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Abstract in English

Seventeen students in Creative Writing at the Växjö University who terminated in January

2005 published chosen texts in an anthology by the name Förflyttningar (Movements). The

aim of my study is to analyse how they explore and describe our time in the western world.

The question is; what is being written now and here?

I have chosen as theoretical background the Italian philosopher, Umberto Galimberti,

who has made a study of the West from moral and ethical perspective. His conclusion is that

we live in a world with seven new sins. The new sins are collective defects within all

westerners. Umberto Galimberti has the new ones listed, they are consumerism, conformism,

boldness (unshyness), sex addiction, sociopathy, denial and emptiness.

All texts from the seventeen writers are described in a few lines with a following

general view of my impression of theme in the three genres, lyrics, short stories and novels.

My analysis gives as a result that the seventeen writers in the Northern Hemisphere, in

no way have a different opinion of the world than the Italian philosopher has. The seven new

sins are all here among us and they are all described in varied way and fashion, but they do

exist and are living in the texts published in Växjö last year. In fact, the vices spark the world.



4

Inledning

Vid Växjö universitet finns en utbildning inom det litteraturvetenskapliga ämnet som heter

”Kreativt skrivande”. Den har genomförts under flera år och omfattade 60-poäng. Från

vårterminen 2006 utökas den till 80 poäng. Den genomförs på halvfart och syftar till att

utveckla och fördjupa de studerandes förmåga att skriva väl inom någon känd genre; epik,

lyrik, essäistik och kritik.1 Det betyder att de i kursen som i januari år 2005 lämnade sina sista

texter, då hade avslutat tre års studier.

Dessa författare kan nog sägas representera okända författare som kan sitt hantverk. De

kan skriva men än så länge har det främst varit för den interna kretsen som består av

kamraterna inom kursen samt dess lärare. Några av dem har dock debuterat i skilda

sammanhang. De författare som så önskade, i den kurs som avslutades i januari 2005, fick en

liten del av sina texter publicerade. De valde själva sin egen text. Det fanns inget tema eller

gemensamt uppdrag. Antologin, med namnet Förflyttningar Kreativt skrivande i Växjö2, kom

ut inom ”Lagerkvist-serien” i februari 2005. Den är på 226 sidor med texter av sjutton

författare. Redaktörer är de två ansvariga lärarna, Tommy Olofsson och Vasilis Papageorgiou,

vilka även skrivit förord och vinjettext. De skriver i sitt förord bl. a. att: ”Vi utbildar inte bara

potentiella författare utan även uppmärksamma läsare och uttolkare av vår samtid, som efter

genomgångna kurser på ett betydligt mer kompetent sätt än tidigare ska kunna ta ställning till

litterära verk.”

Det finns otaliga berättelser och texter om andra tidevarv och andra platser på jorden

men någon måste berätta om denna tid och vårt lilla hörn. Om inte det sker kommer frågan

om vi alls finns till. Mitt mål är att undersöka hur dessa sjutton författare i sina egna texter

uttolkar vår samtid och vad de vill att vi andra ska läsa från denna tid.

De sjutton texterna tänker jag ha som empiri i min uppsats. Dessa författare har vissa

saker gemensamt, språket med ett undantag, utbildningen, den geografiska hemvisten och

säkert mycket annat. Det som avgjorde publiceringen är att de råkar tillhöra samma årskurs

inom en utbildning. Därför fick de sina texter i antologin. Den kurs de gått har givit

förutsättningarna för att författarna har kunnat samarbeta med varandra, antingen det är

genom kritik eller med annan hjälp vilket kan skapa en gemenskap. Det framgår dock att var

och en är en egen författare som skildrar den värld denne författare själv väljer, det är således

inga beställda texter, utan en av personliga skäl vald tolkning. Det är den tolkningen jag

                                                  
1 Växjö universitet, Institutionen för humaniora, Kursplan, Kurskod LIC110, Kreativt skrivande, beslutsdatum
2003-11-06.
2 Förflyttningar Kreativt skrivande i Växjö, Tommy Olofsson och Vasilis Papageorgiou, red., Växjö 2005.
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undersöker. Jag låter denna grupp representera sin tid och sin plats. Med andra ord; tiden är

sjätte året in på det tredje årtusendet efter vår tideräknings början och platsen är en del av

västerlandet, liten och isolerad, men dock en del av västerlandet. Nu och här, således gräver

jag där jag står.3

När jag skrivit uppsatsen har jag haft begreppet ”essä” som ledstjärna. Det ordet har för

mig dubbel betydelse, dels ett högt krav på skärpa och analys, dels att min egen text kan

innehålla drag av personlig stil. Det är samtidigt en allvarlig form, jag känner trycket, men jag

ville under arbetsprocessen undvika det strikta, möjligen formalistiska i begreppet ”uppsats”.4

Texterna har en del gemensamma drag. De har tillkommit under samma tid och publicerats i

en antologi med ett förord. Författarna har varit gemensamt verksamma under tre år, de är

sannolikt väl bekanta med varandras texter, de har kunnat läsa dem och varianter av dem

under tillkomsten. Det finns en omfattande dokumentation av tillkomst och utveckling, den

lämnar jag därhän, den är dessutom inte tillgänglig för en utomstående.5

I uppsatsen har jag valt att gå direkt på det för mig intressanta, författarens slutgiltiga

version som denne själv valt. På det viset undviker jag det jag finner mindre betydelsefullt,

det är inte processen i skapandet som är viktigt för mig utan endast slutresultatet. Texterna

räcker väl. Uppsatsen håller sig därför till de publicerade texterna, intet annat. Tolkningen av

texterna är min, endast min. I mitt val av dessa texter, tidigare praktiskt taget okända och

opublicerade, har jag försökt komma så långt som möjligt från den välkända textens

förbannelse, att varje försök till ny- och omläsning riskerar att upplösas i hänvisningar till och

meningsutbyten med alla föregående tolkningar. Jag har med hänvisning till de förhållandevis

korta texterna, samtidigt som författarna är många, undvikit direkta citat ur deras text,

avsikten är att öka läsbarheten i denna uppsats utan att dölja det viktiga, då fotnoter ger

hänvisningen till den grundläggande texten.

Uppsatsen hoppas jag har en personlig ton med rätten för mig att hålla en öppen dörr

mot egna estetiska omdömen och min högst egna tolkning av den text sjutton författare valt

att publicera. Jag vill för klarhetens skull nämna att jag är flyktigt bekant med några av dem.

                                                  
3 Det finns en förebild för uttrycket. Sven Lindqvist, Gräv där du står– hur man utforskar ett jobb, Stockholm,
1978.
4 Horace Engdahl, Den romantiska texten En essä i nio avsnitt, Stockholm, 1986, avh., tar upp frågan om essäer i
det post scriptum som bifogats samt i förordet, s. 8.
5 Tekniken inom utbildningen i ämnet ”Kreativt skrivande” är att allt publiceras inom en konferens som är
tillgänglig via First Class och öppen för dem som går utbildningen, där allt bevaras och sparas. I utbildningen
ingår att kommentera kursdeltagarnas texter.
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Det är oundvikligt i en värld så liten som den vi verkar i, således som studerande vid ett litet

universitet.6

Syfte och fråga

Syftet med denna studie är att undersöka hur de sjutton författarna uttolkar vår samtid och vad

de vill att vi läser om den. Frågan blir: Vad skrivs nu och här?

Teorier och metoder

Det verkar rent allmänt som om den anglosaxiska världen dominerar inom litteraturen och

litteraturvetenskapen. Det engelska språket har blivit viktigare än något annan främmande, det

kanske är lika viktigt eller viktigare än svenskan. De teoretiker som skriver på engelska kan

med viss säkerhet anta att de blir lästa även i Sverige. Jag har inget emot det, det är det enda

språk förutom svenskan där jag rör mig med viss säkerhet, men, trots det, väljer jag min

teoretiska förebild på kontinenten, i Italien. Möjligen försöker jag i detta visa en sorts

nyfikenhet mot det jag är ganska obekant med. Vilket inkluderar språket.

Tänkbara rubriker för analysen, som sorteringsbegrepp under ett begrepp som ”vad”,

kan vara den indelning som den italienske filosofen, professor Umberto Galimberti upprättat i

sin I vizi capitali e i nuovi vizi, ”Dödssynderna och de nya synderna”.7 Umberto Galimberti

undervisar vid Ca' Foscari-universitetet i Venedig i ämnet filosofisk historia/ historiefilosofi

och han har en omfattande utgivning över åren, mest om relationen människan och

tekniksamhället.8 Han behandlar bl.a. produktionen som en fråga utan mening i humanistisk

tradition, endast en fråga för sin egen sak. Vidare är han intresserad av hur människan

definierar sig själv, där det tidigare var vanligt att säga vem man är men numera vad man gör.

De nya sju synderna är enligt Umberto Galimberti en form av kollektiva defekter hos oss alla

i egenskap av västerlänningar.9 De sju nya synderna presenteras utförligt nedan.

Vi talar här om en form av moralfilosofi, etik, som i sin normativa form föreskriver

moral. Moraliska värderingar handlar om endera plikter eller goda handlingsmål. Bland

filosofer finns en diskussion om huruvida en moralisk värdering överhuvudtaget kan besitta

                                                  
6 Jag går den kurs som följt året efter, även vi författare i den har haft möjlighet till publicering. Den antologin
har namnet Skiftningar och har samma redaktörer, etc.
7 Umberto Galimberti, I vizi capitali e i nuovi vizi, Milano, 2004. Jag har för eget behov tolkat innebörden i hans
text utan att göra en exakt översättning, således till den yttre gränsen för min egen italienska. Jag har fått hjälp i
detta av Emilia Jonasson, språkstuderande vid Växjö universitet. Någon annan översättning har jag ej funnit.
8 www.filosofico.net/galimberti.htm
9 När Umberto Galimberti skriver ordet ”vizi” avser han egentligen motsatsen till det svenska ordet ”dygd”.
Synd, ”vizio”, är något missvisande då det på italienska har en mer religiös klang än det svenska begreppet.
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moralisk giltighet.10 Det som kännetecknar den filosofiska etiken är att den, förutom att

föreskriva, också bemödar sig att ge stöd för och systematisera sina moraliska värderingar,

vilket således är fallet i den indelning jag väljer. Jag skiljer inte mellan den typ av moralisk

värdering som omfattar plikter (”man bör och skall göra …”), eller den som anvisar vilka

handlingsmål som är goda och åtråvärda (”… är gott eller värt att eftersträva”).11 En

avvikande uppfattning, mot den normativa etiken, är den som företräds av den engelska

filosofen Elisabeth Anscombe som menar att en sådan moraletik kräver en fast grund vilket

den saknar. Man ska, enligt Elisabeth Anscombe, i stället använda olika moraliska begrepp i

olika situationer.12 Hon menar att en moralisk bedömning görs när någons agerande beskrivs.

Jag gör ingen egen prövning och tar inte ställning i denna fråga, utan jag använder den

moralfilosofi som Umberto Galimberti valt att redovisa, men i den mån de sju synderna

avviker från det jag uppfattar som en mer gängse syn i min värld anger jag detta.

Det finns anledning att något kort belysa och översiktligt beskriva de traditionella

dödssynderna som de kan uppfattas i nutiden. Alternativ beteckning kan var huvudsynder

men även uttrycket kardinalsynder används. De är: frosseri, girighet, vällust, vrede,

likgiltighet, avund och högmod. De tio budorden talar inte om synder utan om onda

handlingar. De kan vara avgudadyrkan, mord, stöld eller äktenskapsbrott, etc. Dödssynderna

är däremot destruktiva attityder hos den enskilde personen, vilka i sig kan leda till icke

önskvärda handlingar av denne. Girighet kan leda till stöld, vrede till mord, etc.

