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Ett pågående konstnärligt sammanhang 
 
Inledning 

 
 

Vid Södertörns högskola manas studenterna i estetik att experimentera med 

gestaltningsformerna för ett magisterarbete. Utmaningen beskriver både textskrivande och 

gestaltning av något slag: ”Den estetiska erfarenheten utforskas både från en teoretisk 

horisont och som en skapande process. För dig med särskilt intresse för mötet mellan teori 

och praktik är det möjligt att skriva examensarbetet i anknytning till en skapande verksamhet 

eller en alternativ gestaltningsform till uppsatsen.”1 

Min uppsats vill möta denna uppmaning genom att skapa förutsättningar för en fiktiv 

texts framförande genom en scenföreställning. Jag skall producera en performance, ett led i 

försöket att fånga ett innehåll som vetenskapligt sett kanske bjuder på nya infallsvinklar. 

Detta handlar därför om en vetenskaplig och konstnärlig process som ska förena teori och 

praktik. Uppgiften har dock inga självklara förutsättningar. I Sverige är relationen mellan 

konst som praktik och teori förhållandevis outvecklad, vilket beror på uppdelningen mellan 

konstskolor och vetenskaplig humaniora.  

Sven-Eric Liedman har diskuterat detta förhållande och den nutida distinktionen mellan 

teori och praktik, en distinktion som har sina historiska rötter hos Aristoteles. Aristoteles 

begreppsapparat om teorin, som visar något i sig sant och opåverkbart, står i kontrast till 

techne som är det handgripliga utförandets begrepp. Liedman menar att denna skillnad 

markeras idag genom uppdelning. Detta är ett problem, t ex då man ska förstå konst som 

innefattar både ett konkret utförande och med en relation till de eviga formerna som 

människan alltid sökt, som t ex hos förloppen i världen där gestaltningar försöker fånga 

naturen eller det kosmiska. Liedman menar egentligen att allting borde innefatta bägge 

begreppen och ges ett värde av kunskap, som behöver applicera teorin på det praktiska och 

omvänt. Konsten, menar han, kan förena teori och praktik.2  

Gestalten är ett viktigt begrepp. Den visar formen på idéerna och är samtidigt konstitutiv 

för vem man är.3 Gestalten är det som sammanbinder tanken med den fysiska handlingen och 

är därför det som går från det tryckta ordet till scen genom uppsatsens arbete att utveckla 

förloppet. Jag menar att en fullständig överensstämmelse inte finns mellan en scenisk närvaro 
                                                 
1 www.studera.nu ”Hitta utbildning”: Estetik Södertörns högskola, Magisterprogram i samtidens estetik, inför 
höstterminen 2007. 
2 Sven-Eric Liedman, Ett oändligt äventyr, (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2001) 84-85.  
3 Sven-Eric Liedman, Stenarna i själen, (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2006) 230. 
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och vad som är dess utgångspunkt i en fiktiv text, då orden förvandlas av kropp och 

handlande. Men med hjälp av en beskrivning av idéer som belyses teoretiskt så skall jag 

försöka klargöra en process med både ord och kropp som förebild som i förlängningen 

gestaltas tillsammans. Detta innebär inte att den fiktiva texten är en teori, men vid läsning av 

en fiktiv text kan idéer uppstå som behöver belysas av teoretiska perspektiv som formar både 

estetiska infallsvinklar och ideologiska förhållningssätt. Med tanke på den praktiska 

utvecklingen av den fiktiva texten kommer också handlingsteorier att bli centrala. För 

uppsatsen innebär detta en pendelrörelse som går fram och tillbaka mellan verket och 

tolkningen å ena sidan och vad jag sceniskt hävdar är min konstnärliga handlingsförmåga. 

Den text som ligger till grund för scenverket och som också är uppsatsens inspiration, är 

Gunnar Ekelöfs sista diktsamling Vägvisare till underjorden. Boken kom ut 1967, året innan 

Ekelöf dog, och avslutar hans så kallade 1960-talstrilogi. Jag ska nu försöka beskriva den bild 

av Vägvisare till underjorden som jag ser som mitt konstnärliga framställningsmotiv och som 

utgångspunkt för min uppsats. 

Jag har hört någon säga att Gunnar Ekelöf är den ende modernist som idag inte är 

omodern. Varför har Ekelöfs författarskap överlevt? Jag gör antagandet att detta har med hans 

kvinnobilder att göra, då dessa formulerar kvinnliga erfarenheter även utifrån ett manligt 

perspektiv i en tid som ännu inte placerat kvinnan i sin egen rätt. Jag ska strax diskutera den 

kvinnliga aspekten i Vägvisare till underjorden, men vill först påtala den historiska norm som 

är bakgrunden till varför ett kvinnligt deltagande är ett modernt normbrott. 

Mannen i Vägvisare till underjorden blir ofta representerad som endera Gud eller Satan.  

Byggstenarna i den kristna religiösa traditionen är patriarkaliska och Ekelöf slogs mot detta. 

Han lyfte fram splittringen som finns i den religiösa kulturens motsatser:  

Så djupt har jag lärt dem känna Skönheten 
Men över dig, som sträcker fram handen, står Tyrannen 
som lärt dig ta eller tigga! Över dig Natten 
fylld av de svävande stjärnor, som han kallar fallna  
men som är mina vänner. De ser milt på de stumma 
som inte lärt sig läsa men som har lätt för att fatta.4 

 

I dessa rader bär tyrannen Guds namn och de fallna stjärnorna är Satans anhang. Ekelöf visar 

omöjligheten i att god är god och ond är ond, eftersom det onda skapar förutsättningar för det 

goda. Samtidigt kolliderar dualismen mellan Gud och Satan i Satans mun och den traditionellt 

ondes subversiva tankar kommer i överläge.  

                                                 
4 Gunnar Ekelöf, Vägvisare till underjorden (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1967), 62. 
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Tyrannens änglar 
står med flammande svärd däremot, men mina 
står med nakna svärd mot dem och skall segra!5  

 

Redan där signalerar Vägvisare till underjorden att texten inte är normgivande enligt en 

patriarkalisk värderingsgrund som har etiketterna klara för vem som är vad. Rollerna utgår 

dock från gott och ont även i ett omkastat förhållande och strukturen blir därför fortfarande 

intakt. Jag ger åter ett citat:  

 
Jag är det öga, som påstås bländat av en Tyrann i himlen 
Jag är den eld han släckte för att på Jorden  
utbreda farsoter, mörker och syndakänsla 
Han och hans anhang ljuger. Jag valde ett större rike 
Lyste gjorde han svagt för att få makt över blinda 
utbreda Syndens affärer och förklara för blinda 
att vad de såg var guld6. 
 

Den avgörande beteckningen som Satan ger och som ställer frågan om ont och gott på 

sin spets är synd, vilket är formen för det onda utifrån någon som anklagar och ser sig själv 

vara det rätta. Därför beskyller både Gud och Satan varandra som upphovet till synd och 

eftersom Satan för ordet är han den som förändrar i dikotomin utan att ändra på striden. 

Kvinnorna ger därmed en annan dimension och träder fram som bilder där en annan 

förståelse lösgörs ur strukturen gott och ont och dess likartade anspråk på makt. 

Hon sade: - En enda kan trösta mig: 
Det är Hon som är barnlös och hemlös 
utanför detta sterila rike 
av två kämpande hangestalter –  
utanför detta rike av lust och lidande, 
ogenomskinlig, genomskinlig, men av ett ljus 
som inte ger skugga.7  
 

När kvinnorna – olika kvinnor – uppträder skapas förutsättningen för att rörelsen i 

dikterna ska finna en jordisk nivå som är parallell till det eviga kriget mellan Gud och Satan. 

Kapitlen i Vägvisare till underjorden, ”Vatten Jord”, ”Sylfer Eld” och ”Jord Vatten”, sätter 

jag i samband med en värld som både letar sig bakåt, mot traditionens element, men som med 

kvinnornas centrala position får en verklighet utanför maktens roller.  

Min utgångspunkt är i linje med ovanstående perspektivskillnader, då jag vill förstå 

textens dualistiska och manliga sceneri och utvecklingen som skapas med en kvinnlig 

                                                 
5 Ekelöf, Vägvisare till underjorden, 61. 
6 Ekelöf, Vägvisare till underjorden, 53. 
7 Ekelöf, Vägvisare till underjorden, 52. 
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närvaro. Jag upplever det dualistiska som tidlöst medan det utgår från religiösa företräden och 

är samtidigt bilden över hela det sekulariserade levnadssättet, som med Ekelöfs ord ger ett 

upplyst rum utan skugga. Kvinnorna representerar en annan nivå som döljs bakom livets 

skuggor och olikartade mångfald, som jag vill beteckna som det levande livets motsats till den 

representerande mannen. Filosofen Henri Lefebvre skiljer mellan rum av 

representationskaraktär och privat karaktär och kan sägas tangera min diskussion om manligt 

och kvinnligt. 8 Jag vill därför påstå att Ekelöf skriver in kvinnorna på en social och subjektivt 

plural nivå i ett alternativ till ett manligt enhetligt maktanspråk på det offentliga rummet. 

Genusteoretikern Judith Butler diskuterar detta utifrån en värld som är enhetligt beskriven och 

hur existenser som inte känner igen sig formar alternativ, vilket samlas kring begreppet 

pluralitet. 9 Skillnaden mellan vad ett maktsystem innebär och vad subjektiva erfarenheter gör 

är den idé som ligger till grund för hela mitt arbete och är samtidigt ett kreativt 

problemområde, som måste beaktas för potentialen i relationsfrågan av manligt och kvinnligt. 

Som performanceartist och läsare av poesi ska jag med hjälp av teoretiska verktyg 

förena scen och dikt med fokus på Vägvisare till underjorden och skapa en scenisk version av 

verket. Denna diktsamling har en närvaro som starkt kopplar mig som läsare till verket, vilket 

jag menar är beroende av dess fysiska möten som bildar olika sociala utgångspunkter. Mitt 

skapande för scenen tar därför i anspråk textens sociala mötesproblematik där olika figurer 

aktualiserar roller som är både moderna och traditionella. Det bärs samtidigt upp av mitt 

intresse för kroppslig närvaro och publikkontakt som jag aktivt vill knyta till verkets 

innebörder. 

 

Bakgrund  
Vägvisare till underjorden har en värld som skiftar i perspektiv. Förståelsen av ett manligt 

enhetligt maktsammanhang i Ekelöfs text knyter jag ihop med Lefebvres tankegång om ett 

representerande rum som är abstrakt och politiskt och manligt dominerat. Lefebvres önskemål 

om ett kvinnligt och kulturellt rum istället för det manliga, är det levande personliga och 

                                                 
8 Henri Lefebvre, The production of space, översättning Donald Nicholson-Smith [1974] (Malden: Blackwell, 
1991), 352-400, se speciellt på 361-362 i detta fall. Lefebvre talar om ett geometriskt rum som först uttrycks på 
papper med planer, moduler och sektioner av perspektiv utifrån olika nivåer där själva objekten är meningen, 
och för dem som finner detta för sant sker en representation av rummet. Helt klart placerar han mannen som 
representanten för denna beskrivning. Motsatsen är användaren vars rum är levd och inte en representation. 
Levande i bemärkelsen vardaglig, konkret och därför subjektiv. Ett rum av flera subjekt snarare än ett rum av 
kalkyler, med en privat karaktär som alltid är i konflikt med ett offentligt. 
9 Judith Butler, Könet brinner, översättning av Karin Lindeqvist (Stockholm: Natur och Kultur, 2005).   
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mänskligt sett sammansatta alternativ som han erbjuder.10 Jag ser också detta som en 

motsvarighet till Ekelöfs subjektiva horisont, som inte minst konkretiseras av hans kvinnliga 

gestalter i diktsamlingen. Därför ställer jag ett bestämmande perspektiv mot ett pluralt 

subjektivt och menar att dessa skillnader är inskrivna i Vägvisare till underjorden.  

Min andra metodingång har en möjlighet att förankra lärandet som en förståelseprocess 

av personlig och social karaktär.11 Identitetsfrågan rör vid mitt sceniska lärande och hur min 

givna manlighet har förändrats av ett konstnärligt sökande. Ekelöf är en fiende till uppenbara 

identifikationer även i frågan om manligt och kvinnligt. Det finns två sidor av detta, som ovan 

beskrivning visat är det manliga förhållandet till sin manlighet och det kvinnliga till sitt 

tydligt avgränsade mot respektive roller, men samtidigt uppgår de som människor med 

identiteter i varandra. Därför kommer jag att iscensätta en transsituation på scenen med 

aktören som man och kvinna i samma gestalt. Ett citat av Ekelöf får befästa resonemanget där 

mannen omtalar sig själv som både man och kvinna.  

Han sade: 
- Änglarna av mitt tvekön ser milt på en namnlös  
[…]  
Okändhet är den enda makt som är möjlig 
och de förstår att du är jag och att jag är du12.  

 

Jag kopplar alltså mitt eget lärande, där jag fick lov att erkänna min kvinnliga sida, till 

Vägvisare till underjordens mångtydiga gestalter. En stor del av Ekelöfs diktvärld läser jag 

därför på ett annat sätt än genom det enhetliga och det lösgör sig därmed från normen.  

Det innebär för helheten att dels görs ett manligt enhetligt maktanspråk på världen till ett 

sceniskt kontextuellt normvillkor och dels kompliceras normen i förhållande till den 

mänskliga gestalten, som i sitt sociala sammanhang blir mångtydig.   

Den tredje metodansatsen vill förankra Ekelöfs sociala nivå i en scenisk åskådarnivå.  

Detta är en bakgrund till att fånga en jämställd deltagande situation, då jag utgår från min 

egen handling som i första hand initierad av relationen till åskådarna och våra gemensamma 

interaktioner. 

 

 

                                                 
10 Lefebvre, The production of space, 352-400. 
11 Jean Lave, ”Lärande, mästarlära. Social praxis” i Mästarlära lärandet som en social praxis, översättning av 
Bengt Nilsson och Joachim Retzlaff, red. Klaus Nielsen och Steinar Kvale (Lund: Studentlitteratur, 2000), 49-
66. 
12 Ekelöf, Vägvisare till underjorden, 62. 
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Syfte 

Som jag redan nämnt vill jag tolka diktsamlingen Vägvisare till underjorden och utveckla det 

kroppsliga, tidsmässiga och rumsliga till en scenföreställning. Syftet är därför att levandegöra 

fiktionen genom ett sammanhang där aktörens kropp relaterar till texten, sceniska objekt och 

åskådarna. Jag vill slå fast, utan att en given identifikationsroll står i centrum, men med olika 

gestaltade innebörder som t ex att ”man” också kan innebära ”kvinna”. Kontext är viktigare 

som förutsättning än rollen, även som identitetsfråga. Jag talar hellre om en kontextuell 

identitet, som rör sig inom olika rumsliga betydelser och som blir mångtydig i sammanhanget, 

än en manligt skådespelande Jagroll. Frågan är alltså: hur kan diktsamlingens olika sidor, dels 

dess manligt bestämmande och dels dess pluralt subjektiva perspektiv med kvinnliga 

innebörder, samlas inbördes och temporaliseras genom en kroppsligt förenande samtidighet 

som också kontextuellt påverkas av olikheten? Frågans förutsättning är att ett konkret och 

kroppsligt gemensamt rum gestaltar detta med dess praktiska möjligheter. 

