den ner. Dött land, 
sandkustmark, hård åkermark, dött hav. Solen i svarta jorden. Jordens inälvor, dödslika 
gruvgångar sipprande av gråten sedan världens begynnelse, gråt hoppressad till svarta 
tysta kristaller. I underjorden är det tyst, all gråt är stillad, all klagan stum, alla röster som 
någonsin kvidit, sammanpressade till ett svart block, den täta tystnaden i universum, det 
innersta svarta hålet, den absoluta tystnaden nollpunkten. Solen sjönk och gick under och 
blev en sten i jorden. Solen i svarta jorden, sovande hjärta. 

 

      Blodflimrande horisont, flygande köttslamsor. På marken en ruttenhet, 
[129]|skrik|[129]er och kvider. Felskapade fåglar faller från himlen.  

 

      Jorden lyser som ett vidöppet öga. In i gångarna! Var är graven där han sover? Han 
finns ingenstans längre blivit mörkret, rädslan, gråten jättestenen (ett monsteröga) på det 
sovande barnets bröst. 

      Skärv – skärv. Fågel flyger lågt. Den uttorkade marken, den felskapade fågeln. 
Himlen låg som en gruvgång. När ska allt sprängas? När ska den stora [129]|elden|[129] 
komma? 

      Jordens mörker strålar allt tätare. Stenen hävs, jorden öppnas, underjorden öppnas. 
Grå doftande kroppar stiger upp och vandrar med solens boll i sin hand. 

 

      Den [281]|återuppståndna//solen//står//över//havet|[281] som en väldig segrare med 
knutna händer. [47]|Ljus//som pålar, som//slag.|[47]154 

 
Omgivna av |lodstreck| och av sidhänvisningar till Dykungens dotter inom [klamrar], 

står kursiverade de textbitar från Teologiska variationer som förekommer i vår text. (Ej 

kursiverade tecken – såväl inom som utom textbitarna – återges alltså inte av vår text.) 

Inom textbitarna (mellan lodstrecken) är varje skillnad (typografisk eller annan) jämfört 

med vår text angiven med dubbla snedstreck//.155 Som framgår av dessa markeringar sker 

                                                
154 Birgitta Trotzig, ”Teologiska variationer”, 1980-talet. Visioner inför vårt nya årtionde, s. 68-
69. 
155 Om vi, som exempel, tar den sista textbiten – [47]|Ljus//som pålar, som//slag.|[47] – och jämför 
med vår text ”Ljuset träffade henne som ett slag” (47), kan man undra varför denna grad av 
sönderbruten överensstämmelse alls uppmärksammas. Skälet, liksom i fallet med de övriga 
textbitarna, är att vår text här följer Teologiska variationers övergripande schema av skapelse, 
undergång och nyskapelse. I detta fall rör det sig om att flickans mor, efter det att hon tagit stryptag 
på sin nyss födda dotter, släpper greppet, och alltså att flickan, genom att mordet förhindras, 
återbördas från undergången till livet. Till saken, eller bilden, hör även att modern – och med henne 
flickan – i vad som påminner om en andra förlossning, sägs ha färdats ”hela vägen nerifrån botten 
upp mot vattenytan”. (47) 
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återgivandet av Teologiska variationer i fragmenterad form. Av apokalypsen återges 

endast brottstycken (på sid. 129), medan nyskapelsen/återuppståndelsen går igen till stor 

del (på sid. 281 och 47) och kosmogonin återges nästan ordagrant (på sid. 9). Vid 

återgivandet har också ordningen mellan fragmenten stuvats om. Ett slags uppståndelse 

sker förutom på sista sidan även på sid. 47, och de inledande raderna/stycket är förlagda till 

sid. 240, i anslutningen till skildringen av hur flickan går ner sig i ett kärr. 

Teologiska variationer kan närmare bestämt betecknas som ett slags ursprung till vår 

text, genom att den publicerades ungefär när författaren började arbetet med vad som 

skulle bli vår text (se not 132), genom att den delvis återbrukas och genom att båda 

texterna varierar och präglas av samma teologiska mönster, av schemat skapelse-

undergång-nyskapelse. Men om Teologiska variationer är en början, var börjar i så fall 

början? Är det exempelvis med återbruket av kosmogonin på sid. 9 eller med återbruket 

Teologiska variationers början på sid. 240? Och om det som börjar är en del av ett möjligt 

ursprung som är möjlig helhet, om Teologiska variationer utgör vår texts möjliga del och 

helhet, vad är det i så fall som börjar på det ena eller andra stället, där vår text börjar? Är 

Teologiska variationer – denna vår texts möjliga början, del och helhet – ett poem, ett 

stycke prosa, en berättelse, en historia, ett prosapoem, en roman? 

Vad än litteraturteorin måtte kunna säga om detta, måtte vi kunna sluta att vår text 

aktiverar sin genreklassifikation likt det vattenlås Derrida talar om, aktiverar som en 

läseffekt sitt deltagande i många genrer, och sin tillhörighet till ingen.  

 

2.4.4 Narratio 

2.4.4.1 Narratio, namn 
Vi saknar vetskap om namnet på gestalterna i Dykungens dotter. Det innebär inte att de 

saknar namn, utan att de har flera, vilka, förvisso likt namn i allmänhet (såväl egen- som 

artnamn), är applicerbara på olika referenter, men av vilka en del faktiskt appliceras, utan 

särskiljande, på olika gestalter.  Benämningens flerställighet och (i vissa fall) utbytbarhet 

gestalterna emellan, problematiserar snart sagt varje påstående om dem, men ger sig 

särskilt till känna som ett reflexivt, ironiskt fenomen vid försök att återberätta berättelsen. 

Med hänsyn till återberättandet vill vi ju använda det tecken som i återberättandet är 

återberättandets otvetydiga beteckning, vilket emellertid inte är och inte kan vara, lika med 

textens otvetydiga beteckning i det avsnitt vi återberättar. Vi ställs inför en stor mängd 

kombinationsmöjligheter, vilka var och en för sig är otillräckliga och vars fullständiga 
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uttömmande inte vore ett återberättande, utan ett upprepande, utan selektion, av hela 

texten.  

Likt ett epitafium, en stele, utbruten ur textflödet och återbildad liksom i faksimil, 

står, på sid. 246, omgiven av blankrader och centrerad, inskriften på ”en liten svart” 

gravsten: 

Arbeterskan 
Laila Andersson-Rosenkvist 

1929 – 1954 
 

Här hejdas läsningen, kanske av pietet, men också av nödvändighet, såvida den är 

någorlunda uppmärksam. Vid återgivandet av gravinskriften är det första (och enda) 

gången flickan kallas, vad hon uppenbarligen enligt mantalslängden hetat. Efternamnet 

Rosenkvist måtte vara från modern, och kanske påminner sig läsaren att moderns far en 

gång i berättelsens början kallats vid för- och efternamn, (Julius Rosenkvist). (11) 

Mellannamnet Andersson måtte vara från gårdskarlen, med vilken modern gift sig och vars 

efternamn nämns endast på sid. 137, (förutom på styvdotterns gravsten), och måhända 

påminner sig läsaren att det nämnts att hon ”skrivits in under hans namn”. (170) Men 

förnamnet Laila brukas denna enda gång, med följden att det för läsaren inte är mindre 

främmande än just namnet på någon okänd på någon gravsten på någon ”kyrkogård/---/”. 

(246) Och halvsystern (moderns barn med gårdskarlen) som kallas vid sitt egennamn Vera 

två gånger (144, 164) hinner under sina få levnadsmånader av svaghet och sjukdom knappt 

bli riktigt levande. Eftersom dessutom, den som endast en gång kallas Julius Rosenkvist 

namnges i samband med den olycka där han miste synen och så gott som uteslutande 

skildras med association till den bländningen, och eftersom ”Elna Svensson” är det enda 

ytterligare egennamn som nämns – och det en enda gång i samband med att hon (som var 

gårdskarlens första kvinna) dog (118) – kan vi nära nog säga att egennamnen i Dykungens 

dotter tillkommer de döda.  

Nära nog. Ett slags sagans egennamn bär ju två gestalter: dykungen och dennes 

dotter. Men det är namn de bär i frånvaron av deras användning. Dykungen kallas aldrig 

dykungen när han själv närvarar i berättelsen, utan bara en gång när Mojan tänker på 

honom, (76) och två gånger när flickan gör det. (236, 238) I alla tre fallen är han ett slags 

undergångs- eller dödsmetafor. Vid andra tillfällen är han i Mojans tankar ”/e/n kung med 

krona /---/ i kärret”, en bild som kan varieras i kristologisk riktning – ”en fången slagen 

kung”, vars ansikte glödde likt ”den kommande soluppgången”. (132, 140) Andra gånger 

är han i Mojans drömmar ”den mörke” hon ömsom fruktar, ömsom längtar efter, (101, 



                                                                       79                                                                   

134), och i flickans drömmar den ”far” hon saknar, (102, 105, 154) och som hon kan likna 

vid en padda. (104) Då han närvarar, är han ”en avsatt kung”, en ”blind kung, kasperkung”, 

(66, 96) kallas han ”en djurmänniska”, ”det storögda djurhuvudet”, ”ett känseldjur” (27, 

37, 38) och betecknas han som ”den före detta sjömannen” och ”en älskad fosterson”. (18, 

35) Men samtidigt närvarar han, i kraft av titeln, berättelsen igenom, som den aldrig 

närvarande ”Dykungen/---/”. 

Hans dotter kallas först ”den nyfödda”, (31) blir småningom barnet (47, 48, 49, 51, 

52) och sedan flickan, (53, passim) som i slutet av sitt liv ”egentligen inte alls var någon 

flicka”. (234) Hon är i Mojans tankar ”kungadottern” och ”prinsessa”. (76, 80) Hon kallas 

av andra barn, (79, 93, 153) och följriktigt, apropå samhällsförhållandena även av 

berättaren, (186) för ”tattare”. Hon associeras, som vi redan sett, med solen, och även med 

en fågel (179) och en ”katt” (64), förutom i talrika variationer med olika kräldjur. Men här 

ska vi göra halt, eftersom kommit vi dit vi skulle komma, till att vi för att göra rättvisa åt 

dessa epitet och sol-dy-padd-jord-träskvatten-mörker-djur-tattar-associationer, är tvungna 

att återberätta större och större, och allt mer sammanflätade delar av berättelsen, vilken 

dock aldrig, förutom i titeln, kallar henne ”Dykungens dotter”. Så vad ska vi kalla henne 

för att göra rättvisa åt henne, åt vår läsning om henne, och av henne? Enskilda epitet, namn 

eller associationer blir för partikulära, eller för generella. Flickan är hon inte enbart, från 

början eller ”egentligen” hela tiden. Flicka är hon inte heller ensam om att vara. Det var 

även modern (13, 14) och halvsystern (145, 146). Modern är därtill ”dottern”. (11, 20, 23) 

Flickan är flickan som är flickan som inte är flickan, i likhet med hennes mor, far, styvfar, 

syster och son, vilka också är och inte är till exempel Mojan, far, gårdskarlen, systern och 

pojken. 

När vi talar om textens gestalter saknar vi det tecken som är tecknet för dem. I den 

avsaknaden framträder den i och för sig självklara skillnaden mellan tecknet och det 

betecknade, som den ironiska, reflexiva påminnelsen om denna självklara skillnad. Men att 

vi inte vet namnet betyder inte att vi vet ingenting, utan att vi vet några ting – namn – 

mellan vilka vi inte kan få stopp på rörelsen från ett ting, eller namn, till ett annat. 

Gårdskarlen/pojken/styvfadern/mannen/fyllejonet/den goda människan/Andersson (eller 

berättaren) säger, under eller apropå, en av sina (hans) drömvisioner kring sökandet efter 

gudomen att ”den säger ju aldrig sitt namn”. (169) Parafraserande kunde vi om texten säga: 

den säger aldrig gestalternas rätta namn.  
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2.4.4.2 Narratio, plats 
På sid. 18 berättas att fadern till den flicka som ska födas tolv sidor längre fram, döms för 

diverse brott och ska ”sitta av sin tid på länsfängelset i Kristianstad”. På den orten – utan 

att platsens namn nämns mer än denna enda gång – kommer det mesta av skildringen fr. o 
m sid. 25 t o m sid. 248 att utspela sig. Och att det är denna plats som avses måste läsaren 

alltså sluta av sammanhanget, närmast av att ”cellfängelset”, vars konstruktion beskrivs på 
sid. 26-28 är länsfängelset, något som bekräftas på sid. 34. Först därav (det gäller att hålla 

rätt på detaljupplysningarna) följer att det är denna stad som flickans mor är på vandring 

mot, fortsätter vandra till, börjar vandra till igen – och en gång till.156 (7, 23, 25, 49) I detta 
vandrande är emellertid inlagda några geografiska bestämningar avseende främst var 

flickans mor vuxit upp: ”Kåseberga”, (11) ”Sandhammaren”, (11) ”yttersta Österlen i 

sydöstra Skåne”, (13) ”Borrie allé”, (13) ”Borrie kyrkogård” (14) och ”Tomelilla”. (18) 
Och hur är det nu med våra geografikunskaper?  

