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Abstract

In this essay I analyse three of my own texts included in an unpublished collection entitled till 

Narcissus' minne. Genres are discussed and a detailed study of how the writing process has 

progressed is done. The essay does not follow any specific literary or scholarly method of 

analysis, but to some extent the sphere of interpretation is explored. By associative 

interpretation the special logic of dreaming, the activity of the unconsciousness and the 

expansive accessibility of the memories, which characterize the texts, is traced. These 

structural features open a link to the way of psychoanalytical interpretation, but the essay does 

not strive for a complete account. It aims at capturing some kind of horizon of understanding, 

which might illuminate the contents of the texts and the development of the individual writing 

process.
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Inledning

I uppsatsen tolkas tre av mina nitton texter för att skapa en bild om skrivandet. De har alla sin 

grund i ett inspirerande arbete som har pågått under flera år och visar en tendens att gå vidare, 

att testa skrivandet som en grundläggande komplex process. Att manuskriptet till 

Narcissus´minne inte är publicerat gör det lättare att granska dessa texter, deras tillstånd 

väntar fortfarande på att bli bedömda. På Kreativt skrivande övade vi detta moment, men det 

innebar alltid någonting nytt. Man förändras mellan två texter och av bedömningarna som 

man får. Att kritiska granska sina egna texter gör denna förändringsprocess speciell. Det blir 

en oundviklig konfrontation med alla psykologiska ingredienser som ens personlighet är 

uppbyggd av. Och tanken att man blir dubbelt bedömd, som författare och som kritiker, gör 

att man pendlar mellan ett slags självhävdelse och en överdriven ödmjukhet. Jag tror att man 

kan känna av denna pendling i mina tolkningsförsök och när jag försöker skildra mina 

erfarenheter vad gäller skrivandet. Jag behövde litteraturvetenskapens hjälp för att kunna 

balansera texttolkningen och strukturera alla svar på de frågor som inte oväntat dök upp. 

Varför skriver jag? Frågan har en annan klang i dag än när jag började på skrivarkursen. Min 

förhoppning är att den sammanfattande diskussionen, i vilken jag summerar mina tankar om 

skrivandet och ger svar på mina frågor, ska alstra nya frågor som drar till sig nya svar. 
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Analys: Drömmen och skrivprocessen 

JAG KÄNNER ETT MOTSTÅND, ett starkt motstånd för att skriva och följa med i den tända 
lampans sken över mig. Djävulsfotografierna griper tag i min kropp och ruskar om mig, jag ryser i 
kroppen av de kalla ilningarna som djävulsfotografierna frambringar hos mig. Flickan tiger. 
Flickan hoppar upp ödlelikt på vår mörkbruna diskbänk där hemma. Hon visar tänder och flyttar 
hela sin tyngd mellan benen. Hon sitter på huk, flickan. Det är som om hon har en djävul i sig. Jag 
vet inte vad det betyder. Jag ser bilden framför mig, men sedan hoppar den lilla flickan ner och 
pinnar iväg på alla fyra.  
   Skriver jag om mig själv eller är det flickan som skriver om mig? Jag är alldeles kall inombords 
och vet inte om det beror på att jag har tagit en lång promenad runt sjön, att jag har svettats och 
sedan inte har tagit av mig tröjan. Jag är avkyld och isig, det är en fläkt som driver fram, en drake 
ovanpå himlen. Min pappa har fått den att flyga, men jag vet inte om den är ett ting, om den 
föreställer någonting, eller om den bara är ett stycke tyg som han har sträckt ut mellan två pinnar 
och sedan fäst i ett långt snöre. 
   Det blåser fruktansvärt. Det är nästan som att bli fotograferad. En fläkt blåser hela tiden, men det 
är varm luft. Jag ska känna mig bekväm. Det ska vara hemtrevligt. Jag ska kunna vara avklädd. Är 
jag det? Ja, mer avklädd än jag brukar vara. Det är varmt och man kan unna sig att vara avklädd. 
Nej, inte avklädd i kläderna. Avklädd i sinnet.  
   Ingen har någonsin älskat mig för den jag hade trängt bort och blivit. De fick se en skymt av min 
sprödhet under hjärtat, men när de hade sett dess skärvade öppenhet, dessa bortglömda kras-
speglar som satte igång monstret i dem och visade dem alla deras groteska sidor, undanträngda på 
vartenda ställe i själen, denna stora vindkraft, så var det redan för sent, fastän jag älskade alla 
snurrande armar hos de förfallna kvarnarna på Skånes slättland och hur de trängde undan vinden 
för att mala sönder vetet, det ätbara stoftet i alla människors ljudlösa maskineri, minnet. Jag kände 
en samhörighet med dem alla: kvarnarna, människorna, veteslagen och stoften som höjde sig mot 
himlen, en aska större än elden jag bar på, den stoftliknande askan var sprödare än jag själv, men 
inte självklart vackrare, kanske mer uthållig och utvidgad, kanske mer gåtfullt omhändertagande, 
den sträckte ut en hand av gråvita korn i vinden och förde mig fram mot en vidd jag aldrig tidigare 
hade upplevt, en rapsblommande kulle som bredde ut sig mot en evinnerlighet. Det var här. Det 
var här vi skulle stanna bilen och fotografera. Jag låg alldeles raklång i de gulstarka 
rapsblommorna som sköljdes i solljus från en annan himmel. Det var här jag släppte kontrollen 
och smälte samman med oljan som blommorna sedan skulle pressas ihop till, en trögflytande 
vätska att steka korv och köra bil med. Rapsbensin. Visst finns det sådan, och miljövänlig?1

Att sitta vid sitt skrivbord i sällskap med ett motstånd och stirra på en lampa, inte en 

dataskärm, är textens ursprungsscen. När den konkreta realistiska handlingen skrivs ned 

öppnas även hjärnans minnesförråd. Och minnena som träder fram tas om hand i en 

sammankopplingsprocess som liknar drömmens. Men realismen övergår snabbt i någon form 

av surrealism. Fotografiernas symbolinnehåll byts ut och börjar bete sig som människor, den 

tvådimensionella bilden fördjupas diaboliskt. Barndomens osläckbara minne, som verkar få 

sitt symbolvärde genom lampans sken, är fortfarande realistiskt, men bilden om minnet 

påminner om en dröm. Det paradoxala är att dröm och verklighet byter plats, att drömmen i 
                                                
1

Ur diktsamlingen till Narcissus’ minne (mitt manuskript).
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detta skede blir verkligare än själva personen som skriver ner texten. Men vem skriver 

egentligen om vem? Flickan och jaget utgår ur samma källa, är en och samma person. Det 

enda som skiljer dem åt är tiden. Flickan tillhör minnet och jaget nuet. De möts i själva 

skrivögonblicket som drar dem med sig. Minnena sträcker sig obönhörligt till barndomen, där 

upplevelsen av att vilja fly dyker upp som homonymer redan från början: flickan ”pinnar iväg 

på alla fyra” och fadern sträcker ut ett stycke tyg, flickans kläder, mellan två pinnar. Frågan är 

bara varför flickan först springer på alla fyra (pinnar) för att sedan flyga på två ben (pinnar)? 