Jag poängterar åter om iscensättningen, ingen är i en given position, vare sig enskilt som 

personer eller i den sceniska relationen mellan aktör och åskådare. Tid och rum osäkrar de 

mänskliga handlingarna, som formar en komplex situation till våran närvaro som aktiva 

människor. Det betyder att unika tolkningar kan ta plats i denna syn på deltagarna då allt 

kommer att upplevas i ett perspektivskiftande rum utan möjlighet till en fast synvinkel, som 

genom metaforiska öppningar till åskådaren och dennes interaktion förhandlar om textens 

betydelse. Man kan hävda att med min iscensättning befinner sig dikttexten mellan 

människorna som medverkar och samtidigt mellan flera objekt av olika betydelser och de 

deltagande. Flera kunskapsnivåer behövs, dels en litterärvetenskaplig förståelse av Ekelöfs 

sista dikter, dels hur den praktiska kunskapen kan gestaltas och bilda ramen för en senare 

analys av föreställningen.  

 

Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består av fyra delar. Första delen utgår från Ekelöfforskningen. Jag vill i samband 

med nyckelord som tid, rum, språk och social horisont koppla teorin om Ekelöfs dikt till en 

förståelse av vad detta innebär för en konkret gestaltning och dess gemenskap. Andra delen 

ser den praktiska möjlighetens olika sidor. Rumslighet och tid, lärandet som en social aspekt 

att forma en identitet och publikens betydelse, ska utvecklas i en teoretisk diskussion som 

lutar sig emot Vägvisare till underjorden. Tredje delen analyserar den faktiska 

föreställningen. Det praktiska utförandet beskrivs i samband med att dikternas innehåll 
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refereras och utvecklas parallellt genom en metaforisk upplevelsekoppling mellan ord, rum 

och kroppar i gemenskap. Sista delen ställer det teoretiska i samband med det praktiska och 

frågar läsaren och åskådaren om dessa olika sidor har kunnat förenas av föreställningen och 

av uppsatsen.  

Denna text utvecklas därför från att koppla teoretiska konstnärliga perspektiv till en 

tänkt konkret handling för att senare belysa konkreta förutsättningar med teorier. Slutligen 

appliceras det tänkta på den verkliga händelsen. Uppsatsen avslutas med frågor om tanken 

överensstämmer med det gjorda och om detta i så fall är relevant utifrån Ekelöfforskningen? 

 

Argument 

Jag påpekar åter att jag vill koppla teorier om Ekelöfs diktning till en tänkt konkret handling 

och tolkar detta som att scenens rum behöver olika objekt som förankrar skilda tidsperspektiv. 

Vidare ser jag relationen mellan aktör och åskådare i linje med Ekelöf syn på läsaren som 

delaktig i diktens betydelse.13 Därför är min poäng att det publika deltagandet formar scenens 

konstruktion och närvaron tillsammans. Personliga tolkningar ska ges näring genom 

personligt deltagande som bestämmer innehållet.  

I andra delen kommer jag att hävda att verkligheten liksom Ekelöfs fiktion bestäms av 

ett normativt system, ett system som finner sin motvikt i människors egna privata 

upplevelseshorisonter som tillägnar sina människor ett egenvärde. Dessa aspekter är 

samtidiga. Därefter kommer uppsatsen att foga ihop Vägvisare till underjorden med en 

scenisk objektförståelse. Förståelsen av det bestämmande manliga, som i uppsatsen betraktas 

som det normativa, ställs i relation till det subjektiva och marginella med kvinnliga 

innebörder. Detta formar det konkreta scenrummet och bestämmer iscensättningens utseende. 

Jag poängterar också en socialt lärande aspekt för att nå fram till det icke uppenbara och dess 

givna identifikationer, som jag också menar att Ekelöf står för. Jag talar om min tid som 

fysisk teaterelev och hur jag går från manliga stereotyper till en transsituation och hur detta 

gör att jag kan vara fler saker som konstnär. Därför vill jag inte gestalta en tydlig roll utan är 

en man med kvinnligt attribut och detta är mitt sätt att vara flera kontextuella funktioner 

utifrån Vägvisare till underjorden. Som avslutning på andra delen ska jag argumentera för en 

scen som inte har något centrum. Istället ska ett perspektiv formas som ger varje person ett 

deltagande och en unik position utifrån handlingens rumsliga rörelse. 

                                                 
13 Thorstein Norheim, Oscilleringens poetikk (Oslo: Unipub AS, 2005), 238-241. 
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Tredje delen i uppsatsen bottnar i det jag nu har sagt och formas från erfarenheten i det 

levande nuet som aktören upplevt i gemenskapen på scenrummet.  

Sista och fjärde delen är en avslutande diskussion som försöker greppa vad praktiskt 

handlande betyder i relation till en teoretisk problemhorisont. Jag poängterar nödvändigheten 

av att praktiska handlingar också bör förstås vetenskapligt som ett kunskapsinnehåll, och 

ställer frågan hur min behandling av de olika teoretiska verktygen står sig i relation till 

publicerade omnämnanden av Vägvisare till underjorden. 

Jag går nu över till de frågor som också är vägledande för uppsatsen. Det som tidigare 

blivit nämnt kommer nu att leda till en ackumulering av arbetets kreativa uppgift. 

 

Frågeställningar  
1. Om Vägvisare till underjorden och dess värld är både subjektiv och normativ: hur kan 

olika aspekter av tiden bli den rumsliga scenfaktor som texten och gestalten befinner 

sig i?  

2. Om Vägvisare till underjorden visar Ekelöfs insikt i livets olikheter: vilka är 

förutsättningarna för en iscensättning som gestaltar ett kvinnligt drag med mannens 

kropp i ett försök att vara ett sceniskt kontextuellt svar på hans tankar? 

3. Om Vägvisare till underjorden formas i en närvaro mellan aktör och publik: hur ska 

åskådarpositionerna konstrueras så att varje deltagare blir unik med personliga 

tolkningar som följd? 

 

Dessa frågor är förutsättningen för uppsatsens framskridande. 

 

Forskningsöversikt – Vägvisare till underjorden – scenen  
 

Jag vill med översikten utveckla de nyckelord som kan etablera möjligheter för gestaltningens 

vision. Rumslighet, språk, tid och social horisont är en del av Ekelöftraditionens områden 

som jag vill pröva som en utgångspunkt för Vägvisare till underjorden som scenisk text.  

 

Ekelöf: Rum språk och tid 

Ekelöf hade ett ambivalent förhållande till sin plats i världen. Han flyttade ofta och längtade 

bort från Sverige. Ändå är Ekelöf en utpräglat kontextberoende poet. Den verklighet han 

levde i speglas också av dikten. Genom olika rumsliga yttringar skapar Ekelöf en strategi där 
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poesin blir direkt men ändå flytande, i meningen livet och dödens närvaro som olika sidor av 

hans associationer. Litteraturforskaren och Ekelöfspecialisten Anders Olsson visar att Ekelöfs 

platskänsla bär både en imaginär och konkret förståelse som framkallar en komplicerad 

rumslighet i dikten. 

Ekelöf reser inte bara för att själv få ett fäste i rummet, utan för att åter med sin 
magiska konst ge skuggorna liv och närvaro. Framförallt reser han i fantasin och 
överskrider gränsen mellan levande och döda. Alltmer i hans diktning förefaller 
rollerna kastas om och själva diktjaget sjunker in i en skuggvärld. Som i 
”Oecus” i Vägvisare till underjorden där jaget får en antik infattning och i ett 
utkast liknas vid en skugga i Hades. Eller som i Dīvān över fursten av Emgión 
där jaget ikläder sig den kurdiske gränsfurstens skepnad i det förflutna bara för 
att som främling rikta en skoningslös kritik mot vår egen tids maktmissbruk, 
våld och endimensionella tänkande.14 
 

Som synes var Ekelöfs rotlöshet också ett sätt för honom att finna sig tillrätta i en tanke där 

fantasin fick plats i hans verklighet. Dikterna som nämnts ovan bär på en tidlöshet och riktar 

rösten mot både dåtid och nutid. Genom diktens rörlighet i tiden leds upplevelsen mot ett 

främlingsskap på platsen för det moderna, och ur det uppstår gränsfurstens kritik som säkert 

är Ekelöfs egen. Olsson säger i Läsningar av intet att Ekelöfs författarskap ofta hade ett inslag 

av negation, vilket berodde på en djup alienation.15 Alienation uppstår i relation till världen 

och är en effekt av det moderna livet som färgar synen på historien, där främlingsskapet också 

blir Ekelöfs egen hemisfär.  

Litteraturforskaren och Ekelöfspecialisten Bengt Landgren visar hur Ekelöf skapar 

alienation i förhållande till den pågående världens tidsförlopp. Landgrens förståelse av 

klockan i Vägvisare till underjordens sista dikt innebär en viktig distinktion mellan levande 

tid och mekanisk. Han menar att Ekelöf framvisar tidens två sidor, där den ena är den 

mekaniska klockans tid och den andra är den subjektivt upplevda tiden.16 Jag exemplifierar 

med dessa rader:  

 
Ensam med vägguret, denna maskin för icke-tid 
Vad vet väl en metronom om musik […]  
Tid och takt är som det snäckskal eremitkräftan bor i 
i vilket hon döljer sin nakna, krumma stjärt 
och som hon efterliknar i pansaret på sina klor17.  

 

                                                 
14 Anders Olsson, Gunnar Ekelöf (Stockholm: Natur och Kultur, 1997), 68. 
15 Olsson, ”Att sjunga för ingenting”, i Läsningar av intet (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2000), 292-328. 
16 Bengt Landgren, Ensamheten, döden och drömmarna (Uppsala: Läromedelsförlagen, 1971), 287. 
17 Ekelöf, Vägvisare till underjorden, 105. 
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Tolkningen av Landgren är användbar då det gäller att förstå distinktionen mellan yttre och 

inre tid som människan upplever, både som alienerad och som nära sina egna känslor.  

Ytterligare ett sätt att se en inre upplevelse rent bildmässigt gör Olsson i Ekelöfs nej när 

han visar föreningen av en bronsringsklocka med kroppen av en madonna.  

I skogen du vet står den undergörande madonnan  
[…]  
Hon liknar din lilla bronsringsklocka, hon som är gjord 

                                   som 
en liten flicka, med upprättstående krage  
[…] 
Kryper du in under kjortelfållen ser du det inre 
kupigt som Atrevs skattkammare, den väldiga klockan18.  

 

Olsson iakttar att kroppen är ett rum där en hel intim värld uppenbaras. Olsson tycks hävda 

frigörelsen i det kroppsliga och klockan blir ett sätt att förstå rummet som ett tidsmässigt 

tillstånd innanför människan.19  

Landgren har rätt att Ekelöf arbetade med olika perspektiv på tiden, men jag bortser inte 

från betydelsen av den mekaniska tiden, som kan översättas med en linjär mätbar tid, som han 

ser som något fundamentalt för verklighetens irrealitet.20 Jag vill hellre kunna nå och skapa en 

relation till realiteten av det linjära tidsperspektivet och förstå bakgrunden till den verklighet 

som Ekelöf utgått ifrån.  

Mot slutet av sitt liv började Ekelöf samla på ikoner.21 Nu är inte ikonerna som sådana 

av intresse här utan snarare vad Ekelöf gjorde med bilden av ikonerna. Annette Fryd 

reflekterar i sin bok Ekfraser, med Ekelöf som förebild, över språkets möjligheter att bryta 

upp den objektiva och realistiska bildens sanning av helgonen. Ekfraser är traditionellt en 

verbal beskrivning av ett konstverk, en metod Ekelöf utnyttjade för att bryta ned dess 

helgongloria.22 Jag vill med ett citat visa hur bilddikten blir till något annat än den realistiska 

ikonen, då läsaren uppmärksammas på den subjektiva upplevelsen. Detta frammanar ett 

alternativ till Landgrens iakttagelse om den meningslösa verkligheten, där istället verklig 

levnadsupplevelse fokuseras utifrån Ekelöfs dikt. 

Per Höjholt giver en radikal tolkning av forholdet mellem sprogets tid och 
billedets rolle hos Ekelöf […]. I stycket iscenesätter Höjholt digtets tid og 
reflekterer derefter over den. Höjholt deler tiden op i to kategorier, den omtalte 
og den oplevede tid, og beklager, at han og Ekelöf tilhörer en kultur, som giver 

                                                 
18 Ekelöf, Vägvisare till underjorden, 89. 
19 Olsson, Ekelöfs nej, (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1983), 123. 
20 Landgren, Ensamheten, döden och drömmarna, 286-287. 
21 Ulf Thomas Moberg, Gunnar Ekelöf framför bilden (Stockholm: Cinclus förlag, 1999), 49-60. 
22 Annette Fryd, Ekfraser (Köpenhamn: Museum Tusculanum, 1999), 46-65. 



 13

den förste forrang frem för den anden. […] Deri fastslår Höjholt, at digtets 
opgave ikke er at referere til virkeligheden og dens tidsforhold, men at udgöre 
sin egen virkelighed ved at iscenesätte sig selv som varighed. Digtet skal blive 
oplevet tid, läseren skal bibringes en oplevelse af tid, som er identisk med den 
tid, som digtet selv utgör […]. Billedets scene forsvinder for läseren, i takt med 
at spörgsmålene stilles i digtet.23 

 

Vi möter här ett perspektiv där upplevelsen av tiden får temporal språklig betydelse i 

relationen mellan dikt och läsare. Ekelöfs egen nedbrytning av traditionen ska ses som ett sätt 

att närma sig läsarens upplevelse av tiden. Villkoret som han manar till är att språket bär en 

egen verklighet, därför måste dess gestalter erkännas när dikten kommer till mig som läsare. 

Därefter finner jag mina egna svar på diktens frågeställningar, vilket leder mig i min tolkning. 

Jag måste som läsare överta rollen som handlande och ge mening. Detta är en förståelse av 

läsningens aktivitet där en personlig livsbejakande insats framkallar betydelser och är vad jag 

vill uppnå som en motsvarighet till scenmötets åskådartolkningar. Jag har använt mig av Fryd 

för att kunna betona subjektets möte med orden eftersom livet knyter språk/tiden till sig. 

Följande rader belyser ovanstående resonemang. Utgångspunkten är ikonen Christóphoros 

och finns i Vägvisare till underjorden.  