Ja, även om vi haft varenda by och kyrka i det sockentäta Sydöstskåne på vår inre 

skärm hade vi inte kunnat få ihop det. Borrie kyrka och socken ligger någon halvmil norr 

om Ystad och ett par mil nordväst om Kåseberga, som ligger i Valleberga socken, en 

halvmil söder om Valleberga kyrka. Hur kan ”Borrie allé vandra mot staden” (13) från 

Kåseberga? Varför skulle slutet för människor i Kåseberga vara ”Borrie kyrkogård, den 

mjuka kullen”? (14) Varför skulle föräldrarna tillbringa sina sista år på ”Borrie 

ålderdomshem”, en fyra, fem socknar bort? (247) Varför peta i dessa detaljer? 

Därför att det illustrerar att i Dykungens dotter innebär den geografiska detaljen – 

platsangivelsen – inte geografisk exakthet. Detaljen är naturligtvis exakt i sig själv, men 

karterad exakthet innebär ju fixa relationer mellan punkter/platser, medan Dykungens 

dotter tvärtom försätter platserna i rörelse i förhållande till varann. Enligt en faktisk och 

fix geografi borde kvinnan som ”kommer vandrande” (7) och som är på väg ”till 

staden”/”mot staden” (7, 10) och som kommer från Kåseberga, inte vara på väg mot 

Kristianstad tio mil bort, utan mot Ystad. Enligt Dykungens dotters särskilda geografi 

hamnar Kristianstad på gångavstånd från ”sydöstra Skåne”. Detta sker genom en form av 

premiering av befintligheten på riktningens bekostnad. Vi kunde säga att riktningen 

halveras och att därmed förflyttningen elimineras. 

                                                
156 Såvida hon inte tog tåget. Det sägs nämligen i förbigående, apropå att hon gått vilse, att ”/h/on 
kom för sent till tåget”, (23) men inte vilket tåg varifrån och vart, eller om hon sedermera alls kom 
med något tåg. 
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Jag har en historia att berätta. En kvinna kommer vandrande. Hon kommer utifrån yttersta 
landsbygden, där allting är underliga burar. Hon är på väg till staden. Hon har sina skäl. 
(7) 

 
I det följande expanderas skildringen av landskapet där hon går, av platsen hon 

kommer från och av hennes skäl att lämna den. Befintligheten i vandrandet skildras som ett 

tillstånd, vilket emellertid är präglat av det hon bär med sig (fostret), som är skälet att hon 

lämnat födelseorten, något som i sin tur är betingat av förhållandena på den orten. Och för 

den som går i det som den är på väg att gå från, är det svårt att alls ta sig framåt. Det finns 

en riktning från en känd ort (Kåseberga) till en för läsaren okänd stad, vars namn han sluter 

sig till genom en rekonstruktion, först efter det att kvinnan kommit fram, varpå hon 

emellertid fortsätter att komma ”vandrande” (49) till samma stad. Riktningen är en avfart 

som inväntar sitt ankommande även efter det att den ankommit. Avfarten fortgår in i 

ankomsten, vilket eliminerar gestaltens förflyttning genom att bli ett från utan ett till, 

genom att den ena orten (Kåseberga/yttersta landsbygdgen) förflyttas in i den andra 

(staden/Kristianstad). Omvänt kan avfarten oförmedlat övergå i ankomst – ”en dag kom 

hon /flickan/ till Stockholm” (208), ”/s/å ankom hon /flickan/ till Malmö central” (227). 

Och när flickan återvänder från Malmö till ”hemstaden” (i akt och mening att skaffa 

tillbaka sin pojke) heter det kort och gott att ”/v/äl framme gick hon direkt till myndigheten 

som hade barnavårdsärenden om hand”. (234) 

Förflyttningen (med dess halverade riktning) är dock sällsynt. Gestalterna är nära 

nog alltid157 hemmavid, på arbetet, i skolan eller fängelset, samtidigt som hem, 

arbetsplatser och institutioner, liksom geografiska orter, uppvisar hög grad av likhet med 

varann. Denna platsernas korrespondens och rörelse i förhållande till varann får emellertid 

inte missförstås som något sagoliknande upphävande av den faktiska geografins fixa 

åtskillnad mellan punkterna A och B. Det faktiska åtskiljandet hävdas tvärtom, genom ett 

avståndets upphävande och återetablering i en omkastning. Kåseberga förvandlas inte till 

Kristianstad, utan ett avstånd – från yttersta landsbygden till staden – upphävs, i en 

förflyttning av landsbygden in i staden, samtidigt som avståndsriktningen kastas om och 

återetableras som ett avstånd från staden till yttersta landsbygden; väl i staden är kvinnan 

den som lämnat livet ”långt ute på landet”. (52)  

                                                
157 Gestalterna går (eller reser) aldrig (vägen) till eller från arbetet. Flickan, och hennes mor, går en 
gång till skolan, det vill säga de går, som under en ”/ä/ndlös” vandring, i fnisset från de andra 
barnen åt den klänning dottern bär, åt den klänning modern sytt som en sorts festdräkt till 
skolstarten. (126) 
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Platsens flerställighet är heller inte bara en fråga om ett spel med riktning och 

befintlighet, och att gestalterna inte förflyttar sig innebär inte orörlighet. Platsen kan 

förvandlas genom expansion och kontraktion, som ”/g/ården”, barnsamhället, som än är ett 

”motstridigt böljande fram och tillbaka”, än grips av ”vågor av skratt som förde dem 

/barnen/ uppåt och uppåt”, än blir som ”låst i en enda knut av avoghet”. (89-93) Den kan 

förvandlas genom förfall och restauration, som staden som ständigt bryts ner och ständigt 

byggs upp. (142) I fabrikens dånande slammer kan ”skräcken” slita i modern: ”vad gjorde 

de med flickan?”, (75) eller också kan det industriella infernot omvandlas av tanken på det 

som gläder, (den nya tillvaron med gårdskarlen), varvid ”världarna öppnar sig och öppnar 

sig, man kan färdas hur långt som helst”. (135)    

Platsen är ständigt föränderlig och ständigt flerställig. Den är ett isärhållande 

sammanhållande av det särskiljda och det förenade. Den upprätthåller åtskiljandet mellan 

förvandlingens motpoler, mellan landsbygd och stad, mellan staden som begrepp och 

staden som specifik ort (Kristianstad/Stockholm/Malmö), samtidigt som den håller 

samman motsatserna till ett helt.  

Att som nyss skedde påstå att det mesta av skildringen i Dykungens dotter utspelar 

sig i Kristianstad är alltså inte fel, men det är heller inte rätt.  Och vad vore så det rätta 

svaret på frågan: Var utspelar sig Dykungens dotter? Frågan försätter oss i ironin av att 

vara på flera platser samtidigt – av att svarar vi, svarar vi fel. Och som läsfenomen gör vi 

inte den ironin rättvisa med exemplifierandet och teoretiserandet kring platsens 

sammanhållna isärhållande. Hellre kunde vi säga som berättaren säger apropå att kvinnan 

under sitt vandrande mot staden går vilse: ”Så följde något som hon efteråt inte mindes 

annat än som en dröm.” (23)  

 

2.4.4.3 Narratio, tid 
Det kan inte överraska att också frågan, när det som händer händer i Dykungens dotter, 

försätter oss i förlägenhet. Vi har dessutom tämligen ingående berört tidens fenomen, 

speciellt den temporala flerställigheten (apropå slutscenen, ovan sid. 29-31). Men något 

bör vi tillägga, dels om den linjära tidens väldiga utsträckning, dels om tidslinjens 

fragmentering. 

Dykungens dotter skriver visserligen inte universums och jordens historia med något 

som påminner om naturvetenskaplig detaljering eller systematik, men den fogar till 

skildringen av gestalternas, till skildringen av människans, jämförelsevis korta livslopp, 

svindlande temporala utblickar. Det sker inte bara indirekt genom kosmogonins bild av 
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skapelsen som solens födelse ”som en blixt”, (9) vilken inte kan undgå att föra tankarna till 

en Big Bang i årmiljardernas förflutenhet. Det sker inte bara genom ett slags historisering 

av universum, av ”världsrymden” som ett fysikaliskt fenomen statt i en ofantlig temporal 

utveckling, av vilken en gång endast ”strålning” ska återstå, (277) såsom sedan Big Bang 

den kosmiska bakgrundsstrålningen återstår, om än lika osynlig för vårt öga och lika tyst, 

som ”kärnvirvlarna i stenmassan”. (48) Det sker också genom talet om ”/u/rgamla” och 

”uråldriga” stjärnor, (194, 209), genom parallelliseringen av fosterrörelser och 

himlakroppars ”flämtande skimrande banor”, ”långt ute i världsrymden långt ute i en 

annan tid”, (210) och genom referens till ”årmiljoner” som ”är utanför människans år”. 

(231) Och det sker som direkta nedslag i biologins och geologins historia, genom 

nämnandet av ”de gamla jättelika djuren” (97) och av det biologiska materialets 

omvandling till fossil, till ”försteningar som en gång ska stå fram i eld”. (66) 

Dessa glimtar av tidens väldighet, av all tid som kan tänkas finnas, utbreder sig i och 

kring en skildring av mänskligt liv som är lång som tiden som en människa som längst kan 

tänkas minnas. Dykungens dotters mänskliga historia spänner över tre mansåldrar, sträcker 

sig fram emot skarven mellan 1970- och 1980-tal, löper från ”slutet av 1800-talet” – då 

”det nya cellfängelset” anläggs som ett uttryck för ”en dunkel vilja” hos det århundrade 

som ”skulle gry”, hos ”det stora människoomformarseklet: folk mellan kvarstenarna, den 

skrikande mälden”, (26-27) – till förverkligandet av miljonprogammet, byggandet av 

”apatins gråvita stad med de väldiga betongtornen”. (277) Inom det mänskliga tidsspannet 

av närapå hundra år refereras mer eller mindre ingående till ”första världskriget”, (13) 

”spanska/ sjukan/ 1919”, (113) ”20-talet”, ”den allmänna arbetslösheten”, (52) 

elektrifieringen och genomslaget för en VVS-standard, (13) genomslaget för arbete i fabrik 

– ”/v/alskvarnens, yllefabrikens, trikåfabrikens, bomullspinneriets, pappersfabrikens, 

knäckebrödsfabrikens, mejeriets, charkuteriets, slakteriets” och ”benmjölsfabrikens 

arbeten”, (54) andra världskrigets fasor, (128 f, 181 f) det arvshygieniska tänkandets legala 

genomslag, (225) den sociala ingenjörskonstens lagar, institutioner och funktionärer, (bl a 

79, 160, 190, 219, 222-225, 234), mm, mm. 

Tidsmarkörerna – såväl de ur naturens, som de ur människors historia – har alltid 

någon koppling till någon av gestalterna, som därmed förbinds med vitt skilda tidsskalor. 

Från det att kvinnan först kommer vandrande, (7) till det att hon skrivs in på lasarettets 

förlossningsavdelning, (29) löper en tid av okänd längd, från några dagar till något antal 

veckor. Däri är infogad – likt en snabb, en långsam och en snabb sats i ett slags uvertyr – 

universums blixtlika uppkomst, kvinnans tid i föräldrahemmet under de första decennierna 
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av förra seklet, och konstruktionen av detta sekel som ett fängelse där den som skulle gälla 

för att vara hennes man är inlåst. Sedan följer skildringarna av förlossningen, av mannens 

tillvaro i fängelsecellen, och av kvinnans och barnets tid på lasarettet, en period vilken är 

sex dagar lång och i vilken infogats en skildring av mannens uppväxt och tidigare liv. (29-

44) 

Om vi nu har hängt med kunde vi veta att den ”sjätte dag” (45) kvinnan skrivs ut från 

lasarettet, är en dag ”i mitten av augusti” (29) under ”1920-talets sista år”. (25) Alltså 

kunde vi sluta att framställningen daterat sig till mitten av augusti 1929, varvid den också 

gjort bruk av ett antal tidsskalor, förslagsvis följande: 

1. Lasarettvistelsens dagar 

2. Vandringens och lasarettvistelsens dagar och veckor 

3. Grossessens månader 

4. Kvinnans och mannens uppväxt och liv under decennier av tidigt 1900-tal 

5. Fängelsets konstruktion ett halvsekel bakåt och funktion ett sekel framåt 

6. Universums årmiljarder 

Schematiskt kunde vi säga att framställningen daterar sig till ett spann på tidslinjen, 

ett spann av dagar kring mitten av augusti 1929, samtidigt som spannet blir en krympande 

sekvens som blir en försvinnande punkt i en rörelse från skala 1:1 till skala 1:1 000 000… 

Men varför är det så? Hur skapar texten denna effekt, denna temporala svindel? Det är inte, 

som schematiseringen ger vid hand, genom blotta bruket av olika tidsskalor, utan genom 

andra verkningsmedel som medför en aktivering av dem. Framställningen daterar sig (som 

vi sett) i fragment, som läsningen sammanställer från olika sidor (45, 29, 25) – ett 

daterande som fordrar en inte obetydlig läsaruppmärksamhet, men som likväl ger en 

begränsad exakthet av punktuell art. Vilka dagar, vilket år det rör sig om kan visserligen 

utvinnas ur texten (tämligen) exakt, men däremot inte dessa dagars tidsavstånd till de mest 

närliggande händelserna och skeendena i skalan veckor, det vill säga tidsavståndet i dagar 

eller veckor till uppbrottet från föräldrahemmet, av vilket följer vandringens eller 

vandringarnas ovissa längd, en ovisshet som i sin tur återverkar i tidsskalan månader, 

vilket gör att det är osagt vilken månad det är som denna ”sommarmorgon” infaller, (7, 22) 

då kvinnan lämnar föräldrahemmet hon aldrig ska återse. 