Bilden bär med sig en del underliggande kopplingar och det dyker upp en mängd samband, 

vilket inte är så ovanligt i drömlogiken. Tolkningarna kan gå i associationernas spår, men 

även stanna vid den beskrivna bilden. Freud klargör i sin Drömtydning hur drömmens sfär 

äger en komplexitet som är svår att fånga, att vardagens till synes oväsentliga detaljer 

beblandas med minnen och önsketänkande i en bildmässig upplevelse som utvidgar sig åt alla 

möjliga håll.2

Det är diktjagets dilemma som fyller ut den svårtolkade vyn, från det iskalla nuet till det 

tvivelaktigt varma förflutna. Scenen med fotograferingen, som levererar en möjlig förklaring 

till flickans flykt, går inte att hoppa över. Att vinden blåser fruktansvärt sätter sinnena i 

beredskap, det förbereder en för någonting obehagligt. Ovädret är nästan ekvivalent med att 

bli fotograferad och beskriver någon form av ”överträdande”. Även om man har rationella 

kopplingar till hur en fotografering går till, höjs, eller kanske sänks, denna emotionella akt i 

det metafysiska: Den som tar fotografiet rövar (blåser) bort ens själ, som tvingas ut på ytan 

som ett omedvetet försvar och blir kroppens kläder. Men själen kan inte stå emot vilket tryck 

som helst, den fläktas bort ganska lätt. Och ingen avsiktligt sminkad kamera har förmågan att 

registrera det att vara avklädd i sinnet.

Vi är tillbaka i minnet som inga fotografer har tillgång till, minnet som alla fotografier 

saknar, men som är så närvarande i minnesbilderna där tiden står som en bärande vävnad. Det 

är bara inifrån som dessa bilder syns, på andra sidan av ansiktet, ögat och hela kroppen, en 

bild som paradoxalt slocknar i varje förälskelse. Men i en självförälskelse kan man inte bli av 

med bilden som speglas i minnena. Det narcissistiska minnet är inlåst i källan. Liksom jaget är 

inlåst i sig själv. När textens subjekt (jaget) jämför sig med den hon var (minnena) och den 

hon har blivit (minnena) skapas en labyrint, minnesbilder jämförs med minnesbilder som 

uppfattas i nuet. Sprödheten under hjärtat. Talar jaget klarspråk? Hjärtat har inte en poetisk 

                                                
2
 Sigmund Freud, Drömtydning, s. 49-120.
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funktion här, det är ett kroppsspråk. Vad finns under hjärtat? Det kvinnliga som bejakas och 

döms ut. Flickans intakthet som omgivningen ser som ett objekt.

     Själen, denna stora vindkraft är minst sagt en dynamisk metafor. Själen öppnar 

vindkraftens innehåll eller kanske tvärtom. Vet vi egentligen vad som händer? Är det en kraft 

eller motståndet som tränger undan vinden, står emot den? Vad är det som möjliggör att det 

över huvud taget händer någonting? Vi behöver inte fantisera om en vind som inte hittar 

någonting att blåsa mot. Den sista bilden går ännu längre. Här är det två världar som 

korresponderar med varandra, som kopplas ihop till en organisk skildring: alla intryck är mat, 

men inte alla intryck är ätbara. Var sker denna omvandling, nedbrytning och rekonstruktion? 

Rekonstruktionen är inte något återskapande, inte ens något slags förståelse. 

Rekonstruktionen är snarare en märklig bevarandeprocess. Vad betyder det egentligen att 

minnet, som vi betraktar som någonting statiskt lagrat, arbetar? Denna metafor säger 

ingenting annat än att det är minnet som formar de nya upplevelserna, en insikt som 

förmodligen skulle få stöd i psykologin. 

  En opublicerad text får man förändra, tänker jag högt, när jag upptäcker att någonting inte 

stämmer i slutraderna av ”Jag känner ett motstånd”. Det är inte det att rapsbensin inte är något 

som inte existerar. Bensin är inte trögflytande! Jag använder denna betydelsedissonans 

trögflytande – bensin för att visa hur man kan laborera om man upptäcker en motsägelse. I 

skrivögonblicket ser man inte sådan detalj (om man inte har direkt kunskap om vilka 

bränsleämnen som finns på marknaden).  Man följer bilden som dyker upp och får ett 

erbjudande att välja ord som beskriver bilden. Det som blev så tydligt här är att erbjudandet 

omvandlades, att det kom ett nytt innehåll. Man kan förstås analysera varför jag använde 

bensin. Rapsbensin, det finns någonting i ordet som vill säga emot egenskapen trögflytande. I 

analysen får jag uppleva ett dilemma: Är denna motsägelse hållbar? Rapsdiesel dyker upp 

direkt och får en associativ koppling till klädesmärket DIESEL. Ska jag ropa efter Freud? Här 

sker någon form av ordkamouflering. 

    Jag tittar ut genom fönstret, solen har gått i moln. Skrivbordslampan lyser, några papper 

ligger utspridda. Balkongdörren är öppen, jag börjar frysa. Jag har fortfarande inte kommit 

igång med texten. Går jag ut i köket? Nej, jag tar en promenad. Surfar på nätet? Ringer en 

vän? Tanken att det är omöjligt att skriva om man är för spänd eller för trött vill övertyga mig 

att det är omöjligt att skriva. Och jag släpar mig fram till datorn för att fånga tillståndet. 

Försvarsmekanismerna har lämnat mig och kvar finns bara mitt oskyddade jag. Texten kan ta 

över mig. Motståndet löses upp och blir en tillgång.
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Motståndet: Om stil, genre, tema och referenslitteratur 

Från början ville jag bara uttrycka mig, inte stanna vid någon specifik form eller leta efter ett 

utmärkande språk. Jag ville vara en aktör i någonting uppslukande som bara handlade om 

mig. Min ambition på skrivarkursen var att skriva en roman, men när jag tittar tillbaka inser 

jag att jag inte hade redskapen eller tålamodet att gå i land med ett sådant projekt.  Jag 

kämpade länge med att få ihop en längre prosatext, men började hela tiden om från början, 

både av känslomässiga och estetiska skäl. När jag sedan bestämde mig för att skriva kortare 

prosastycken som hade ett lyriskt språk fick jag problem med helheten. Alla textstycken 

spretade åt olika håll. Jag kunde inte få mina textskärvor att passa ihop. Hur processen gick 

till kan jag se i alla mina form- och språkexperiment. De flyter nu som ytor till någonting 

underliggande, till någonting som förmodligen är min stil. 