Dödssynderna har sin grund i en äldre tradition som beskriver laster. Eviagros av Pontikos

(345-399) talade om åtta grundläggande laster. Leda och bedrövelse blev på sikt

sammanslagna till likgiltighet medan äregirighet kom att kallas avund. Gregorius den store

(död 604) satte högmodet först i listan, men från 1200-talet är ordningen normalt den som

anges ovan.13

Synden kan vara den enskilda handlingen, men kan även omfatta attityder. En

destruktiv attityd kan leda till synd. Detta blir tydligare om begreppet synd ersätts av

begreppet last. Lasterna är drivkrafter, således de som i djupet styr våra handlingar och

livsmönster. De har delvis sin grund i naturliga behov med en biologisk förankring. Därmed

kan det destruktiva omvandlas till en positiv kraft för att driva på i livet. Med upplysningen

                                                  
10 Filosofilexikonet, red. Paul Lübke, Forum, Stockholm, 2003, s. 143-144 under ”Etik”.
11 Inom filosofin är detta annars en avgörande skillnad mellan en grupp filosofer som kallar sig teleologer (efter
grekiskans telos, ändamål) och den andra som kallar sig dentologer (efter grekiskans deon, plikt).
12 Joakim Molander, ”Moralfilosofer ger motstridiga svar”, Svenska Dagbladet understreckare 2004-12-09.
13 Inga-Märtha Ericsson, De sju dödssynderna, Göteborg, 2000, s. 10 ff. har en översikt med
bakgrundsbeskrivningar till det traditionella syndabegreppet.
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relativiseras syndabegreppet, enligt Bernard de Mandeville, A Modest Defense of Public

Stews, 1724, är det lasterna och inte dygderna som driver utvecklingen framåt.14

Umberto Galimbertis sju nya synder, eller kollektiva defekter, kan inordnas under

följande rubriker: konsumism, konformism, oblyghet, sexfixering, sociopati, förnekelse samt

tomhet. Dessa sju nya synder är, enligt Umberto Galimberti, antingen nya i betydelsen att de

inte fanns, eller nya i betydelsen att de tidigare fanns i så begränsad omfattning eller på ett

sådant sätt att de inte gick att känna igen som tydliga drag i den mänskliga naturen.15

Som framgår av inledningen finns idag ett fokus på den angloamerikanska

litteraturvärlden. Jag har försökt finna en balans genom att som grund för analysen använda

en sydeuropeisk teori om synder. Jag utvecklar inte närmare dessa begrepp här, utan jag

inleder kommande tolkningsavsnitt med en översikt och definition av den aktuella synden, för

att inom varje avsnitt analysera hur de sjutton författarna beskriver och gestaltar hur dessa

synder kan uppfattas av dem. I och med att författarna är så pass många som sjutton, uppfattar

jag dem som ett kollektiv. Var och en skriver sin text och har sin stil, men jag låter dem bilda

en gemensam röst som tolkar vår tids syndabegrepp i den värld där jag är verksam.16

Jag har som utgångspunkt i min analys av antologins texter valt ur en teoretisk grund

som presenteras nedan. Min presentation gäller endast den text de sjutton författarna valt att

publicera. Den som vill veta mer om författarna kan läsa en eftertext i antologin

Förflyttningar, där anges deras namn, ålder, bostadsort, yrke eller sysselsättning, tidigare

skrivarerfarenhet och varifrån det aktuella textavsnittet är hämtat. Vidare presenteras

eventuella tidigare publiceringar.

För att använda de texter jag valt, ur antologin Förflyttningar, måste jag således läsa

dem. Frågan är bara hur jag skall göra detta. För avsnittet nedan har jag min grund i flera

källor. Först är det egna anteckningar från seminarieserien våren 2005 inom kursen

Litteraturvetenskapliga positioner (HUX 107) med seminarieledarna Christina Angelfors,

Lars Elleström, Eva Löfquist, Maria Olausson samt Bärbel Westphal. Vidare använder jag

standardlitteraturen i kurs LID 18217 i första hand av författare som Jonathan Culler, Keith

Green och Jill LeBihan samt Sören Kjörup.18 Det finns vidare en god översikt av teorier i

                                                  
14 Bernard de Mandeville, A Modest Defense of Public Stews, 1724.
15 Umberto Galimberti, I vizi capitali e i nuovi vizi, Milano 2004.
16 De sju nya synderna, enligt Umberto Galimberti, finns delvis kommenterade av författaren Lars Hermansson i
Svenska Dagbladet  ”Dödssynderna och de nya synderna”, understreckare 2004-11-14.
17 Se litteraturförteckning kurskod LID 182, Dnr 00:12D, Institutionen för humaniora, Växjö universitet.
18 Jonathan Culler Literary Theory 4 Very Short Introduction, Oxford 1997, Keith Green och Jill LeBihan
Critical theory and practice a coursebook London och New York 1997, Sören Kjörup Människovetenskaperna
Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori, Lund 1999.
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allmänhet på Norges radios hemsida om läskonst.19 Inom utbildningen Kreativt skrivande är

frågan ständigt aktuell och föremål för debatt vid samtliga seminarier.20 Det som följer i

kommande stycken är således en sammanfattning av de teorier och metoder jag använt i min

läsning av texterna i Förflyttningar.

Inga texter är objektiva eller enkla att tolka, även om den formalistiska skolan inom

litteraturforskningen hävdat detta. Jag ser inte att texten och dess uppbyggnad eller struktur är

tillräckliga förutsättningar för att tolka och förstå i min analys som bygger på tanken att göra

innehållsanalys. Min avsikt är att använda metoder som ger grunden för en tematisk/

motivistisk analys. Det finns andra sätt att skilja ur det som är avgörande i en text. Ett sätt är

att använda den tyska receptionsteorin som bygger på att studera hur historien uppfattar

litteratur och hur mottagandet påverkar och avgör hur läsningen sker av texterna.21 Ett annat

sätt är den anglo-amerikanska teorin om reader-response.22 Den som läser, i detta fall jag, är

den som skapar texten i läsögonblicket och därefter. Jag är ingen konsument av texten. Jag

skapar texten och gör den till litteratur. Mot denna uppfattning kan sättas en teori om att det

affektiva, känslomässiga, i läsarreaktionen är en feltolkning.23 Det felslut som ligger i detta,

”det affektiva felslutet”, är en skildring av hur läsarens egna subjektiva tolkningar och svar

ersätter den text som är skriven. Det subjektiva har ingen plats. Detta nykritiska sätt att tänka

och resonera bygger på att ”läsaren” inte finns och inte är ett begrepp. Det finns ett begrepp

”det intentionella felslutet” som bygger på tanken att texten har en mening samt att

författarens intentioner antingen framkommer i texten, och då blir ointressanta, eller inte

framkommer, varför de är betydelselösa av detta skäl.24 Nykritikerna förutsätter alltså att det

finns en läsare och att denne kan förena kontraster i sin tolkning. Det är nog svårt utan en

läsare, i denna uppsats är det jag, och från det ögonblick denna uppsats blir offentlig, är det

du. Tolkningen av andras texter, som i antologin Förflyttningar, kan jag göra men tolkningen

av min text i denna uppsats är din. Endast din, du som läser nu.

Det är inte endast läsaren som finns som sådan utan läsaren är också ett begrepp för

författaren. Texten är inte längre dennes exklusiva egendom och en av denne skapad objektiv

                                                  

19 www.nrk.no/nyheter/kultur/lesekunst/teorier/
20 Se fotnoterna 5 och 6.
21 Se Hans-Robert Jauss Toward an Aesthetic of Reception, Brighton 1982
 och Wolfgang Iser The act of reading :a theory of aesthetic response, London 1978.
22 Se Norman Holland Poems in persons a psychology of the literary process Christchurch, N.Z. : Cybereditions,
2000., Stanley Fish  Artikel ”Is there a text in this class?”. www.sil.org/~radneyr/humanities/Fish1982.htm
23 Ivor Armstrong Richards Practical Criticism, London 1929.
24 Kallas ibland ”det intentionala felslutet”. Grunden är en uppsats av M C Beardsley & W K Wimsatt "Det
intentionella felslutet" & "Det affektiva felslutet", ingår i Modern litteraturteori: från rysk formalism till
dekonstruktion, Lund 1993.
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storhet, utan texten omvandlas och förändras med hjälp av läsaren. Texten i sig betyder inget,

endast när den läses har den mening och först då kan den förklaras. Frågan är om texten

överhuvudtaget finns alls. Finns texten om den inte är läst? En radikal tolkning kan vara att

svaret är nej. Det är först i läsningen texten skapas.25 Läsaren är delaktig med andra ord. Den

författare som vet det skriver in läsaren i sin text. Texten kan även ha en struktur som direkt

vänder sig till läsaren. ”Nu skall du få läsa berättelsen om mitt liv som litteraturstuderande vid

Växjö universitet.” Detta är en beräknad, explicit, metod och syftar till att öppet vädja om ett

gensvar hos läsaren. Denna metod är enkel att använda och öppen för alla. En annan metod är

de texter där författaren implicit, underförstått, inte tilltalar läsaren direkt men denna finns där

ändå. Som redskap i analyser är det en fruktbar metod då den kan öppna upp texten och

avslöja det fördolda. Det betyder att den presenterade texten, på samma sätt som vid en

öppen, explicit, vädjan enligt ovan, bjuder in till reaktion och gensvar och att författaren är

medveten om denne läsare som en påvisbar faktor i texten och att placeringen där är medvetet

gjord. Det finns ett uttryck ”implicerad läsare” skapat av Wolfgang Iser, med detta avser han

att en text aldrig är färdig, att innebörden inte är given och att det alltid finns platser i en text

som är obestämda och kan kallas tomma.26 Tekniken i läsningen är en relativt enkel metod

och bygger på att läsaren aktivt söker de delar i texten som kan ha skilda betydelser och att

den fortsatta läsningen och tolkningen fokuserar på dessa luckor i texten.27 Ett ensidigt

användande av denna lästeori ger inte tillräckligt, den kan behöva kompletteras med andra

litteraturteorier. Jag behandlar därför några i kommande avsnitt.

Feminismen har en roll som upptäckare av en kvinnokultur inom litteraturens breda

område. Mycket grovt och översiktligt kan den feministiska litteraturen delas in i tre faser.28

Den inledande fasen var en ”feminin” period, cirka 1840-80 med en skildrad kvinnlighet på

mannens villkor. Nästa period, ”feministisk”, fram till omkring 1920 innehåller en serie

kvinnor som är kämpande och aggressiva och som skildrar utopiska samhällen baserade på

kvinnors makt. Den tredje fasen, fram till vår tid, är en ”kvinnlig” tid med sin grund i en

särpräglad kvinnlig estetik. Den feministiska litteraturforskningen har numera sin grund i ett

perspektiv på kön och makt och en uppdelning mellan mäns och kvinnors roller som författare

och kritiker. Tekniken är att problematisera sig själv med en metod från de postkoloniala

studierna inom andra områden, här överfört till litteratur av och för vita akademiska kvinnor

                                                  

25 Stanley Fish  ”Is there a text in this class?” www.sil.org/~radneyr/humanities/Fish1982.htm
26 Wolfgang The Implied Reader, London 1975, respektive The Act of Reading, London 1978.
27 Som historiker är jag väl bekant med tekniken, inom det ämnet gäller det att tolka den frånvarande uppgiften,
det dolda i historien, det gömda och medvetet undanstoppade. Där finns den för mig mest intressanta historien.
28 Indelningen i faser bygger på Elaine Showalter A Literature  of their Own, 1977.
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från väst. Om kvinnan är ”Den andra” i förhållande till mannen är den västerländska kvinnan

lika mycket ”Den andra” för kvinnor från den tredje världen.29 Den feministiska teorin bygger

på en avvikelse från det allmänna som är allt övrigt och därmed inte könsbetingat. Med detta

skapar de feministiska teorierna inom litteraturvetenskapen en större bredd och förståelse,

kunskapen om det avvikande ger perspektiv på det som tidigare uppfattats som det allmänna.