Den punktuella dateringen kan alltså utgöras av ytterpunkterna i en sekvens – ”sjätte 

dag/en/” (44, 45), ”sex veckor” (perioden kvinnan var ledig efter det att hon fått ett barn 

med gårdskarlen), (147) ”tjugoåtta år” (mansåldern kvinnan arbetade vid samma maskin på 

yllefabriken). På ett ställe  – flickans gravsten – anges sekvensens ytterpunkter med årtal –
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”1929 – 1954”. (246) Den kan också anges som en indirekt bestämning av, eller som ett 

direkt nämnande av, gestalternas ålder – ”när fortsättningsskolan förra året tog slut” (slutet 

på flickans skolgång efter folkskolan), (189) ”hon /flickans mor/ var nu nära femtio år”, 

(245) ”hennes /flickans/ starka sextonårskropp”. (209) Den kan vidare ske med ungefärliga 

årtalsangivelser – ”20-talet”, (13) ”tiden omkring 1930” (52) – eller med preciserade 

sådana, som ”sommaren 39”, (128) ”sommaren 1942” (181) och rent av ”december 1948”. 

(min kurs., 227) Men där, just där, i december 1948, ”försvinner”, mycket riktigt, ”för ett 

tag alla spår”. (227) 

För den punktuella dateringen, i vilken form den än förekommer – antingen den 

utgörs av ytterpunkterna i en sekvens, av gestalternas mer eller mindre preciserade ålder, 

eller av ett mer eller mindre preciserat årtal – utmäter aldrig ett exakt tidsavstånd till 

närmast föregående eller följande skeenden. Den punktuella dateringen är, likt den 

geografiska detaljen, platsangivelsen, exakt i sig själv, men likväl försatt i rörelse. Denna 

rörelse vore emellertid inte en rörelse om den punktuella exaktheten upphävdes. Rörelsen 

mellan ”december 1948”, då flickan kommer till Malmö och hennes återvändande till 

”hemstaden”, (234) vore ingen rörelse av ”ett obestämt antal år”, (228) om det inte vore 

för den fixa replipunkten av ”december 1948”. Men det vore heller ingen rörelse om det 

inte funnes en vehikel för att ta turen genom ett obestämt antal år, och för att göra returen 

till replipunkten. Vad är då det för ett don? 

Jo, det är tideräkning som tidsfärder med solens stigande och sjunkande under dygnet 

och under året, och med rotationen varv på varv från dygn till dygn och år till år. Men 

denna repetitiva variation är ju som vi vet både naturens och teologins enligt vår text. 

Alltså är flickans Malmötid – detta obestämda antal år – endast ”vinter och natt”, (227) 

som om solen störtat. Dygnsväxling sker ej, säsongsväxling inte heller. (228-232) Men, så 

upptäcker flickan att det är ”vår”, hon ser ”Guds svävande grå ljusdrypande kropp” (233) 

Så enkelt som att en replipunkt äger en annan punkt, som är i rörelse på ett avstånd som är 

obestämt, är det emellertid oftast inte. 

Vi har redan sett hur de sex dagarna på lasarettet (en skapelsevecka, undantaget 

vilodagen) relativt sig, har ett aktiverat tidsavstånd i olika tidsskalor. Och ju fler punktuella 

dateringar som överlagras och kombineras, desto fler blir aktiveringarna, rörelserna. Året 

då flickans mor börjar på yllefabriken kan visserligen, räknat från replipunkten augusti 

1929, med årstidsväxlingar (54, 61, 64) fastställas till 1931. Men den möda detta kräver är 

signifikantare än utfallet. För även om vi driver årtalsexercisen så långt det någonsin går, 

om vi exempelvis sluter att det måtte ha varit 1959/60 som flickan mor (efter 28 på 
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yllefabriken) flyttar till Malmö, (250) blir det som i fallet med den förment exakta 

platsbestämningen: det är inte fel, men ändå inte rätt. Mansåldern vid en och samma 

maskin behåller sin svävning i tidslinjens månader och år, oscillerar i årstiderna och åren 

utan årtalsangivelse som omger den. Och detta desto mer som samma mansålder är 

relaterad till en ”vårnatt” då pojken rymmer, något som inträffar ”flera år” (245) efter 

”1954” (246), då hans mor dött, och omvänt inträffar något obestämt antal år innan han 

besöker mormodern, vilket inträffar ”efter nästan ett år”, (251) räknat antingen från det att 

mormodern flyttat till Malmö, eller från det att hon, efter det att hon flyttat till Malmö, 

börjat ”efterforska” var pojken fanns, (251) vilket innebär att han var hur gammal när han 

första gången besökte henne, efter det att han vilket år fötts av flickans ”sextonårskropp”? 

(209) Och så vidare. 

Tidens aktivering – denna fragmentering av tidslinjen, denna isolering av den 

punktuella exaktheten i replipunkter omgivna av rörligheten hos cykliska tidsangivelser, 

som kreerar sitt spel med tidsskalorna – blir alltså allt intensivare. Till denna intensitet 

bidrar också två andra verkningsmedel, som även de blir mer framträdande i vad vi kallat 

bokens sista partier. Där blir gestaltningen av tiden som ett rum, ett ögonblick – av 

rörlighet och orörlighet, föränderlighet och oföränderlighet – alltmer påtaglig. Den 

åldrande kvinnan lever i ögonblicket där hon ”stängt dörren om sig”, (247) där allt blir till 

bara minne och ”totalt utan minne”, (272), där hon blir utan anförvanter, utan vänner, (273) 

”alldeles ensam”. (274) Där bor hon, i den förstelning och den tomhet som accelereras av 

stadens snabba omdaning – rivningen av innerstaden, (250, 256, 274) och byggandet av 

den nya ytterstaden ”stenvit/---/”, (264) ”gråvit/---/” (277) och med ”folk bakom 

fönsterglas” (274) i ”betongtornen”. (274, 277)  

Alltmer markant i bokens sista partier är även tidens rörelse genom upprepning. Det 

hör till språkets egenheter att tiden går, dock utan att aktiviteten hos det subjekt som går 

behöver förbli annat än rent grammatisk. Det hör till Dykungens dotters egenheter att den 

väcker tiden ur dess semantiska slummer, omvandlar subjektets formella aktivitet till en 

egenartad spatial realitet, väcker denna undran: när tiden går, vad är det då som går vart? 

Och till detta bidrar alltså upprepningen, som frapperar särskilt i bokens sista partier, där 

den mindre aktiverar dygns- och årstidsväxlingarna, än dagarnas, årens och tidens själva 

gående: ”det följde några år”, ”/s/å gick flera år – många”, ”/v/år, sommar, höst kom och 

gick”, ”/d/et gick en dag, det gick två”, ”/d/et gick en vecka, det gick två”, ”minut för minut 
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gick ett år”, ”/s/å gick tiden”, ”/s/å gick tiden”, ”/s/å gick tiden, så står tiden stilla”, ”/s/å 

går tiden, så står tiden stilla”, (min kurs., 245, 247, 249, 257, 257, 263, 272, 272, 276).158  

När det sedan heter, om denna kvinna, då hon givit sig ut på den vandring som torde 

vara hennes sista, att ”/h/on går och går”, ”/j/a hon gick och hon gick” (279, 281), då är det 

inte alldeles entydigt – till följd av tidens flerfaldiga aktivering, och särskilt till följd av 

detta upprepande – att det är endast hon, och inte därtill tiden, som är ute och går. Särskilt 

som vi, vid det laget, i likhet med henne, också alltmer förlorat fästet vid den statiska, 

abstrakta och rent kvantitativa tidslinjens replipunkter. Vi har sagt att vi skulle vara vid 

skarven mellan 1970- och 1980-tal. Det kan vara rätt och det kan vara fel. Kanske är vi 

snarare vid mitten av 70-talet, eller något närmare skarven mot 60-talet? 

Berättaren säger, apropå den gamla kvinnan, att ”/p/lötsligt, utan att hon märkte det, 

kunde det så vara sommar”. (274) Vi kunde säga, apropå berättandets tid i Dykungens 

dotter, att den accelererar och plötsligt är ett helt liv och ett långt levnadslopp – slut.159 

 

2.4.4.4 Narratio, frågor och undantag 
Textens återkommande frågande efter varför det som sker sker, leder läsaren att söka 
svaret. ”Varför överger man då solen?” (42) ”Varför vänder man så plötsligt ryggen åt 

ljuset?” (140) ”Varifrån kommer tankar?” (26) ”Varför slogs man?” (152) ”Varför faller 

sparvarna till marken?”  

Ja, varför överger exempelvis modern flickan (kallad solen), varför lägger hon sig att 

sova när flickan inte kommer hem om natten, (107, 177) efterlyser henne inte när hon 

försvinner till annan ort, (213, 214) straffar, nyper, slår och örfilar barnet, (74, 132, 187, 

202) anmäler sitt eget barn för barnavårdsmannen? (222) Det kan vara beroende på 

arbetsförhållandena, samhällsordningens struktur av över/underordning, skulden gentemot 

föräldrarna, förhållandena i föräldrahemmet, faderns bländning eller henne själv, bland 

annat. Det kan också sägas vara fel fråga, eftersom texten (också!) gång på gång betygar 

                                                
158 För att göra de många sidhänvisningarna distinkta återges även meningen på följande sätt:    
Och till detta bidrar alltså upprepningen, som frapperar särskilt i bokens sista partier, där den mindre aktiverar 
dygns- och årstidsväxlingarna, än dagarnas, årens och tidens själva gående: ”det följde några år”, (245) ”/s/å 
gick flera år – många”, (247) ”/v/år, sommar, höst kom och gick”, (249) ”/d/et gick en dag, det gick två”, (257) 
”/d/et gick en vecka, det gick två”, (257) ”minut för minut gick ett år”, (263) ”/s/å gick tiden”, (272) ”/s/å gick 
tiden”, (272) ”/s/å gick tiden, så står tiden stilla”, (274) ”/s/å går tiden, så står tiden stilla”, (276) 
159 Kanske borde vi säga att ett levnadslopp kan förefalla vara slut, för det är ju osagt om kvinnan 
verkligen dränker sig, och där berättandet kan synas sluta, där kan det ju också, som vi sett, synas 
fortsätta, eller börja om, vilket alltsammans emellertid inte hindrar hela levnadsloppet från att 
kunna förefalla förbli helt förbi. 
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att modern försöker ordna upp tillvaron för sig och flickan. (60, 80, 95, 216) I alla 

händelser: 

Texten frågar, läsaren söker – och finner icke. 

Att texten ger många svar, men inte svaret – på frågan varför flickan överges av sin 

mor, etc – kunde tolkas deterministiskt. I den riktningen kunde också peka att gestalternas 

olycka är så framträdande. Men att olyckan är en fokusering ger många detaljer vid hand. 

Flickan har aldrig någon pojkvän, aldrig någon man och inte ens en vän. På fabriken där 

hon arbetade hade hon dock en ”beundrare” som ”bara drömde om att få bli hennes vän”, 

men som var ”för blyg”. (193) Gårdskarlens föräldrar dog när han var barn, vilket inte 

hindrar att de var ”ömsinta människor”. (113) Flickans far ”förverkade allt och förvisades”, 

men hade en gång varit en ”älskad fosterson” på en ”rik bondgård”. (35) Semestrar och 

förströelser skildras aldrig, men det nämns att mormodern köpt en bok på ”Kiviks 

marknad”. (254) Samkväm med vänner eller grannar skildras inte heller, och det talas över 

huvud inte om att några slags vänner existerar, utom vid ett tillfälle: begravningen av 

flickans halvsyster. Då var det ”en mur av människor” kring de närmast sörjande, en mur 

som ”höll dem”, och som bestod av ”/m/ånga från kvarteret” och av ”/a/rbetskamraterna 

från Yllan”, (min kurs., 167-168). 