   Texter, som jag har kämpat med och sedan slängt i papperskorgen för att börja om från 

början, har bidragit till att jag har utvecklat ett motstånd. Jag har svårt att skriva en text som 

skapar ett avstånd till mig, det ”fiktivt självbiografiska” måste få ta plats. Med det menar jag 

att texten måste utgå ifrån mig, även om mina upplevelser och erfarenheter gestaltar sig 

annorlunda än den ursprungliga händelsen. Delar i mig som inte får komma till uttryck i det 

vardagliga har tendensen att ta genvägar och hamna på papperet. Jag har svårt att stå emot en 

sådan inre påverkan som trycker på fastän jag många gånger önskar att den inte kom ut. De 

insikter som dyker upp är svåra att bära, både inombords och nedskrivna på papperet. 

Eftersom jag inte vill släppa igenom vad som helst skapas ett motstånd, som är den 

paradoxala förutsättningen för textens uppkomst. Att det präglar språket och stilen är inte alls 

konstigt. Motståndet är själva ingången till skrivandet och består av ett filter som ständigt 

förändrar sig: begränsningar, tankar och känslor står i vägen eller blir vidrörda av någonting 

följbart. Plötsligt känner jag att jag behöver andas, men för att komma åt mina andetag måste

jag formulera mitt behov av luft. Motståndskänslan sporrar mig att inte ge upp och jag 

uppmuntras att skriva vidare när jag ser hur texten sträcker ut sig över skärmen.

   Textens komplexitet, som motståndet ger upphov till, tror jag, i första hand får sin näring av 

den så kallade referenslitteraturen. Men det är inte lätt att mäta sig i ett referenslitteraturens 

universum där referenserna är tungviktare som Samuel Beckett, James Joyce, Paul Celan, 

Rainer Maria Rilke, Nelly Sachs, Sylvia Plath, Emily Dickinson m fl.3 När jag läser min egen 

text som inte har hunnit bli så gammal har jag tillgång till nästan allting som jag har upplevt 

                                                
3 Samuel Beckett, Murphy och Dikter. James Joyce, Odysseus. Paul Celan, Dikter och Dikter II. Rainer Maria 
Rilke, Malte Laurids Brigge. Nelly Sachs, Samlade dikter. Sylvia Plath, Dikter. Emily Dickinson, Dikter. 
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under skrivandet. Det är ofta ett mycket rikt stoff som inte presenteras på pappret. De 

bevarade minnena om hela skrivprocessen aktiveras när jag läser min egen text. Svårigheten 

är ett faktum: Vad bedömer jag egentligen när jag läser min egen text? Jag behöver 

substantiella reflektioner som kommer utifrån för att kunna träna upp en distans till mitt eget 

skrivande. Hur problematiskt detta är vet alla som skriver. Ju mer omedvetet bunden jag är till 

min egen text desto större är risken att en kritisk läsning utvecklas till ett personligt trauma. 

   Är motståndets funktion att bara det relevanta ska släppas igenom? Ord, idiom och färdiga 

fraser, som kommer utan att jag över huvud taget tänker på vad de betyder, fastnar mer och 

mer i detta motstånd. Jag upplever att de författare som fängslar mig hanterar språket med en 

exceptionell uppmärksamhet. Jag förstår inte alltid alla detaljer, men innehållet i texterna är 

tillräckligt tydligt för att jag ska anstränga mig. Jag formas emotionellt av orden för att med 

min förståelse bli en del av dem. En text behöver mig både när jag skriver den och läser den, 

men vi skiljer oss till slut.  Textens liv börjar när texten blir självständig. Den behöver inte 

mig längre. Mitt motstånds funktion sträcker sig ända hit: Är texten befriad av mig?

      Temat i texterna är jaget, ett jag som oundvikligt styr texten mot poesin, men jag kan inte 

identifiera mig i genren utan att känna prosans dragningskraft. Förvandlingen är för min del 

långtifrån avslutad. De texter som jag har skrivit bär uppenbarligen prosans diktkraft som 

glider över i rent lyriska framställningar. Jag upplever att den traditionella prosan driver en 

berättelse framåt, och att det lyriska språket får stå tillbaka för det berättande. Min fascination 

för Samuel Beckett och James Joyce har framför allt varit att de har kunnat ge uttryck för det 

poetiska i prosans form utan att behöva ge avkall på det berättande. Jag är fortfarande på 

nybörjarnivå när det gäller förståelsen av det vardagliga i deras prosa.4

                                                
4 James Joyce, Odysseus.
  Samuel Beckett, Murphy.
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Om prosadikten som genre

För mig var skrivandet ursprungligen en längtan efter förståelse, men när jag mötte det 

oförståeliga genom att texten gled ut ur den tänkta ramen, blev det oförklarliga något slags 

inspirationskälla. Form kan upplevas som ett slags förståelse. Prosans, poesins, den fria 

versens form markerar någonting om de språkliga förhållandena i respektive genre. Det 

psykologiska argumentet att det är ens personlighet, ens inre tillstånd som väljer 

uttrycksformen tycktes vara en acceptabel tanke i början, men det hjälpte mig inte i längden. 

Alla frågetecken om form fick sin aktualitet i denna uppsats när genrefrågan blev oundviklig. 

Jag beskrev tidigare hur jag på något sätt hamnade utanför de definierade eller kanske mer 

korrekt formulerat, gängse genreramarna, med mina texter. Att en definierad genre kan vara 

en inspirationskälla var känd för mig eftersom jag själv var påverkad av prosans, romanens 

dragningskraft. Man får (oavsett kvalitet) tidigt uppleva att en nedskriven text sätter igång en 

svårdefinierbar process som öppnar och sträcker ut en konkret varaktighet i tiden. Att skriva 

om den skrivna texten är ingenting annat än att delvis kartlägga den skrivna textens 

tidsstruktur och med denna struktur generera en förståelse. Och precis som texten skapar 

själva läs- och tolkningsmetoderna en tidsrelation. Jag uppmärksammade detta i Magnus 

Erikssons essä ”Tiden i texten” som analyserar Artur Lundkvists tidiga prosalyrik.5 Eftersom 

mina texter genremässigt är något slags mellanting mellan prosa och lyrik är det mest 

förnuftigt att relatera dem så långt det går till prosadikten. 