Den sätter fokus på frågor om skillnaden mellan åsikt, erfarenhet, kropp och identitet. Jag

uppfattar inte att feministisk forskning syftar till att besvara vad kvinnor, eller män,

egentligen är, utan frågan gäller om feminismen kan appliceras rent teoretiskt på en så konkret

verksamhet som litteraturanalys, då den statiska teorin behöver konfronteras med den faktiska

verkligheten, texten.30

Pragmatismen är en mer konkret metod som utgår från att läsaren ställer frågor till sig

själv om sin roll inom litteraturvetenskapen och vad läsaren själv vill uppnå.31 Grunden är på

sitt sätt teorilös i den meningen att ingen teori förkastas och ingen accepteras utan

övertygelse. I stället är det läsarens förhållande till både sig själv och till författaren som

kommer i fokus. Det baseras på det personliga engagemanget i handlandet och i den aktuella

analysen. Det är med andra ord ingen mekanisk tolkning utan en personlig. I denna

beskrivning ligger frågan om var vetenskapen kommer in, då den pragmatiska tanken i så hög

grad bygger på läsarens personliga uppfattning. En uppfattning som blir offentlig och som kan

debatteras betyder att den måste hävdas med förnuft och vettiga argument. I den öppna

diskussionen kan denna uppfattning vara en ståndpunkt som behålls eller förkastas. En

absolut och evig sanning blir den aldrig. Det är först i förhållande till andras syn och mening

som den är intressant och betydelsefull. Om andra läsare anammar tanken har den bärighet,

om de andra går vidare och söker sig därifrån finns ingen gemenskap och därmed upphör

diskussionen. Det finns många tolkningar men ingen enhetlig. Det finns många sätt att

tillbakavisa en tolkning men det finns ingen regel för hur detta skall gå till.

Då jag har sjutton författare att analysera med vitt skilda texter, vilket framkommer

nedan, har jag valt att använda några skilda teorier och metoder enligt ovan som utgångspunkt

i min läsning. Fördelen är att jag kan välja vad som passar den enskilda texten och dess

karaktär. Det har vidare varit intressant och givande att använda något av allt det som

teorikursen lärt ut. Nackdelen med flera teorier är att denna arbetsmetod skapar en mer

                                                  

29 Begreppet Den andra kommer från Simone de Beauvoir Det andra könet, 1973.
30 Se filosofen Eva Mark ”Jämställdhetsarbete med konservativa rebeller”, 2006.
31 Se grundläggande beskrivning av  William James Pragmatism: A New Name for som Old Ways of Thinking,
1907.
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svåranalyserad text här i denna uppsats, den underlättar inte heller jämförelsen mellan

författarna och deras texter, men detta har inte heller varit avsikten vilket framgår av

inledningstexten. Den pragmatism som anges i föregående stycke, med det personliga

handlandet, har haft betydelse för mig, det är den som är min bas i analyserna även om andra

teorier påverkat min metod där jag särskilt fokuserat på hur jag som läsare mottager texten,

vad som kan kallas ”reader-response-teknik”. Läskonst är svårt det och samtidigt lätt. ”Envar

skapar själv den bok han läser.”32

Texterna i antologin Förflyttningar

De sjutton texterna i antologin består av dikter, prosalyrik, noveller samt utdrag ur romaner.

Valet av genre har varit fritt. Vidare finns inom den aktuella utbildningen ingen ambition att

ha en gemensam estetisk plattform, utan författarna har uppmanats att argumentera för och

hävda sin egen estetiska grunduppfattning.33 Texterna presenteras här i bokstavsordning efter

författarens efternamn, antologin gör ett undantag för texten på engelska, den kommer där sist

och här först. Jag väljer att presentera de sjutton författarnas texter separat, motivet är att på

ett enda ställe kunna finna en överblick av de texter som är basen för min analys under de sju

syndabegreppen. För att finna ett system som kan gälla alla sjutton texter har jag valt följande

ingångar: språket, stilen, gestaltningen, intrigen, människoteckningen, miljöbeskrivningarna,

bilden av samhället, hur allt är genomfört samt hur stilen överensstämmer med innehållet.

Som framkommer nedan låter jag beskrivningen av de sjutton texterna omfatta ett tiotal

rader vardera. De är värda mer, men i detta sammanhang anser jag det tillräckligt. Här

kommer de.

Ingrid Coelho har en text på engelska med ett drivet språk och flyt i berättelsen. Stilen

är enkelt men skickligt beskrivande och gestaltar en liten värld med några udda personer löst

sammanfogade kring ett sunkigt boende i London. Miljöskildringen är tydlig och ger en

utmärkt inblick i vardagen för dessa personer och hur de är beroende av varandra, trots försök

till frigörelse. Det är ett samhälle som ger alla möjligheter för den som vill ta dem och vet hur

ersättningen för bruket skall betalas. Det finns en samhörighet mellan språk och innehåll och

sammantaget är det en novell med många bottnar.

Tobias Eng har tio korta texter omväxlande poesi och vad som närmast kan tolkas som

prosalyrik. Det är ett avskalat, lätt, nästan dansant språk som med elegans för läsaren in i en

                                                  
32 Ordspråk tillskrivet Ragnar Rudolf Eklund, citat Maria Bolander Funktionell svensk grammatik, Stockholm
2005, s. 217.
33 Se förordet i Förflyttningar.
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värld av närhet och omvärld. Stilen är med sin omväxlande karaktär lockande och

överraskande. Där gestaltas i korta vändningar några skilda personer i relation till ett jag. De

få människoteckningar som finns är knivskarpa och säkra i sin naturlighet. Allt i text och stil

känns säkert och oförädlat i sin uppriktiga utformning.

Karin Filipsson har skrivit en novell med fyra korta introduktioner och en längre

huvudtext med säkert språk och en utmärkt känsla för komposition och rytm. Stilen är

självklar och passar väl till temat som är en kvinna och hennes relation till några män, nära

och vänner. Hon bygger upp en spänning som får sin förklaring i det egna jagets lockelse av

de oväntade och främmande i en värld som inte är där hon är. Personerna runt henne är lösa

och diffusa och tjänar endast till att skapa relief till den egna inre kampen och spänningen. De

skilda miljöerna kommer naturligt fram i några alldagliga fraser som passar väl in för att

vända blicken och intresset mot det väsentliga, hennes egen utveckling och förändring.

Joakim Granlund har tio korta orimmade poem. Stilen är rak och okonstlad, med snabba

och uttrycksfulla uppfattningar. Några personer gestaltas och får formen av du, vi, jag samt

hon. Med enkla snabba ord som dimma, golvet, trädgård, blir vi varse omgivningen men rätt

som det är kommer tydligare bilder som innefattar skogen och havet samt hösten och lusten.

Med detta omväxlande språk får vi en tydlig känsla av att innehållet fått styra formen i

dikterna som varierar mellan fyra rader och tjugo. Hela sviten präglas av stor säkerhet och en

klar känsla för ordens valör och styrka.

Magnus Grönvall har med effektivt språk och driven stil skildrat ett fiktivt möte i

Saharaöknen under andra världskriget mellan en räv och en padda samtidigt som den fiktive

författaren till den berättelsen uppträder som tysk motorcykelordonnans och möter en tysk

fältmarskalk. Figurerna tecknas med enkla effektiva uttryck och den hårda avskalade och

krympta världen med krig och öken reduceras till de beståndsdelar som är förutsättningen för

att det sista mänskliga ska utplånas. Samhället står inför sin avveckling och avsikten med

texten är troligen att visa detta. Det är en skickligt komponerad intressant skildring av en

sluten, snart delvis glömd, värld.

Cristina Gustafsson har tre korta texter av novellkaraktär. Språket är tidvis fyllt av

metaforer som leder tankarna långt från den text där den nära världen skildras. De personer

som gestaltas är karikatyrer och det är därför svårt att urskilja individuella drag hos dem. Den

yttre världen skisseras mycket översiktligt. Det är ett samhälle präglat av sprit och

oförsonlighet men även av förändring och därmed hopp om förbättring.

Jenny Gustavsson har på tre svindlande sidor skrivit om en person som bestämmer sig

för att vidga sina gränser och gör sitt bästa för att omvandla en tanke till en bestämd handling,
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i det här fallet att hålla andan under vattnet i mer än fem minuter. Språket är säkert och väl

anpassat efter innehållet. Berättelsen är enkel men inte torftig utan ger en fin inblick i hur en

idé kan förändra en människa.

Margaretha Karlsson skriver en kort text om en kvinna som får en liten infarkt och hur

denna händelse påverkar hennes syn på livet och framtiden. Det är ett enkelt och jordnära

språk med många fackuttryck från vårdapparaten. Stilen är vårdad och gestaltar de personer

som kan förväntas i denna värld på ett sätt som inte överraskar utan bekräftar. Intrigen är

enkel med hennes egen förändring som målet inom en statisk värld. I snabba korta återblickar

får vi en uppfattning om en barndom med plåga och förnedring och hur hon med säkerhet

väljer sin egen väg. Det är en medveten text och självklar för denna korta skildring.

Gunilla Magnusson har en text om en kvinna som gör upp med sin barndom. Hon

skriver väl och utan onödiga svängar kommer berättelsen i enkla naturliga avsnitt. De

personer som skildras är lätt karikerade med kuratorn, fostermodern och fosterfadern,

skändaren. Intrigen är förväntad med inledning hos kuratorn, styrkan där och upplösningen

med skändarens självmord i skogen. Miljön finns med som en naturlig del och ger den värld

som behövs för att kvinnan i berättelsen skall framstå som avvikare och svikare mot den

världen, men samtidigt den ärliga mot sig själv. Det är en effektiv berättelse med ett förväntat

slut som traditionellt knyter samman trådarna och där händelser och karaktärer kompletterar

varandra och skapar en avlutad historia som samtidigt kan leda vidare till ny text.

Eleonor Moberg-Karlsson har fyra korta noveller med ett enkelt, närmast magert språk,

och en avskalad stil som troligen är vald för att gestalta människor i trängda situationer.

Intrigerna består av konfrontationer, ofta med enkelt brutalt våld mot ordlösa, försvarslösa

kvinnor. De män som finns är underutvecklade och miljön runt dem har samma karaktär. Det

är ett samhälle utan hopp och möjlighet.

Annika Nandorf skriver halvt realistiskt och halvt naivt första kapitlet i en tänkt roman

med en enkel och rättfram stil. Hon låter en ung flicka leva i en värld med hav och sjö och där

ställas inför miljöförstörelse från makthavarna. Mamma och pappa finns med och är så

lättlurade och naiva som behövs för att få flickan att framstå som begåvad. Djur talar och

vänner känns igen och rätt som det är minns flickan vad mormodern sagt om faran på havet

och hur folk från ytan kan hamna under vattnet. Det är en lättfattlig och rättfram berättelse.

Matthias Olsson har en novell med ett vardagligt enkelt språk, delvis dialoger, stilen är

avspänd och behandlar förhållandet mellan tre personer, mamma, son och pappa. Föräldrarna

är skilda och sonen skall på farfaderns begravning. Människorna skildras i korta drag och det

omgivande samhället kan anas som en mindre stad eller ort. Avsikten med texten kan vara att
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visa på sonens medlarroll mellan två vuxna, föräldrarna, och svårigheten för honom att klara

sin uppgift, särskilt på begravningsdagen. Det är en väl skriven novell.

Maria Sundin har med tydlig och realistisk stil gestaltat en kort period i en ung kvinnas

liv, en brytningstid med förlust av barn, missbruk men även uppvaknande som är självklara

ingredienser vid en nostalgisk återkomst till ett älskat sommarställe. Personerna runt henne

har de drag som kan förväntas av standardiserade karaktärer, det kvittar om det är kuratorn,

mamman, pappan, suparkompisarna eller den manlige barndomsvännen som bara är ute efter

en sak. Det finns ett drag av hoppfullhet i berättelsen och texten har en optimistisk underton

som återkommer i stil och språk.

Gith Thedvall presenterar fem korta kapitel ur en tänkt roman som skildrar hur en ung

kvinna dras till en man och blir svårt misshandlad och sexuellt utnyttjad av honom. Språket är

en realistisk prosa. Stilen är enkel. De personer som beskrivs symboliserar skilda roller;

kvinnan är oskuldsfull, mannen är ond, väninnan är ädel, dagispersonalen är hjälpare, etc.