Det kan tyckas som om en deterministisk regel fanns, men den är i så fall upphävd av 

undantaget. 

 

2.4.5 Decriptio 

2.4.5.1 Descriptio, poetisk produktivitet 
Något som hör till Dykungens dotters kraftfullaste retoriska verkningsmedel är hur orden 

semantiskt och fonetiskt hakar i varann, genom att texten med upprepningar och små 

förskjutningar i betydelse skapar en kretsande rörelse som präglar ner i språkets minsta 
beståndsdelar. För att illustrera fenomenet kan vi se på ett textställe som rör flickans 

skolgång.  

 

Det blev tidig vinter det året. Redan i december lade sig sjöarna. Kvardröjande svanar låg 

i iskanten, sjöng om Egypti land. Vinden ven, isarnas väldiga mörka speglar återgav 

molnen som jagade, torra snökorn dansade och virvlade fram över isen, drivande själar. 

Allt blev grått, hårt. Skolgården glashal, hårdfruset grusad, ond. Allt blev frysande, vasst 

ömmande, ont. – Och kroppen som bara växte och växte, ömmade och sprängde. (min 

kurs., 153) 
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Om vi börjar i ett fågelperspektiv kan vi känna en rytm, en variation i satslängden 

och ett infångande av vida meningssammanhang under stegen i en rörelse, som påminner 

om de förskjutningar vi iakttog apropå berättarens skildring av krigsförloppet, (se ovan sid. 

36). Vi känner igen en fokusering, som här utgörs av en kursiverad sekvens, i vilken korsas 

– dels säsongsdateringen och de vidare meningssammanhang textstället aktualiserar, dels 

flickans känsliga, växande, förpubertala kropp – en sekvens i vilken korsas och förtätas en 

skolverklighet, där denna kropp, där hon, vid denna tidpunkt i historien (en av de hårda 

krigsvintrarna), enligt denna text, med dess egyptiska och eskatologiska referensramar för 

”själar/na/”, har att dväljas. Bryter vi ut sekvensen och strukturerar den som en femradig 

strof, får vi fram vad som gissningsvis, vid en prosamässig läsning utgör en periodisering 

eller huvudrytm, en rytm som i samverkan med detaljer i fråga om klang och rytm, bör 

bilda en underström i den semantiska tillägnelsen. En teknisk läsning av ’strofen’ kunde då 

se ut som följer:   

A´ l l t     b l e v    g r å* t t,    h å´ r t.  

S k o´ l g å` r d e n    g l a* s h a´ l,  

H å´ r d f r u` s e t    g r u* s a d,    o´ n d.  

A´ l l t    b l e v    f r y* s a n d e,  

v a´ s s t    ö ´m m a n d e,    o* n t.  – 
Anafor – ”Allt blev” – vilken, liksom omtagningen av nyckelorden med stavelsens 

slutkonsonant i korsställning, binder samman meningarna: ”hårT” – ”hårD”, ”onD” – ”onT”. 

I de tre första meningarna torde vi lägga huvudaccent (*) på med ”g” allittererande ord:   

”grå*tt”, ”gla*shal”, ”gru*sad”. Om vi – till skillnad från accent (´) – noterar biaccent (`) 

på ”- g å`r d -” kan den stavelsen läggas till alliterationsräckan och vi kan även skriva 

assonansserien ”h å´r t”, ”- g å`r d -”,   ”h å´r d -”. Med biaccent på ”- f r u` s e t” har vi 

allitterationen ”- f r u` s e t”, ”f r y´ s a n d e” och assonansen ”- f r u` s e t”, ”g r u´ s a d”.  

I sista raden har vi så assonansen ”v a´ s s T”, ”o* n T”, vilken motsvaras av ”A´ l l T”,     

”g r å´ T T”, ”h å´ (R T)” i denna tätt sammanlänkade ordseries första mening, (här rad). 

Även kvantitetens eller durationens distribution tycks verka integrerande. I de tre första 

raderna är de långa vokalerna och konsonantanhopningarna fler än i de två sista, där 

läsningen löper snabbare mot det avslutande, sammanfattande och dubbeltydiga ”ont” 

(vara ont/värka) vid vilket en stoppsignal blinkar till:  .  plus  –  

Hur mycket av dessa kvaliteter som går fram i läsningen måtte vara individuellt och 

blir ren spekulation. Poängen med att lyfta ut just de här raderna för ’poetisk’ granskning 

är dels att vi ser en rimlighet i vår mer intuitiva förståelse av dem som centrala i det större 
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citatet, dels att vi ser – och hör – denna källåder av upprepning och av mönster för 

klangliga korrespondenser, genom  vilken den semantiska tillägnelsen av flickkroppens, av 

flickans, utsatthet i skoltillvaron får sin förstärkande infärgning. Och, vad som är 

väsentligast: det ’poetiska’ är en läseffekt, som torde gå helt utanpå det kausala; för att det 

vasst-ömmande ska etsa ett spår i läsminnet, för att vi ska förstå att flickan är utsatt, 

behöver vi inte alls förstå – i dess historiskt-psykologiskt-ontologiska, etcetera vidd - 

varför. 

 

2.4.5.2 Descriptio, bilder? 
Är det som nyss kallades en strof en bild – av en person, en plats och en tid, med mera – 
eller ett berättande? Är den exempel på descriptio eller narratio? Om den är exempel på en 

beskrivning, en ekfras, är den då en (hel) bild eller delen av en bild, eller både och? Om 

den är ett exempel på narratio kan den då också vara ett exempel på descriptio?  

Vad än svaren på dessa frågor kan vara, och även om de är frågor om retoriken och 

om språket och alls icke specifika för vår text, väcks de av den, i likhet med, och på sätt 

som är besläktade med, frågorna om textens början, citat och genre. Rent typografiskt är 

det som kallats en strof del av ett textställe (”Det blev tidig …sprängde”), som är särskiljt 

med blankrader och utgör vad som kallats ett underavsnitt, vilket är del av vad som 

särskiljts med sidbrytningar och utgör vad som kallats  ett huvudavsnitt, sid. 153-155, nr 

XLV, (av nittio). Och oavsett om strofen, underavsnittet eller huvudavsnittet ska kallas en 

bild, som är del eller helhet, oavsett om de är ett beskrivande, ett berättande, eller både och 

– oaktat sådana begreppsliga överväganden, kvarstår att det inte är strofen som ensam inom 

sig hyser rika mönster av korrespondenser med semantisk verkan. Förutom att den (som vi 

iakttagit) kondenserar underavsnittet den tillhör, interagerar den med, och varieras den av, 

exempelvis detta underavsnitt: 

Ja, en rå grå hård stad. Den snöiga slätten omkring, frusna sjöar. Svanar frös fast i isen. 
Kölden svider, vinterkläderna skaver, allt känns hungrigt. (154)  

 
Och en ”rå grå hård stad” interagerar med moderns lantliga uppväxtmiljö ”en hård 

liten gård” där ”allt var ett enda rått slit” (13), och med förhållandena för barnen i staden, 

”de grå barnen”, (71) vars omständigheter erinrar om dem för de vuxna i ett skede som var 

”en grå tid”, då livet var ”inom spärrar och hakar”, ”regler och burar”, (89) burar vilka var 

”stora, sammankopplade”, (95) en variant av de ”jord-djur-människo-kedjor”, (52) och av 

de ”tvångsburar tvångsslit tvångskläder”, (95) som utmärker landsbygden ”där allting var 
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underliga burar”, (13) något som meddelats redan i första stycket på sid. 7, och som därför 

nära nog kunde kallas textens början… 

Strofen interagerar också med det huvudavsnitt den ingår i, vilket är ett av två 

huvudavsnitt ägnade skolan och flickans skoltillvaro, (nr XLIV och XLV, sid. 149-155), 

huvudavsnitt i vilka skolgården som ett slags straffande instans och flickan som en 

därstädes dömd är framträdande, drag vilka båda går igen i synnerhet i huvudavsnitten 

ägnade barnsamhället, ”gården”, i huset där flickan bor, (nr XXV sid. 89-94 och nr XXXII, 

sid. 121-123), drag vilka emellertid också går igen i skildringen av samhällsordningen, 

som en av över- och underordning… 

Hur många entiteter av en art som strofen, av en art som eventuellt är såväl del som 

helhet och såväl beskrivande som berättande, kan det tänkas finnas i Dykungens dotter? 

Hur kunde de tänkas grupperas? Ska vad som kunde kallas gestalternas drömmar, syner 

och epifanier räknas som en kategori? Hur kunde den i så fall tänkas struktureras och hur 

många kombinationsmöjligheter kunde det tänkas finnas de strukturerna emellan?  

Påstår vi helt alldagligt, apropå Dykungens dotter, att en bild berättar, fogas 

frågetecken till vart och ett av orden: 

en? 

bild? 

berättar? 

 

2.4.5.3 Descriptio, konstellationer 
Den poetiska produktivitet vi iakttog apropå den så kallade strofen är måhända inte oändlig 
i sina förgreningar genom texten. Men den är onekligen lättare att dras med av, än att få 

stopp på. Och den påminner mindre om kedjor än om kalejdoskopets sköna former, 
konstellationer som ändrar sig vid en darrning, och vars verkan är konstellationens unika 

speglingar, lika väl som reflexionernas ändlösa ändring. Det är som i en av dessa bilder(!?) 

– den där flickans mor spådde sitt öde i korten genom att lägga en stjärna – då ”började 
block av mörker röra sig mot varandra”, då ”var världen i rörelse”. (134) 

Och vad är skillnaden mellan mörker och mörker, citat och citat, genre och genre, 

början och början, helhet och helhet, ingenting och ingenting, om inte skillnaden själv? 

Men kan skillnaden i sig någonsin iakttas? Synes inte Derridas beskrivning av vad en text 

är besannas av vår text: 

En text är en text bara om den för den första blicken, för förste bäste, döljer lagen för sin 
sammansättning och reglerna för sitt spel. En text förblir för övrigt alltid oförnimbar. Men 
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lagen och reglerna söker inte skydd i en otillgänglig hemlighet, det är bara så att de aldrig 
utlämnar sig i nuet åt något som kan kallas en varseblivning i strängare mening.160 

 
Vad som erbjuder sig åt vår varseblivning, så länge som, och endast så länge som, vi 

förmår undvika att darra, är inte lagen för sammansättningen eller reglerna för spelet, utan 

endast ett exempel, en konstellation. Så snart vi rister instrumentet, vårt läsminne, 

framträder en annan, och vid nästa ristning ännu en konstellation, som ännu en möjlighet. 

Så kan vi varsebli textens speglingar och reflexioner i kosmogonin, (slut?)scenen, 

steriliseringen, krigsförloppet, i det ingenting där det kan hända ”bottenlösa ting”, i 

”pupillerna” som framträdde i ”bländande solnedgångsljus”, likaväl som i någon av de 

säkert tallösa konstellationer som vi knappast nämnt, i eldens, krafternas, ljusets, färgernas, 

ögonens, vattnens, dyns, eller kärrväxlighetens förblandningar. Så kan vi iaktta 

konstellationernas till synes ändlösa ändring, till synes utan att blicken och blickfånget 

låter sig särskiljas, till synes utan att skillnaden dem emellan någonsin utlämnar sig åt vår 

varseblivning, som hade läsningen gjort oss gravida med konstellationernas oändliga 

vandring, såsom stjärnbilderna – då flickan låg under bar himmel och väntade barnet – 

vandrade i hennes blick, likaväl som i dess blickfång: 

Hon låg på rygg i båten med kroppen inne under kapellet men ansiktet fritt, så att ögonen 
såg upp i himmelsbilderna som lyste och gnistrade på den väldiga svarta natthimlen. De 
bruna ögonen följde vidöppna de lysande vandrande himmelstecknen. (209) 

 

2.5 Ambiguitetens nödvändighet 
_ 

 

Vi har gjort tolv nedslag i ambiguitetens retoriska funktion. Vi har observerat den på 

teckennivå, som mångskiftande mönster av klangliga korrespondenser och ortotypografiskt 

som en rikedom i betydelsespridningen. Vi har iakttagit den som ett sammanhållande 

isärhållande av textdelar och vi har sett hur texten komponerar sitt citerande och disponerar 

sitt stoff som destabiliserande läseffekter.  Vi har sett hur texten aktiverar ett frågande 

kring sin genre, kring gestalternas namn och kring plats och tid. Vi har sett hur den frågar 

utan att svara och hur den erbjuder en kalejdoskopisk, till synes ändlös bildrikedom. Men 

därmed har vi också givit ambiguiteten en så tjusande accent, att det läsnederlag och den 

tragik vi berörde vid den andra studsen hos Felman riskerar att glida oss ur händer. För att 

råda bot på det kan vi ställa denna fråga: 

                                                
160 Derrida, ”Apoteket”, i Apoteket, Kykeon 13, s. 11. 
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Vad är ambiguitetens retoriska nödvändighet? 