   För att skapa en uppfattning om prosadikten som genre har jag läst genom några relevanta 

litteraturvetenskapliga texter. Niklas Schiöler, som analyserar Tomas Tranströmers senare 

poesi i sin bok Koncentrationens konst, betraktar prosadikten ingående.6 Många 

definitionsförsök tas upp i denna bok och man kan få en grundlig bild hur problematiskt 

ämnet prosadikt är. Att skilja poesin från prosan tycks vara lättare:    

Medan poesins meningsbildning främst underordnas en metaforisk axel, på vilken sekvenserna 
förhåller sig till varandra som ekvivalenter, uppbyggs prosan – på den teoretiska kartan märk väl! 
– metonymisk, d.v.s. företrädesvis bestämt av en syntagmatisk axel. Poesins ekvivalenser, dess 
metaforiska progression, tenderar att få textkonstruktionen att kretsa kring ett centrum; de 
semantiska och formella likvärdigheterna formar en text med huvudsakligen enhetsskapande 
faktorer. Den berättande prosan domineras däremot av en fortskridandets räcka, en, allmänt sagt, 
händelseförloppets tidsåtskiljande förståelseform.7

                                                
5 Magnus Eriksson, ”Tiden i texten. Om Artur Lundkvists tidiga prosalyrik”.
6 Niklas  Schiöler, Koncentrationens konst. Tomas Tranströmers senare poesi, s. 110-118. 
7 Ibid., s. 111.
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När det gäller prosadikten verkar litteraturvetare, författare och poeter ha sina egna 

uppfattningar som innehåller gemensamma element, men på något sätt behålls en osäkerhet 

om prosadikten ska betraktas som en självständig genre eller ej. Kan man visa någonting 

definierbart som skiljer, respektive knyter ihop, prosan och poesin, eller poesin och prosan? 

En ständig fråga i diskussionen om prosalyriken har alltså varit när prosan blir poesi. Men även 
den omvända frågan kan ställas: När blir poesin prosa? Den är allvarligt menad, och på den 
punkten bör en del tidigare forskning utmanas. Ty ofta har ju prosan, i prosadiktens pendling 
mellan formell tukt och frihet, uppfattats som det icke-strukturerade, i värsta fall det 
ostrukturerade, eller kaos. Svaret på frågan blir då att poesin blir prosa genom ett misslyckade, en 
oförmåga hos diktaren att kompensera versens bortfall.8

En utmanande men relevant frågeställning. Eftersom jag själv är drabbad av ambivalensen 

poesi kontra prosa stannar jag i nuläget vid en tidig uppfattning som citeras i Erikssons essä: 

”Redan 1936 hävdade pionjären Vista Clayton att studiet av prosadikten inte bör styras av en 

definition, utan ’by the intentions of the authors themselves as well as by their achievements, 

and by the judgments of contemporaries.’”9

                                                
8 Eriksson, s. 31.
9 Eriksson, s. 29.
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Analys: Mytologiska kopplingar  

DU PÅMINNER OM EN BLOMMA som är gömd bakom flera blad. 
Jag försöker plocka bort ett blad för att kunna se dig tydligare, 
men det växer ut ännu ett blad som gömmer dig. 
Jag rycker loss blad efter blad, tror att jag ska hinna se dig
innan det växer ut fler skyddande höljen. 
Det är omöjligt. 
Du är gömd bakom bladens pulserande andning, 
jag kan känna din kropp där inuti bladfånget, 
du drar in luft och gungvinkar i en mjuk gest, 
som om du hela tiden befann dig under vatten
eller i en starkt blåsande vind. 
Jag vet inte om den märkliga rörelsen ingår i din förälskelse,
om du kan se mig bakom alla kronblad
eller om du bara känner mig,
doftar mig,
hör hur jag närmar mig med lätta steg. 

Ett konkret fotografi skiljer de tydliga prosadikterna i samlingens första del från de 

versinspirerade dikterna i samlingens andra del. Fotografiet är inte en utsmyckning, det har en 

textuell betydelse. Ett vattendrag vridet i nittio grader kan sätta igång fantasin, men här finns 

två moment som jag hade kontakt med: den förändrade dragningskraften och det bortrinnande 

minnet, spegelbilden.10 Med den andra delens inledningsdikt ”Du påminner om en blomma” 

blir det aktuellt att fundera över samlingens titel till Narcissus´ minne. Det är lättare att 

distansera sig från sina egna texter här. Redan under skrivprocessen var det tydligt att jag 

tenderade att skriva om scener som gled ut ur mitt privata minnesstoff. Utan att jag visste 

varför fick jag en lust att utforska anledningen. Var det en flykt från realiteten? Texten ”Du 

påminner om en blomma” är ett slags kärleksdikt. Eller kanske en kärleksflykt till någonting 

som inte kan betraktas som realitet. Mytologin är inbäddad i språket (oavsett hur mycket man 

har läst och förstått vad den handlar om). Vi bär dess innehåll genetiskt, omedvetet. När jag 

på måfå slog upp Gunnar Ekelöfs Samlade dikter öppnades boken på sidan 239 med dikten 

”Arsinoë”.11 Vilken dikt! Men vad hade den att göra med mitt skrivande, mitt skrivbord, min 

säng och min spegel? Den återkommande frågan varför jag skriver blev mer aktuell än 

någonsin. Att läsa om Arsinoës historia var länken till den grekisk-romerska mytologin. Och 

så småningom blev det klart vad jag egentligen skrev om. Den avvisade personens kärlek. 