Samhället finns som en kuliss liksom miljön runt ikring. Avsikten med texten är troligen att

visa en gängse uppfattning av det normala i dagens samhälle, dvs. mannen som djuret och

kvinnans som olycksoffret.

Marianne Wallin ger i ett utdrag ur en roman en skildring av några timmar ur en ung

kvinnas liv, där en fest och ett oväntat möte med en ung döende man är ingredienser i en

något förvirrad upplevelse. Samhället runt henne har de drag som finns i många mindre

svenska städer. Språket är ojämnt men avspeglar i detta den värld kvinnan lever i, med tonvikt

vid skillnaden mellan det borgerliga hemmet och världen med kompisarna som testar gränser.

Thérèse Wijk lägger fram några sidor ur en tänkt roman och visar hur en tonårig flicka

får vara med om en flykt i tid och rum några generationer tillbaka. Det är ett snirkligt språk.

En tydlig spänning mellan generationerna kommer fram och gestalten från förr har drag av fin

dam. Miljön och omgivningen påverkar berättelsen positivt medan samhället i övrigt är

fjärran. Avsikten med texten kan vara att visa hur spådomar och tarotkort, som kallas en

religion, påverkar den som väljer att tro på dem.

Ing-Marie Åhlander har en driven stil och ett flyt i språket som snabbt leder in i en

berättelse som skildrar det oväntade mötet mellan ett kvinnligt tidningsbud och en utslagen

gubbe. I effektiva meningar får vi bekanta oss med henne och den värld som hon fyller med

en självklar närvaro. Gubbens tankar om sin mormor och barndom med en flicka på stranden

bildar en fond till den värld som blev hans med en supande mor och sitt eget liv i

portuppgångar. Det är ett samhälle som är omhändertagande vid akutfall men som lämnar den

som är utanför i just den positionen. Avsikten med texten kan vara att visa på skillnaden
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mellan en person som kan uppfattas långt ner på skalan, tidningsbudet, och den som är längre

ner, uteliggaren. Det är väl genomfört och väl skrivet.

Reflektioner kring genre och form. Några drag finner jag gemensamma för texterna i

antologin Förflyttningar och följande beskrivande avsnitt delas in i tre stycken; lyrik, novell

och roman. I syfte att ställa dem i relation till andra nyskrivna texter har jag sökt en

sammanfattande översikt av vad som skrivs idag i Sverige, men förgäves, däremot inom de

skilda genren enligt nedan. Jag har inte valt den enskilde författaren, det skedde i en process

som ligger utanför min påverkan, mitt val gällde endast antologin som sådan. Till skillnad

mot författare som ger sig in på området att försöka skapa en översikt av den tidens mest

spännande författare, såsom Göran Hägg med sin 21 moderna klassiker34 eller antologin

Samtida Essäer om svenska författarskap35, vilka präglas av en ambition att göra ett urval som

styrs av vissa allmänna objektiva idéer om litterär livskraft och betydelse, har jag ingen sådan

ambition utan detta är endast ett nedslag i ett försvinnande kort ögonblick hos några tidigare

opublicerade författare som råkat hamna mellan två pärmar därför att de gick samma

utbildning vid samma tillfälle. Rimligen bör det ge en viss spännvidd och detta har präglat

min läsning av deras texter, samtidigt som det är näst intill omöjligt att försöka ge en översikt

av det som möjligen kan skänka glädje och förvåning i en annan tid. Olikheten i form är

uppenbar men jag analyserar den inte närmare, inte heller den högre eller lägre grad av

konstskicklighet som ligger i texterna. Direktheten i tilltalet, eventuella språkliga nyvinningar,

ett djärvare bruk av svåra och omöjliga ämnen är sådant som jag håller utanför min analys.

Däremot är jag, som framkommer av syfte och fråga, intresserad av ett oväntad perspektiv

som förändrar vårt sätt att se på oss själva och vår värld.

I ”Lyrikvännen” skriver studeranden Jasin Abdulssmed om att, när det tunga och

jobbiga i tolkningen av lyriken ligger bakom en, då återstår en känsla av lätthet, inte bara i

relation till känslan av tyngd som poesin faktiskt orsakar, utan en lättnad som är ett fenomen i

sig, även om det är förorsakat av poesin.36 Det är en uppfattning jag delar när jag läst dikterna

i antologin. Till det kommer min syn att lyriken är väsentlig för tanke, språk och form. Det

som återkommer är en täthet i betydelsen och meningen samt en reflektion över jaget vilket

förutsätter en i hög grad aktiv tolkning även av det som icke är skrivet. ”Det är till tystnaden

du skall lyssna” är inledningsraden i dikten ”Poetik” av Gunnar Ekelöf.37 Ingen annan genre

                                                  

34 Göran Hägg 21 moderna klassiker,1995.
35 Samtida Essäer om svenska författarskap, red. Lars Elleström och Cecilia Hansson, 1990.
36 Jasin Abdulssmed ”Berättelsen om en möjlig berättelse” i Lyrikvännen 4/05, s.68.
37 Gunnar Ekelöf Dikter, Stockholm 1983, s. 277.
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kan som poesin i några sentenser sammanfatta det överlägsna tänkandets innersta väsen och

känslans makt över förnuftet. I det återfinns min grundsyn på lyrik och det är denna som

präglat min tolkning och exempel på detta återfinns i flera av dikterna hos Tobias Eng och

Joakim Granlund.

En grov indelning av noveller kan möjligen vara efter två skilda betraktelsesätt eller

eventuellt tre. Det första gäller just vardagen, där författaren genom att välja en liten del av

det som kan vara var mans nära värld, låter denna lilla värld förändras och lyftas på ett sätt

som den vanlige betraktaren finner vara helt ny. Det är själva omdaningen och förändringen i

betraktelsesättet som är författarens roll och lyckas han vinner han sin läsare. I detta återfinns

textens förhållande till historien, verkligheten och samhället, således till de

meningssammanhang som omger den. Det andra sättet är det där vardagens lilla berättelse

slutar oväntat, i en överraskande knorr så att handlingen och innehållet tar över det som

annars kan ligga i form och språk. I det ligger en lek med läsaren, en lek som denne gärna

deltar i. Den tredje rollen för novellen kan vara dess unika och särpräglade förmåga att förnya

litteraturen inom språkområdet. Novellen kan som ingen annan genre visa oss det osynliga

utan att för den skull hemfalla åt transcendens. Novellens förmåga att hålla kvar bilden i

stället för att som romanen ständigt ha ett behov av att visa nästa bild i en outsinlig ström av

ord och fraser. Inom novellen leds läsaren genom en medvetenhet om den enda bildens djup.

Denna fördjupning ger förutsättningen för läsarens nyfikenhet på världen utanför denna enda

text. I det ögonblicket kan läsaren begrunda hur innebörden vidgas och blir oändlig. Jag

accepterar vilken som helst av dessa tre roller hos novellerna, men någon måste finns med för

mig och jag finner dem hos Karin Filipsson, Magnus Grönvall, Jenny Gustavsson och

Mathias Olsson.

”I varje romanförfattares verk ligger underförstått en vision av romanens historia, en

föreställning om romanen, en föreställning som inte kan skiljas från mina romaner, som jag

här försökt ge liv åt.”38 Så skriver den tjeckiske författaren Milan Kundera i förordet till sin

essä Romankonsten. Han visar här inga ambitioner att vara teoretisk utan han låter sina tankar

om romankonsten komma som bekännelser. Han visar på tre möjligheter för en

romanförfattare.39 Han berättar en historia (som Fielding), han beskriver en historia (som

Flaubert), han tänker en historia (som Musil). Milan Kundera fullföljer detta med att påstå att

under senaste århundradet finns en tidsanda som inte alls vill tänka längre, varför en

romankonst som bygger på eftertanke verkar omöjlig. I de utdrag ur romaner som finns i

                                                  

38 Milan Kundera Romankonsten Stockholm 1988.
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Förflyttningar kan inte heller jag återfinna eftertanken, men det är alltid vanskligt att dra

slutsatser ur delar tagna ur längre texter, men som framkommit ovan är det endast den utvalda

texten jag tar ställning till. Mot detta kan ställas en syn som presenteras av dramaprofessor

emeritus Ingvar Holm i De olydigas litteraturhistoria och andra essäer.40 Han pekar här på de

författare som vägrat att skriva på det sätt som var förväntat och lättillgängligt. Han visar att

sammanhang och kontinuitet inte ligger i ämnesval utan i författarens bedömning av vad som

är viktigt respektive oviktigt.41 Detta finner jag väsentligt i min tolkning, då det är innehållet i

texterna som intresserar mig i Förflyttningar. En tredje uppfattning kommer från den indisk-

brittiske författaren Salman Rushdie som hyllar romanen som oren, pluralistisk och öppen.42

Detta framkommer i den epilog som ingår i kulturchefens på Hufvudstadsbladet i Helsingfors,

Tuva Korsström, Berättelsernas återkomst, där hon är på spaning efter den europeiska

romanen. Tuva Korsström anser att i den roman som skrivs idag är allt tillåtet, allt. Så kan det

nog vara, tror jag också. De uppfattningar som tolkas ovan, av författare jag känner tillit till,

delar jag i stort. Det är en fråga om rik mångfald i romanens värld och den återfinns i

Förflyttningar.

Jag har således framför mig sju syndabegrepp och sjutton författare. Om var och en av

författarna skriver om samtliga sju synder blir det (7 x 17 = 119) nästan etthundratjugo

möjliga beskrivningar. Det är inte rimligt att göra en sådan översikt, den skulle blir alltför

staccatomässig och mekanisk. Jag satte en övre gräns till sjutton, således inte mer än en text

per författare. Begränsningen till sjutton texter bör rimligen ge utrymme för en mer

inträngande analys än om valet vore fler texter. Samtidigt ger denna begränsning en snävare

bild av det alla författarna vill visa. Jag rekommenderar därför att läsaren av denna uppsats

även läser antologin Förflyttningar, det är den värd. Mitt val av den enskilda texten bygger på

tanken att den ska vara representativ för författaren och var så tydlig att den kan leda till

någon form av slutsats. Då jag använder några skilda teorier och metoder i min analys, som

framgått ovan, har resultatet blivit att vart och ett av de sju syndabegreppen får fler eller färre

exempel ur texterna som underlag för mina slutsatser, allt för att skapa den bredd och

mångfald som jag uppskattar. Jag valde så att två av synderna endast har en text som exempel

medan de resterande fem synderna har mellan två och sex skildringar, allt för att visa hur stor

bredd antologin har. Andra val kan självfallet ge ett annat resultat.

                                                                                                                                          

39 Milan Kundera Romankonsten, s. 122.
40 Ingvar Holm De olydigas litteraturhistoria och andra essäer, Stockholm 2005.
41 Ingvar Holm De olydigas litteraturhistoria …s. 9-10.
42 Tuva Korsström Berättelsernas återkomst, Borgå 1994.
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Text om Konsumism i Förflyttningar

Produktion av varor och tjänster skapar även behov hos konsumenter, enligt Umberto

Galimberti, och han konstaterar att detta inte är något nytt. Det nya som medfört en

förändring är att den tekniska utvecklingen under de senaste decennierna, främst inom

medieteknologin, drivit upp takten i konsumtionen till den grad att det primära behov som

skall tillfredsställas inte är konsumententens behov av en vara eller tjänst, utan istället

produktionens behov av förnyelse. I sin förlängning är det ekonomins krav på tillväxt. Detta

medför i sin fortsättning en påtvingad konsumtion av varor vilkas grundläggande egenskaper

inte är att de skall användas av konsumenten utan endast att produkten förbrukas och lämnar

plats för nya. Mönstret känns igen från förra generationen då det blev billigare att köpa nytt

än att reparera det gamla, eftersom priset på reservdelar sattes så högt att valet gjordes enkelt.