 

2.5.1 Felman – tredje studsen 
Frågan efter ambiguitetens retoriska nödvändighet är förrädisk. Den för oss snubblande 

nära en självmotsägelse. Ty vad skulle den nödvändigheten kunna vara om inte en 

disambiguering av ambiguiteten? Och hur ser i så fall denna icke självmotsägande 

disambiguering ut? Felman löser detta dilemma på ett sätt som vi kan inspireras av, men 

inte efterbilda. 

Vi såg hur ambiguiteten snärjde uttolkarna av Dykungens dotter, liksom uttolkarna 

av The turn of the Screw. Men vi såg också att den fälla interpreterna fastnar i inte riktigt är 

den samma i båda fallen. Vi såg att ironin i vårt fall inte är meningens utplåning i ett 

ingenting, utan att vår text i stället hävdar meningens motstridiga pluralitet.  

Hos James’ text (i Felmans läsning) är det själva fällan och ironin, som är den 

singularitet – det ingenting – vilket med retorisk nödvändighet disambiguerar 

ambiguiteten. Guvernantens spökjakt är en jakt på ingenting, likaväl som interpreternas. 

Författaren Henry James är lika lite herre över någon mening hos sin text, som 

guvernantens husbonde är herre över henne eller sitt hus. Bådas kontroll består i att de 

avsagt sig kontrollen. Det är därför de spökar, det är därför de är spöken i härskarrollen och 

det är därför den som söker besegra dem, gripa dem, griper tag i ”pricely nothing”. Texten 

är tragikomisk, spökerierna ett skämt, en utsökt mystifiering, men också en fasa, en plåga. 

Och det är inga andra än oss, läsarna, som den driver gäck med, och oroar: ”The yoke is 

indeed on us; the worry, ours.”161 Vad som gör denna disambiguering, detta ingenting, 

retoriskt nödvändigt, är alltså att det är den, och just den, som hävdar ambiguiteten, hävdar 

om man så vill, både komiken och tragedin. 

Misstaget knyter sig i The Turn of the Screw således till spökena, och kan beskrivas 

som ”at once tragic and comic”.162 I Dykungens dotter är den tragikomiska motsättningen 

eller ambivalensen däremot sällsynt.163 Denna skillnad texterna emellan kan tydliggöras 

genom att vi utväljer epifanierna i vår text till spökenas motsvarighet.  Den labyrintiska 

spökjakten, spökenas vara eller inte vara, besitter illusionen av att äga ett avgörande 

förklaringsvärde, är det som hos James (i Felmans läsning) påskins kunna ge den gäckande 

                                                
161 Felman, s. 207. 
162 Felman, s. 202. 
163 Att den ändå förekommer kan vara intressant att notera. När mormodern besöker barnbarnet på 
rättspsykiatriska avdelningen, där han är inlåst efter mordbranden, kramar hon om denna 
samhällsfarliga individ, varvid det med slapstickartad komik sägs att ”Vakten tittade i taket”! (261)  
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förklaringen till vem (barnen, guvernanten, uttolkarna, författaren) som dras vid näsan, 

som misstar sig, som är galen. Någon motsvarande jakt på epifaniernas fakticitet anställer 

inte vår text. Gudomen är visserligen mycket efterfrågad, exempelvis av gårdskarlen, men 

när den väl dyker upp är dess uppdykande för det första inte ifrågasatt som eventuell 

synvilla. Gårdskarlen berättar för styvdottern att han haft ”en bror” som kom till honom 

endast när han ”sov”, men tillägger också, utan dubier eller skepsis: ”en gång i livet har jag 

träffat honom.” (158) Att det är gudomen eller dess representant, han då träffat, framgår 

vidare av situationen, och av replikskiftet. Mötet inträffar när gårdskarlen överlever och 

hans första kvinna dör av koloset från kakelugnen. Gårdskarlen frågar ”bro/dern/”, som 

står ”bredvid” kakelugnen ”varför tog du henne” och får till svar ”’Därför att det var min 

hon var’”. (158) Av detta god dag yxskaft-svar framgår en andra skillnad hos epifanierna 

jämfört med The Turn of the Screws spökerier: epifanierna förklarar ingenting.  

Likaledes såg flickan ”en duva” med ”ett sår” i huvudet, som ”gapade och rann”, 

som var ”öppet som en mun”. (87) Hon såg en padda med ”blodiga människoögon” börja 

dö, varvid ur ”den breda människomunnen” kom ”något vitt” och ”ett läte som gråt”. (104) 

Hon såg ”en gestalt” ”komma vandrande genom vatten” ”drypande av ljus”. (194) Hon 

fick se ”Guds svävande grå ljusdrypande kropp”. (233) Framträdandet av dessa 

representationer ifrågasätts aldrig och varför de är såriga, döende eller ljusdrypande 

förklaras inte. De dyker bara upp. Oförklarade.  

Just därför, eftersom synerna saknar all makt att förklara något, kan vi också avfärda 

dem som tomma fantasier, ja rent av som spökerier, utan att detta ger oss den ringaste makt 

över textens meningsproduktion. Och lika lite kontroll över meningen får vi om vi tar 

epifanierna till oss som vittnesbörd om sanning.  Dykungens dotter är kanske en med alla 

mått mätt mycket religiös text. Epifanierna, mottona, det rika återbruket av bibliska texter 

och i synnerhet den teologiska variationen av skapelse, apokalyps och återskapelse, kunde 

tala för det. Och textens religion kan antagligen inte kallas annat än kristen. Men vad 

hjälper oss detta namngivande när religionen i fråga hela tiden återvänder till sin början, av 

odifferentierad början och slut, liv och död, ljus och mörker, återvänder i detta 

återupprepande som ingenting förklarar, i detta återvändande upphävande av förklaringar 

som inte kan upphöra? 

Om vi anropar den kenotiska koden, utblottelsen i Kristi efterföljd – vad ger oss den 

ifråga om förklaring, ifråga om mening? Ingenting, åtminstone ingenting som hindrar 

texten fortfara att alstra ontologiska, historiska, samhälleliga, ekonomiska, sociala, 

psykologiska, individuella, och så vidare, förklaringar till att bakslag, motgångar, missöden 
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och katastrofer drabbar gestalterna och människor, ja mänskligheten – förklaringar som 

motsäger varann, som upphäver varann, i en meningsalstring som förstör meningen. Det är 

här, vid sidan av religion och ideologi – eller vid deras början – vi har att söka 

ambiguitetens retoriska nödvändighet. 

Det som förklaringen och meningen är fiende till, det som frodas i 

meningsförstörelsen och meningslösheten, är detta fenomen som texten aldrig nämner med 

namns nämnande: lidandet. Varje orsak, motiv eller ändamål försvagar och hotar förstöra 

lidandet. Varje upphävande av mening, varje upprepning av meningsförstörelsen, varje 

återkomst av meningslöshet gynnar och stärker lidandet. Och ambiguiteten är ett lidande, 

men lidandet är inte en ambiguitet. Lidandet är den singularitet, den disambiguering och 

den retoriska nödvändighet, som upprätthåller ambiguiteten.  

Att lidandet frodas och upprätthålls av meningsförstörelsen och meningslösheten 

beror inte på att varje lidande skulle sakna förklaring, och heller inte på att förklaringen i 

varje enskilt fall måste vara maktlös mot lidandet. Det kan hända att den förklaring man 

finner på sitt eget lidande är vad som upphäver det, något som man emellertid endast vet 

om det lidande som redan drabbat en. Men den förklaring man kan finna till den andres 

lidande har föga makt att upphäva detta, och framförallt saknar den förklaring man 

eventuellt skulle kunna uppfinna till lidandet som sådant förmåga att upphäva lidandet som 

sådant. Lidandet som singularitet, som den disambiguering och retoriska nödvändighet, 

vilken upprätthåller ambiguiteten är alltså inte ett godtyckligt påfund. Denna nödvändighet 

är inte en fråga om tro, religion eller ideologi, utan tvärtom något som värderingar och 

värdesystem har att utgå från som det givna, som det som logiskt följer av förklaringens 

relation till, och obefintliga makt över, lidandet som sådant. Och det är just denna logik 

som vår, måhända mycket religiösa, men likväl oerhört realitetsanpassade text, erkänner, 

men som interpreterna förbiser. 

Det är också därför – på grund av denna logik, som tillika är textens retoriska 

nödvändighet – som uttolkarnas försök att verkställa en meningstransport till läsaren 

genom att hänskjuta och avgränsa lidandet till gestalterna, är så futila. Ty inte sällan 

omfattar fiktion vad vi kan tro är verklighet, men någon gång omfattar den vad vi vet är 

sanning. Och medan fiktionen är fiktion, medan gestalternas lidande är fiktivt, är läsningen 

av meningsförstörelsen, läsningen av deras meningslösa lidande en realitet, en realitet vars 

retoriska kraft blir desto mer otyglad, som den otyglat den historiska realiteten, det 

ofantliga, meningslösa lidandet under ”människoomformarseklet” – ”den skrikande 

mälden”.  
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Nej, vår text är ingen komedi, men med Felman kan vi onekligen säga: The worry is 

ours. 
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3 MINNE: GLÖMSKA 
                ”En stor del av vad man lika envist som 
                  uppriktigt tror – de yttersta slutsatserna  
                  inbegripna – har sin grund i att man    
                  från början missuppfattat 
                  förutsättningarna.”164 
 
 
_ 
 

Vi har kommit fram till en splittring mellan ambiguitetens retoriska funktion som i hög 
grad tjusande och dess retoriska nödvändighet som lidande. Mellan detta utfall och vår 

granskning av interpreternas arbeten finns en besvärande likhet. Om vi skulle vara belåtna 

med att det inte är logiken som brister i vårt fall, medan vi funnit att den gör det hos 
uttolkarna, kvarstår denna generande likhet mellan vårt och deras arbete: det förklarar 

knappast någonting. Åtminstone inte av det som väl måtte vara mest angeläget att förklara, 
just i vårt fall, enligt vårt utfall, nämligen denna förening av eld och vatten, av tjusning och 

lidande, smärta och glädje. Hur är omkastningen mellan dessa poler möjlig? Hur kan det 

vara att meningsförstörelsen, ja meningslösheten också kan vara tjusning, ja glädje? 

 

I 

 

Eftersom det är just logiken som fört oss dit vi hamnat, måtte receptet vara att överge den. 

Och i konsekvens med det övergivandet borde vi inte längre söka den förklaring vi kan 

förstå, utan den förklaring som bara förslagsvis förklarar det vi inte kan förstå; söka något 

som inte kan bli färdigt, och därför inte ska bli det; söka något med drag av hugskott.  

Det inversionens medium vi söker, måtte alltså vara något icke fullt åtkomligt eller 

gripbart, men som vi ändå, och helst just därför, kan troliggöra har relevans för 

ambiguiteten. Vi söker en verkan hos ambiguiteten som går utöver de effekter vi i ringa 

grad lyckats begripa, genom att vi (i någon mån) lyckats objektifiera, beskriva och 

analysera dem. 

Tänk hur det var: Några gånger kunde vi ganska gechwint finna att den mening 

uttolkaren funnit inte fanns hos texten (Anderssons renande eld) eller inte ensam hävdades 

av den (Tyrbergs utopi), men vanligen fördes vi fram och åter, och kors och tvärs av de 

sammanflätade betydelsekedjorna när vi granskade hur uttolkaren sa emot texten och sig 
                                                
164 Marcel Proust, Rymmerskan, övers. Gunnel Vallquist, (Stockholm 1993), s. 265. 
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själv. Vi engagerades via uttolkaren (exempelvis genom Pirholts temporala förståelse av 

intentionaliteten och Baks förståelse av kriget) i textens vittförgrenade och motstridiga 

mönster för betydelseproduktion, dessa självraserande strukturer som i sanning inte var 

lätta att upprätta eller överblicka, men som likväl, vid närmare påseende, genererades av 

texten själv.  

När vi sedan mer systematiskt, eller åtminstone konsekvent, tog oss an ambiguitetens 

villkor kunde vi gång efter annan justera optiken så att vi i brännpunkten föreföll ha 

distinkta belägg för flerställigheten, men i gengäld växte och flerfaldigades ambiguiteten, 

genomskinligheten i det tillfälliga sökarljuset kom att alltmer kontrastera mot tätnande 

dimmor av mångtydighet i dess vidgande periferi. Och vi kunde också gång efter annan 

konstatera att även den distinkta ambiguitet vi möjligen lyckats fokusera måtte vara, sett 

till en möjlig läserfarenhet, rent illusorisk. 