Motivet är inpräglat i oss, vi blir fångade av det i större och mindre utsträckning. I texten sker 

en omedvetet driven kontrastering. Det dominerade jaget fastnar vid den andres 
                                                
10 Bilaga 1. 
11 Gunnar Ekelöf, Samlade dikter, s. 239.
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självupptagenhet som en spegel. Men att beskriva fiktiva händelser här betyder någonting 

realistiskt. Med en lite djärv tolkning kan man associera till själva skrivandets omöjlighet, att 

fånga relationen eller den misslyckade relationen genom försöket att tränga sig igenom det 

oförstådda. Det oförstådda behöver oss på något sätt. Att betrakta Narcissus i sin upptagenhet 

är att inse sin egen självupptagenhet. Det blir en kommunikation genom den oundvikliga 

självuppfattningen.12

Det är som om jag stannar i luften och sjunker ner i skarvarna
där bladen inte kan skapa ett motstånd. 
Jag förvandlas till en essens,
en parfym av mitt ansikte och min kropp. 
Jag blir din tyngdkraft som när ett äpple faller mot marken en dimmig söndagskväll
och dimmorna stiger uppåt för att möta fallet.
Jag är lika påklädd som du, naken i en osynlig gipsavgjutning
som du bara kan se om du kommer riktigt nära. 
Jag är en hinna utan ord, 
en sfär av förväntan som inte behöver uppfyllas. 
Jag kärlfyller dig med vatten, 
jag dränker dig i en flod, ett hav, 
jag låter dig få salt, få socker. 
Jag vill få dig att öppna dina bladben som springer iväg
eller stannar upp och lyssnar andfått. 
Jag hör hur dina lungor fylls med en sorg och en lust. 
Det är svårt att förföra dig med enkla medel. 
Jag fäller mina tårar och flyter bort i en död, 
tror att du är förbi, ger upp, avlägsnar alla mina snaror och håvar. 
Det går inte att fånga dig.
Jag kan endast nå fram när natten är stilla 
och ljuden har vakat.13

Den andra delen av texten ställer först upp som en spegel, betraktaren betraktar sig själv i sina 

ageranden, letar efter relationer mellan den fysiska tillvaron och dess mentala spegling, 

språket känner mjukt efter sina gränser. Önskan att slippa uppleva motstånd är på något sätt 

jämförbart med att gå utanför de fysiska ramarna. Det är som att kasta in Narcissus i annan 

sfär för att öppna honom. Tolkningen har mycket att välja på. Ska jag stiga in i det 

psykoanalytiska sättet att tolka, gå tillbaka steg för steg, till den första kärleken? Är det ett tal 

till den? Eller är det ett tal till Narcissus´minne, ett samlingsminne (ensamhetens glaskupa) 

som håller alla som missar den andra/andre. ”Det går inte att fånga dig” betyder: ”du är redan 

fångad.” Om jag gör ett mindre steg i det hermeneutiska och hamnar i närheten av det 

dekonstruktiva är denna text byggd av motsägelser, bildliga associationer som kliver ut ur den 

                                                
12 Publius Ovidius Naso, Metamorfoser, s. 95-105.
13 Ur diktsamlingen till Narcissus’ minne (mitt manuskript).
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förväntade konstruktionen. T ex kan man fundera över de två sista raderna: ”Jag kan endast nå 

fram när natten är stilla/ och ljuden har vakat.” 14

Estetiska vägskäl: Revideringar  

Texten ”Du påminner om en blomma” hade en annorlunda struktur från början. Jag skrev den 

i ett svep utan att väga ord. Det var som om språket ville hitta emotionerna utan min 

kontrollerande blick. Det kom naturligt, jag hann egentligen inte tänka på vad jag skrev ner. 

Emotionerna styrde och den kognitiva bearbetningen kom efteråt. Det var en märklig 

upplevelse hur innehållet fick sina tankemässiga kopplingar. Själva revideringsarbetet blev ett 

slags ny skrivprocess. När det känns naturligt att stryka satser tror jag att man är på rätt spår. 

Att förtydliga metaforer som fortfarande var alltför diffusa var ofta en aha-upplevelse. Och 

tempot! Eftersom jag aldrig hade tänkt på den bundna formen var det en märklig känsla att det 

fanns en rytm som inte bestod av regelbundna versfötter, men som hade med andningen att 

göra. Satslängden? Det är också en form av rytm. När jag följde hur innehållet styrde den 

normala andningen var det ganska naturligt att dela upp texten i 38 rader. Vad ser man när 

man betraktar en text? En bild som byggs av rader. Efter alla korrigeringar, som jag ska ge 

smakprov ur, blev denna bild, diktens konkreta form, behaglig för mig. Rad 21 är denna 

bildliga forms märklighet, vars längd formmässigt halverar texten i två delar. Meningen gick 

inte att dela upp utan att flödet i innehåll och rytm påverkades. Jag beslutade att låta den stå 

kvar i sitt ursprung, som en avskiljare. 

Förklarande satser togs bort och språket stramades åt så att stilen blev koncis och enkel. Så 

här lät inledningen från början: ”Du påminner om en blomma som är gömd bakom fler och 

fler blad, och varje gång man försöker plocka bort ett blad för att kunna se dig tydligare, för 

att betrakta dig, växer det ut ännu ett blad som gömmer dig.” Denna långa mening har jag 

delat upp två meningar och strukit flera ord: ”Du påminner om en blomma som är gömd 

bakom fler och flera blad. och varje gång man Jag försöker plocka bort ett blad för att kunna 

se dig tydligare, för att betrakta dig, men det växer det ut ännu ett blad som gömmer dig.” De 

två meningarna har sedan delats upp på tre versrader: 

Du påminner om en blomma som är gömd bakom flera blad. 
Jag försöker plocka bort ett blad för att kunna se dig tydligare, 
men det växer ut ännu ett blad som gömmer dig. 

                                                
14 Anders Palm, ”Att tolka texten”, s. 189-203.
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Ibland måste metaforerna byggas ut eller kopplas samman med en annan bild för att få tyngd.

I ursprungsversionen skriver jag: ”Du är skyld bakom detta ständiga utväxande, detta 

pulserande, för bladen andas, jag kan känna din kropp där inuti bladfånget, …” I den 

reviderade versionen använder jag ordet ”gömd” i stället för skyld och efter en lång fundering 

hittade jag metaforen, sambandet mellan växandet, pulserandet och andningen. Lösningen 

blev: ”Du är gömd bakom bladens pulserande andning, …” Jag försökte och har en känsla av 

att jag lyckades göra bilden så enkel och relevant som möjligt. 

Under revideringen hamnar innehållet i ett annat ljus. T ex meningen som i början lät: 

Jag vet inte om din märkliga rörelse ingår i den förälskelseprocess, och om jag finns 
i den, i rörelsen, i processen och förälskelsen, och om du kan se mig bakom alla 
kronblad eller om du bara känner mig, doftar mig, hör hur jag närmar mig med lätta 
steg.

förvandlas genom strykningen av ”process” (ett malplacerat ord), men också det tvivelaktiga 

”om jag finns i den, i rörelse, i processen och förälskelse.” 

Tvivlet får inte uppstå i själva språket, i stilen, däremot i innehållet, vars kärna 

kännetecknas av ett enda stort tvivel.  Jag byter även plats med ”din” och ”den”. Med bara 

några få justeringar får texten ett lyft. Det som återstår efter revideringen är de 

betydelsebärande satserna som ger röst åt de språklösa emotionerna. 