”Kretslopp” heter en prosalyrisk text av Tobias Eng som handlar om hur någon

planterar en ampellilja i en gammal flaska och får liljan att leva evigt ur sin egen förruttnelse,

ett liv i såväl liv som död.43 Här visar författaren den yttersta polen i konsumtionen, livet som

inte konsumerar utan endast lever av sig självt, av sitt eget avfall, en evighetsmaskin som

vänder det moderna samhället ryggen med en alternativ bild till den Umberto Galimberti visar

och beskriver, med den perfekta konsumtionen som har ett enda syfte nämligen att producera,

i det här fallet endast sitt eget avfall, helt enkelt den perfekta konsumtionen med ett enda

syfte, således helt enligt syndateorin.

Min uppfattning är att författaren skildrar en konsumtion utan gränser för en produktion

som inte kan påverkas och styras. Det metaforiska i Tobias Eng, med den slutna världen inom

ett genomskinligt hölje där vi kan betrakta men ej påverka, är skickligt vald och jag använder

här en ren tolkning med grunden i reader-response, litteraturen skapas i läsögonblicket.

Tobias Eng använder sig av en fin teknik i sin berättelse, den om njutandet av

berättandets fria rörlighet, där han behåller nuet och låter det bli evigt genom att inte ge tiden

en horisontell dimension utan en vertikal, i detta visar han kontrasten till det traditionella mot

förvärvsnyttans raka streck där den väg som väljs följer den yttre världens krav på ständig

produktion och där år läggs till år, utan början och slut. Tobias Eng ger en dimension till, en

evig värld som inte kan ändras och påverkas. Tobias Eng har en upplösande skrift inom ramen

för det slutna rummet med en glasflaska som den yttre värld som kan tolkas som ett

universum med den eviga konsumtionen som drivkraften och därmed urkraften, det eviga

                                                  
43 Förflyttningar,  s. 10.
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livet. Han låter konsumtionen, enligt Umberto Galimbertis syn, vara såväl beständig som

föränderlig, inom denna paradox finns inte det uråldriga landskapet utan i stället det moderna

panoramat i det inre av en värld skyddad av glas. Det rör sig om konstens oavlåtliga utträde ur

den gamla enhetliga världen samtidigt som denna bejakas och blir målet för färden, den

världen ska bevaras inom sig själv, den är källan och grunden för allt. Hos honom finns en tro

på återgång och den förnyade möjligheten, en oförstörbarhet som har sin form och gestalt i

konsumismen, den eviga kraften.

Text om Konformism i Förflyttningar

Umberto Galimberti menar att ingen epok före vår har uppnått den likriktning, Konformism,

som vår har. Grunden är globaliseringen, där den ekonomiska liberaliseringens totala

dominans i västvärlden är en övergripande och allomfattande ideologi. Drömmen om en

bättre värld har ingen envåldshärskare eller diktatur kunnat förhindra. Idag ser alla, hur

förtryckta de än är, att det erbjuds ett alternativ genom den globala ekonomismen, särskilt

tydliggjord efter murens fall. Drömmen kan gälla en bättre position inom apparaten, men

ingen dröm om en effektivare apparat. Likriktningen gäller att fungera väl, inte att lära känna

sig själv. Efterfrågan gäller livsstilen och identiteten och därmed blir likriktningen,

konformismen, hög. Den påbjudna likriktningen, införd t.ex. från dem som har makten, är den

yttersta konsekvensen av denna konformism.

Annika Nandorf låter oss följa en ung kvinna som gör en sista resa på havet innan hon

skall in och omformas till en del av en stor värld, hon ska få samma form som andra.44 Hon

böjer sig inte för föräldrarnas auktoritet, men författaren visar omedvetet att detta inte är helt

givet, den unga kvinnan får plötsligt namnet Kärna i stället för Fenan som annars är

genomgående. Ett litet pip, det var allt. Hon är på väg att böja sitt huvud och är på väg mot

det som förväntas och det som stakats ut, hon söker sig till en identitet som kommer från

ovan, inte från sig själv. Ing-Marie Åhlander använder en mobb på en gata som likaren för

vad som skall vara det konforma i det samhället, en uteliggare är avvikaren, och skapar

genom sin existens det samhället som, i det här fallet, den nära mobben vill korrigera eller

eliminera. I det här fallet blir det uteliggaren som slås ihjäl, därmed finns endast det konforma

kvar, mobben med sina egna regler.

Min tolkning av texterna är att författarna har samma syn på det ofrånkomliga i

likriktningen, konformismen. När protesterna kommer är de med argument om en likriktning
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men med nytt innehåll. I de fall när en annan syn presenteras blir konsekvensen en total

uteslutning från samhället, där den egna identiteten inte länge syns och därmed inte heller

finns. Analysen av Annika Nandorf bygger dels på dekonstruktion, således motsägelsen inom

texten, Kärna som namn på Fenan, dels det ”intentionella felslutet” dvs. att Annika Nandorf

avser Fenan men skriver avsiktligt fel, Kärna, för att väcka läsaren till insikt om avvikelsen.45

Ing-Marie Åhlander kan uttolkas rent dekonstruktionsmässigt med sin skildring av

omhändertagandet vid avvikelsen som tydliggör utstötningen i normalfallet.

I likhet med Umberto Galimbertis teori om konformismen återfinns likriktningen såväl

som livsstil och som identitet hos författarna men även genom att de döljer sin uppriktighet.

Formellt och funktionellt har författarna i sina visioner haft sitt fokus på extraordinära

händelser som därför är kompakta och fyllda av den mänskliga viljan att förklara, döma,

vittna, kräva, och framför allt bli lyssnad till i den stora dialogen om den enskilda människans

plats i tillvaron, en plats som dessa författare tilldelar sina gestalter genom att låta dem bli

delar av eller avvikelser mot det konforma i dagens värld. I detta visar författarna att

individen blir sig själv endast genom bekräftelsen genom andra, där den andra alltid är såväl

vittne som domare och i en av texterna även rättsbetjänten som delar ut straff till avvikaren.

Det är uppenbart att författarna pekar på hur romantiska idealister, som tror sig vara ensamma

i sin strids patos och styrs av sitt behov att demonstrera styrka, i stället endast befinner sig

mellan sin egen kontext och en annan främmande, där den främmande sätter normen och blir

likaren, den som avgör och godkänner och i denna sin roll skapar det konforma. Författarna

godkänner denna roll hos personer som inte är aktiva och tydligt skildrade i texten, utan som i

samtliga fall accepteras och är en del av den fasta värld som det konforma kräver för att

överleva. Det är den påbjudna, påtvingade, konformismen som är avgörande för den enskilda

människans överlevnad, i Ing-Marie Åhlanders text i dess ursprungliga betydelse. Den

människa som avviker går under, helt enligt Umberto Galimbertis teori.

Text om Oblyghet i Förflyttningar

Umberto Galimberti menar att ett visst mått av blyghet eller skam är nödvändigt för att bevara

ett inre. Det omvända, Oblyghet, bygger på att andra skall lära känna en. Då vi idag förväntas

öppna upp oss själva inför offentligheten, riskerar vi att gå miste om den kanske viktigaste

förutsättningen för en personlig identitet, nämligen upplevelsen av att kunna göra ett

självständigt val. Valets ena sida är en vägran att offentligt diskutera sina psykiska problem
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med omvärlden, det omvända, att tala öppet, skapar denna oblyghet. Umberto Galimberti ser

den öppenhet vi förväntas visa varandra som ett symptom på den postmoderna

nedmonteringen av dikotomin inre/yttre, eller om det möjligen är det omvända, dvs. att

nedmonteringen som ett symptom på ett samhälle där ingenting får vara dolt. Det onda, har vi

lärt oss, försiggår i det fördolda. Vi måste därför förekomma varje misstanke genom att visa

vilka vi är, för goda vill vi visa oss, och genom att välja offentligheten för vår öppenhet är vi

helt oblyga. Den som inget har att gömma, den som är tillgänglig för offentligheten i varje

stund, har inget som är privat.

I Gunilla Magnussons text, finns en kvinna, Liz-Beth, som inför en kurator avslöjar

hemligheterna i sitt liv och hon väljer på slutet av texten att vända sig till en annan värld.46

Oblygheten inför kuratorn är en del av en behandling men genom att vända sig till en hel

värld, bestående av prästen, kyrkorådet, församlingen, grannarna och vännerna, avslöjar Liz-

Beth inte bara mannens, fosterfaderns, övergrepp utan även sin egen mest privata hemlighet.

Hon har inget privat längre, hon gör sig själv till en del av offentligheten.

Jag tolkar detta som att texten skildrar oblyghet ur två aspekter, dels den som accepterar

öppenheten som en livsform, dels den där oblygheten avslöjar det fördolda men att i det

gömda ligger den lockande räddningen ur en situation som är ohållbar när samvetets röst får

tala. Dikotomin mellan inre och yttre upphör och då elimineras en grundförutsättning för det

privata. Samtidigt visar Gunilla Magnusson kampen om tolkningen av livet självt, endera

kvinnans egen tolkning, som hon tidigare inte vågat visa, eller den skildring som varit det

omgivande samhällets gängse uppfattning, mannen som varit god fosterfar mot flickan, men

som i verkligheten var den som våldförde sig på henne och tog barndomen och omvandlade

den till ett helvete bland fågelkvitter och kaffedoft från ett kök där hustrun valde att intet se

och höra av vad som skedde under deras eget tak. Berättelsen är i själva verket en kamp

mellan makten att få tolka sitt eget liv, den egna till synes självklara rätten, eller den

påtvingade som är samhällsbevarande då den stöder mannens rättighet att ta det som krävs för

att han ska orka ett liv med hårt arbete. Mannen hade skapat ett belöningssystem för sig själv

till priset av fosterdotterns skändning. Gunilla Magnusson visar på ett övertygande sätt hur en

postmodern människa, den unga kvinnan i berättelsen, vänder sig från det ensidigt rationella

tänkandet och strider för sin rätt att avvika från det moderna samhällets enhetliga form även

om detta sker till priset av att helt blottlägga sitt inre och med det avslöja sig som offret utan

barndom som blev bestulen på allt. I sitt bejakande av människors olikhet lägger Gunilla
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Magnusson tyngdpunkten på det avvikande och marginaliserade där den postmoderna

människan visar olika sidor i sitt glidande mellan olika världar, dels den yttre välordnade i

den moderna tiden, dels den inre kaotiska minnesvärlden som endast kan visas genom att helt

utan blygsel visa den skändlighet som var hennes barndom. Gunilla Magnusson exemplifierar

Umberto Galimbertis tes om nedmonteringen av skillnaden mellan inre och yttre, där texten

visar på just detta, en bekräftelse av det rätta i att låta oblyghet bli en livsstil, som både tar

bort personligheten och som samtidigt bygger upp en ny människa på sina egna villkor. I det

här fallet en kvinna, Lis-Beth, som tar utgångspunkt in i sitt nya liv när det gamla symboliskt

dör i skottet den åldrande mannen riktar mot sig själv från sin gamla slitna bössa, det sista

skottet in i sig själv, således inte längre ens med kraft nog mot henne, hotet mot honom, hon

som genom sin nya oblyghet visar sig vara den starkaste inom den upplösta familjen. Denna

effektiva scen är en uppgörelse mellan två viljor om en människas själ, och är kontextbunden

i sin linjära form till såväl det förflutna som framtiden, där framtiden skapas i läsarens fantasi,

medan det forna varit en del av berättelsen.

Text om Sexfixering i Förflyttningar

Umberto Galimbertis term Sexfixering kan möjligen antas vara en annan benämning för den

gamla synden Vällust. Men i beskrivningen av denna nya synd, Sexfixering, framkommer att

den handlar om allt annat än vällust. I fall vällust, eller som den ibland kallas otukt, handlade

om en gränsöverskridande, sinnlig extas och förnuftets utslocknande, således en subversiv

verksamhet, är den sexfixering som Umberto Galimberti beskriver, rent samhällsbevarande då

den är voyeuristisk, konsumistisk och onanistisk till sin natur. Dess uttryck är en

passiviserande bildorgie snarare än en köttslig orgie, ett tillstånd som kan sammanfattas i

Doktor Kosmos versrader: ”Alla snackar om sex, men dom är jävlig tysta när dom knullar.”47

Vad Umberto Galimberti beskriver är ett uppskjutande av behovstillfredsställelsen via ett

oändligt antal erotiserande bilder och produkter, sex som livsstil snarare än utlevelse. Det

säregna i hans beskrivning är denna form av sex som samhällsbevarande, då den inte skapar

barn, vilka är förutsättningen för det kommande samhället.