Vad är det då vi glömt? Vad är det som texten gjort till sin tjänare i ett sådant 

förstörelsearbete? Vad är det vi missat, vad är det för skog vi inte sett för alla träd, när vi 

gång efter gång varit med om meningens konstruktion och destruktion, när vi igen och 

igen, tappat greppet om och förlorat ur sikte rösten och citatet, delen och helheten, 

dispositionen och genren. Vad är allt detta som vi mist, när vi nästan fått grepp om och 

återigen mist – och därför knappast kunnat minnas – namnet, platsen och tidpunkten? 

Skulle inte det vi glömt, kunna sägas vara – glömskan? Och detta att vi mist den, kunde det 

i så fall vara begripligt, i så måtto att vad kunde vara svårare att minnas än den!? 

 

II 
 

Ett verk där minne och glömska kastas om och där vi kanske kunde lära något, för oss 

tillämpbart, om de bådas förunderliga samband är På spaning efter den tid som flytt.165 

                                                
165 Marcel Proust, 
Swanns värld, (À la rechersche du temps perdu Du côté de chez Swann), övers. Gunnel Vallquist, 
(Stockholm 1993), hädanefter: I 
I skuggan av unga flickor i blom, (À la rechersche du temps perdu À l’ombre des jeunes filles en 
fleurs), övers. Gunnel Vallquist, (Stockholm 1993), hädanefter: II 
Kring Guermantes, (À la rechersche du temps perdu Le côté de Guermantes), övers. Gunnel 
Vallquist, (Stockholm 1993), hädanefter: III 
Sodom och Gomorra, (À la rechersche du temps perdu Sodome et Gomorrhe), övers. Gunnel 
Vallquist, (Stockholm 1993), hädanefter: IV 
Den fångna, (À la rechersche du temps perdu La Prisonnière), övers. Gunnel Vallquist, (Stockholm 
1993), hädanefter: V 
Rymmerskan, (À la rechersche du temps perdu La Fugitive), övers. Gunnel Vallquist, (Stockholm 
1993), hädanefter: VI 
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Platsen utifrån vilken verket berättas är tröskeln av dvala och halvslummer, övergången till 

förlusten av det vakna medvetandet eller till förlusten av drömmen, den flytande gränsen 

mellan insomnandet och uppvaknandet: ”Länge hade jag för vana att gå tidigt till sängs.” 

Platsen utifrån vilken verket ska skrivas är det med oändligt tålamod i över tre tusen sidor 

uppskjutna felsteg som ska möjliggöra och ålägga berättaren Marcel hans uppgift att skriva 

verket under många ”kanske hundra, kanske tusen” nätter,166 om han bara förmår, om han 

inte faller, om han kan förbli ”vacklande liksom nyss med ena foten på den högre stenen 

och andra foten på den lägre”,167 om han förmår skapa verket såsom han strax planerar det 

i palatsets bibliotek under den korta väntan fram till pausen i matinén,168 om han förmår 

förbli vacklande som han nyss var, vid snubblingen på gården till Hôtel de Guermantes,169 

vacklande på tröskeln mellan ett innevarande ögonblick och det återvändande minnet av 

förgångna ögonblick.  

Verkets polära tröskelerfarenheter korresponderar – den förra associeras med 

läsningens övergång i dröm, medan den senare hänför sig att verket blir till, varför vi 

kunde säga att det utspelar sig mellan tillägnelse och tillblivelse, mellan insomnandet i en 

drömd läsning och återupprättandet (i textrummet, biblioteket) av det minne som ska 

skriva texten. Beröringspunkter mellan trösklarna är även att de inträder ofrivilligt, medför 

förlust av kontroll och att berättaren söker fånga dem. Därigenom vetter de dock också mot 

sådana oundvikliga sinnesintryck som berättaren redan i barndomen förebrår sig att han 

försummar att söka fånga, men som inger honom en sådan glädje och som han en gång 

lyckades ”hålla fast och i någon mån fördjupa”, det av kyrktornen i Martinevilles;170 det 

återvändande minnet har förbindelser med erfarenheter av besläktade, men vitt skilda slag. 

På textens manifesta nivå sker två olikartade, motstridiga och i sig själva 

motsägelsefulla samspel mellan minnet och glömskan, till vilka vi kan lägga ett tredje, 

(vilket vi förhoppningsvis ska lyckas troliggöra som det mest intressanta för vår del). De 

två arter av minne vilka texten/berättaren ägnar direkt beskrivning, och som vi närmast ska 

försöka fånga, rör i väldigt ringa grad mycket av det som brukar kallas minne. Det handlar 

                                                                                                                                              
Den återfunna tiden, (À la rechersche du temps perdu Le Temps retrouvé), övers. Gunnel 
Vallquist, (Stockholm 1993), hädanefter: VII. 
 
166 VII, 395. 
167 VII, 201. 
168 VII, 386. 
169 VII, 201. 
170 I, 207. 
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inte om kvantifierbara och analyserbara distinktioner mellan att minnas och inte minnas, 

gott minne och dåligt minne, närminne och långtidsminne; inte om minne av tekniskt slag, 

och inte om former av minne som vore möjliga att studera med falsifierbara hypoteser. Det 

är inte ens rätt att säga att det finns två former av minne, och ändå inte fel att säga att 

minnet klyvs i två former. 

Det finns (säger vi alltså, på tvärs mot vad vi tror är möjligt) en form, som varken är 

primär eller sekundär, men som vi kunde behandla först, eftersom det är den form där 

verket vanligen tilldrar sig och vilken behärskas just av det vanliga, det vill säga av 

Vanan,171 som är funktionellt repetitiv, men förgänglig – Vanan upprepar, men det den 

upprepar är inte beständigt. Vanan gör tillvaron beboelig, ibland bokstavligt, som 

”rumsinrederska”.172. Den gör rummet på Grand-Hôtel de la Plage i Balbec i förstone 

främmande och hotfullt, och till ett lidande och en plåga, vilka emellertid övergår i 

tillgivenhet och glädje när det obekanta blir bekant, som bokskåpens glasdörrar där 

havsljuset avtecknas, en förtrogenhet och en tjusning, vilka – fastän det regnar mot slutet 

av säsongen och fastän köld och fukt till sist gör det alltmer övergivna hotellet obeboeligt – 

ska stelna och övergå i ett balsamerat minne av en ständigt strålande sommardag.173 Vanan 

styr minnet och ”försvagar allt”,174 berövar ortnamnen och orterna som lokaltåget passerar 

i Balbectrakten deras ”hemlighetsfulla karaktär”,175 och hindrar det insomnande som 

möjliggör överraskande upptäckter kring sömn och dröm.176 Den slår följe med förnuftet 

och skapar av det förflutna fragment som inte innehåller något av dess liv.177 Den slår följe 

med ”fåfängan, lidelsen” och ”förståndet” och hopar ”över våra verkliga intryck /---/ de 

praktiska syften och de system av ord som vi falskeligen kallar livet”.178 Men den kallas 

också en ”fruktansvärd gudomlighet”,179 som å ena sidan bevarar en älskad människa tack 

vare ”den kontinuitet i minnet som är själva grundförutsättningen för livet”,180 och å den 

andra förorsakar en sådan plåga om vi mister den älskade. 

                                                
171 Vanan (liksom tiden) skriver Proust, eller åtminstone Gunnel Vallquist, ibland med versal, t ex 
II, 244, 245; VI, 6. 
172 I, 13. 
173 I, 447; II, 249, 269, 273, 275-276, 584. 
174 II, 244-245. 
175 IV, 597. 
176 IV, 429. 
177 I, 402. 
178 VII, 232. 
179 IV, 6. 
180 VI, 128. 
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Då kommer till vår hjälp den kraft som Vanan städslat i sin tjänst: glömskan. Den 

kan ”ändra hjärtats böjelser”,181 är ”den ende fiende” som är ”i stånd att besegra 

kärleken”,182 och den ”enda vägen till begärets utslocknande”.183 Gilberte blir genom (och 

tack vare) glömskan Marcel ”mer och mer likgiltig”.184 Genom den avtar sorgen över hans 

älskade mormor,185 som även hon till sist blir honom likgiltig.186 Och den uppslukar så 

småningom också kärleken till Albertine.187 Glömskan verkställer sin anpassning till 

verkligheten genom att den ”förstör det som står i motsättning till denna”.188 Berättaren 

frågar sig dock hur det skulle vara om det inte skulle givas glömska. Skulle man ens, om 

de döda skulle leva någonstans, vilja återse dem man älskat, om de skulle veta allting?189  

Priset för glömskans lisa, priset för denna befrielse från lidande, vare sig den glömda, 

en gång älskade personen är död eller ej, betalar den som så – både med vilje och 

oberoende av viljan, till följd av Vanans försvagande kraft – befriar sig. ”/D/et hårdaste 

och rättvisaste straffet för den totala glömska, rofylld som kyrkogårdarnas, genom vilken 

vi lösgjort oss från dem vi inte längre älskar, är att vi anar att samma glömska 

oundvikligen kommer att drabba dem vi alltjämt älskar”.190 Och att glömma dem vi älskat, 

liksom intryck, fantasier och tankeliv, att leva i det minne som behärskas av Vanans 

ständigt fortgående förändring är en ständigt fortgående förlust av den man varit, en 

framskidande död, med ett ord: mortalitet.191 Inte ens det minne Vanan för tillfället 

upprätthåller motstår dess destruktivitet. Detta slags minne balsamerade, som vi såg, alla 

sommardagarna i Balbec till en enda. Och för dem som upplevat 1870 års krig och ständigt 

tänkte på det, var det nödvändigt att glömma det, för att de skulle kunna se ”den 

monstruösa verklighet som de sedan länge hade upphört att se, därför att de inte såg något 

annat än den”.192  

                                                
181 II, 274. 
182 VI, 37. 
183 VI, 40. 
184 II, 245. 
185 IV, 209-210. 
186 VI, 128. 
187 VI, 251. 
188 VI, 156. 
189 VI, 105. 
190 VI, 74. 
191 II, 275; VI, 198, 249; VII, 9, 389. 
192 VI, 131. 
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En andra form av minne, gör bruk av den förra (och är alltså samma minne), gör 

bruk av ”alla maskorna i det nät av tankevanor, av årstids- och väderleksintryck, av själva 

hudens förnimmelser, som utbrett sig över en lång rad veckor”,193 av ”den skillnad som 

finns mellan alla äkta intryck”, den skillnad som ”antagligen beror på att minsta ord man 

yttrat vid en tidpunkt i livet, minsta gest man gjort omgavs av och återspeglade företeelser 

som inte hade något logiskt samband därmed, till exempel ett rosenfärgat aftonsken över 

den blommande väggen på ett värdshus”,194 av att ”/j/aget består av en lång rad tillstånd 

man i tur och ordning befunnit sig i, lagrade på varann”,195 av att ”varje förfluten dag har 

deponerats inom oss som i ett jättelikt bibliotek”.196  

Den formen är ingen erinring eller återerinring, såsom man inte kom ihåg och därpå 

kommer ihåg, låt säga en portkod – och heller inte att porten öppnas, men att man så 

tveklöst inträder i det förflutna, att man är där, i lika, eller högre grad än i det innevarande 

ögonblick där man är. Den passagen är lika väglös som spårlös och passerar helt obemärkt. 

Det som fått passage är det minne vars passage förutsätter minnets negation, som passerar 

med det som passerar, det minne vars förutsättning försvinner, vars förutsättning är 

glömska. 

Om detta minne, säger berättaren, att det har blivit kvar i vårt ”väsens djupaste 

skikt”.197 Han erfar att det är ”ett bortglömt ögonblick som inte hade mist sin skärpa 

genom att jag ofta hade tänkt på det”,198 att det är ”den sista reserven av det förflutna” och 

”den bästa delen” av minnet, en del som förblivit ”dold för våra blickar i en mer eller 

mindre varaktig glömska”.199 Han upptäcker att detta minne tillhör ”ett okänt område”, 

tillhör ”förnimmelsekomplex”, vilka om de ”åter sätts i funktion”, om det innevarande 

ögonblicket omedelbart anknyter oss till dem, kan få oss att höra de ord som yttrades i det 

förflutna ögonblicket, ”liksom en yrvaken människa tror sig i sin omedelbara närhet 

uppfatta ljuden av sina flyende drömmar”.200 Han upptäcker att ”det förflutnas 

uppståndelse” tvingar ”hela vår person /---/ att vackla mellan det förflutnas omgivning och 

nuets, yr av en ovisshet av samma slag som den man ibland känner inför en outsäglig syn i 
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196 VI, 141. 
197 I, 401. 
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199 II, 244. 
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det ögonblick då man somnar”.201 Han nås av insikten att ”om minnesintrycket tack vare 

glömskan inte kunnat skapa någon förbindelselänk mellan sig självt och det innevarande 

ögonblicket, om det ligger fast på sin plats och sitt datum, om det bevarat avståndet, 

bevarat sin isolering, då låter det oss plötsligt andas en ny luft, just därför att vi fordom har 

inandats just denna luft, den renare luft som poeterna förgäves sökt införa i Paradiset men 

vars djupt förnyande kraft är betingad av att man redan har inandats den, ty de verkliga 

paradisen är de paradis man förlorat”.202  

Vad som i berättelsen, i verket, väcker detta slags minne och dessa minnen, är den 

ofrivilliga och plötsliga slumpen,203 (lyssnandet till en liten fras i ett stycke musik,204 

förnimmelsen av en knapp på en känga,205 något man läst,206 ett skrammel,207 ett 

tjutande,208 en snavning,209 en i te doppad kaka…). 