Jag vet inte om den märkliga rörelsen ingår i din förälskelse,
om du kan se mig bakom alla kronblad
eller om du bara känner mig,
doftar mig, 
hör hur jag närmar mig med lätta steg. 

En emotions komplexitet dyker upp i metaforens form, som om själva metaforen vore 

emotionens språk. En i början otymplig mening som ”Jag tänker mig att jag följer med i luften 

ner till dig, som en essens, en försvagad parfym av mitt ansikte och min kropp” omvandlas 

genom en sammandragning till en bild som fångar förvandlingens dynamik: 

Jag förvandlas till en essens,
en parfym av mitt ansikte och min kropp.
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Revideringar sker också i motsatt riktningen. Jag för samman satser och letar efter nya ord för 

att förvandlingen ska få sitt liv.  

Jag vill låta dig vara och ändå kan jag inte låta bli. Du har en magnetisk 
dragningskraft på mig, nästan som tyngdlagen, när ett äpple faller mot marken en 
dimmig söndagskväll och dimmorna stiger uppåt för att möta fallet.

Och det talande resultatet blir diktens höft: 

Jag blir din tyngdkraft som när ett äpple faller mot marken en dimmig söndagskväll
och dimmorna stiger uppåt för att möta fallet.

Ett riktigt bra exempel på hur reduceringen går till är om vi tar en textmängd 

Den är inte en hinna, utan snarare någonting tankemässigt som jag lägger på för att 
inte tappa orden, eller få tunghäfta när du sträcker fram din arm mot mig.
Jag behöver inte tala i ett sådant ögonblick, men jag vill kunna göra det om jag 
måste, för att bryta det magiska som jag inte vågar tränga mig in i, en sfär fylld med 
förväntan som inte behöver uppfyllas, […].

och jämför det med resultatet: 

Jag är en hinna utan ord, 
en sfär av förväntan som inte behöver uppfyllas. 

Om man har tillgång till den ursprungliga texten kan man nästan känna hur det överflödiga 

sjunker ner medan det bärande står kvar. Men för att det ska kunna ske behöver jag arbeta 

tämligen hårt. Den ursprungliga meningen ”Den är inte en hinna, utan snarare någonting 

tankemässigt som jag lägger på för att inte tappa orden … ” vill behålla alla ord men just 

därför fångar den inte möjligheten som finns någonstans i språket. ”Den” syftar här på den 

osynliga gipsavgjutningen som passar till ”jag är”. Man böjer sig lätt att se det hela 

dekonstruktivt, att betydelser som man inte hade någon aning om att de finns i texten, dyker 

upp. 

Kopplingen, att det är jaget som skriver om sig själv, blir exempelvis tydligare: ”en sfär av 

förväntan som inte behöver kärlfyllas”. Inte bara elimineringen av avståndet är tydlig i den 

ursprungliga texten, negationen är inte en hinna blir ett påstående eftersom det är jaget som 

träder fram. Är det en slump att bilderna föds i huvudet efter hand?  Kanske finns det många 
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bilder som kan uttrycka samma emotionella tillstånd, att jag bara behöver se och känna om de 

är samstämmiga? Det här är frågor som jag gärna vill undersöka närmare. 

   Vilka stilistiska finesser kan man ”lära sig” när man skriver?  Om jag tittar på de satser som 

innehåller hjälpverb kan jag förvandla dem till presens för att få bort det tvivelaktiga som 

försvagar lyriken. I stället för att skriva ”Jag tror att jag måste fälla mina tårar och flyta bort i 

en död, tro att du är förbi, ge upp, avlägsna alla mina snaror och håvar” skriver jag ”Jag fäller 

mina tårar och flyter bort i en död, tror att du är förbi, ger upp, avlägsnar alla mina snaror och 

håvar.” Vi befinner oss i lyrikens nu. Diktjaget måste skapa en närvaro för att vara trovärdig. 

Läsaren ska inte behöva uttolka vad det är som skulle kunna ske. Dikten måste vara 

tillgänglig i sitt nu för att läsaren ska ha en obehindrad tillgång till diktens värld.

Stilistiska kläder

Det har hänt mycket när det gäller stil. Jag började nästan med frågan: Vilka kläder tar jag på 

mig när jag skriver? Fortsatte med: Är det de som är min stil? Och hamnade i djupa 

funderingar: Är avståndet mellan det jag vill uttrycka och det som verkligen uttrycks min stil? 

Jag ser stilen som ett skyddshölje som håller mig flytande. Höljets flytkraft är språket som 

”fångar om” konturerna av det jag verkligen är. Det är svårt att fånga ens inre väsen. Stilen 

blickar in i det allra innersta, i det inkapslade fenomenet. Stilen lagras inte som en yta, ett 

klädesplagg. Man kan vara klädd i långa och korta satser, invecklade och enkla satser, men 

kombinationen avslöjar oss. Att skriva är ett nyckelhål. Men i stället för att använda en nyckel 

måste man tränga sig igenom detta nyckelhål. En mödosam prestation: Vad är godtagbart att 

känna, icke godtagbart att känna, förbjudet, förträngt, varför måla över, omarbeta, förvandla? 

Vad vågar jag skriva om när stilen tar hand om mig? Om förälskelsens alla skepnader och 

faser, den yttre miljön som också består av klädesplagg och höljen, allting är lagt under skikt. 

Man behöver se det verkliga. Men vad består verkligheten av? Är det inte bara mina 

föreställningar som jag har, min perception som får mig att se världen på ett visst sätt, mina 

minnen som formar vad jag ser, upplevelser i nuet?  Stilen fångar nuet med minnets bildspråk, 

och kanske framtidens. Jag vet inte vad texten kan öppna upp inom mig, om skrivandet i 

längden vetter mot en ny verklighet, som jag tidigare inte har sett, fastän den har varit där hela 

tiden. 

   Stilen är ett sätt att vara närvarande i denna nya verklighet som inte har formats i mitt 

medvetande. När jag söker efter väsentliga ord, en väsentlig atmosfär, ett väsentligt tillstånd, 
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och dessa i sin tur söker mig, är det som om skrivandets väsen, texten och jaget, får någonting 

gemensamt. Söker de efter en gemensam världsbild? Men är inte språket någonting som 

kommer inifrån människan? Kan språket även komma utifrån och möta emotionerna? Var 

kommer språket ifrån? Är det bara orden som håller ihop språkets tyg?  Hur kan jag sy ihop 

orden till en enhet, en organiskt bärande text? Det är detaljerna som skapar textens 

kännetecken, kvalité. 