Se inte på min gyllene dräkt 
av persisk satrap, av byzantinsk strateg! 
Se på mitt huvud! 
Jag är en persisk hund 
med huvud av hund 
men trogen mot ingen 
eller är jag en skriande grekisk åsna 
med åsnehuvud 
men jag bär ingen24.  

 
Det direkta tilltalet i dikten placerar läsaren som samtidig med den som talar och uppmanar att 
ge personligt svar. 
 

Ett tänkt scenrum och dess tidsperspektiv  

Landgren och Olsson visar var och en tidsperspektiv i samband med rummet som skapar 

relation mellan gestalt och upplevelse, vilket kan realiseras som motsatser eller skillnader. Jag 

tänker på klockan, där den fiktiva verkligheten måste erkännas som del i en mätbar värld, och 

där motpolen är en kroppslig upplevelse som fyller världen. Utgångspunkten är därför att den 

mekaniska klockan, en linjär tid, har en bestämmande aspekt. Något som jag längre fram vill 

förankra i en manlig diskurs för det ekonomiskt produktiva, medan scenrummet också är en 

                                                 
23 Fryd, Ekfraser, 83. 
24 Ekelöf, Vägvisare till underjorden, 75. 
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del av kroppens relation till musik och gemenskapen med åskådarna. Dessa skillnader ska 

speglas av objekt med olika betydelser och placeras i rummet med ett inbördes förhållande. 

Alla betydelsebärande objekt i föreställningen ställer en fråga vad den är i förhållande till 

andra saker och deras placeringar. Detta innehåll får sin mening i varje deltagares integrering 

och personliga svar. Jag har dock en möjlighet att hjälpa åskådaren på traven, då de gestaltade 

skillnaderna, med tanke på tid som mätbar kontra kroppsligt upplevd, kan tydliggöras med 

gestaltens pendel från det ena till det andra konkret i rummet. 

 

Ekelöf: Social horisont 

Redan i det ovan sagda har jag vidrört nästa ämne, som handlar om hur jag översätter 

relationen mellan objektet (texten) och subjektet (läsaren) till det sociala mötet mellan aktör 

och publik. Jag menar sålunda att läsning är en social handling, där betydelser skapas utifrån 

läsarens egen livssituation samtidigt med en interaktiv tolkande process. 

Poeten och författaren Elisabeth Rynell visar i ”Gunnar Ekelöf och närvaron” hur det är 

att läsa Ekelöf och bli en partner till hans dikter.25 Rynell är sida vid sida med Ekelöf, som 

absolut inte begränsas till fiktionen. Diktorden är i högsta grad en bekräftelse på den privata 

läsarens känsla och kontext. Rynell känner sig som ”du” med Ekelöf utan att han förlorar i 

tydlighet gentemot diktens innehåll. Jag upplever hur hon identifierar sina stunder med Ekelöf 

med en backanalisk känsla inför livet och hur detta skapar en social tillhörighet som når 

hennes vardag. För att förstå den sociala betydelsen och relationen mellan konst och dess 

publik ska jag låta Ekelöf själv komma till tals genom Thorstein Norheims framställning. 

Norheim kom nyligen ut med en Ekelöfavhandling med titeln Oscilleringens  

poetikk. Norheims text handlar om mellanpositionen och rörelsen i Ekelöfs dikter, vilket 

innebär betydelser som aldrig är entydiga eller fria från social påverkan. Han refererar till 

Ekelöfs egna utlåtanden om läsaren som redan delaktig när texten skrivs. Ekelöf menade att 

verket återföds hos läsaren och att det konstnärliga värdet utvinns enbart när någon möter 

verket.  

Ekelöfs relation till läsaren är varken naiv eller cynisk. Han lämnar inte över ansvaret 

för tolkningen till läsaren för att han själv inte trodde sig ha någon påverkan. Norheim talar 

om en konstruktivistisk abstraktion som formen för Ekelöfs utmaning till läsaren, och däri 

uppenbarar sig öppningar för dennes tolkningar. Med ett mer vardagligt språkbruk betyder det 

                                                 
25 Elisabeth Rynell, ”Gunnar Ekelöf och närvaron”, i Röster om Gunnar Ekelöf  (Stockholm: ABF- Stockholm, 
2000), 34-44. 
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att läsaren ska förstå sig själv, satt i ett komplext levande sammanhang, då det inte finns 

någon objektiv sanning.26 Ett citat får återspegla vad som menas. 

 – Och den som lyckats överleva 
skall kännas till ursprunget endast på språket 
men till sitt sätt att handla vara en främling  
[…]  
Änglar som av makten lärt endast kryperiet 
och av sanningen endast hyckleriet  
[…]  
mot kvastarna i hörnet vill de kanske tala 
Vi sopar ändå åt de nyförnäma och kan skvallra27. 

 

Utan att gå in på den bysantinska bakgrunden till dikten med de två sopgubbarna klargörs 

ändå resonemanget ovan, då artefakten genom språket måste tolkas i relation till det 

närvarande läget och den Andres klasskritik. Här möts två nivåer som Ekelöf behärskade, dels 

den egna viljan som ville förändra, dels överlämnandet där betydelsen ska skapas, inte bara 

som det var tänkt utan på läsarens konstruktiva nivå. I exemplet ovan har läsaren en koppling 

till verkligheten genom klassperspektivet, då den Andre i detta fall kan sägas vara 

sopgubbarna som kritiserar ett bestämmande maktcentrum. Av samma begreppsanvändning 

finner jag kvinnan som den Andre gentemot en manlig norm, vilket jag ska fördjupa längre 

fram. Men dikten utgår från att språket som ett medium av historisk karaktär och dess 

överlevnad genom olika tider är centralt för vår mänsklighet. Nutid möter dåtid och 

utgångspunkten för förståelsen är främlingsskapet. För att kunna närma sig världen genom ett 

språk som är vårt ursprung och med de förändringar av samma värld som skett genom olika 

tider så måste läsaren konstruera sambandet mellan språk och verklighet. 

Detta visar att Vägvisare till underjorden har en mellanmänsklig historisk karaktär. 

Ekelöfs verk har därför social betydelse, i mötet mellan ord och läsare, och ska genom detta 

erkännande gestaltas som en sammankomst för både aktör och åskådare. 

 

Social horisont och scenen 

För scenen behöver texten materialiseras, som jag betonat, men den behöver också möta ett 

behov där människor bildar sig uppfattningar om vad den sociala handlingen säger.  

Relationernas närvaro i framställningen gör att publikens associationer finner flera nivåer. 

Samtidigt behöver scenframställningen skapa integration och interaktion, som möter upp med 

motivet för diktens mänskliga samband hos aktör och publik. Jag poängterar att tolkning är 

                                                 
26 Norheim, Oscilleringens poetikk, 38-41. 
27 Ekelöf, Vägvisare till underjorden, 31-32. 
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beroende av möte, men ett möte kan också innebära att den Andre exkluderas från betydelsen. 

För att lösa detta tänker jag mig rent praktiskt att läsning som aktivitet antar en scenisk form, 

snarare än att ett manligt talande centrum agerar som om ”han vore” någon i texten. Jag läser 

därför inte igenkännande, där orden stryper situationen för den verkliga närvaron tillsammans, 

och formar kroppsligt en parallell verksamhet för att inte stänga diktens tolkningar. Det 

innebär, att med skiftande handlingar som åskådarna aktiveras i genom flera interaktioner, 

skapas sociala betydelser i relation till den läsande förmedlingen. I en sådan gemenskap finner 

var och en sin specifika position som medhandlande.  

Scenmötet formas för att finna olika uppfattningar och om verkets olikartade helhet 

bestämmer upplevelsen: då går det inte att uppfatta mötet genom en enskild aktörs ensamma 

prestation, utan vi är gemensamt beroende av varandra utifrån den vi är. Ett pluralt perspektiv 

på den svåra frågan om hur formen för ett scenmöte ska gestaltas, då varje deltagare får en 

unik position med ett subjektivt villkor att finna sina egna tolkningar. Jag återkommer längre 

fram mer konkret till hur detta ska se ut. 
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Praktiska möjligheter 

 
Rum och tidsperspektiv  
 

Min målsättning är att skapa förutsättningar för en konkret objektsförståelse som överförs till 

scenen. Men först måste jag förankra mitt resonemang i de teoretiska aspekter som rör 

rummets och tidens villkorlighet och möjligheter, för att finna en sammansatt övergång till 

gestaltningen. Skillnaderna mellan en normativ makt och plurala världar genom kvinnlig 

närvaro har redan Ekelöfs diktvärld antytt och ska nu förses med en filosofisk ram. 

Om man drömmer om ett rum i ens personliga historia kommer man nära ett absolut 

rum i poetisk mening. Detta psykoanalytiskt anlagda perspektiv låter Gaston Bachelard 

förenas med ett fenomenologiskt i betydelsen av ett absolut och oinskränkt vara. Jag vet inte 

om Ekelöf läste Rummets poetik, men möjligheten finns då den franska utgivningen skedde på 

1950-talet. T ex talar Bachelard om undervärlden, källaren i huset som bär på hemligheter och 

mörka krafter, där den andra är övervåningen som är klar och förnuftig och närmast den eviga 

kosmologin.28 Ekelöfs underjordstematik är inte utanför sådana bildbetydelser, även om han 

ändrar i den hierarkiska strukturen mellan uppe och nere, då han uppvärderar det låga. I och 

med detta erkänner jag att Bachelard är intressant som läsning då en konstnärlig iscensättning 

behöver ha en personlig prägel som är härledd ur egna erfarenheter. Bachelard är ett vittne till 

den egna kreativitetens utgångspunkter. Jag vill därmed ha sagt, att istället för att följa denna 

tråd, så är mitt motiv för scenrummet någon annanstans än hos det ursprungliga. Uppsatsens 

framskridande behöver därför problematisera de psykoanalytiska tolkningsgrunderna en 

aning, för att nå fram till alternativet som jag väljer som applikation till min 

teoretiska/praktiska handling.  

Bachelard ger en ideal betydelse till rummet, som frammanar det unika och subjektiva i 

relation till människan, samtidigt som det är framtaget ur det mänskliga psyket. Ekelöfs rum 

förankrar inte detta givna vara och psykiska tillstånd och är snarare i en problematisk relation 

mellan yttre och inre. Människan skapar personliga rum, men känner inte alltid igen sig då 

den Andre är en förutsättning som förändrar dess innehåll. Se det följande citatet som en 

delvis bekräftelse på Bachelards mörka källare, inse dock att andra förklaringar behövs då den 

Andres närvaro i situationen omvandlar det ”egna” till det ”andra”.  

 
 

                                                 
28 Gaston Bachelard, Rummets poetik [1957], översättning Alf Thoor (Lund: Skarabé, 2000), 17-75.  
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Och mörkret tar emot dina utfall 
gömmer dem i sitt mörka bröst, där kanske ett annat 

                 hjärta 
slår sårat – din spegelbild 
i en spegelvärld.29 

 

När Klas Grinell skriver om ”Gränslandet” talar han om Ekelöf i Istanbul och hans möte 

med den bysantinska kulturen. Grinell hävdar att Ekelöf blandade en historisk kultur med det 

svenska liv han levde, där av textens titel – ”Gränslandet”. Grinell visar att Ekelöfs poesi 

lever ett verkligt liv förankrat i hans egen tid, men att referenserna är olika, vilket behöver 

poängteras, med en historisk bakgrund som formas till 1900-talsfiktion.30 Jag har nämnt 

Grinell i denna upptakt därför att övergången mellan verklighet och fiktion och vice versa 

framöver blir viktigt som en skapande förutsättning. Samtidigt vill jag förankra detta i en 

diskussion om platsinnebörder och hur tiden pendlar mellan en mätbar och en upplevd som 

gör att människor bebor en olikartad och inte enhetlig värld. Grinell menar ju också att 

Ekelöfs rum inte är identifierbart i en absolut mening. 

Min uppgift nu är att förankra den diskussion jag förde i inledningen om manligt och 

kvinnligt. Jag skall visa på ett resonemang där det manliga maktanspråket styrs av en tid som 

mäts i ekonomisk produktion. På samma gång skall jag resonera mig fram till ett kvinnligt 

alternativ som inte har ekonomiska ideal och som fångar egenvärdet i en kroppslig tillägnelse. 

Detta har sceniska möjligheter att kunna korsas i en samtidighet.  

Först av allt vill jag dra ner tanken om Ekelöfs dikt till ett profant plan för att också visa 

min inställning till den kosmiska sidan av hans värld och jag gör det genom att se på bilder 

från en av våra främsta målare av idag. Konstnären Lena Cronqvist, som illustrerat 

Divandiktningen, visar på relationen mellan Gud och Satan som två brottande män med 

erigerade penisar. Satans penis är lite mer ståndaktig än Guds, och speglar väl Ekelöfs anti-

moral, men ändrar dock inte på striden mellan gott och ont även om de bytt plats med 

varandra. Cronqvist avslöjar bokstavligen männens rum och det manliga sceneri jag tidigare 

nämnt, men inte som ett kraftcentrum, utan som en scen där kvinnorna intar ett paradoxalt 

centrum trots en historiskt sett marginell plats. Cronqvist har ritat en kvinna som sitter ner i 

förgrunden framför Gud och Satan med blicken mot den betraktande läsaren, vilket försätter 

männen i en dåraktig, närmast löjlig position.31  

                                                 
29 Ekelöf, Vägvisare till underjorden, 12. 
30 Klas Grinell, ”Gränslandet: Anteckningar kring Gunnar Ekelöfs bysantinska diktvärld”, i Om utopier. En 
vänbok till Nils Eriksson, red. Johan Kärnfelt och Sven- Eric Liedman (Göteborg: Institutionen för idé och 
lärdomshistoria, Univ.), 231-240. 
31 Lena Cronqvist, Gunnar Ekelöf (Stockholm: Langenskiöld, 2006), 325. 
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En given manlig värld ersätts med en komplex. Jag ska strax utveckla varför jag hävdar 

att diskurser, som språkliga bestämningar av allting, har en negativt styrande aspekt utifrån en 

manlig enhetlig funktionslösning. Jag vill i samma andetag påstå att inga innebörder i ett 

pluralt subjektivt perspektiv är bättre att grunda sig på än den kvinnliga bilden, som är den 

mänskliga aspekt som synliggör de lägre värden Ekelöf arbetade med, som också detta arbete 

vill forma. 

 

Ekelöf - Lefebvre 

De förändringar som skedde i och med 1968 pockar på olika omvärderingar i frågan om 

människorna och deras värld. I boken The Production of Space av Henri Lefebvre skildras 

den dialektiska processen av historien och dess genussituation i svallvågorna från 1960-talet. 