Eleonor Moberg-Karlsson har en kort text, endast fem rader, med titeln ”Mannen”.48

Den ger en inblick i en kvinnas/ flickas fasa inför den man som är på väg från hallen in i

                                                  

47 Lars Hermansson, ”Dödssynderna och de nya synderna”, Svenska Dagbladet understreckare 2004-11-14,
återger detta citat men jag kan ej återfinna det i Doktor Kosmos egna texter. Doktor Kosmos är ett popband och
pseudonym för dess låtskrivare och sångare, Uje Brandelius.
48 Förflyttningar, s. 116.
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hennes rum, till hennes säng där hon stänger sig ute från sin egen kropp, hon reduceras till ett

hål, ett objekt av och för en man som tar det han vill, täcket är inget skydd och i sängen är det

kallt, det enda hon önskar är att slippa. Denna önskan förblir en önskan, intet mer. Gith

Thedvall skriver om en kvinna som blir en sexslav.49 Hon har själv valt mannen och deltar i

hans sexliv utan engagemang och egen utlevelse. Hon är inget subjekt utan endast objektet i

deras gemensamma liv. Hon är nöjd med den rollen, van som hon är från tidigare och hon

reagerar inte ens mot mannens våld. Den är en del av hennes vardag. Det brutala sexlivet som

vana och levnadssätt.

Eleonor Moberg-Karlsson använder, som jag tolkar det, en tydlig teknik med

”implicerad läsare”, där författaren uppenbarligen anser att huvuddelen av texten är obestämd

och att läsaren fyller i tomrummen. Gith Thedvalls text uppfattar jag som en inbjudan till en

tolkning med en koppling till författarens liv, samhällets utveckling och den tydliga historia

som kan skönjas i texten samt att detta ”kulturpoetiska” sätt att läsa texten kan avslöja andra

dimensioner, men denna inbjudan lämnar jag därhän, jag är trogen min närläsning. Exemplet

med den passiviserande bildorgien, enligt Umberto Galimberti, kan jag ej återfinna i texterna,

men i övrigt bekräftar de hans nya definition av synden.

Min uppfattning är att här finns två ytterligheter i sexfixeringen, den som skildras ur det

ovilliga offrets synvinkel med resultatet av att den egna kroppen blir objektifierad, den andra

där den egna kroppen används som ett redskap för att uppnå något annat, oklart vad.

Sexifieringen svarar mannen för, det är en värld för och av män, där kvinnan är reducerad till

det passiva föremålet. Gith Thedvalls kvinna bär alla drag av förljugenhet och feghet som är

grogrunden för den lille mannens övertag och i detta fall övergrepp, medan Eleonor Moberg-

Karlsson skildrar den kvinna som försöker skydda sig men som i sin svaghet drabbas än

hårdare då hon tvingas betjäna en ond man. Skillnaden i berättelserna ligger också i att Gith

Thedvall avslutar, som i en deckare, med att visa på en utväg, en upplösning, som kan vara

kvinnans utväg nämligen att det goda samhället griper in och skyddar och tröstar, medan

Eleonor Moberg-Karlsson låter sin kvinna vara det eviga offret i en tidlös värld, en värld som

för henne endast kan avslutas med döden, så långt från en söndagsskoletablå man kan tänka

sig, en värld där hjärtat har blivit en kloak. I båda fallen är kvinnan likställd med kött, ingen

av författarna prövar tanken att ge kvinnan rollen som ande vilken kan lyftas till högre sfärer

utan båda låter det sexuella präglas av avsmak antingen det är kvinnan som söker det sexuella,

som hos Gith Thedvall, eller hon som tar avstånd från det, som hos Eleonor Moberg-

                                                  
49 Förflyttningar, s. 159 ff.



25

Karlsson. De skildrar båda en motbild mot en dröm om helhet och uppgående i en

gemenskap, båda texterna har som bild, helt enligt Umberto Galimbertis teori, en sexualitet

som är kontrasten till det gemensamma, således mannens individualistiska sökande efter egen

njutning, där själva kopulerandet söndrar mer än det förenar. I båda fallen skuldbeläggs

kvinnan, hon har inte förmått att lyfta sig till en andlig värld, hon förblir offret och har som

sådant omvandlats till ett monster, att detta sedan är en produkt av mannens styrka och ondska

lämnas därhän.

Text om Sociopati i Förflyttningar

Umberto Galimberti anger att begreppet, eller snarare ordet Sociopati, kommer från psykiatrin

och kan där ersätta ”moralisk dumhet” eller ”moralisk galenskap”. Umberto Galimberti menar

att det som förr var ett patologiskt tillstånd som få människor befinner sig i, nu har blivit

något som många har som livsstil. Med detta som grund hävdar Umberto Galimberti är

sociopati en modern defekt. Det är inte längre en känslostörning utan en omogenhet eller

snarare barnslighet inom känslolivet. Enligt Umberto Galimberti ger detta sådant som

emotionella brister och identifikationsproblem och yttrar sig som rädsla och paranoia och

upplevelsen av andra människor som potentiella fiender. I sina extrema fall vänder dessa

personer sin inre tomhet utåt i form av måttlöst aggressiva handlingar. Om jag själv skulle

använda begreppet sociopati vore det inte i direkt koppling till moral, utan närmare till en

psykisk defekt, men jag godtar Umberto Galimbertis definition.

Joakim Granlund belyser frågan om extremt aggressiva handlingar gentemot andra i sin

dikt ”X” som är på sex rader.50 De tre sista är: ”På taken står/ några och dränker/ varandra i

rysk fotogen.” Han talar inte här om en ensam galning utan om ett kollektivt beteende, en

handling inom en grupp, som i sin våldsamhet också omfattar en värld utanför. Tydligare kan

det inte visas än att exponera sin inre tomhet uppe på ett tak, ett uttryck utan mått och sans. I

berättelsen om paddan/engelsmannen och räven/tysken skildrar Magnus Grönvall med vår

tids ögon en förgången traumatisk tid. Han beskriver hur extremt noga de två uniformsklädda

gestalterna, soldaten paddan respektive soldaten räven, varit i sina förberedelser innan de satte

igång att försöka förgöra varandra, de murar de byggt upp poleras med sandpapper så att

ingen skall riva sig på någon vass kant, först därefter används murarna som skydd mot den

andres stenbumlingar som regelbundet kom visslande i luften, dock var murarna så placerade

att ingen sten skulle nå den andre. De var osårbara men extremt utsatta ändå. Magnus
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Grönvall återger Rommels ord när denne har hört berättelsen om paddan och räven: ”Mitt

arbete som officer är att handskas med konsekvenserna av dessa motsättningar när de

försvunnit bakom vansinnets gräns.”51 Här finns en medvetenhet om att en gräns är nådd, men

istället för att flytta gränsen accepteras vansinnet och endast effekterna av dess handlingar blir

åtgärdade. Margaretha Karlsson låter en kvinna, Margaretha, hamna på sjukhus och där

minnas delar av sitt liv.52 Helt självklart och närmast stilla återkommer hågkomsten av hur

hennes mamma brukade punktera hennes trumhinnor med en trubbig stoppnål och i detta

känna lust.

Joakim Granlunds korta text omvandlar jag med en ”reader-response-teknik” till

litteratur, trots radernas skenbara enkelhet. Den sakrealistiska prosan i Magnus Grönvalls text

om paddan och räven överensstämmer med hur en författare kan använda sig av en läsare, jag,

och låter mig ta platsen som berättare genom att han i inledningen återger hur berättaren

finner ett brev i ett krigsarkiv och återger innehållet som en berättelse om två soldater som

tagit skepnad som djur. En synnerligen skicklig teknik som skapar trovärdighet åt den

fantasirika berättelsen där han har en variant av det traditionella fabelperspektivet där djur är

speglar av människor, det Magnus Grönvall gör är att han låter dem förbli människor med

djuret som maskering. Vid läsningen av Margaretha Karlssons text om mamman, som med

lust punkterar barnets trumhinnor med en trubbig stoppnål, är min tolkning baserad på att jag

som ”implicerad” läsare fyller i med hur fasansfullt detta måste vara för det värnlösa barnet

som vid vuxen ålder återger minnet från bardomen med enkla, gråa ord. Oavsett vilken

läskonst jag använder kommer jag till slutsatsen att sociopatin, enligt Umberto Galimberti, har

många tolkningar och uttryck hos författarna.

Jag finner att författarna skildrar gränslandet mellan det egna jaget och den främmande

människan och hur denna gräns inte upprätthålls utan att den egna tomheten ersätts av

fanatiskt beteende med inslag av extremt våld mot den som finns intill och som kan vara ett

hot mot tomheten. Författarna låter tiden ha ett snabbt förlopp ur mänsklig synpunkt, det är

inget evighetsperspektiv som erbjuds, slutpunkten på processen kommer direkt. Särskilt

tydligt är det i Magnus Grönvalls avsnitt med rubriken ”Brevet” som återger en dag som till

synes börjar som alla andra men som utvecklas och återger en mans totala insikt i sin egen

roll som en del i en stor förstörelse av allt mänskligt. Här skildras stadier som medvetande,

skräck, förtvivlan, upplysning om det fria, anammandet av det egna jagets nya kunskap och

längtan, känsla av förlåtelsen av sig själv, självmedvetandeinsikt, närmast glädje och frid fram
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till den slutgiltiga ståndaktigheten, kärnan och villkoren för det nya livet med sociopatin som

drivkraften och livsnerven. Det är ingen själskamp, långt utdragen, utan en uppenbarelse, som

en frälsning, nästan som en omvändelse med en svartmålning av tiden och livet före denna

insikt, utgången är given för författarna, även om de avstår från skildringar av hur livet

gestaltas efter de avgörande ögonblicken. I texterna finns en bekräftelse av hur personerna

visserligen kan vara produkter av last och liderlighet, men ändå fullt fungerande medborgare

inom ett bestående samhälle, de är slutpunkter för och summan av en ordning som är större än

människan, den synd som driver dem är oändligt mycket starkare än den godhet som är dess

kontrast och motvikt. Det är närmast platonska bilder som visas genom urbilden och skuggan,

där skuggan blir den dominerande kvardröjande bilden, avarten som inte flyr undan ljuset

utan tar över och styr människan mot sitt nya liv. Det är ingen jubelkör som tar emot en

omvänd syndare utan en grupp som får en like i sin skara. Deltagarna i detta ”skådespel” står

på tröskeln mellan liv och död, särskilt tydligt hos Joakim Granlund, mellan lögn och sanning,

mellan förnuft och galenskap och de väljer sitt liv och sin sanning, i detta val skapas denna

galenskap som kallas sociopati. Umberto Galimbertis skilda exempel hur denna sociopati kan

yttra sig hos människorna, återkommer i texterna, inte som undantag utan som medvetna och

självständiga gestalter i såväl andra världskrigets samhälle som idag, en tid utan slut.