Det genom det ofrivilliga minnet återuppståndna förflutna – detta ”godtyckliga och 

oundvikliga”210 – det är en gåva, gåvan av ”/d/en enda bok vi har”, ”en bok med bildskrift 

som inte tecknats av oss”.211 Ja, endast detta, ”/e/ndast det som vi drar fram ur dunklet 

inom oss, det för alla okända, är vårt eget”.212 Denna gåva av smärta och lidande,213 glädje 

och berusning,214 av lätt undflyende upptäckter,215 av erfarenheter som skyr lättjan och 

yttre plikter,216 dessa skatter, ålägger berättaren, författaren uppdraget att inte förskingra 

dem, att tålmodigt vårda dem i plågsamma operationer där man tvingas ”riva upp det som 

betytt mest för en, det som i ensamheten, under feberaktiga planer på brev och olika mått 

och steg, har bildat stoff för ens mest lidelsefulla samtal med sig själv”,217 ålägger honom 
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att företa den ensamma färden ”tillbaka till de djup där det som verkligen har existerat vilar 

okänt för oss”.218 Ty: ”Riktiga böcker måste födas inte ur dagsljuset och samtalet, utan ur 

mörker och tystnad.”219 

Om vi så lämnar den manifesta nivån, kan vi börja med att nämna att det finns 

otaliga reminiscenser av ett förflutet i På spaning efter den tid som flytt. Och många är de 

tillfällen när Marcel (eller Swann – ett av berättarens tidigt döda jag?) har ofrivilliga 

minnen (Combray, Méséglisehållet och Guermanteshållet, Monjouvain och hagtorn, 

Vinteuls lilla fras, onkel Adolphes rum, Gilberte, Balbec, Albertine…). Men det är bara tre 

gånger dramat spelas upp med full rollbesättning i form av det närvarande ögonblicket, det 

förflutna och däremellan ett medvetande med ett enda uppdrag: att utvinna sanning ur 

sambandet dem emellan. Första gången är det ur läppjandet på en sked té som tante 

Léonie, Combray och barndomen återvänder – som minnet, som minnesmaterialet, som 

ska berättas, återuppstår.220 Andra gången är när berättaren böjer sig ned och vidrör första 

knappen på ena kängan, och då både återupptäcker sin mormor så kärleksfull som hon var 

– och upptäcker att hon (som dött för ett år sedan) är död. Han minns henne som levande 

och besannar hennes död i en enda medvetandeakt som är tydligt förnimbar, men går över 

hans horisont – ”jag fattade det inte”;221 ”denna egendomliga motsägelse mellan fortsatt liv 

och förintelse, som sammanflätats inom mig”, en sammanflätning ur vilken han inte visste 

om han ”en dag skulle kunna utvinna en smula sanning”.222 Tredje gången gör han det, 

utvinner en sanning; tredje gången står han, om än vacklande, mellan det förflutna 

ögonblicket och det närvarande, mellan minnets fortsatta liv och det levda livets död, tredje 

gången upptäcker han Tiden. Han står vacklande, men upprätt, under tyngden av det verk 

som ska skrivas. Och läsas. 

Verket som (om möjligt, om kraften förslår) ska skrivas, kan skrivas, tack vare, och 

endast tack vare (det tålmodiga arbetet med) glömskans inversion i minne, i ett minne som 

”får varaktighet” genom att författaren ”dör bort från sig själv”,223 dör med det verk som 

växer, dör med framväxten av det verk som blir författarens ”grav”.224 Men tillblivelsen, 

verket som blivit till ett bortdöende och en grav, kan uppstå, kan inverteras i tillägnelsen; 
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”varje läsare, när han läser” är ”sin egen läsare”225 – läsarna ”är läsare av sig själva”.226 

Och av sin egen läsning, av glömskan i sin egen läsning. 

För när berättaren, när författaren, vacklande äntligen ser den venetianska skönhet 

han sedan barndomen och nästan hela verket igenom längtat till, och som han inte ens fann 

när han till sist kom dit, när han skådar Venedig, dess ”djupt azurblå himmel”, i ett 

bortglömt förflutet ögonblick,227 när han i ”en ny azurblå vision” återser plagen i Balbec 

vid första ankomsten dit i ungdomen,228 när han återinträder i den ”havsomflutna” 

matsalen i Balbec,229 när han ”i furst de Guermantes palats” hör, hur föräldrarnas steg, då 

de följer ”monsieur Swann till porten och den lilla klockans” ringning, signalerar att 

mamma ska komma upp och ge honom godnattkyssen – då sker en tredje omkastning av 

glömska i minne, då inverteras läsglömskan, då upplyses och ljuder verkets väldiga rymd 

av det återuppståndna läsminnet. Verket tar form i det ur glömskan återvändande minnet 

och i den erfarna glömskan. Tar form i den läsning som åter minns – tack vare att den 

glömt – och som erfar glömskan: Här vore ett fotografiskt minne inte till någon hjälp, då 

det inte gäller de olika och oförenliga perspektiven på en och samma person eller sak, och 

inte mängden och vidden av konträra perspektiv, utan aningen om och erfarenheten av 

glömskan, erfarenheten av att otaliga gånger ha uteslutit det perspektiv som är det nya 

perspektivets motsats. 

Ingen grad av sönderdelande systematik och över huvud ingen generell redogörelse, 

såsom exempelvis den sönderdelande redogörelse vi just gjort, kan göra reda för en sådan 

läserfarenhet. Verket inbegriper och föregriper sin uppståndelse i läsarens läsning av sig 

själv, såsom det jag och den rumsinrederska han vid åldern för läsningen övergångsvis 

är,230 och även i enlighet med den karaktär, i enlighet med den sexuella läggning som 

bestämmer om Albertine är Albertine eller Albert, som könsbestämmer läsarens passion,231 

och även, och särskilt, i enlighet med den karaktär, det jag som är den oföränderliga 

essensen, av vars och ens särskilda sätt att se världen, som var och en har att läsa i sina 

egna bildtecken, i sin egen bok, men som för alltid, och alltid, skulle gå förlorad, om det 
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inte skulle givas litteratur, om det inte skulle givas den konst som konstnären slungar ur sig 

själv.232  

Det är genom den unika läserfarenheten av läserfarenheter, av förlorade och 

återuppståndna läsjag, som verkets tillblivelse inverteras i tillägnelse. Det är genom lagren 

på lager – av förnimmelser och fantasier, av namn, orter och karaktärer, av nationers och 

etniciteters drömmar och affärer, av krig, matinéer, soaréer och dinéer, av lidande och 

passion, skildrade ur synvinkel på synvinkel – som erfarenheten av läsminnets 

uppståndelse ur glömskan och av glömskan sker, som de förlorade läsparadisen återuppstår 

och Tiden går ”upp i rök”.233  

 

* 
 
Det gives, till följd av Vanans makt, inget liv utan glömska. Och det gives inget 

minne, inget sant minne, utan glömska. Och det gives ingen räddning av det sanna minnet 

utan konsten, utan litteraturen. 

 

III 

 

– 

 

Det brister. 

De vandrar. 

Bilder vandrar i en bristning. 

Något har passage, passerar. 

Något passerar med passagen. 

Något försvinner, blir till. 

Det är ett minne. 

Det är en gåva. 

Det är smärta och glädje. 

Bilder som vandrar. 

 

– 
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Den glömska vi skymtade i läsningen av Dykungens dotter, och som förde oss till På 

spaning efter den tid som flytt, kan vi både känna igen och inte känna igen, hos Proust. Om 

vi tänker på dem som två textsystem – vilket vi kanske gör rätt i då vår enda bok bedriver 

sina intrikata spel med del och helhet, under det att Prousts många böcker bedriver sina 

spel med verkets helhet – är Dykungens dotter atomen genom vilken vi ser galaxen, medan 

På spaning efter den tid som flytt är Vintergatan genom vilken vi ser atomen. Tidens 

väldighet har de gemensamt, men i det ena textsystemet växer den ur en oerhörd förtätning 

på knappt tre hundra ofta glesa trycksidor, under det att den i det andra uppstår ur 

omloppsbanorna hos över tre tusen täta sidors minnesmaterial. Och den glömska som sker 

hos Proust vid de nästan oräkneliga, men gradvisa och oändligt tålmodiga 

perspektivväxlingarna, sker hos vår text närmast otaliga gånger nästan momentant i de 

spektra av ambiguiteter vi sökt observera. Den knappt glimtvisa aningen av en glömska 

kunde vara skälet till att vi så lätt missar den, kunde förklaras av svårigheten att uppfatta 

den, kunde bero av att vi erfar den som i ett känslans blinda väderomslag där vi inte 

gradvis intar, utan tvärtom omgående överväldigas av det nya perspektiv som utesluter det 

som vi nyss intagit. För återigen, den uppspaltning och uppsprättning av ambiguiteten som 

vi ägnat oss åt, måtte ju, betraktad som en läserfarenhet vara rent illusorisk. 

Det kunde till och med vara riktigt att säga att förlusten av mening är en förlust vi 

knappt hinner erfara, annat än som en smärta som växer med gestalternas nederlag, deras 

lidande, deras meningslösa lidande. Och desto märkligare, nära nog anstötlig, är den glädje 

vi också kan erfara. Hur sker detta? Vad är det för passage som öppnas och tydligen så 

spårlöst passerar? Vad är det som passerar, försvinner, blir till? 

Låt oss återvända till den många gånger omtalade (slut?)scenen, men låt oss kasta 

allt, allt vad vi sagt om öar och hav, om politik, utopi och teologi, om tidsformernas 

kiasmer, om meningsproduktionens möjliggörande upphävande som aldrig kan upphöra, 

låt oss kasta allt över bord, utom, utom att vi påminner oss: flickan är solen. Och låt oss 

med den påminnelsen och detta antagande – att det finns en läsning som är som en dröm, 

som vi kanske kan minnas som en dröm, som vi kanske kan drömma om men inte komma 

ihåg och aldrig berätta ens för oss själva, en läsning av Dykungens dotter, en bristning, där 

bilderna vandrar – låt oss med den påminnelsen och den läsdrömmen fråga: Vad är som 

uppstår när solen går upp? 

Det kunde vara detta: minnet. Det minne som skyddats av glömskan, som inte nötts 

ut av att vi ofta tänkt på det, som varit dolt för våra blickar, som är en sista reserv och den 
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bästa delen av minnet. Det minne som bevarat förnimmelsekomplexen, företeelserna utan 

logiskt samband. Det minne som flickan som den uppgående solen återuppväcker, som lika 

närvarande som det innevarande soluppgångsögonblicket, minnet av flickan som hon var 

för länge länge sedan, i ögonblicken då hon så kunde blända modern: ”hela den lilla 

kroppen var en enda stark muskel av glädje.” (56) Minnet av de förlorade paradisen, de 

förlorade ögonblicken, som återuppväcks, som återuppstår, de enda som återstår, de enda 

verkliga.  

De återuppståndna paradisen, det äkta intrycket av dem, bevarar sina 

förnimmelsekomplex av outgrundliga och oöverblickbara förbindelser med varann och 

med svartnande motsatser i när och fjärran. Det ur glömskan återuppståndna läsminnet 

bevarar bilderna och tillåter deras vandring bortom orsak och mening i den läsdröm vi inte 

kan återberätta men åter drömmer. 

Levnadsloppet är slut, berättelsens människor är döda, tiden är ute, och vi tycks ha 

mottagit en gåva. Varifrån? Tecknen är döda, texten är död, kanske en grav, som läsningen 

lämnar, som läsningen efterlämnar som samma oföränderligt döda materia. Har vi alltså 

läst gåvan i oss själva? I oss själva, men genom och tack vare texten? Än en gång kunde 

det vara glömskan vi glömt: 

Att det gives en gåva, beror kanske av att det är en gåva vars sanning vi måste 

glömma för att den möjligen ska bli till, av att om det gives en gåva är det vad vi väl vet, 

men väl omöjligen minns, att om det gives en gåva av att vara människor med ett yttersta 

värde som ingen kan ta ifrån oss, är det endast från dem som berövats allt, som vi kan 

motta den. 