Lefebvre hävdar att det manliga rummet har underordnat kvinnorna och gått igenom en 

historisk strategi som varit heltäckande för känslor, beteende och intellekt, allt med tanke på 

att organisera ett manligt offentligt rum och ett privat rum där kvinnorna hänvisats till ett 

hörn. Men med förändringar skapas nya meningar, som den legendariska Valerie Solanas blir 

en nyckel till. Hennes handgriplighet i mordförsöket på Andy Warhol ska inte skugga det 

faktum att Lefebvre reagerar över innehållet av det producerade rummet för att istället ge 

energi till kvinnornas rum. Solanas blir en person som för honom aktualiserar den nya tidens 

möjlighet att bryta en manlig dominans. Lefebvre iscensätter därefter skillnaden mellan det 

givna manliga rummet, som är ett abstrakt dödens rum, och det kvinnliga kommande rummet. 

Hur en sådan plats ser ut är inte helt säkert, men livet i motsättning till steriliteten är 

huvudargumentet för dess tillkomst.32 Nog är det så att ett eko hörs genom den kvinnliga 

novisens uttalande i Vägvisare till underjorden. Citatet är redan nämnt men är värt att 

upprepas.  

Hon sade: - En enda kan trösta mig: 
Det är Hon som är barnlös och hemlös 
utanför detta sterila rike 
av två kämpande hangestalter –  
utanför detta rike av lust och lidande, 
ogenomskinlig, genomskinlig, men av ett ljus 
som inte ger skugga. (Se tidigare fotnot).  

 
Ekelöf såg denna utveckling där mannen är norm och rummet skapat efter hans behov 

samtidigt som han gav plats till kvinnorna för att ge det sociala innehållet ny innebörd. Låt 

                                                 
32 Lefebvre, The production of space, 376-381. 
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mig redogöra för Lefebvres teori om rummet och tiden för att stärka bakgrunden till min 

praktiska iscensättning och placera Ekelöfs insikter i en filosofisk form. 

För Lefebvre är rummet ett område som producerar betydelser och som i global mening 

inte har geografisk bestämning. Rummet är plats som i makt och penningintressen både 

reproduceras och förändras. Alla tankespår som han framkallar har en förändringspotential, 

därför ställer han som vi sett ett reproducerande rum mot ett nytt kvinnligt. I samma linje 

finner en global värld och dess centriska tankegångar sin motvikt i ett lokalt rum. Dock är 

Lefebvre inte strukturalist utan arbetar med tidens processer i rummet. Marknaden är ett 

övergripande exempel, som styrs av ekonomiska utbytbarheter med pengar som köper varor, 

men är också del av en användning. Han är kritisk till om utbytet mellan pengar och varor och 

dess användning skapar en statisk opposition, där köp och användning är motpoler. Han är 

också kritisk till en dynamisk opposition, om utbytet förklarar en absorbering av användning, 

vilket betyder att nya saker hela tiden köps. Lefebvre poängterar snarare en ståndpunkt där 

handlingar i ett användande tillägnar sig mänskligt egenvärde.  

Men ju mer funktionellt rummet är, desto mer är det manipulerat till att skapa 

enhetsfunktioner, som leder till att den levda tiden försvinner från sina användare eftersom 

den personliga upplevelsen inte längre är viktig. Han påvisar en utbytesekonomi som en 

bekräftelse på valutasystemets konservering av systemet, vilket ger ett tinginnehåll som 

representerar en manlig övergripande diskurs.  

Lefebvre framkastar dock, som redan påpekats, ett alternativ till de negativa aspekter 

som beskrivits och utgår från interaktioner som lever i det rum som ger mänsklig tillägnelse.33 

Därför ställer jag två antaganden till förfogande för mitt arbete, som är min förståelse av 

Lefebvre och den kvinnliga platsinnebörden. Om användandet får en rytm som inte tävlar för 

att slå ut, utan är lika med livskänslan och glädjen i ett rumsligt deltagande, leder detta till 

kvinnliga rum. En förutsättning är givetvis att inte vinning är det viktigaste för ett sådant rum, 

men skapar ett alternativ till det manliga rummet som är överordnat av ekonomin. 

Möjligheten är att man erkänner ett rum som inte har samma status som det ekonomiska. 

Detta leder mig till följande: om en verklig och marginell erfarenhet, i motsättning till den 

representerande ekonomiska rollen, lyfts upp och placerar ett kvinnligt underläge i sin egen 

rätt att betyda manar det fram en konstruktiv förändring. Hierarkin blir förhandlingsbar om 

kvinnan får en samtidig plats i rummet, då marginella erfarenheter komplicerar normen och 

utvecklar den konkreta världen. 

                                                 
33 Lefebvre, The production of space, 356-357. 
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Lefebvre visar t ex på ambivalensen i den nya nöjeskulturen. Han menar att nöjen 

bygger på premisser som är direkt knutna till marknadens dominans över människor. 

Kulturens aktiviteter är samtidigt en möjlighet att skapa ett motstånd och det sker i den 

spatiala, rörliga och levande realiteten av ett kollektiv som inte gör de pågående diskurserna 

till norm.  

Språkliga bestämningar är mer efterhärmad natur än natur, något som för Lefebvre 

betyder makt och kontroll. Den underliggande betydelsen är allvarlig, då målet för hans tankar 

vill visa på den vetenskapliga och politiska viljan att förmedla makt i linje med marknadens 

villkor. Detta tillämpas i en igenkännbar värld som är falsk. Förmedlingen av världen, som 

utger sig för att vara autentisk och sann i sin överblick, visar att tanken och samhället är något 

relativt logiskt och reducerar därmed villkoret människor lever i.34 Jag hävdar att detta uppstår 

därför att vår konkreta levnadsvärld aldrig hörsammas politiskt. 

Hur kan människor förstå sin plats och agera när världen är ett maktcentrum för 

politikens eget bestånd utan mänsklig koppling till platsens användare? Jag citerar Lefebvre. 

The more carefully one examines space, considering it not only with the eyes, 
not only with the intellect, but also with all the senses, with the total body, the 
more clearly one becomes aware of the conflicts at work within it, conflicts 
which foster the explosion of abstract space and the production of a space that is 
other.  
    Spatial practice is neither determined by an existing system, be it urban or 
ecological, nor adapted to a system, be it economic or political. On the contrary, 
thanks to the potential energies of a variety of groups capable of diverting 
homogenized space to their own purposes, a theatricalized or dramatized space 
is liable to arise. Space is liable to be eroticized and restored to ambiguity, to the 
common birthplace of needs and desires, by means of music, by means of 
differential systems and valorizations which owerwhelm the strict localization of 
needs and desires in spaces specialized either physiologically (sexuality) or 
socially (places set aside, supposedly, for pleasure).35 

 
Detta är möjligheten att förstå en rumslighet som frammanar ett värde hos upplevelsen genom 

hela kroppen och dess interaktioner. Inte som formuleringar från högre ort, som dock måste 

beaktas och förstås, utan som en upplevelse från rörelsen i rum när konst och kulturella 

yttringar skapar värderingar som är gemensamma utifrån olikartade erfarenheter.  

Genom ett iscensättande av Ekelöf, som bygger på frivillighet inom ramarna för en 

institution, görs Lefebvres problematik aktuell. Människorna som deltar, aktörerna och 

publiken, befinner sig i ett maktförhållande då den gemensamma nämnaren är högskolans 

diskurser som styr vår närvaro tillsammans och ger oss roller att fullborda. Samtidigt vill jag 

                                                 
34 Lefebvre, The production of space, 376-385. 
35 Lefebvre, The production of space, 391. 
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säga att motivet för min gestaltning är att möta diskursen med levande ögonblick som 

praktiskt förankrar en privatkollektiv samvaro, där vi kan glömma våra roller utan att glömma 

oss själva. 

Rent rumsligt kan också Lefebvres tankar kopplas till dikterna Ekelöf skriver. Det finns 

två sidor i Lefebvres resonemang som filosofiskt sett konkretiserar min tolkning av Vägvisare 

till underjorden. Båda har ett rum med en maktutövande ordning, en diskursiv dominans som 

reproducerar sin makt. Ett alternativ finns hos dem i och med uppmärksamheten på ett 

levande och handlande rum för sina användare, som i mångfald och med kvinnliga innebörder 

frigör tid.  

 

 

Iscensättningen 
Inledning 

Genomgången av Lefebvres teorier har visat motsatsförhållandena som världen befinner sig i 

och de är samtidiga och integrerade med varandra utifrån ett system som är ekonomiskt 

normativt och de mänskligt sett kulturella rum som bygger på ett subjektivt egenvärde. 

Scenrummet vill jag därför forma genom skillnader där en bestämning står för en del och där 

det subjektiva och plurala sammanhanget står för en annan. Jag vill börja denna text i den 

subjektiva dimensionen och därefter gå över till den bestämmande funktionen. Jag avslutar 

med att samla allt kring kroppen, som är det medium som relaterar till gestaltningens 

olikheter, i en kontextuell förståelse av personen och inte i en mental illusion av det 

iscensatta.  

De tidigare nämnda mellanrummen mellan deltagare och text och mellan flera objekt av 

olika betydelser och människor är iscensättningstextens syfte att gestalta med ord. Ni behöver 

därför placera texten som rumslig och utgå från den subjektiva och plurala delen, i anslutning 

till den bestämmande delen. Därigenom uppstår mellanrummen som inte har någon linjär 

kronologi i gestaltningen, men är verkande från det ena till det andra i etapper som kroppens 

närvaro pendlar mellan. En helhetssituation som gör deltagandet till en mångtydig handling 

här och nu. 
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Livet och döden som en lekfull plats med låga värden 

Iscensättningen ska börja redan utanför scenrummet.36 Publiken sluter upp utomhus, strax 

utanför estetiklärarnas kontor på Södertörns högskola, i en passage till en annan byggnad mitt 

emot där föreställningen ska äga rum. En studentkollega till mig får vara assistent och möta 

publiken med en konkret gest och ge varje deltagare en svensk enkrona och därefter leda dem 

till föreställningen. Publiken är lika delar elever och lärare och är med ett samlingsbegrepp 

representanter för en institution. Ett viktigt organ som ska bedöma värdet av den estetiska 

handlingen och huruvida den kan ha en vetenskaplig betydelse.  

Tack vare denna passage utomhus för dem som mött upp inser de en ekonomisk 

dimension som är villkoret för aktiviteten och den använda tiden. Om utbytet av pengar vill 

iscensätta publiken som centrum för handlingen i form av dess förutsättning att kunna bedöma 

(döma) i direkt konfrontation med överföringen så är detta också en varning, där 

levnadskänslan i mötet kan absorberas av deras position. Varningen är indirekt men bärs av en 

gemensam nämnare i föreställningen som är motsatsförhållandet till en borgerlig kultur. De 

som inte vill oroas, i den traditionella positionen som åskådare utan ett aktivt deltagande, får 

problem genom hela iscensättningen.  

Den handlande interaktiviteten med pengarna är utifrån en estetisk dimension uttryckt 

som en ironisk gest, där konstnären iscensätter ett initialt underläge med en undran om vi kan 

utveckla jämställdhet. Jag menar att detta tvingar deltagarna in i föreställningen med en fråga 

om vad Vägvisare till underjorden kan innebära, då penningutbytet är en negation gentemot 

en normal aktör och åskådarrelation och som därför kan få en reaktiv respons. Å andra sidan 

är detta ett aktivt integrerande som också frågar om vi är del i diktsamlingens mänskliga 

horisont. För mig är det en subjektens start på föreställningen. Fokus hamnar hos den enskilde 

som genom sina egna reaktioner blir viktig, då jag osäkrar hela tillfället med föresatsen att 

han och hon ska spela med i det kreativa förloppet. Vad som verkligen sker är att alla 

deltagande inlemmas i en scenisk process av tiden på personlig nivå. 

När publiken träder in i föreläsningssalen, som är scenrummet, ska aktören ligga vid 

ingången med huvudet i ett uppfällt paraply. Aktören ska blunda och ha ansiktet riktat mot 

dörren, och kan uppfattas som endera död eller drömmande. Landgren uppmärksammar hur 

den skeppsbrutne Odysseusgestalten i Vägvisare till underjorden både är drömmande och 

penetrerande döden, när han företar sin Hadesresa från djupaste vatten till strandbäcken. Han 

                                                 
36 Videoinspelningen med anslutning till föreställningen bekräftar vad som här vill framkomma. 
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visar Ekelöfs undervattensvärld som del i ett seende i underjorden och tolkar resan mot 

bäcken som ett födelsemotiv.37 

Jag vill hävda att paraplyet tar fasta på vattenbilden i relation med gestalten, som både 

drömmande och befinnande sig i dödriket. Paraplyet har också en innebörd som av Tadeusz 

Kantor beskrivs som ett objekt av den enklaste graden. Paraplyet är ett meningslöst objekt i 

väntan på regn. Michal Kobialka, som skriver om Kantor, framkallar också en metaforisk 

förståelse av denna meningslösa sak utan att betrakta i objektet en ready-made. Kobialka vill 

snarare framvisa hur paraplyet i väntan på regn får mänskliga drag och befinner sig utanför 

livet, som att vara placerad före födelsen eller i döden.38 Jag vill med paraplyet skapa samma 

dimension som Kantor och bli framställd genom ett ting av lägsta rang presenterat utanför 

dess användningsområde. Visst möts Landgrens högstämda dödstolkning av Ekelöf med 

Kantors fokus på saker med funktionella betydelser då också detta kopplas till döden.  

Det svaga objektsvärdet som Kantor spelar på vill jag kalla för en negation av en 

representation som förutsätter en roll med en uppgift som presenterar. Här handlar det om att 

erkänna verkligheten så som den är utifrån en låg aspekt av dess former utan att det får en 

reell status. I linje med Kantors syn är detta ett svar på Ekelöfs konstnärliga komplexitet. Jag 

vill hänvisa till att de kvinnliga gestalternas funktion i Vägvisare till underjorden har samma 

konstnärliga grundmotiv som Kantors skräpestetik. Därmed är paraplyet i detta hänseende en 

plural sak, i meningen marginell, av att befinna sig utanför en positiv värderingsgrund. Ett 

citat får befästa denna relation.  

Den lilla tjänande systerns i Spálato 
hennes, som sopade golvet under kupolen 
av tepidariet, förvandlat till kyrka39.  

 
Denna marginella kvinnliga situation får sitt värde just om det erkänns för vad det är, att det 

befinner sig utanför alla representerande roller och därför inte uppnår en bekräftelse förutom 

Ekelöfs. Upplevelsen hos Ekelöfs novis och mannen på paraplyet ges inget fäste i den reella 

offentliga verkligheten som mäter vad som anses viktigt utan passerar i marginalen. Som 

konfronterad av paraplybilden kan publikens fantasier skena då denna utläggnings innebörder 

är gömd mellan det fiktivt visuella, som fångar uppmärksamhet, och dess verkliga 

implikationer. 