Text om Förnekelse i Förflyttningar

Enligt Umberto Galimberti har informationssamhället givit oss möjligheten att känna till

världen såsom vi aldrig gjort tidigare, men detta nya samhälle har även givit oss en ny defekt:

förnekelsen. Vi använder oss av förnekelsen varje gång vi bestrider någonting som existerar

och som vi egentligen vet existerar. Denna förnekelse kan har skilda faser, inte helt ovanligt

är följande: Det händer aldrig, dvs. den totala förnekelsen. Nästa fas kan vara en förnekelse

som försöker ge en annan part dåligt anseende genom att påstå att den säger något för att

vinna en fördel. Tredje fasen kan vara genom att ge en händelse eller tanke en felaktig

definition. Den fjärde och slutgiltiga är att rättfärdiga det som hänt genom att bekräfta

händelsen men samtidigt anse att det som skedde var den enda lösningen. Enligt Umberto

Galimberti följer en förställning i vårt psykologiska tillstånd, vi säger till oss själva att en

händelse inte är sann eller inte helt sann, eller att den inte har med oss att göra. Min

uppfattning är att Galimberti höjer upp en relativt normal uppfattning till en synd, men jag

använder hans indelning och grundsyn nedan.
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I texten ”Förflyttningen” har Karin Filipsson flera korta avsnitt som visar hur en kvinna

förnekar sin böjelse till en man, i stället för att bekräfta den, väljer hon att ge honom en

beskrivning där han framstår som betydande i en annan värld, han blir en framgångsrik

konstnär, i stället för den man hon uppenbarligen åtrår.53 Genom att ge honom en annan

definition ger hon sina tankar på honom legitimitet och får dem att bli en normal fas i sitt liv

med en annan man. I sin novell ”Dimmor” skildrar Cristina Gustafsson mannen som säger till

sig själv att han har befriat sig från all skuld.54 I detta ligger hans livs stora triumf, han har

övervunnit dem alla. Vad som verkligen hänt är något oklart, troligen en olycka för något

över fem år sedan med två döda barn, och händelsen har krossat äktenskapet. Hustrun har

successivt intagit samma position av förnekelse, men i hennes fall har det gått längre, hon

förnekar honom, men hon begriper, till skillnad mot honom, att hon gjort det. Hon förskjuter

honom och då, först då, inser han att han lever på en livslögn. Han väljer den lille mannens

väg ut, inledningen med att fly från vardagen genom spriten och avslutningen, den definitiva,

med tabletterna. I Mathias Olssons novell ”Begravningen” finns en tydlig scen som beskriver

förnekelsen av en annans persons plats i tillvaron.55 Det gäller pappans förnekelse av sin

syster och hennes roll i den döde farfaderns liv och pappan söker stöd för sin uppfattning i det

enkla konstaterandet att systern talade i mobiltelefon alldeles före begravningen. Genom att

definiera detta som ett svek visar pappan att sådant var också systerns liv gentemot den döde.

I texten ”Vändplats” av Maria Sundin kommer tidigt en skildring av hur en ung kvinna

mördar sitt späda barn.56 Maria Sundin har i stycket innan visat hur denna kvinna vänder sig

från världen och endast vill vara inom och med sig själv. ”Men en rörelse liksom en rysning

skakar hon världen från sina axlar och fortsätter vägen fram.” Detta yttrande upprepas med

några raders mellanrum, tydligare kan det ej skrivas, således den unga kvinnans förnekelse av

sin plats och roll som ung mor. Det som skedde, mordet på barnet, är den enda lösning

kvinnan finner och därför blir den berättigad för henne. Den har egentligen inte med henne att

göra. På likartat sätt skildrar Marianne Wallin hur en ung kvinna möjligen skulle kunnat rädda

en ung man från döden, men avstår och flyr undan.57 När hon möter sina kompisar är första

reaktionen ”Det var inte mitt fel!” Hon vet om att han är så berusad att han inte kan röra sig,

men hon ser inte sin roll i detta. Hon bara betraktar honom och han dör. Thérèse Wijk låter en

ung flicka, som gör intrång i ett främmande hus, ha en inledande reaktion i en förnekelse av
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ägarrätten, när hon blir konfronterad av ägaren.58 Flickans egen definition av sitt ursprung,

vilket författaren inte beskriver, ska enligt flickan ge rätten till intrånget, med detta som

argument förnekar hon det som skett, det är inget intrång.

Vid läsningen av Karin Filipssons text är det uppenbart att en teknik med ”implicerad

läsare” blottlägger den förnekelse som ligger latent i allt det huvudpersonen, kvinnan, säger

till sin man om en annan man. En poststrukturalistisk metod kan användas vid läsningen av

Christina Gustafssons text, då allt säger att denna berättelse har skrivits förr, många, många

gånger, men jag noterar endast möjligheten utan att fullfölja då detta leder utanför uppsatsens

ram. I Mathias Olssons text är jag rent pragmatisk, jag söker efter förnekelsen i texten och när

jag finner den är jag tillfreds. Maria Sundin däremot är tydlig, nästa övertydlig, i sitt

upprepande av en fras om att skaka världen av sig. Möjligen kan denna berättarteknik tolkas

med en dekonstruktionsteknik, där det överdrivet utsagda och tydliggjorda, i själva verket är

sin egen motsägelse och i stället skildrar det motsatta. Bejakelsen av livet som motvikt mot

förnekelsen, men resten av texten motsäger denna tolkning, som således blir rent metaforisk.

Texten av Marianne Wallin ger inte underlag till en sådan tolkning, utan här använder jag en

enkel närläsning av det skrivna, författaren inviterar inte till annat. Thérèse Wijk ger underlag

till en intressant feministisk tolkning och låter två kvinnor gestalta de skilda rollerna, således

mellan den som är inne respektive utanför systemet samtidigt som det finns en klassrelation

som tydliggörs. Samtliga författare ger goda exempel på Umberto Galimbertis teori om

förnekelsen som en synd i vår tid och de bjuder in till flera skilda tolkningssätt.

Min uppfattning är att den förställning som är grunden för förnekelsen har många

exempel i författarnas texter. De skildrar medvetet en värld fylld av information och fakta,

men de visar hur den moderna människan vänder detta ryggen och i stället motsätter sig den

kunskap som finns, för att förlita sig endast till den egna värderingen som får vara vad som

ska styra handlingen. Världen utanför det egna jagets uppfattning finns ej, hela tillvaron

förnekas. Verkligheten tenderar att försvinna för personerna, den ersätts av en simulering och

nästan en kopia av ett original som aldrig funnits. Det blir i längden en parodi som när allt

kommer omkring ifrågasätter allt och alla, oavsett tid, rum och handling. I dessa personers

makt och dominerande ställning ligger att de är involverade i det som de indirekt ifrågasätter,

finns det kritik så riktar den sig mot dem själva. Det lättpåverkade och undflyende framhålls,

bilden blir närmast fragmentarisk av subjekt som inte längre består av en enda identitet, utan

av flera, möjligen oförenliga, i alla fall obestämda. Personerna formar sig själva i förhållande
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till hur de vill bli representerade i omvärlden och tilltalade inom den kulturella sfär de ingår i.

I det moderna livsmönstret erbjuds många alternativa livsstilar och åskådningar, varför ett

byte till något nytt och annorlunda kan te sig naturligt och givet, men i det ligger även

förnekelsen av sitt tidigare liv. Gestalterna söker sig till det nya, alternativt finner det

passande att ta en ny roll och gestalt, den underlättar och där är förnekelsen grunden för det

nya livet. Det är inga passiva kärl som fylls av andra människors projektioner, utan det är

medvetna människor som väljer den förnekelse som Umberto Galimberti anger som en synd i

vår tid. Valet av förnekelse kräver ett visst mod, närmast ett offer, att ta farväl av det invanda

och givna och ersätta det med det oprövade som ofta kan ha lögnen som sin livsnerv. En

spännande värld, förvisso.

Text om Tomhet i Förflyttningar

Tomheten finns enligt Umberto Galimberti hos de unga, men inte hos alla och inte så allvarlig

då allt är föränderligt hos de unga. Tomheten är en brist på mening, likgiltighet gentemot

moraliska och etiska värden, en leda som inte framställer något samt överflöd av onödiga

saker. Detta skapar en livsstil som söker det överdrivna och ett kaos utan ändamål. Tomheten

kan ta tre former: Den första är en rationell kyla och gömmer sig bakom en fasad av goda

vanor där allt är väl på ytan men där människan inom sig saknar koppling mellan förnuft och

känsla. Den andra formen, enligt Umberto Galimberti, är en egocentrisk optimism som

grundar sig på en fatalistisk attityd gentemot det egna livet där experiment med sig själv och

nya spelregler för sig själv skapar en total oansvarighet gentemot den egna personliga

historien, där skillnaden mellan bra och dåligt ersätts av skalan mellan leda och spänning.

Detta har sin grund i känslan av att vara oförmögen att förändra samhället och därför ersätter

detta med det egna personliga äventyret. Den tredje formen, enligt Umberto Galimberti, är en

likformig overksamhet för en generation som mår ganska bra och som ser ganska ljust på

framtiden utan några konkreta planer, en generation som har ett marknadsvärde utan att ha en

identitet, ett perfekt objekt för modeindustrin och nöjesproduktion. Min egen syn är att tomhet

kan vara vardagen hos de flesta och varit så under längre tider, men jag godtar hans

resonemang i denna uppsats.

I Ingrid Coelhos text finns ett avsnitt om en ung kvinna som bestämmer sig för att skapa

sina egna trafikregler.59 Som oskyddad trafikant väljer hon att cykla mot trafiken och låter

andra väja för henne. Den privata spänningen är mer värd än att för sig själv erkänna att andra
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kan skadas eller alternativt skada henne själv och därmed få inte bara skulden utan även hållas

ansvariga. I Jenny Gustavssons novell ”Hålla andan” finns en ung person som bestämmer sig

för att försöka slå ett rekord i att hålla andan.60 Ute i luften är detta riskfritt, inget kan hända,

men personen väljer att utföra sina experiment under vatten. Försöket att göra det hemma i

badkaret överges, det är inte särskilt spännande, och ersätts med full skala i ett offentligt

badhus. Personen överlåter till omvärlden att svara för den räddning ur vattnet som är det

enda sättet att klara livet för den som är medvetslös. Även den gränsen passeras avsiktligt och

beräknat. En vinnare är korad, av sig själv. Hon har passerat de gränser som Umberto

Galimberti skildrar, nya spelregler skapas och som en följd av detta finns den totala

oansvarigheten gentemot sig själv och andra.

Vid läsningen av Ingrid Coelhos text använder jag mig av den feministiska teorin om

den andra, där jag låter avvikaren vara den som sätter normen. Jenny Gustavssons text

kompletteras, av mig som läsare, inte med saknade ord, utan med ett tänkt fortsatt innehåll

som ger många möjliga aspekter och tolkningar. Oavsett läskonst och teori för tolkningarna

återkommer tomheten som synd, helt enligt Umberto Galimberti uppfattning, i texterna.

Min uppfattning är att tomheten, i sin form av likgiltighet gentemot etiska värden, får

sitt uttryck i ledan som i två fall omvandlas till en fatalistisk syn på sig själv med

konsekvensen av ett liv utan åtaganden. I Ingrid Coelhos text finns inget sökande efter den

livsstil som är grunden för den tomhet som är huvudpersonens moral men hos Jenny

Gustavsson finns en rad förebud innan huvudpersonen plötsligt uppdagar hur hon ska lösa

problemet med att hålla andan, även om hon inte vågar erkänna för sig själv att det är

oåterkalleliga slutet som är det yttersta målet. Den innersta innebörden i denna upplevelse

förblir ett mysterium och verkar omöjlig att förmedla, den är och förblir en hemlighet i texten.

Vad som däremot skildras är den tvekande och trevande prövotiden innan den egna viljan och

förmåga slutligen testas genom att försöket i full skala sätts i verket. Det finns i texterna ett

drag av underhållning och med denna tolkning kan de även förklaras och försvaras, däremot

är inte det bakomliggande innehåll som kan tänkas motivera textens existens lika tydligt

framhållen, det finns ett drag av att vara viktig för läsaren i det ögonblick denne har blicken

mot texten, här och nu. De berättande momenten i texterna får här sin förklaring och med

detta perspektiv försvaras de drag av allvar, originalitet, autenticitet som präglar dem,

samtidigt som ett påstående kan vändas till sin motsats, ett återtagande av det skrivna där
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tomheten delvis kan ha sin förklaring i en olöslig ovisshet, en gycklarens grimas som

avslutning.

Slutsats och egen reflektion

Den inledande frågan, som var grunden för uppsatsen, har varit att ta reda på vad som skrivs

nu och här. Min tanke har varit att undersöka om en uppfattning om västerlandets moraliska

defekter, sju nya synder enligt Umberto Galimbertis systematik, delas av en grupp författare i

Växjö som publicerat sina texter förra året, dvs. år 2005, i en antologi, Förflyttningar.