 

– 
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4 SLUTDISKUSSION 
 

Den läsning vi gjort av Dykungens dotter kunde beskrivas som en studie i nederlag.  Vi 

började med att framkasta ett rent antagande – att den mening som texten avkastat enligt 

andra studier, måste bedömas med hänsyn till de sätt på vilka texten skapar mening. Och vi 

slutade med ett rent hugskott – att textens förmåga att i läsningen åsamka både tjusning 

och smärta, kunde förstås som en glömskans inversion i minne. Däremellan utbreder sig 

negativiteten, nederlagen. Det hävdas att Trotzigs poetiska praktik, knappast kan förklaras 

av hennes poetiska teori. Det påstås att de former av mening, som texten enligt fyra 

doktorsavhandlingar producerar, inte är tillfinnandes och att avhandlingarna till och med är 

självmotsägande. De sägs iscensätta textens ambiguitet, på samma sätt som interpreterna 

av Henry James novell The Turn of the Screw, enligt Shoshana Felman agerar ut 

ambiguiteten hos James’ text. I ett försök att inte ägna sig åt ett sådant iscensättande görs 

tolv nedslag i ambiguitetens retoriska funktion, tolv försök till observationer, försök vars 

utfall emellertid återkommande ifrågasätts, inte som i och för sig felaktiga, men som alltför 

detaljerade, och därför illusoriska, vad gäller en möjlig läserfarenhet. Därpå blir hela detta 

omfattande företag att granska ambiguitetens retoriska funktion ytterligare devalverat 

genom påståendet att ambiguiteten har en retorisk nödvändighet i lidandet. Det avslutande 

hugskottet om att omkastningen av glömska i minne kunde förklara omkastningen av 

smärta i glädje, underminerade i sin tur relevansen av allt vi dessförinnan sagt, såväl om 

andra studiers försök att fixera en mening hos texten, som om ambiguitetens retoriska 

funktion och nödvändighet. Vi kunde om själva uppsatsens meningsproduktion kort och 

gott säga: den förstör steg för steg vad den åstadkommer. Är då denna förstörelse, dessa 

nederlag, ett misslyckande?  

Förstörelsen är åtminstone inte ett misslyckande, såtillvida som att den skulle vara 

oavsiktlig. Avsikten har i varje fas varit att pröva vart den föreslagna vägen leder, om den 

så leder in i en återvändsgränd. Prövningen av andra studiers meningsutfall mot texten 

gjordes inte för att finna vilken mening texten hade, utan om de indikerade att den hade 

mening. Försöken att med objektiva observationer granska ambiguitetens retoriska 

funktion gjordes inte för att fastställa denna funktion, utan för att pröva om den kunde 

fastställas. Undersökningen av ambiguitetens retoriska nödvändighet föranleddes av det 

läsnederlag som redan iakttagits, och som därför inte skulle förbises; den gjordes inte för 

att underbygga värdet av observationerna om ambiguitetens retoriska funktion, utan trots 

att den devalverade detta värde. Glömskans inversion i minne framkastades inte som något 
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som var ämnat att kunna förklara en förening av eld och vatten, smärta och glädje, utan 

som en eventuell utväg när logiken fört oss till vägs ände, som ett hugskott som möjligen 

förklarar det vi inte kan förstå. 

Låt vara att förstörelsen inte är oavsiktlig, hade det inte ändå varit lika så gott, att 

göra från början vad som anbefalls mot slutet av studien, nämligen att kasta allt som 

tidigare sagts över bord? Hade det inte varit lika så gott att skära ner uppsatsen till det lilla 

hugskott som avslutar den? På det kan man svara: i så fall hade det inte funnits något att 

kasta, och att detta kastande är nödvändigt, är något studien vill troliggöra. Det vill säga 

uppsatsen vill troliggöra att textens mening varken fångas av tidigare studier, eller av en 

aldrig så logiskt konsekvent granskning av dess ambiguitet. Den vill troliggöra att allt som 

vi väsentligen kan tala om, att allt sådant som vi kan observera och logiskt resonera om, 

inte är vad som väsentligen tilldrar sig i läsningen av Dykungens dotter, att vad som där 

väsentligen tilldrar sig är det som vi inte kan tala om. Därför ska, såvida uppsatsen 

verkligen lyckas troliggöra detta, det som kastats återtas – det ska i så fall återtas, som 

nederlag och misslyckanden, vilka texten nödvändiggjort och möjliggjort. 

Likafullt kan det synas som om allusionen till glömska och minne hos Proust är vag. 

På detta kan man svara: ja, den är vag och till och med mycket vag. Men, återigen – detta 

är inte oavsiktligt. Om det ligger något i allusionen till Prousts inversioner av glömska i 

minne, går detta knappast att visa, åtminstone inte såvida allusionen gäller det som här är 

på tal, nämligen läserfarenheten. Hade det gällt att jämföra och söka korrespondenser 

mellan vad På spaning efter den tid som flytt och Dykungens dotter säger om glömska och 

minne hade det varit en helt annan sak. Då hade det fortfarande handlat om vad som vore 

observerbart. Men när vi kommer till läserfarenheten är isen mycket tunn, då handlar det 

inte längre om vad som är observerbart, utom – möjligen – för den enskilde läsaren. Om 

det ligger någon träffsäkerhet i allusionen mellan en erfarenhet av glömska i läsningen av 

På spaning efter den tid som flytt och en i läsningen av Dykungens dotter måste därför gå i 

retur som en fråga till läsaren av denna uppsats.  

Arbetet ändar alltså – visserligen helt medvetet – i det högst personliga, vars giltighet 

emellertid är helt beroende av om det äger allmängiltighet. Jag tror det. Gör jag rätt i det? 

Kan Felmans reflexion att ”literarity is that which is essentially impermeable to analysis 

and interpretation” ha något med saken att skaffa?234 Kan litteraritetens oanalyserbarhet ha 

samband med läsningens ogenomtränglighet? 

 

                                                
234 Felman, s. 207. (Se även ovan sid. 15.) 
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* 

 
Det finns en dikt av Birgitta Trotzig som sammanfattar vad jag försökt säga att vi 

väsentligen kan erfara i läsningen av Dykungens dotter, och den får därför utgöra min 

sammanfattning. Den är skildringen inifrån den helhet det vore att vara i klyvnaden. Den är 

en lystring utan appell, en lovsång utan hyllning. Den låter imperativet vara ett adjektiv 

som är ett konstaterande som sjunger: ”öppna”. Den skildrar ett tillstånd som varken 

iakttaget eller upplevt, och som utan intention eller ändamål, ursprung eller följd. Den 

inträffar, den ”svider”, nu – i det nu som kommer att ha inträffat, ”efter”. Den äger rum, 

äger rummet, ”inne och ute”. Den har ”språk”, den har ”bilder”, de tiger och talar, är 

seende och ”Blinda”. Och de ”vandrar”:235 

                                                
235 Dikten ingår i Anima, s 47, men där hade jag missat den. I stället steg den fram ur cirka sidan 
60, i den ej paginerade Dialog: om Ulf Trotzigs konstnärskap, Ulf Trotzig, (Värnamo 1996) – som 
jag tror tack vare en överrumplande kongenialitet mellan innehållet och den typografiska formen, 
en form jag försökt återge. 
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5 SAMMANFATTNING 
  

  

  

  

                                Den ppna m nniskan: 

                        efter regn. Hinnan borta - allt svider, svidande gr nt, 

                svidande glitter, br nnande klart, brinnande hud. Allt blott- 

                lagt, allt utan f rmedling.  

                       Den ppna m nniskan: 

                       f glar flyger ut och in. N r man uppt cker att ett tr d 

                andas. N r man uppt cker att k ld, hetta, doft r spr k. 

                       En skimrande flod v ller fram mellan tr d. 

                       Ett hus som r b de ute och inne. Gamla r tter v xer  

                fram genom v ggarna, unga skott str var upp mellan golv- 

                plankorna. 

                       Molnen drar upp, stormen drar upp. Blixtar, sregn. 

                Lukten av v tt tr , den starka hotande doften av ozon. gon 

                i m rkret. Nattfj rilar. Blinda bilder, blinda floder. Dr mmar: 

                tyfoner: stj rnbilder som vandrar.   



                                                                       113                                                                   

6 KÄLLOR 
 

 Otryckt material  

Telefonsamtal med Birgitta Trotzig den 11 april 2008 

 

Tryckt material 

Andersson, Pär-Yngve, Överskridandets strategier. Lyrisk romankonst och dess uttryck  

          hos Rosendahl, Trotzig och Lillpers , (diss. Örebro 2004) 

Aristoteles, Om diktkonsten, övers. Jan Stolpe, (Stockholm 2005) 

Bibeln i 1917 års översättning 

Bak, Krzysztof, Den intersubjektiva synden i Birgitta Trotzigs Dykungens dotter, 

 (diss.Stockholm, Kraków 2005) 

Felman, Shoshana, ”The turning of the Screw of Interpretation”, Literature and  

          Psychoanalysis. The Question of Reading: Otherwise, red. Shoshana Felman, 

          (Baltimore och London 1982), ss. 94-207 

Derrida, Jacques, Apoteket, Kykeon, 13, (Lund) 

Franzén, Carin, För en litteraturens etik. En studie i Birgitta Trotzigs och Katarina 

          Frostensons författarskap, (Stockholm 2007) 

Grunewald, Karl, ”I dag steriliseras många patienter på felaktiga grunder!”, 

          Pockettidningen R, årg. 2, (1971):3, s. 158 – 162 

Herodotos historia, övers. Claes Lindskog, (Stockholm 2000) 

Lichtenberg, Georg Christoph, Kladdböcker, övers. Peter Handberg, Kykeon 3, (Lund 

1991) 

Meddelanden från Kungl. medicinalstyrelsen, Nr 93 [1947] 

Olsson, Anders, Läsningar av intet, (Stockholm 2000) 

Olsson, Ulf,  

-, I det lysande mörkret. En läsning av Birgitta Trotzigs De utsatta, (diss. Stockholm 1988) 

-, ”Arttecken. Om sagan i Birgitta Trotzigs författarskap ”, BLM, årg. 55, (1986):1, s. 3-10 

Pirholt, Mattias, Ett språk, ett spår. En studie i Birgitta Trotzigs författarskap,  

(diss. Stockholm 2005) 



                                                                       114                                                                   

Peijel, Agneta, ”Människan, skapelsen, skapandet. Ett samtal med Birgitta Trotzig” 

          ord&bild, årg. 91, (1982):1, s. 4-18 

Proust, Marcel, 

-, Swanns värld, (À la rechersche du temps perdu Du côté de chez Swann), övers. Gunnel 

          Vallquist, (Stockholm 1993) 

-, I skuggan av unga flickor i blom, (À la rechersche du temps perdu À l’ombre des jeunes 

          filles en fleurs), övers. Gunnel Vallquist, (Stockholm 1993) 

-, Kring Guermantes, (À la rechersche du temps perdu Le côté de Guermantes), övers.  

          Gunnel Vallquist, (Stockholm 1993) 

-, Sodom och Gomorra, (À la rechersche du temps perdu Sodome et Gomorrhe), övers.  

          Gunnel Vallquist, (Stockholm 1993) 

-, Den fångna, (À la rechersche du temps perdu La Prisonnière), övers. Gunnel Vallquist,  

          (Stockholm 1993) 

-, Rymmerskan, (À la rechersche du temps perdu La Fugitive), övers. Gunnel Vallquist,  

          (Stockholm 1993) 

-, Den återfunna tiden, (À la rechersche du temps perdu Le Temps retrouvé), övers.  

          Gunnel Vallquist, (Stockholm 1993) 

Strindberg, August,  

-, Det nya riket Sagor, (Stockholm 1974) 

-, Ensam Sagor, (Stockholm 1994) 

SFS 1941:282, Lag om sterilisering 

SOU 2000:20, Steriliseringsfrågan i Sverige 1935 – 1975 Historisk belysning  

Toulmin, Stephen och Goodfield, Jane, Människan upptäcker tiden, (Stockholm 1966) 

Trotzig, Birgitta,  

-, ”Teologiska variationer”, 1980-talet. Visioner inför vårt nya årtionde, red. Stefan 

          Daagarsson, (Bollnäs 1980), s. 68-69. 

-, ”Från en ort till en annan”, Allt om böcker, årg. 2, (1982):1, s. 1-2 

-, Anima , (Stockholm 1983) 

-, Dykungens dotter. En barnhistoria, (Stockholm 1985) 

-, Dykungens dotter. En barnberättelse, (Stockholm 1986) 



                                                                       115                                                                   

-, Dykungens dotter. En barnhistoria, (Stockholm 1994) 

-, Gösta Oswald. Minnesteckning av Birgitta Trotzig, (Stockholm 2000) 

Trotzig, Ulf, Dialog: om Ulf Trotzigs konstnärskap, (Värnamo 1996) 

Tyrberg, Anders, Anrop och ansvar. Berättarkonst och etik hos Lars Ahlin, Göran 

          Tunström, Birgitta Trotzig, Torgny Lindgren, (diss. Karlstad, Stockholm 2002) 