                                                 
37 Landgren, Ensamheten, döden och drömmarna, 278-285. 
38 Michal Kobialka,  ”The quest for the self: thresholds and transformations”, i A journey trough other spaces. 
Essays and manifestos, 1944-1990 red. Michal Kobialka (Berkeley och Los Angeles: University of California 
Press, 1993), 291-292. 
39 Ekelöf, Vägvisare till underjorden, 56. 
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Låt mig ta er till scenen där själva förmedlingen av Vägvisare till underjorden äger rum. 

Jag kommer att inta en position i ena änden av rummet sittande med korslagda ben. Jag har 

uteslutit allt vad stolar och bord heter för att kunna ge ett horisontellt intryck. Om det är ett 

sätt att placera mig i rummet utan att manifestera är det också ett led i att skapa en öppen 

relation till publiken. Som sittande kommer jag att läsa högt partier ur diktsamlingen som 

uppsatsen senare ska analysera.  

Men rösten är inte deklamerande eller jordbundet realistisk. Den vill snarare finna en 

poesi i rösten som noh-teatern använder genom ett mässande, som jag läser fram ur Vägvisare 

till underjorden. Den mässande sången är ett av två estetiska uttryck, det andra är dansen, som 

ändrade formen för noh-teatern redan under 1300- och 1400-talen i Japan. Shelley Fenno 

Quinn skapar i boken Developing Zeami tankegångar där den realistiska representationen 

ändrades i och med mässandet och dansen. Zeami levde under tiden som nämnts och var både 

utövare och teoretiker som omdanade noh-teatern till det uttryck japanerna känner idag. 

Enkelt mässande som fokuserar från ett ord till ett annat är en effekt som Zeami menar har 

yūgen, ett centralt begrepp i den japanska estetiken.40 Blommans blomning är en bra metafor 

på vad denna estetik betyder för noh-teaterns kännare, inte som något invärtes utan med ett 

beaktande av scenens levande helhet.41 Jag vill förtydliga hur detta hänger ihop med ett citat. 

The “elegant beauty” referred to here is a translation of the term yūgen. Again 
he is making a connection between dance and chant and the elicitation of yūgen. 
However, his stipulation of how those elements are to be employed in order to 
evoke the quality strikes a new note. The original nine character types of  Kaden 
have here been condensed to three characters (santai): the old man, the woman, 
and the warrior. Furthermore, dance and chant have come to comprise the 
elements of expression that the actor employs to play all three role types.42 
 

Utan att gå in på de bestämda karaktärer som brukar ingå i ett japanskt noh-spel framkallar 

ändå detta citat en bild av den estetiska dimensionen av yūgen. Först görs karaktärerna mer 

översiktliga och går från nio till tre och sedan låter Zeami en aktör vara tre. Detta innebär ett 

handlande subjekt som inte begränsar pluraliteten och som manar till en ickerealistisk nivå av 

flera människor. Mässandet är ett uttryck som inte manifesterar ett talande subjekt, men som 

ger en rytmisk förståelse av flera gestalter. Detta markerar klart mitt arbetes inställning genom 

den plurala betydelse jag utgått ifrån. 

                                                 
40 Shelley Fenno Quinn, Developing Zeami. The noh actors attunement in practice (Honululu: University of 
Hawai`i Press, 2005) 51-52. 
41 Fenno Quinn, Developing Zeami, 3-5. 
42 Fenno Quinn, Developing Zeami, 65. 
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Samtidigt som jag mässar sittande ska jag interagera, klädd i kjol, med ting som jag vill 

sätta in i ett kvinnligt sammanhang. Innan jag fortsätter vill jag poängtera att detta inte 

handlar om en förklädnad, smink och annat som gör en roll är inte aktuellt, snarare handlar 

kjolen om ett personligt erkännande och en spegling av det rumsliga. Jag ser det som ett sätt 

att överskrida studenten Anders och vad han representerar och vill istället forma en högst 

personlig kontextkänsla inför Ekelöfs subjektiva kvinnogestalter.  

Nåväl, mjölk i en glasflaska, ett kokt ägg och en smörgås, är utifrån de två först nämnda, 

produkter med kvinnlig konnotation. För att starta med generiska förtecken, där ägget 

kommer från den ruvande hönan, uppträder likhet med kvinnor i den rent födande funktionen. 

Det innebär också mjölken som kommer från honor i djurriket och mamman i en mänsklig 

familj. Jag menar att denna tankegång är illustrerande men inte nedsättande. Trots detta har 

objekten ifråga i mänsklig mening genomgått en process där innebörden i en gammal, 

fortplantningens och nödens värld, blivit något annat med tidens gång. Ett motstånd mot 

biologiska förklaringar behöver dock inte utesluta sådana, utan har konkretiserats som en 

utgångstes för att strax sättas in i en ny tid som stärker låga aspekter. Jag vill mena att: om en 

modern förståelse är välgrundad relaterar traditionen med en renhet, som återverkar och 

ställer det nya i en oren position. Ekelöf beaktade detta och ändrade samtidigt förhållandet där 

det låga, orena, upphöjs på bekostnad av traditionens rigorösa regelverk för motiv och 

sammanhang. 

Objekten ska finnas synliga på golvet framför mig och markera närvaro på samma gång 

som mässandet sker. Som varor är de del av en flyktig betydelse och med Hannah Arendts 

tankar i Människans villkor är de konsumtionsprodukter. Arendt kopplar konsumtion till 

arbetarsamhällets framväxt och visar att frigörelsen stannar i ett beteende som tvingar 

människan till hennes egen biologiska kropp. Hon talar om faran med ett konsumerande då 

detta bara är en individuell reaktion på samhällsutvecklingen som reducerar den offentliga 

horisonten.43  

Samtidigt är detta mer än en bild av ett konsumerande, även om det markeras med en 

liten tugga och en liten klunk. Dessa objekt är också ett sätt att skapa tid som tillägnar sig 

mening i linje med Lefebvres tankegångar, om de t ex samlar människor till gemenskap. Dock 

är Arendts antites integrerad i detta även om paradoxen lurar. Den sociala aktiviteten 

Lefebvre tänker sig har sin motsvarighet hos Arendt, då positivt och negativt är värdeladdade 

ord som bärs gemensamt av den ambivalenta kroppen.  

                                                 
43 Hannah Arendt, Människans villkor [1958], översättning av Joachim Retzlaff (Göteborg: Daidalos, 1998), 
174-185. 
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Hur som helst är det ett alternativ till monumentalitet och dess rena drag som jag 

förknippar med mannen. Denna manlighetens estetiska objektsvärld som är en traditionell 

pendang och en hierarkisk könsmässig distinktion till kvinnans funktion som födande (inte ett 

metaforiskt födande). Upplevelsen av detta får en subjektiv prägel då maten korresponderar 

med den personliga kroppen, som också relaterar sin handling som just sin, till den som tittar 

på. 

För att knyta resonemanget till Vägvisare till underjorden vill jag påpeka att jungfrun 

ger Satan mat och dryck vid deras första möte och anspelar på min gestaltning. Måltiden 

stannar inte vid Satans mättnad utan är också en bild av hans hunger efter kvinnokroppen, i 

linje med det tidigare sagda, närmast som en konsumtion av objekten, då han samtidigt åt 

hennes hjärta och drack hennes blod.  

Något att dricka! Jag gjorde mitt blod till en dryck 
Att äta! Han nöjde sig inte med mindre 
än mitt hjärta44.  

 
Detta utgår från kvinnans traditionella roll att ge och absorberas av mannens begär. Låt det stå 

i relief till följande citat. 

 
  Han tänkte: 

- Två ögonkast mellan oss, undrande 
och förundrade, som två världar, är av en kärlek 
för stor att fullbordas: 
Drömmens ögonblick, eller minnets, utan beröring 
utan en hälsning, bara med blicken – en fågel!45  

 
Om kroppen är något kulturellt bestämt utifrån sina ”naturliga” roller, där kvinnan är givande 

och mannen tagande, så öppnas å andra sidan förhållandet upp, genom en utveckling av 

mötenas horisont som frigör tid och gestalt.  

Laddningen mellan kropp och mat påverkar och riktar ett biologiskt begär, om Arendt 

appliceras, men är också bilder av något annorlunda gemensamt utan erövring, som jag 

härleder till Lefebvres subjektiva livsrum, där kvinnan blir till en gestaltning av jämställd 

situation. Därmed fullbordar aldrig Ekelöf strukturen en dominerande man – en underlägsen 

kvinna. Snarare formar han relationen i en alternativ process gentemot det brukliga då syftet 

inte är en principiell förening som behåller hierarkin. Förklaringen är att Ekelöf både förhöjer 

drivkrafterna mellan mannen och kvinnan men också att den tidsmässiga utvecklingen är en 

                                                 
44 Ekelöf, Vägvisare till underjorden, 50-51. 
45 Ekelöf, Vägvisare till underjorden, 60. 
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subjektiv reaktion som är udda jämfört med den sociala normen för impulserna, och 

distanserar sig därför från de ”naturliga” rollerna. 

Med mat och dryck konkretiserar jag också delar av en dikt i tredje delens ”Jord 

Vatten”, där Ekelöf visar ägget som en bild av vad handen håller i när den manliga personen 

bjuder till gästabud.  

Till ditt gästabud bjuder du mig med en skål i handen 
- Till mitt gästabud bjuder jag dig med ett ägg i handen  
[…]  
Bryta bröd, dela dryck med en död 
till detta bjuder dig Ingen.46  

 
Drycken och brödet är objekt man inte delar med en död och blir därför förgängliga utan 

bestående betydelser. Dikten befäster de plurala och sociala förhållandena i bilden av 

gästabudet och i relationen mellan mannen och kvinnan. Medan negationen av livets sociala 

innehåll är närvarande i dödens aspekt, vilket samtidigt bekräftar en svag och försvinnande 

estetik i relation till det eviga. Ekelöf anspelar på en tid som förflyttar sig från den ene till den 

andre via upprepningar av det sociala livet och som på ett sätt stressas fram av dödstemat. Jag 

finner denna iscensättning vara ett svar på detta då allt sker genom förflyttningar med moment 

som kommer och går, och som det ska visa sig i analysen, upprepas, allt utifrån ingångsbilden 

av aktören som död och drömmande. 

I samma dikt finns en lampa som är en bild av kvinnans ljus som vill lysa upp i mannens 

liv. Eftersom ingen teaterbelysning finns i föreställningen kommer en enkel lampa att lysa 

upp scenrummet och ska således förstås som en kvinnlig dimension av rummet. Denna lampa 

är en del av iscensättningen och är inte ett fast föremål i interiören. Lampan har inte samma 

starka effekt som lysrören i taket på föreläsningssalen, atmosfären blir mer privat och speglar 

en vardaglig situation i en plats utanför det offentliga livet. Ett starkt upplyst rum har 

maktkaraktär och är för mig mannens överblickande kontroll av den Andre, vilket mitt rum 

delvis konfronterar. 

Rörelserna och interaktionen på golvet upplevs genom en badboll vars syfte är att skapa 

samband när den spelas mellan deltagarna och aktören. Badbollen är liksom paraplyet en 

metafor och har en position mellan vatten och jordtematiken i Vägvisare till underjorden. 

Dock inte som en bild av döden utan som en lekfull ironi som antyder glädjen. Visst har också 

detta objekt en enkel värderingsgrund med leken som funktion. Ur ett vuxet nyttoperspektiv 

                                                 
46 Ekelöf, Vägvisare till underjorden, 100. 
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är det ett värdelöst föremål och bara ur den aspekten förhöjs dess värde om Kantors tankar 

hörsammas.  

Jag har därför estetiska objekt som är förgängliga och vardagliga, som leder till lekfulla 

erfarenheter i tiden om de används rätt. Om denna del av iscensättandet skapar en relation 

mellan det orena och en tidsaspekt med social tillägnelse som formar ett personligt perspektiv, 

så är det också ett alternativ till det manliga ekonomiska rummet. 

 

Den styrande världen som finner sin metafor i döden som ett instrument 

Denna lekfullhet blir inte oemotsagd i rummet då den mekaniska väckarklockans verklighet 

vill placeras i andra änden av scenen. Mitt i föreställningen kommer den att tjuta ut signaler 

och störa alla övriga handlingar. Jag avbryter vad jag gör på scen och sätter klockan på 

viloläge. Efter tio minuter ringer klockan igen och det upprepas tills föreställningen är slut. 

De frenetiska signalerna påverkar chockartat och aktören blir i detta hänseende en marionett 

för ett sceniskt villkor. Den mätbara tiden, som gestaltad av väckarklockan, är mitt sätt att 

tolka de manliga motiven att underkasta människorna. 

Ett citat får åter belysa vad Ekelöf menade med en organiserande tid.  

Vem kan utröna denna livets dragning till död 
Liv avsöndrar död omkring sig som till ett skydd 
vars tjocklek ni vill mäta med klocka och metronom47. 

 
I linje med Lefebvres resonemang om manliga rum med döden som karaktär hänvisar också 

detta citat till döden, som tiden är den mätbara storheten av. En mannens princip som bygger 

på att människors levnadsvärld underordnas. Jag kopplar samtidigt detta till Kantors 

föreställning om ett rum som stör subjektet. I The madman and the nun 1963 iscensatte han en 

dödsmaskin som närmast slängde aktören från scenen medan denne blev tvingad att kämpa 

för sitt utrymme.48 Om detta är en aspekt av Ekelöfs fiktion är den samtidig med upplevelsen 

av en verklighet. Språket i Vägvisare till underjorden gestaltar detta och pendlar utan avstånd 

mellan människors liv, deras privata värld som en fiktiv egenart, och den tid och det rum som 

principiellt styr verksamheter. 

 

Allt samlas kring kroppen 

Återstår så musiken som ska spelas från en CD-spelare på scengolvet. Tricky, en 

framgångsrik artist på 1990-talet, har gjort en experimentell låt vars tema upprepas i all 

                                                 
47 Ekelöf, Vägvisare till underjorden, 105. 
48 Kobialka, ”The quest for the self: thresholds and transformations”, 289-290. 
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oändlighet. Låten saknar sång och är elektronisk. Upprepningen framkallar en rytm som 

aldrig ändras eller försvinner såvida man inte slår av CD-skivan som spelar. Det är min 

målsättning att kroppsligt svara an på detta och skapa ett levande rum av olikheter i en helhet, 

som kan innebära en hel rytmisk värld. Rytmen i musiken anspelar på den mekaniska klockan 

genom dess maskinella upprepningar, samtidigt ser jag denna rytm som ett kroppsligt liv, där 

metaforiska variationer uppstår, ungefär som Olssons upplevelse av madonnan som en 

bronsringsklocka. Om Ekelöf framvisar bilden av jungfrun som en klocka visar jag tiden som 

en gestalt, alltså i omvänd ordning men med en gemensam förutsättning att kropp och tid 

förenas.  