Analys: Förälskelsen och döden 

DU KAN INTE FÖRLORA MIG. 
Jag är här och håller om dig
där du sitter vid vattenbrynet och speglar
dig och dina misstag. 
Du vågade inte närma dig mig den sista dagen
innan allting skymdes
av mörker och andra människor. 
Jag försökte få dig att förstå
att vi har natten framför oss. 
Det är alltid natt när vi går och månen blir en skära
att slå undan mörkret med, 
ett högt gräs som når oss upp
till ansiktet, 
det når oss upp
till ansiktet, 
och ibland över huvudet. 
Vi drunknar i detta nattliga gräs
som blir tätare och tätare
ju längre vi rör oss.

Vem talar till Narcissus? Den mytologiska scenen har sitt odödliga djup. Men här, även om 

det finns en länk till den ursprungliga Narcissusmyten, händer någonting annat. Det är 

kvinnan som talar till sin förlorade (som kan vara en Narcissus). Minnet om kärleken, 

förälskelsen, är omöjligt att förlora. Men sambandet med det narcissistiska ödet är givet: 

minnet liksom Narcissus’ (förevigade) spegelbild liknar varandra. Finns det en koppling 

mellan de två ord som verkar bakom det speglade ansiktet: dina misstag? Om vi snabbt 

översätter det mytologiska och väver dess innehåll i det vardagliga är texten ingenting annat 

än kvinnans (Echoes) samtida klagomål att hon på något sätt har blivit avvisad. Men vi kan 

tänka oss ett mer raffinerat skikt: det är det narcissistiska minnet som tilltalar ett annat minne, 

ett slags inre monolog som reflekterar vidare. 15

                                                
15

 Publius Ovidius Naso, Metamorfoser, s. 95-105.
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   Kopplingen mellan månens skära och mörkret respektive den starka bilden om mörkrets 

kongenialitet med ett slags gräs är en komplex metafor. Inledningstextens (”Jag känner ett 

motstånd”) i dagsljus söndermalda vete och omvandlade rapsfält, som hamnar mellan 

minnesbildernas kvarnstenar, står i denna mytologiska evighet som ett evighetsgräs, ett snabbt 

växande mörker. Viss följdlogik kan ifrågasättas Vi drunknar […] ju längre vi rör oss, men 

här som i samlingens alla texter upphävs den konkreta kausaliteten och händelser behandlas i 

drömmens klipprum. 

Du har inte förlorat mig. 
Du har aldrig förlorat mig trots min frånvaro
och tystnad under din bindel
för ögonen. 
Jag kan se dig inifrån, 
jag kan se hur ditt revben blir mitt. 
Vi kan vara döda för att slippa evigheten.
Vi kan dö tillsammans i havets ändlösa armar, 
vi kan lägga vår sjö i ett större vatten,
en större gråt, 
en större sorg. 

Jämfört med inledningsraden (Du kan inte förlora mig.) är Du har inte förlorat mig ett 

förmildrat påstående. Vi vet inte om spegelbilden formar denna tanke i jaget. Illusionens 

fullbordade funktion. Allting blir en oändlig kombination i hjärnans universum. Vi har 

ingenting annat än denna inifrån uppbyggda värld, som förblir ett mysterium. Paradoxen 

döden släcker ut evigheten fångar något av detta mysterium. Intet kommer in i bilden och 

löser upp allting till ingenting. Jag vet inte om jag ska våga gå lite närmare och tänka på hur 

de realistiska upplevelserna (perceptionen) fungerar, om de har samma förmedlingskanaler 

som den spegelbild jaget använder. Är skillnaden mellan jaget och den andra (kvinnan) bara 

att hon inte kommer med ett illusionistiskt djup som förmedlas via en (spegel)yta? Men är vi 

inte en yta till den andre? Får vi inte tillbaka vårt djup i den andres jagkonstruktion? Är våra 

förnimmelser inte ett slags kontinuerlig rekonstruktion? Den kroppsliga uppgivelsen som en 

förälskelse strandar i utmanar illusionen. Vi kan stiga tillbaka: bilden jag kan se hur ditt 

revben blir mitt är inte en illusion. Ska vi knyta denna rads innehåll till kvinnans skapelse? 

Nej, det är inte ett underläge. Att se någon inifrån är mer än att genomskåda en. Det är en 

tillgivenhet. Och inbjudan till tillgivenhet. Om det är Narcissus kan han ta sin källa och flytta 

in i tillgivenhetens sjö och flyta vidare till det större havet. 
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Vi kan vandra i natten. 
Vi kan vandra i gräset. 
Det blir dagg, 
det blir regn, 
det blir flod,
och alla dina blad fladdrar på andra sidan, 
säger åt mig att komma. 

Det är den oundvikliga försoningen. Tanken som vi knappast kan acceptera följer oss 

(outsagd): Vi sörjer (saknar) ju oss själv i den bortgångne (förlorade). Tanken om döden 

framkallar det perfekta mörkret, eller rättare sagt den perfekta illusionen. Jag ser denna i 

texterna, hur (den språkliga) möjligheten vill tränga sig genom den språkliga barriären. Orden 

natt; gräs; dagg; regn; flod; blad… andra sidan. Jag känner, men kan inte riktigt fånga hur 

dessa ord skulle ha länkats ihop hos Paul Celan eller Nelly Sachs. I själva analysmomentet 

kan man få märkliga insikter. T ex att dessa lyriska texter har mer samband med en påverkan 

från andra texter än något slags autonom livsvärld. Är det synbart eller skulle dikten 

(grammatiskt) kunna tydliggöra fler relevanta tolkningsmöjligheter: alla dina blad fladdrar…

andra sidan säger åt mig …att komma?  Nej, bilden står i sin traditionella ram. Jag får inte 

med min analys (även om det gäller min egen text) göra mer än att tolka, visa hur denna

(rationella) sida väcker tankar om dikten, om diktens väsen.  Bladen indikerar andra sidan, 

nämligen sin (bladets) andra sida. Emotionellt upplever jag denna andra sida med sin mycket 

tilltalande ådring hos mina referenspoeter. Jag tror att det är denna ådring som man bör spåra 

upp för att komma åt en dikts blodsförråd, som kan få en naturlig cirkulation med hjälp av 

associationerna. 