När jag inledde min undersökning var jag inte klar över att syndabegreppet enligt sin

nya indelning skulle finnas hos samtliga sjutton författare, jag antog att det skulle kunna

återfinnas hos några, men min kartläggning visar att synderna återfinns hos dem alla. Även

om alla sjutton hade detta som tema var jag inte säker på att alla sju nya synder skulle

återkomma men den saken är klar, de sju synder jag sökt finns således alla med helt enligt

Umberto Galimbertis indelning, alltså konsumism, konformism, oblyghet, sexfixering,

sociopati, förnekelse samt tomhet, men de behandlas inte så att de kan jämföras inbördes.

T.ex. att en synd har skildrats av en författare, medan en annan skildrats av fyra. En felaktig

slutsats skulle vara att den sistnämnda har fyra gånger fler uttolkare. Så kan man inte läsa och

tolka min analys för jag har begränsat urvalet till endast en text från respektive författare.

Väsentligt är bara att synden finns med i antologin och att den därmed är en del av vad

författarna skildrar.

De sjutton författarna uttolkar vår samtid på ett sätt som inte avviker från de moraliska

defekter Umberto Galimberti redovisar som typiska för västerlandet i denna tid.

Jag antar att det författarna skildrar är hotbilder mot en värld som vi inte vill ha, men

samtidigt finns en bekräftelse av den värld vi lever i. Denna dualism i språk och tolkning är

uppenbar. Det finns inget säkert längre, ingen garanti och jaget är ständigt satt under press,

det prövas till sin yttersta förmåga till motstånd, men klarar inte denna prövning utan ger efter

alternativt bejakar och söker sig till det som är hotet och därmed omvandlat till lockelsen.

Motståndet finns där, men det är aldrig så starkt att det helt dominerar, för om så vore skulle

den synd som författarna skildrar inte beskrivas. Det kan vara så att författarna skildrar

undantagen, det avvikande, det som skapar kontrasten till vardagen. Men det kan lika gärna

vara det alldagliga och utnötta som är författarens syfte med sin text. Synden som är en del av

vår tarvliga vardag, den skämda och unkna luft som ger oss syre, den ruttna mat som ger oss

näring, det förvridna med sin döda kärna, den stinkande stimulans som får oss att gå vidare i

våra små utkantsliv. I likhet med att mylla, där något ruttnat, ger de bästa livsbetingelserna,
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kan synderna vara den bästa grunden för ett rikt liv. Den enda livsmöjlighet som står oss till

buds, i avgrunden, där söker vi den oändliga möjligheten, där sprack någonting fram som gav

oss livet. Synden som drivkraften och den som motiverar vår strävan mot ett bättre liv, ett liv

med mer synd, ett liv av felsteg som leder oss framåt. Förnekelsen av synden finns där hos

författarna och detta avståndstagande är så uppenbart att allt vänds till sin motsats där

synderna blivit normen som är så dominerande och frekvent att den innehåller ett bejakande

och en bekräftelse. Synderna beskrivs så lidelsefullt att de försvaras. Detta är återkommande i

texterna, som inte skildrar tvekan eller ruelse inför det som måste inträffa. Det finns ingen

själens kamp mellan gott och ont, denna indelning existerar över huvud taget ej samt allra

minst en flykt från det som Umberto Galimberti betecknar som synder. Eftersom synderna

inte uppfattas som sådana finns varken en flykt från dem eller kamp mot dem, de godtas och

accepteras, ingen person lider med dem och definitivt inte av dem. Kampen, den eviga,

mellan det goda och det onda har upphört och är ingen del av livets mönster. Samvetskval,

skuld och våldsamt själväckel är främmande men återkommande ingredienser i jagets

sökande efter en alternativ livsstil och väg, men detta kommer ej naturligt i de analyserade

texterna.61

I synderna framträder livsmöjligheterna för oss alla, som grupp i västerlandet och som

individer. Tider går, epoker följer varandra. Det kan vara så att den epok som skildras av de

sjutton författarna i Växjö i vår tid, är en tidsålder som i efterhand kallas ”den syndfulla”. Jag

ser inget alternativ i texterna. Nu vet jag vad vällust inte är och jag tolkar författarna som att

det är synderna som ger styrkan i livet och kraften att sträva vidare. Det betyder i

sammandrag att den syn som jag återger på sidan 8, om synderna eller lasterna som

drivkraften i samhället, får sin nutida bekräftelse cirka 260 år efter det att denna teori

lanserades. Samhället består, med andra ord.

Jag har redovisat vilka texter som belyser synderna. Sammantaget finner jag att

antologin ger form åt okända författares erfarenhet. Men formen i sig, som enhet eller

mångfald, den är inte föremål för en uttömmande analys i denna uppsats. Jag har inte sökt de

vassa orden, de spetsiga hullingar som tränger sig in i likgiltighetens fadda ordström och som

med sin styrka förmår skapa en energi som ger kraft åt den stora upplevelsen en text skänker

oss när den är underbar. De ord som är runda som försiktiga smekningar över huden finns

säkert i de lästa texterna, men inte heller dem sökte jag. Däremot har jag försökt finna en

sammanfattning om innebörd. Jag har sökt efter ett innehåll, ett tema, en avsikt, en erfarenhet

                                                  

61 Se omvändelsemönster i Inger Littberger Omvändelser Nedslag i svenska romaner under hundra år,
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och ett mönster hos ett dokumenterat förlopp. Mot det kan ställas en uppfattning att litteratur

är resultat av insikten om att tillvaron saknar innehåll.62 Men det lämnade jag därhän i denna

uppsats.

Akademiernas eget flaggskepp, tidskriften Artes, upphör nu efter 31 år. 63 De avslutade

sitt sista nummer med en slutartikel ”Vittra”, som är en betraktelse över de sju traditionella

dödssynderna, där redaktören Jan Arnald tar avsked med orden ”Ja. Det räcker så.”

Sammanfattning

Sjutton författare som år 2005 avslutade sin då treåriga utbildning på halvfart i ämnet

”Kreativt skrivande” vid Växjö universitet, valde att publicera egna texter i en antologi

Förflyttningar. Mitt mål har varit att undersöka hur de skildrar vår tid och vår värld.

Den teoretiska bakgrunden är en uppfattning om västerlandets moraliska defekter som

förs fram av den italienske filosofen Umberto Galimberti. Han kallar dem de sju nya

synderna. De är, enligt hans nya indelning, konsumism, konformism, oblyghet, sexfixering,

sociopati, förnekelse samt tomhet.

Som teori och metod i mitt eget arbete i analysen av Förflyttningar har jag valt några

skilda tankescheman och tillvägagångssätt. Detta har jag motiverat med att på det viset har jag

givit texterna större rättvisa, de är sinsemellan så skilda att jag fann det befogat. En

pragmatisk grundsyn har präglat arbetet.

I uppsatsen finns en kort introduktion till de sjutton texterna som jag avslutar med egna

reflektioner kring genre och form med en indelning i lyrik, novell respektive roman.

I analysen finner jag att alla sju nya synder (konsumism, konformism, oblyghet,

sexfixering, sociopati, förnekelse samt tomhet) återfinns och har många exempel i texterna

från vår tid och vår värld här. Variationen hur de skildras är stor men de är i fokus för

författarna. I kort sammanfattning driver synderna världen framåt.

De sjutton författarna uttolkar vår samtid på ett sätt som inte avviker från de moraliska

defekter Umberto Galimberti redovisar som typiska för västerlandet i denna tid.

                                                                                                                                          

Stockholm 2004, s. 48 ff.
62 Se t.ex. Ulf Eriksson ”Form, närvaro, erfarenhet”, Artes nr 2/2004, s. 113.
63 Jan Arnald, Artes, s. 114-126.



35

Litteratur- och källförteckning

Abdulssmed, Jasin, ”Berättelsen om en möjlig berättelse”, Lyrikvännen 4/05.

Arnald, Jan, ”Vittra”, Artes Tidskrift för litteratur, konst och musik, nr. 4/2005, årgång 31.

Beardsley, Monroe C. & Wimsatt, William K: "Det intentionella felslutet" & "Det affektiva

felslutet", Entzenberg, Claes & Hansson, Cecilia (red) Modern litteraturteori: från rysk

formalism till dekonstruktion, Lund 1993.

Beauvoir, de, Simone Det andra könet, Stockholm 1973.

Bolander, Maria Funktionell svensk grammatik, Stockholm 2005.

Culler, Jonathan, Literary Theory A Very Short Introduction, Oxford 1997.

Ekelöf, Gunnar, Dikter, Stockholm 1983.

Eklund, Ragnar Rudolf, (utan titel) i Maria Bolander Funktionell svensk grammatik,

Stockholm 2005.

Engdahl, Horace, Den romantiska texten En essä i nio avsnitt, Stockholm 1986.

Ericsson, Inga-Märtha, De sju dödssynderna, Göteborg 2000.

Eriksson, Ulf, ”Form, närvaro, erfarenhet”, Artes, nr 2/2004, årgång 30.

Filosofilexikonet, red. Paul Lübke, Forum, Stockholm 2003.

Förflyttningar Kreativt skrivande i Växjö, Olofsson, Tommy och Papageorgiou, Vasilis, red.,

Växjö 2005.

Galimberti, Umberto, I vizi capitali e i nuovi vizi, (”Dödssynderna och de nya synderna” ung.

egen översättning), Milano 2004.

Green, Keith o. LeBihan, Jill, Critical theory and practice a coursebook, London och New

York 1997.

Hermansson, Lars, ”Västerlandets sju dödliga defekter” i Svenska Dagbladet 2004-11-14.

Holland, Norman, Poems in persons a psychology of the literary process, Christchurch, N.Z. :

Cybereditions 2000.

Holm, Ingvar, De olydigas litteraturhistoria och andra essäer, Stockholm 2005.

Hägg, Göran, 21 moderna klassiker, Stockholm 1995.

Iser, Wolfgang, The Implied Reader, London 1975.

Iser, Wolfgang, The Act of Reading, London 1978.

James, William, Pragmatism: A New Name for som Old Ways of Thinking, New York 1907.

Jauss, Hans Robert, Toward an Aesthetic of Reception, Brighton 1982. (Orig. Ästhetische

Erfahrung und literarische Hermeneutik. Bd 1, Versuche im Feld der ästhetischen Erfahrung,

München 1977.)



36

Kjörup, Sören, Människovetenskaperna Problem och traditioner i humanioras

vetenskapsteori, Lund 1999.

Korsström, Tuva Berättelsernas återkomst, Borgå 1994.

Kundera, Milan, Romankonsten. Stockholm 1988.

Lindqvist, Sven, Gräv där du står– hur man utforskar ett jobb, Stockholm 1978.

Littberger, Inger, Omvändelser Nedslag i svenska romaner under hundra år, Stockholm 2004.

Mandeville de, Bernard, A Modest Defense of Public Stews, Los Angeles 1973. (Faksimil av

original, London 1724.)

Mark, Eva, ”Jämställdhetsarbete med konservativa rebeller” ingår i Plats på scen SOU

2006:42.

Molander, Joakim, ”Moralfilosofer ger motstridiga svar”, Svenska Dagbladet 2004-12-09.

Richards, Ivor Armstrong, Practical Criticism, London 1929.

Samtida Essäer om svenska författarskap, red. Elleström, Lars och Hansson, Cecilia,

Stockholm,1990.

Showalter, Elaine, A Literature  of their Own, Princeton 1977.

Otryckta källor:

Fish, Stanley, ”Is there a text in this class?” www.sil.org/~radneyr/humanities/Fish1982.htm

Galimberti, Umberto, presentation på italienska internet: filosofico.net/galimberti.htm

Norska radions överblick av läskonst, www.nrk.no/nyheter/kultur/lesekunst/teorier/

Växjö universitet, Institutionen för humaniora, Kursplan, LIC110, Kreativt skrivande,

beslutsdatum 2003-11-06.

Växjö universitet, Institutionen för humaniora, läromedelsförteckning kurs LID 182, Dnr

00:12D.