Min kroppsliga rytm i förhållande till helheten av iscensättningen kommer att följa noh-

teaterns föreställning om tid och rytm. Det kallas för Jo-ha-kyu och betyder: position – ett 

brott – mot rörelse och tempo.49 I ett större perspektiv innebär det till en början ett långsamt 

tempo, många positioneringar, som följs av brott i riktning mot rörelse. Ju längre 

föreställningen fortgår desto mer kommer intervaller av riktigt snabba rörelser att ske. Detta 

är ett sätt att eskalera den rumsliga och kroppsliga tiden från Ekelöfs text.  

 

Estetisk konklusion 

Objekten på scen är enkla, och enkelhet manar till betydelser som får sitt värde genom dess 

motsats till konstruktioner som vill briljera och kanske uppfattas som tomma illusioner. I 

boken Mellan konst och vetande undersöks förhållandet mellan vetenskap och konst. Tore 

Nordenstam utgår från frågan om olika textsorters värden och finner egenart både i 

konstnärliga och vetenskapliga texter. Dock förenas de av att gestaltning sker i båda fallen. 

Gestaltning är därför också en vetenskaplig möjlighet. Nordenstam refererar till idéhistorikern 

Allan Janik som skrivit om Diderots Romeaus brorson, som riktar en kritik mot det upphöjda 

och det traditionellt riktiga. Nordenstam hävdar att Platons grotta, det vill säga skillnaden 

mellan den perfekta idévärlden och det livs levande, skapar ett gap mellan kunskap och 

lärande. Diderot polemiserade mot denna föreställning och placerade två karaktärer mot 

varandra där den ene kallas ”jag” och den andre för ”han”. ”Jag” är en intellektuell person, 

kritiskt reflekterande med regelbundna vanor och utan att han någonsin tillgriper excesser i 

sitt styrda liv. ”Han” är en kroppslig person och är nöjd med att finna sig tillrätta i grottan. 

”Han” är allt det som Platon ville undgå och beskrivs som en medelmåtta. Men han är 

                                                 
49 Eugenio Barba, The paper canoe, översättning av Richard Fowler (London: Routledge, 1995) 69. 



 31

uppriktig och medveten om sina brister och ljuger inte till skillnad mot idévärlden, som Janik 

menar är förljugen och föreställande.50  

Referatet ovan har jag gjort för att jag menar att det identifierar den estetiska värld som 

jag iscensätter. Där tillfredsställelsen med det enkla i objektens vardaglighet kanske påminner 

åskådaren om konstnärens brister i kunskapen som konstruktör. Men detta är en bedräglig 

enkelhet som styrs av medvetna val och som är olikartad i karaktären, mellan det som jag 

benämnt som ekonomiskt normativt och pluralt subjektivt och som därför är mänskligt 

sammansatt. Kroppsligheten står i centrum och objekten speglar ett förkroppsligande av 

scenen. Det sistnämnda kroppsbegreppet innebär utifrån Mearleau-Pontys tankegångar, att 

kropp och värld i sin relation är syntetiska, såtillvida att perceptionerna är unika hos varje 

människa.51  

Uppsatsen har mött Vägvisare till underjorden med filosofi och scenteorier för att belysa 

dess objektsvärld och rumsliga dimension å ena sidan och å den andra den temporala process 

som uppstår hos konkreta människor genom framförandet. Jag går nu över till kroppens 

handlingar, till identitet och lärande. 

 

 

Lärande genom kroppen och den föränderliga identiteten  
 

Inledning 

Jag ska nu konkret förankra min scenidentitet. Detta grundar sig på ett tidigare lärande och 

förhoppningen är att det kan belysas av aspekter i Ekelöfs diktargärning. Först vill jag lyfta 

fram en syn på teater där stilen tar till sig det kroppsliga och blir liktydigt med dess kraft. 

Detta vill jag visa förändrar förutsättningarna för det kroppsliga i ett konkret teaterarbete. Det 

som bygger upp närvaron och gör personen till en aktör formas så fysiskt att de kroppsliga 

erfarenheter man tidigare gjort inte längre kan grunda individen till den han/hon är. Ekelöfs 

dikt är hela tiden en pendang till resonemanget och frågan om manligt och kvinnligt får här ett 

samband som uppgår i varandra. 

 

 

                                                 
50 Tore Nordenstam, ”Vetenskap och konst – olika sätt att utforska verkligheten”, i Mellan konst och vetande, 
red. Bengt Molander (Göteborg: Daidalos, 1995), 11-21. 
51 Suzanne M. Jaeger, “Embodiment and presence: the ontology reconsidered” i Staging philosophy, red. David 
Krasner och David Z. Saltz (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2006), 131-132. 
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Den fysiska handlingen 

När Konstantin Stanislavskij kommer underfund med att den konkreta handlingen är 

det viktigaste medlet aktören har för att vara både trovärdig och levande, då blir görandet på 

scen centralt. Stanislavskij blir mer fysisk i teori och praktik mot slutet av sitt liv, handlingen 

blir primär, men den skulle fortfarande alltid följas av logik och konsekvens som förstås av de 

inre mänskliga förnimmelserna. Han lyfter fram frågan om hur kunskap bildas och uttrycks. 

Samtidigt framkallar konkreta handlingar hos aktören en möjlighet att själv bli mentalt 

och kroppsligt delaktig i det som skapas.52 En invändning kan vara att aktören inte kan styra 

helt över de betydelser han genererar i handling. Men Stanislavskijs poäng är att aktören själv 

ska kunna tro på vad han gör och bli autentisk och sann. Med andra ord är det handling som 

formar människan till den hon är, med en rörelse från insidan och ut. Jag har mycket att tacka 

Stanislavskij för i mitt eget teaterarbete. Du måste gå igenom honom för att över huvud taget 

komma någonstans alls.  

Thomas Richard är en aktör som jobbade med den sene Grotowskij och 

som skrev boken At work with Grotowski on physical actions. Grotowskij utgick från 

Stanislavskijs handlingsteori för att hans aktörer skulle kunna skapa sig ett eget kroppsligt 

universum bortom gängse teaterkonventioner. Grotowskij, som i sin tidigare praktik utgått 

från en av typ av social gemenskap med publiken kom att utveckla en tro på aktörens 

personliga arbete som det enda väsentliga. Den gemensamma nämnaren för dessa teatermän 

är att de inre motiven (Stanislavskij) och de inre impulserna (Grotowskij) finner kärnan i 

speglingen från handlingen, men Grotowskij gick längre än Stanislavskij. Bland andra 

Richard fick vara med om hur Grotowskij sökte sig ännu djupare i kroppsligheten, som gav 

impulsernas rörelseutveckling en inre dimension. De skapade tillsammans ett uttryck som var 

handlingsorienterat med villkoret att det inte fick visas utåt. Detta är inte att sammanblanda 

med psykologisk teaterteori då det är helt och hållet fysiska aspekter som deras arbete syftade 

till.53  

En impuls som stannar upp i sin linda, för att följas av ytterligare impulser, påminner 

om Barbas syn när han talar om aktörens bios. Barba finner kroppens bios när hans aktörer 

omvandlar traditionella teatertraditioner som bland annat finns i Japan och Indien. Dessa 

traditioner utgår från en serie rörelseformer med bestämda kulturella och religiösa betydelser, 

medan Barba intresserar sig mer för energin i den kroppsliga tekniken, som i noh-teatern där 
                                                 
52 Konstantin Stanislavskij, Att vara äkta på scen, översättning av Martin Kurtén (Hedemora och Möklinta: 
Gidlunds, 2003). 
53 Thomas Richard och Jerzy Grotowski,  At work with Grotowski on physical actions (London: Routledge, 
1995). 
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aktören rör sig med böjda knän och en rak fast kropp som aldrig ändrar läge trots 

förflyttningar. Denna balansakt är för Barba denna konstarts egentliga väsen.54 Detta ska 

förstås som att kroppen leds av rörelser utåt, en energi som samtidigt motverkas inåt. När 

Barba instruerat återstår inget av noh-teaterns konventionella och kulturella betydelse, men 

energin är kvar.  

Impulserna Grotowskij ville nå och kroppens bios som Barba vill finna är på alla sätt 

och vis ett tillhandahållande av innehållet då kroppens ursprungliga kraft söks. Detta innehåll 

renodlas och även om specifika former utnyttjas, som noh-teaterns, är det ändå bara ett medel 

för att nå fram till denna rena kraft. Givetvis är inte Barbas eller Grotowskijs arbete deras sätt 

att finna ett generellt uttryck för den kroppsliga kraften. Det som alla kan finna är 

utgångspunkten, men syftet är snarare att höja det gemensamma värde kroppen innebär för att 

aktören ska upptäcka sin egentliga personlighet. Med denna teaterteori blir aktörens 

utveckling att praktiskt reducera allt det som socialt gjort honom eller henne till den han eller 

hon är och finna kärnan i sig själv. Dessa teorier är förebilden för det lärande jag nu kommer 

till och mitt intresse riktar sig mot vad som händer i ett socialt sammanhang. 

 

Nordisk Teaterskole och lärandet som en social praxis 

För att förstå min gestaltning behöver jag gå bakåt i tiden mot mitten av 1990-talet. Jag antogs 

som elev på en dansk dans- och teaterskola med fokus på kropp och experiment. Jag hade 

hållit på med traditionell teater i ett år och blev ganska chockad av den ansträngande 

pedagogik skolan ägnade sig åt. Varje årskull hade en mästarlärare som undervisade och lade 

upp hela utbildningsprogrammet, som skulle passa just för hans/hennes konstnärliga 

ambitioner och uttryck. Eftersom detta ska handla om kropp och identitet är det viktigt att se 

mina förutsättningar när jag anlände till skolan. Jag vill med en egen beskrivning av mig själv 

ge bilden av en prototypisk ung manlighet. Till kropp och själ var jag fotbollsspelare. Jag var 

tävlingsorienterad i allt jag gjorde. Muskler odlades, kondition tränades och jag var på alla 

sätt och vis en fantast som ville vinna.  

När min karriär skulle skjuta fart fick jag dock benet avsparkat och jag började tvivla 

och tänka på hur livet skulle se ut efter trettioårsåldern. Jag fattade det inte helt rationella 

beslutet att bli skådespelare, där jag både kunde finna energi och prestera samtidigt som jag 

kunde dricka öl på kvällarna. När jag kom till min teaterskola var jag tvungen att kroppsligt 
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förstå något annat än mannens potenta självhävdelse i fotbollsspel som odlar de manliga 

myterna om tuffhet och osårbarhet. 

Jag blev del av ett kollektiv. Allt lärande skedde tillsammans och vi vägde varandra mot 

oss själva på ett sätt fotbollen inte gjort. Detta var på liv och död för alla och skärpte min 

närvarokänsla även när jag inte befann mig i träning. Skolan var professionell, men fanns 

utanför det institutionella skolväsendet i Danmark. Vi betalade själva vår utbildning och 

understöddes av kommunens socialtjänst som erbjöd en liten summa i månaden i väntan på att 

skolan skulle bli ett erkänt institut. Vi investerade därför våra egna liv och som jag upplevde 

det mer än så då det egna livet inte räckte till för att greppa denna omvälvande erfarenhet. Jag 

var mentalt tvungen att ge upp min stereotypa bild av mig själv, om så bara för att överleva i 

ett nytt land.  

Även jag förändrades och det började med att jag kroppsligt antog utmaningen att 

mjukna i inställning till vad man är och gör. Mjukhet är ett ledord i denna utveckling och ett 

metaforiskt villkor från min mästare var att finna den ”kvinnliga” sidan då han absolut inte 

ville ha män som män tror sig vara. Han sökte inte ett stereotypt plagierande som bekräftar en 

fördomsfull bild av kvinnor, vilket ofta män gör när de ikläder sig kvinnoroller. Snarare 

söktes en uppvärdering genom en transsituation där också män i sig själva kunde betyda 

kvinnlighet. Detta byggde på stolthet och blev en total omvärdering av den kroppsligt 

medvetna horisonten hos mig, som nu kunde finna liv utan att bestämma vad som var rätt eller 

fel.  

Jag menar att mitt lärande möter Ekelöfs motstånd mot den manliga bilden som 

dominant, just i avseendet att indelningen mellan ett rätt och ett fel måste undergrävas. Först 

då kunde jag vara kroppsligt närvarande med flera fasetter av mig själv. Jag hävdar att detta 

var grundläggande omvandlingar av min person och självuppfattning i sammanhangen och 

inte en yta som skulle projiceras på scenen. Jag accepterades inte för den jag var men för den 

jag kunde bli.  

Se följande citat av Ekelöf där konstens förmåga är att forma livets outtalade sidor, 

något som också mötte mig.  

Den som verkligen ser, ser bara det han är utan  
[…]  
Skrapar du denna bild ifrån träet blir det en bild av träet55. 

 
Därför i linje med mitt resonemang ovan: om blicken har kunskap om det som ses uppstår inte 

detta i en direkt identifikation av sig själv. Det uppenbara är därför inte det konstnärligt 
                                                 
55 Ekelöf, Vägvisare till underjorden, 81. 
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värdefulla i dess förståelse av livet. Ekelöf varnar indirekt, genom en mer allmän konstnärlig 

hållning, för de entydiga könens idé om naturliga och oföränderligt stabila förhållanden. 

Bilden är en illusion, som kan skrapas bort, varpå materialet också framstår som en bild av 

något. Detta möter den fysiska teaterns vilja att skala bort det som socialt lärts in, men 

därefter återstår också en bild lika mycket som den förra och lika mycket konstruerad. Jag 

menar att mitt motiv att som man ikläda mig kvinnligt attribut också är Ekelöf trogen. Jag vill 

förklara detta med att Ekelöf känner en identitetssamhörighet med kvinnorna, som gestaltas i 

dikterna, och att jag gör detsamma med mina förutsättningar utifrån lärandet till 

scenkonstnär.56 

Vad för slags lärande genomgick jag? När antropologen Jean Lave på 1970- talet 

undersökte mästarlärarprincipen i Liberia, som rörde skrädderi och hur kläder kunde formas, 

uppfattade hon vissa specifika drag i motsättning till en dualistisk syn på lärande. Det 

institutionella lärandet som ofta skiljer mellan vad man ska lära och hur man lär, får av Laves 

exempel från Monrovia en helt annan infallsvinkel. Först berättade lärlingar och mästare hur 

de konkret skulle tillverka kläder, men Lave upptäckte att detta också innebar politiska 

insikter i samhällssystemet. Kläder som tillverkades hade olika representativa funktioner, 

tillverkningen var tvungen att beakta ett större socialt fält för att på bästa sätt skapa produkter 

med bestämda och olikartade karaktärer.  