Du har sagt att det är på stranden vi ska träffas. 
Om vi tappar varandra i vågorna ses vi på stranden. 
Det kallar på oss, gräset. 
Det gråter, det kallar, 
det säger att vi är nära. 
Dina fingrar är lika rädda som de strävaste blad,
och jag skär mig på dem, 
jag skär mig av misstag, 
jag tror att alla bilder som du har sett av mig på ytan
skeppas bort och förstörs. 
Du drar dig undan och ställer dig bakom ett grässtrå
som vajar i vinden. 
Månljuset ser dig innan du sluter dina ögon
och försvinner. 16

                                                
16

Ur diktsamlingen till Narcissus’ minne (mitt manuskript).
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Scenen är fortfarande den första, denna dikts första, och det är ekvivalent med scenen där man 

sitter ensam och speglar sig i sin egen text. Det finns ingen Narcissus, ingen källa, och 

spegeln är nämare bestämt ett vattenbryn.  Det finns en förtvivlan, en rädsla, men även en 

resignation. Det är sinnenas efterlek, det oförnekliga kärlekstraumats hägring. Men man kan 

tolka dessa bilder konkret och se en strand, vågornas andningsrytm, handens fingrar mot

sävens vasshet. Jag skulle gärna ge efter för lockelsen att sjunka in i den hermeneutiska 

möjligheten att tolka, kanske gå ännu längre, och med analysens legitimitet börja tänka med 

bildens möjlighetshorisont: strand, vågor, säv, fingrar – att ha handen i vattnet och skära i det. 

Jag vill inte se motstånd överallt, men dessa texter söker tematiskt upp mötandets domän. Vi 

kan referera till den psykoanalytiska ideologin, vi har tidigare varit inne i den apropå 

drömmen, och sett hur texten kamouflerar det som den vill prata om. Ett kraschat förhållande? 

Eller ett förhållande som inte gick längre än vågorna, till brytningsgränsen. Man kan se en 

komplicerad symbolik här, t ex att kvinnan skär sig med minnesbilderna om sin förlorade för 

att lindra sin smärta. Varför inte det konkret välkända rakbladet? Ska jag nå dit med mina 

texter, eller "räddade" jag kanske denna tänkbara smärtlindringsmetod just därifrån, i denna 

inte riktigt tidsenliga poesi?  Om man bara kunde röra vid den svårdefinierbara laddningen i 

metaforen du sluter dina ögon och försvinner med blicken. Den perfekta

biograf(iska)avlutningsrepliken. Men dessa rader vill mer än att bara beskriva, de vill vidröra 

någonting som de inte når. 17

Sammanfattande diskussion

Vad är skillnaden mellan att försöka samla självbiografiska tillhörigheter och att placera en bit 

av sitt eget liv under ett förstoringsglas? Det först nämnda är ett rekonstruktionsarbete med en 

relativt lätt igenkännbar struktur och den senare ett äventyr i den mening att man inte kan vara 

tillräckligt förberedd för det som man ska upptäcka. Att skriva litterära texter, om jag försöker 

summera mina oavslutade erfarenheter, liknar en oviss undersökning. Känslan av att 

någonting är täckt inom en blev den psykologiska premissen som jag personligen kopplade till 

mitt skrivande. Med andra ord, att skriva för mig betyder fortfarande att upptäcka. I denna 

uppsats gjorde jag ett försök att nyansera och ta in andra aspekter än bara den 

självförverkligande drivkraften. Att mina texter bokstavligen hamnade i 

                                                
17 Anders Palm, ”Att tolka texten”, s. 189-203.
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speglingsproblematiken visade sig vara en bra plattform att se sig omkring på. Det var ganska 

relevant att processen började handla om ett upphöjt uppmärksamhetstillstånd: man läser med 

sina av skrivarkursen inställda ögon. Och man läser med ett nyskapat krav och ett slags ännu 

okänt, inte formulerat syfte. Det är en upptäcktsresa som har sina sambandsviloplatser, och 

det är på dessa platser man också upplever ett slags förståelse. Men vilken är denna 

förståelse? 

Svaret hittar man förmodligen i referenslitteraturen, som i det här sammanhanget delades 

upp i det skönlitterära och det litteraturvetenskapliga. Det skönlitterära är stilens skola. Jag 

läser inte längre enbart för njutnings skull. Min läsning förändrades av mitt skrivande och mitt 

skrivande förändrades av min läsning. Mötet med litteraturvetenskapen, att försöka förstå sig 

på olika tolkningsmetoder, var oundvikligt. Genom litteraturvetenskapen utvidgades min 

skönlitterära vy och genom den skönlitterära vyn utvidgades mitt behov av att lära känna de 

litteraturvetenskapliga, ofta mycket inspirerande, upptäckterna. 

Om vi försöker komprimera vad uppsatsen har tagit upp får vi fram en bild som 

överensstämmer med vissa komponenter från de befintliga litteraturvetenskapliga metoderna. 

De psykologiska förutsättningarna har sina länkar till den psykoanalytiska tolkningsmetoden. 

Det nära självbiografiska stoffet kan ha koppling (bara som metod, inte som relevant 

möjlighet) till den biografiska litteraturforskningen. Betraktandet av den skönlitterära 

referenslitteraturen säger något om intertextualitet (även om mina analyser inte konkret pekar 

ut det identifierbara i texterna). Strukturalism…post-strukturalism, en skymt av 

dekonstruktion? Strukturen sipprar in i mina texter och löses upp som tid, rum och händelser 

och, (uppfattar jag det som), sträcker sig mot mytologin som ett slags mät- och 

sammankopplingsbar större enhet. Genom att göra några blygsamma 

betydelseundersökningar, belysa motsägelser, stanna vid det paradoxala, snuddar 

diskussionen vid en metod som kanske gräver djupare än de andra. Men jag tror att uppsatsen 

huvudsakligen har en hermeneutisk tendens. Den närmar sig texten med en förståelseönskan, 

och eftersom betraktaren, läsaren och författaren råkar vara samma person skapar det en 

direkt återkoppling. Lite hypotetiskt skulle man kunna leta vidare efter den pendlande 

påverkan: texten öppnas av läsaren – läsaren öppnas av texten. Och ur denna process föds den 

nya texten. Individen med sina nyskapade intellektuella förutsättningar skriver en ny text 

(flera nya texter).        
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Bilaga 1
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Bilaga 2

Arsinoë

Jag lindar, jag lindar dessa remsor
Över min älsklings ögon, över dess själ
Med brunt, nästan utplånat bläck
skall jag skriva på mina linneremsor
hemliga tecken
och jag skall linda dem som en vaggsång
runt om min älsklings själ –
O aldrig utgjutna salvor
O smala remsor
lindade i varv på varv av konstrik flätning!
Liknar du inte redan en fjärilspuppa
sådan den hänger i rosenbusken!
Du med de stora ögonen jag gav dig!
Du med det obefläckade anletet!18

                                                
18 Gunnar Ekelöf, Samlade dikter, s. 239.