Detta är kärnan av Laves resonemang, vilket också innebär vissa saker för den sociala 

praxis hon undersökte. På frågan vad som är viktigast för denna läroprocess, kan man kanske 

anta att sykunskapen poängteras, eller att kunna skapa sig en oberoende plats där 

produktiviteten fortgår? Lave visar istället att den sociala praxisen som ett lärande i första 

hand konstruerar identiteter, en självförståelse i sammanhangen, och först därefter skapar en 

typ av person som vet vad han/hon vet och banar väg mot yrkesskicklighet och egen karriär.57 

Hela detta resonemang ger stöd åt idén att teaterteorins sökande är en sak i teorin och 

som förändras av praktiken. Bios och impulser är biologiska förklaringsmodeller av kroppens 

handlingsförmåga och blir otillräckliga om man vill förstå personlig förändring och skapande. 

En förståelse grundad på en kontextuell identitet är helt avgörande för praktisk och social 

verksamhet. Givetvis innebär inte detta att identiteter är något som gjuts i en form, dock 

formas klara värderingar i förhållande till vad man gör. 

I min danska erfarenhet lärde jag mig internalisera motståndet mot den traditionella 

synen på teater. Teaterexperiment sker inte i en svart låda. Samhällsbilden blir endera 

                                                 
56 Gunnar Ekelöf, Skrifter tankesamling (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1993), 281-283. 
57 Jean Lave, ”Lärande, mästarlära, social praxis”, 49-66. 
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bekräftad eller motverkad beroende på hur gemenskapen konstrueras. I linje med min 

inledning till detta resonemang, om praktiker som gör det omöjligt att förstå sin kropp på 

samma sätt som förut, så är min läroprocess till aktör just ett sådant. Den inlärda förståelsen i 

kroppen var tvungen att försvinna för ett motstånd som varit oklart för mig. Detta leder till 

följande: om den socialiserade kunskapen i samvaro med andra är villkoret, så är den rena 

kroppskraften formad och en bild av detta.  

Det är värt att tillägga att både Grotowskij och Barba förstår den sociala betydelsen 

mycket väl, men att viss diskussion från deras sida blir närsynt på ett individuellt kroppsligt 

plan. Samtidigt är detta helt nödvändigt då deras arbeten inte vill bekräfta den socialt 

normstyrda teatern.  

Att iscensätta Ekelöf med denna bakgrund innebär för mig att en kall systematisk och 

strukturell tolkning undviks. Strukturen man – kvinna som jag utgått ifrån får en varmare mer 

sammanhållande personlig aspekt, då man – kvinna glider ihop som skillnader i en och 

samma gestalt. Min kropp, menar jag, speglar det iscensatta sammanhanget och blir en bild av 

Vägvisare till underjordens helhet och olikheter. Jag tror att jag därmed närmar mig Ekelöfs 

samband mellan hans biografiska Jag och hans konstnärliga syn, som dikterna visar, där man 

och kvinna påverkar varandra på ett fundamentalt identitetsplan. Följande citat är redan nämnt 

och jag utvecklar det med än mer text från diktsamlingen. Inse att Ekelöf befinner sig i en 

korsning mellan olika identiteter.  

Han fortfor:  
- Svarta änglar med vitt kön 
eller vita änglar med svart kön 
olik-könade änglar!  
[…]  
Han sade: 
- Änglarna av mitt tvekön ser milt på en namnlös  
[…]  
Okändhet är den enda makt som är möjlig 
och de förstår att du är jag och att jag är du58. 

 

Med nästa textavsnitt vill jag belysa hur det skapas förutsättningar för personliga och 

varierande meningar hos publiken. 

 

 

 

                                                 
58 Ekelöf, Vägvisare till underjorden, 52 och 62. 
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Publiken som social konstruktion 

 

Inledning 

Problemet är hur jag skall förena publikens förutsättningar med mina egna som scengestalt i 

något som kan liknas vid en delad erfarenhet, där scenrummet görs aktivt och integrerande. 

Var och en i publiken är viktig och ett mötesvillkor genom gestaltningens förhållande till 

Vägvisare till underjordens mänskliga relationer. Uppgiften är att lösa den publika positionen 

och den fysiska aspekten av närvaron tillsammans.  

Ekelöfs vilja var att skriva en poesi som kunde göra singularis delaktig med pluralis 

utifrån läsarens konstruktiva förmågor. Hans dikter befinner sig mellan abstraktion och 

figuration. Det är en strategi som speglar människornas värld i en typ av igenkänning som inte 

är igenkänning, då fiktionen poängteras med en abstraktionsnivå där läsaren utmanas och 

tvingas att konstruera betydelser. Detta framkallar helhet både som en fiktiv egenart och som 

ett socialt närvarande när dikten intar livet och formulerar dess problem. Ett citat visar hur 

världen förmänskligas både socialt och abstrakt:  

och fastän skepparen både sett och anropat Alexanders 
                                                                        syster 

strandade vi och fick vada till vänstra stranden 
av floden, som lär skilja Minne från Glömska59. 

 

Den sociala igenkänningen av systern förvandlas till mänskliga abstraktioner genom 

stranden som en bild av minne och glömska. Läsaren måste fylla i dessa metaforer i en egen 

tolkning, då minne och glömska förstås olika hos den personliga läsarhorisonten. Dessutom 

blir olika perspektiv viktiga: det som ses fångar inte systern eftersom hon inte hör anropet.  

Metaforens flexibilitet och det öppna perspektivet är ett praktiskt förhållande som ska 

iscensättas publikt. Scenen som en öppen metafor för text och handling gör att den enskilde 

åskådaren i gemenskap kan ta personlig ställning och därmed ha en möjlighet, i sin betydelse 

som närvarande, att kunna förhandla med den kanoniska texten och påverka skådespelets 

mening. 

 

Åskådaren som en läsare av betydelse för handlingen 

Den så kallade reader response-teorin, med Louise M. Rosenblatt som framstående 

representant, framvisar ett synsätt där helheter tas i anspråk genom den läsandes position. Hon 

                                                 
59 Ekelöf, Vägvisare till underjorden, 15. 
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har mycket pedagogen och filosofen Dewey att tacka för dessa tankebanor. Jag återger ett 

textparti där Rosenblatt fokuserar helhetshorisonten. 

In ecological terms, the text becomes the element of the environment to which 
the individual responds. Or more accurately, each forms an environment for the 
other during the reading event. Sharp demarcation between objective and 
subjective becomes irrelevant, since they are, rather, aspects of the same 
transaction – the reader looks to the text, and the text is activated by the reader. 
A “subjective” response assumes an “object” at the other transactional pole; it is 
better to avoid the use of either in characterizing the reading and criticism of the 
literary work.60 

 

Rosenblatt yppar det helt centrala ordet ”omgivning” där individen kan svara. Först när 

läsaren skapar betydelse blir verket till. Det sker genom interaktionen med platsen. Det är en 

produktiv förståelse i överföringen av kulturella artefakter och befäster mitt resonemang om 

deltagande som en betydelsebärande erfarenhet. I ett scenperspektiv vill jag framför allt fästa 

mig vid omgivningens centrala position, vilket är det kontextuella förhållande individen har 

att tillgå som en personlig referens för upplevelsen. Detta leder mig till frågan hur publiken 

socialt ska konstrueras, som positioner i det rum jag redan beskrivit. 

Det finns två historiska referenser som jag vill ta upp, dels 1600-talets scen i  

Shakespeares London som kallades proscenium, dels den japanska noh-teaterns rum. Bägge 

hade en oval utåtgående form där åskådarna satt utefter båda sidorna om scenen. Ett nutida 

exempel, som kan belysa vad jag menar, är modets catwalk där modellerna går parallellt med 

publiken. Detta är också min vision av hur åskådarna ska bilda sig en parallell bild, vilket 

skapar en kollektiv dimension då de ser varandra, men som med gestaltens rörelser och 

placering aldrig upplevs likartat. I motsatts till en stor scen på t ex en stadsteater, som 

konfronterar publiken i ett enhetligt rum, formar detta parallella rum perspektivskillnader som 

får sina betydelser genom att synvinkeln hos deltagarna hela tiden ändras. 

I noh-teatern är lyssnandet och seendet förutsättningen för att åskådaren ska kunna 

syntetisera en öppen upplevelse med aktören. Zeami menar att först ska texten förmedlas till 

örat och därefter visar rörelser det visuella skeendet i överensstämmelse med orden. Denna 

uppdelning bryter med den realistiska representationen. Åskådaren får själv översätta vad som 

är vad, då det inte är ett givet ögonblick som bestämmer innebörden som t ex vid dramats 

peripeti. Ord och handling blir därför parallella i likhet med publikens relation till aktören, 

vilket undviker direkt identifikation och möjliggör metaforiska tolkningar. Detta är en viktig 

lärdom, då teorin om teatern och dess praktiska uttryck integrerar publiken som medskapande, 
                                                 
60 Louise M. Rosenblatt, The reader the text the poem. The transactional theory of the literary work 
(Carbondale: Southern Illinois University Press, 1978), 18. 
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och inte bara det utan som villkoret för betydelsen.61 För min egen iscensättning lyssnar jag 

till Zeamis visdom och kommer att mässa textpartier, för att därefter agera med rörelser, 

vilket kommer att upprepas från det ena till det andra genom hela föreställningen. 

Ett annat sceniskt förhållande som beaktar publiken visar Grotowskij på när han 

omvandlar Brechts förståelse av främlingsskapet med ett personligt handlande. Alienation är 

en effekt som enligt Brecht är knuten till publikens kollektiva situation och manar fram 

upplysningar om läget i världen. Grotowskijs aktörer skapar istället en inre effekt som genom 

ett offer framkallar publikens uppvaknande. Detta kopplar aktörens eget liv till åskådarens 

och inte det offentliga läget.62 Ett citat får spegla Grotowskijs tidiga utvecklingsfas som 

teoretiker och praktiker. 

Grotowski`s commitment is not the theatre but to contact as a medium of 
wholeness. If theatre jeopardizes wholeness, then it must be abandoned. [...] 
However, once contact – and through contact, wholeness – was seen as being 
incompatible with theatre`s divisive ontology, Grotowski began to think in terms 
of ‘another, hiterto unknown, form of art beyond the traditional division of 
onlooker and active person, man and his product, creator and recipient` [...]. 
Encounters with the public now took the form of communal events in wich the 
guests were encouraged to take the initiative63. 
 

Jag vill klargöra exemplet med publikinitiativet och menar att illusion inte är möjlig om 

aktörerna möter åskådarna som deltagare. Aktören har bara sig själv i ett sådant förhållande 

då inget finns att gömma sig bakom när betydelsen blir till hos den publika närvaron. 

Mitt projekt vill knyta åskådarna till handlingen som medhandlande. Badbollen är som 

redan påpekats den sociala interaktionens objekt och ska spelas mellan deltagarna och 

aktören, i en inledning som ska anropas med ett hej till var och en, som därefter kan svara hur 

de vill. Detta skapar en social känsla som bestämmer aktörens handlingar samtidigt som varje 

deltagare är med som individ. 

Offret ska också utföras i linje med Ekelöfs dikt. ”Han sade: - Byta liv eller död” är 

föreställningens sista Ekelöftext och belyser genom orden den döde drömmaren liggande på 

paraplyet i inledningen med dess starka fokus på döden. Dikten finns som exempel i 

iscensättningen och handlar bland annat om gästabudet. Den sceniska händelsen avslutas med 

att en kvinnlig studiekamrat går fram på golvet och tar uppmärksamhet genom att tala. ”Hej 

det är jag som är jungfrun! Denna föreställning var till minne av Anders Wennerström som 

dog en onaturlig död 1996 efter att under en längre tid ha missbrukat droger. Jag tackar er för 

                                                 
61 Fenno Quinn, Developing Zeami, 203-207. 
62 Shomit Mitter, Systems of rehearsal: Stanislavsky, Brecht, Grotowski & Peter Brook (USA, Florence, KY: 
Routledge, 1992), 78-91. 
63 Mitter, System of rehearsal: Stanislavsky, Brecht, Grotowski and Peter Brook, 102. 
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att ni kommit och hedrat hans minne.” Den omtalade är givetvis författaren till denna text och 

är aktören som tagit en plats bland publiken när detta sägs. Jag menar att det är en metafor för 

Ekelöfs dödsmotiv där liv återskapas vid strandbäcken. Om jag är död som scenisk gestalt är 

jag återfödd till åskådare i min egen föreställning. Detta är offret Grotowskij talar om när han 

menar att aktören måste ge sitt liv till konsten som konstens verkliga innebörd, vilket är 

viktigt även om jag i detta fall låter någon annan tala för mig. Dock, inte för att ett dåligt 

leverne innebär konst, men för att allt liv är konst i sitt rätta sammanhang. 

Reader response, noh-teater och Grotowskij visar hur läsaren/publiken är i centrum för  

en unik betydelse. Samtidigt är de deltagande, aktörer och åskådare, delaktiga som människor 

i en platsbestämd och plural mening. En konkret händelse som placerar Vägvisare till 

underjorden i upplevelsen mellan olika handlingar och som speglar innehållet av textens 

relationer genom kropparnas samhörighet på scenrummet. 
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Presentation av materialet 

 

Presentationens förutsättningar 
Filosofen Bengt Molander har diskuterat hur sammanhang skapar värde i förhållande till 

språk och text. ”Och jag sade att det är uppenbart att ingen kunskap ligger i satserna i sig, det 

finns något att veta endast om man förstår de ingående begreppen och de 

användningssammanhang som satserna hör hemma i. Man förstår inte de anförda påståendena 

om man inte förstår de frågor som de utgör svar på eller åtminstone är avsedda att utgöra svar 

på.”64 

Tre nyckelord leder mitt sökande och de är kontext, begrepp och liv. Detta är 

kärnpunkter för att finna levande bilder i ordens mening och sammanhang. Molander 

utvecklar sitt resonemang. ”En människa för fram något, med en viss formulering. Innebörden 

hänger på de frågor och uppgifter som finns i, som det brukar heta, bakgrunden. Mänskligt 

sett är detta inte bakgrund utan centrum. Prövningen av konsekvenserna är mänskliga 

verksamheter där många frågor och svar förutsätts och andra kommer fram under prövningen. 

Hur en situation skall beskrivas är alltid en fråga om bedömning.”65 

Granskningen av Vägvisare till underjorden är väsentlig för mitt estetiska 

magisterarbete. Jag har utgått från fiktionen för att kunna upptäcka ett material till en 

gestaltning. Detta ska nu presenteras som produkt av både text och kropp/scen. Dikten får ett 

refererande svar som för läsaren kan generera frågor, därför att det är en bakgrund och en 

förebild som kan jämföras genom utvecklingen av iscensättningen. Textens pendelrörelse går 

alltså fram och tillbaka mellan ord och beskriven handling, där läsaren kan koppla ihop 

helheten och bedöma sambandet mellan dikternas och scenens sammanhang.  

Ett annat citat får vägleda detta förhållningssätt, ty arbetet syftar mot ett mänskligt möte  

och de levande ordens och handlingens interaktion. Hannah Arendt i Människans villkor talar 

om handlingens väsenskaraktär.  

Handlande och tal rör sig inom det område som befinner sig mellan människor i 
deras egenskap av människor, och de riktar sig omedelbart till omvärlden i 
vilken de låter dem som handlar och talar framskymta även när deras egentliga 
innehåll är helt »objektivt» [...]. Detta oundvikliga ådagaläggande av 
handlandets och talets Vem utgör likväl en så integrerad del av all samvaro – 
även den mest »objektiva» - att det är som om det objektiva mellanrummet i allt 
med-andra inklusive de ingående intressena är genomkorsat och överlappat av 
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ett helt annat Mellan, nämligen systemet av relationer människor emellan. Detta 
uppstår ur själva orden och handlingarna, ur det levande talet och handlandet66. 

 
 
Diktanalys och upplevelser på scenen 
 
 

Gestaltens relationella betydelse i rummet och dess mellanmänskliga karaktär i  

Vägvisare till underjorden  
Denna analystext är indelad i tre former som upprepas allteftersom gestaltningen framskrider. De olika 

nivåerna framvisar, som dels förklarande diktens innehåll, dels den sceniska gestaltens associativa 

förståelse av förklarandet satt i sitt kontextuella scenvillkor. Ytterligare en dimension är verksam i 

analysen och det är handlingens konkreta genomförande som reflekteras.  

 

Handling och reflektion 

Mina kamrater har gett sig iväg för att möta publiken och ta dem till föreställningen. En ska 

ge pengar till åskådarna då jag köper deras tid, den andra har filmkamera och spelar in hela 

förloppet. Jag ligger ensam innanför dörren med huvudet på ett uppfällt paraply och blundar 

samtidigt som röster hörs och jag blir osäker på om det är publiken. Jag kisar och tittar ut mot 

det lilla fönstret i dörren. Det är inte min publik utan unga studenter som säkert funderar vad 

jag gör på golvet när de ser in. De försvinner och det blir lugnt, men plötsligt hör jag gapande 

röster från andra sidan av rummet där en annan ingång finns. Ljuset tänds och jag skriker till 

och frågar vad de gör då en performance ska ske här och nu. De släcker och springer 

skrattande iväg. Därefter kommer publiken ovetande om mitt nervösa drama någon minut 

innan. Jag kniper ihop ögonen och är drömmande i dödsriket. Åskådarna passerar, ungefär till 

antalet vad jag hade hoppats på, runt tolv tretton, både lärare och elever. Jag hör hur de går 

ner för trapporna till underjorden, denna lyckliga omständighet av rummets arkitektur som 

anspelar på Vägvisare till underjorden. Mina kamrater ordnar publiken i två led vid bägge 

sidor om scenrummet samtidigt som jag går ner för att möta deras blickar. Jag tar boken, 

rättar till kjolen, sätter mig med korslagda ben, slår därefter upp första sidan där texten inleder 

och börjar läsmässa. 

 

 

 

                                                 
66 Arendt, Människans villkor, 247-248. 
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Diktreferat 

Första delen av Vägvisare till underjorden heter ”Vatten Jord”. Inledningsdikten frammanar 

ensamhet, något berättarrösten äger som ”min”. Det pågår en kamp mellan ensamheten och 

verklighetens sanning. Nålen är attributet för denna kamp med stick, som liknas vid ett 

multiplicerat regn, vilket ger dagen karaktär. Därefter kommer dikten till en vändning: det 

ensamma subjektet frågar retoriskt om man kan plåga livet ur någon. Rösten projicerar ett 

enda stick mot det possessiva pronomen som finns i ”ditt ögas ljus/din själs ögonsten”. Den 

projicerade Andre utsätts vidare och möts av en annan Andre; ett ”hjärta/slår sårat – din 

spegelbild/i en spegelvärld”. Gestalten i dikten är innesluten i mörker, en mental och aktiv 

värld formas. Handlingar som både är och inte är, mellan ensamhet och mental gemenskap, 

fungerar som mellanmänskliga faktorer som suddar ut gränserna mellan dagens verklighet och 

nattens fiktion. Rösten finner sig själv, men den Andre tar tankens plats och gestalten blir 

flera.67  

Diktsviten ”Vatten Jord” bärs av ett mentalt landskaps visuella kraft. 

Relationerna är centrala och förskjuter uppfattningar och skapar olika innebörder. Jag 

fortsätter med den andra dikten. Rösten befinner sig i stiltje på havet och tänker sig blickar 

från städerna. ”Ett avstånd omöjligt att pejla”, staden finns i det förflutna. Ekelöf kallar detta 

tidsperspektiv för overkligt, men likväl är närvaron stark av ett manligt Jag. Mannen på havet 

och folket i städerna bär på ett mellanmänskligt förhållande. Relationen ger näring till mannen 

och hans tanke som skapar samband mellan vatten och jord. Hans gestalt formar rumsliga 

relationer som befinner sig i tidens olika dimensioner (13-14). 

 

Scengestalten tolkar 

Jag ser mig själv vara hos flera människor, åskådare som är födda i andra situationer. Det 

påminner om mannen på havet och folket i städerna. De intar en kollektiv mening utifrån min 

egen kroppsliga gestalt. Jag kan inte finna mig själv i denna situation utan deras närvaro. 

Detta formas i en rumslighet där sammanhanget knyter tiden till sig genom handling och 

påverkan. 

 

Diktreferat 

Tredje dikten i sviten ”Vatten Jord” befinner sig i Dödens hav när båten strandar.  
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Diktens röst utläser en dikotomi mellan den vänstra stranden, som inget vatten har men dock 

ett minne, och den högra som har vatten men kännetecknas av glömskan. Det är ett 

horisontellt läge där diktens röst åter tar gestalt. Dock bryter en aktivitet ut som skapas av att 

subjektet blir gripen av sin skugga. Skuggan är en hon. Mannen å sin sida kallar sig för jude. 

Ekelöf arbetar återigen med relationen hans diktgestalter befinner sig i. När han låter kvinnan 

vara skugga till en jude uppstår en dynamisk likhet i den relationella innebörden. 

Underifrånperspektivet, ”han omskuren” och ”hon oköpt”, skapar ett drama på lika villkor. 

När juden ska gå åt sitt håll, som förföljd, uppmanas han att se neråt. Judens bildlösa 

gudsuppfattning ersätts med kvinnan och hennes sköte, och under fötterna världsalltet där 

Satan framträder brinnande. Den horisontella rumsliga betydelsen blir vertikalt pekande neråt. 

Kvinnan är ett villkor för tanken att nå djupare och blir en värld ”bortom gudligheten”, ett 

skådande neråt som för juden blir en överraskande positiv erfarenhet med kvinnan som 

vägvisare (15-16). 

 

Scengestalten tolkar 

Min identitet förändras. Åskådningen går från bildlöst begreppslig, orden som ramar in 

världens omöjligheter, till att vidröra det vackra i den förnekelse människan kollektivt kämpar 

med. Jag har en mänsklig gestalt som är iklädd ett annat kön, hon som öppnar upp min låsta 

position. Jag blir formad av henne och jag intar en plats som bara kan se det Andra genom 

någon annan. Åskådarnas blickar gör mig medveten om min gestalt. Jag är både man och 

kvinna för att rummet bygger på villkor som bara kan upptäckas genom mångfald. Detta sker 

i ett sammanhang där jag upptäcker mig själv. 

 

Diktreferat 

Nymfernas grotta i diktsviten befinner sig vid samma kust men den är endast åtkomlig från 

havet. Detta är en amorös plats där jungfrudom offras genom tidens upprepningar, via 

samlagens ständigt återkommande aktualitet hos nya generationer. Voyeuren ser en av de 

offrade kvinnorna med blicken. Han ser också den opersonlige, anonyme tagaren av en redan 

förlorad oskuld. Blicken är viktig i dikten då den frammanar inbillningskraft som rör vid det 

väsentligen rumsliga. En plats buren av den fysiska kärlekens vanlighet som blir symbolisk 

genom upprepningarna. Gestalterna som nämnts genomfar i korta tidsrymder och blir 

mellanmänskliga i relation till rummets gamla och kommande erövringar (17-18). 
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Scengestalten tolkar 

Denna skuldbelagda plats som lever ett gömt medvetet liv har blivit en möjlighet för mig att 

närma mig kvinnan på ett annat sätt. Scenrummet ger denna karta till mig där jag kan betrakta 

mig själv som förenad med den Andre. Det bipersonliga mötet i min kropp ger det olikartade 

sammanhanget en närvaro som utvecklas av samvaron. 

 

Handling och reflektion 

Mitt i uppläsningen ringde väckarklockan, högt, och jag var tvungen att lägga ifrån mig boken 

och gå över till andra sidan av rummet för att stänga av den. De röda siffrorna stirrade med ett 

ilsket ansikte på mig och jag kunde inte låta bli att fnissa när jag gick tillbaka.  

Jag tar ett bett av smörgåsen och dricker en klunk av den varma mjölken framför mig, 

därefter stiger jag upp och lägger badbollen tillrätta vid fötterna. Jag skjuter bollen till en 

person i publiken, hon svarar och jag fortsätter att förmedla den runda saken medan jag säger 

hej till var och en av åskådarna. Vad tänker de? Tror de jag är galen eller är det bara roligt att 

få möta mig ansikte mot ansikte? Jag känner att jag får kontakt, de är med på noterna. 

Publiken är disciplinerad men glättig. Efter denna ritual lägger jag undan bollen och tar 

position för min hasande nohgång. Kjolen rör vid mina nakna ben när jag tar några 

långsamma steg. Jag blir fokuserad men försöker att inte bli för allvarligt dramatisk. Rörelsen 

finner en snabbare takt och bondpojken från Värmland, som aldrig haft praktisk erfarenhet av 

bondearbete, skulle kunna kopplas till en japansk geisha. Jag avslutar och går till min position 

vid ena änden av rummet för att åter sätta mig och mässa ur texten.  

 

Diktreferat 

Manligt och kvinnligt får aktualitet i diktsviten ”Sylfer Eld” där Novisen från Spálato ingår. 

Ekelöf bygger upp förhållandet mellan traditionella roller. Kvinnan Átokos intar en offerroll. 

Hon är också benhårt lojal med sig själv. Ekelöf talar om henne som sönderslagen men ändå 

hel, som störtad men med högheten kvar. Átokos är diktens drottning av det låga. Hon blandar 

ont och gott i det låga. Hennes barnlöshet som getts en personlig karaktär övergår till att bli en 

gestalt, som är delaktig vid varje omfamning av kärlek, eller som tar dolken i bröstet vid alla 

yttringar av hat. Jag vill hävda att Ekelöf åter låter gestalten inta en relationskaraktär där det 

privata sammanförs med en social konstruktion. Hennes medvetande har vidgats och berör de 

sociala omständigheter de personliga handlingarna skapar (47-48).  
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Scengestalten tolkar 

Min erfarenhet av det låga och Àtokos möts som varandras förutsättningar. Jag har inga barn 

men befinner mig i en handling som föder både mitt underläge, utifrån vissa rumsliga villkor, 

och min kärlek till en jämlik gemenskap. Där är tomrummet som alltid är i rörelse i en privat 

länk till scengestaltens förmedlingar.  

 

Diktreferat 

Mötet mellan furstedottern och Satan är hennes väg mot självständighet. Den ensamma 

mannen ger hon ett bad, rena kläder, mat och dryck. Hennes blod drack han och hennes hjärta 

åt han upp. Han sa aldrig sitt namn men hon visste det för han visste hennes. Det är därför i 

relationen betydelserna uppstår, det är där vissheten kan ta plats. Deras namn är: han som 

kommer tillbaka och hon som väntar. Här har vi ett klassiskt motiv; han på resande fot, hon 

väntande i hemmet. Detta fysiska möte övergår till ett mentalt landskap där sinnena får 

metaforisk kraft, vilket leder till inre upplevelser av mannens antimoral och kvinnans 

existentiella problem. 

Kvinnans tvetydighet framträder så småningom. Hon talar om ängeln, identifierad av 

Ekelöf som Satan, mannen, och vill skiljas för att bli frisk, men tillägger; skilj honom från 

mig och jag blir sjuk. Kvinnan kommer med en central mening som sätter fokus på en av 

uppsatsens meningar om gemenskap. Den måste citeras:  

Utan någon annan vore jag ingen annan 
Jag vore utplånad! (54).   

 
Hon talar här allmängiltigt men är personlig i förhållande till mannen. Mannen blir den som 

skapar ett subjektivt behov hos henne. Det är i relation till mannen kvinnan får betydelse som 

någon annan. Diktrösten nämner ett inre tomrum som inget i yttervärlden når utom låssmeden 

för alla låssmeder. Ett tomrum som balanserar hennes känsla mellan förnekelse och det 

relationella och får närmast ett mytologiskt drag av mörk kärlek. Låssmeden är för mig 

mannen, där mannen är ”en” för alla män. Mannen blir en och subjekt, men är egentligen en 

illusion av det allmängiltiga som kvinnan finner då hon ska förklara det onda som gott i en 

enhetlig dualistisk värld (50-55).  

Mannens kärleksförklaring till kvinnan bärs av en inre tanke. Ögonen är helt centrala 

och är som världar för stora att fullbordas i (60). Jag vill med ett citat från mannens tankar 

aktualisera brottytorna i kärleken och visa avståndet i relationen. 
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Jag tror på handens tvekan när det gäller att teckna 
bilder av lust och nöd, förnedring, fullbordan 
Det kallas främlingskap, i det främlingsrike 
som är samhällets, fyllt av omaka makar. Men det sanna 
främlingskapet träffar oss som en pil. Det sanna 
främlingskapet är mötet mellan två lika främmande. –  
                                                           Då avundas blicken (61). 

 

Scengestalten tolkar  

Min plats i en social värld är en brottyta, en distans till samhället upparbetad genom åren, 

säkert nödvändig. Men jag återvänder alltid till scenen med en tanke på ett möte främlingar 

emellan, alltså ett främlingsskap i situationen där förståelse kan uppstå. I detta läge känner jag 

att Ekelöfs ord går över till åskådarna och jag upplever detta som att vi byter plats för att 

omsluta varandra i närhet till det främmande. 

 

Diktreferat 

En av dikterna i diktsviten börjar med att kvinnan ser mannen och vice versa och utvecklas 

från ”jag ” och ”du” till den inte könsbestämda ”den” som. Det är blickarnas relationer dikten 

talar om, där den neutrala ”den” blir tagen samtidigt som gestalten ”hon” ser. Kvinnan ger 

därefter uttryck för en existentialism som finns hos Sartre, där valen också får följder i det 

sociala sammanhanget. Jag menar att den som ser i detta fall också gör ett val att se som när 

hon säger: Jag anammade dig. Med detta val blir hon också determinerad: när hon ser blir hon 

tagen och när hon som någons kropp blir tagen ser hon (58).  

Mannen däremot befinner sig i en annan kamp; om mannen är subjektet för kvinnans 

strid så utgår mannen från sig själv. Ekelöf utvecklar en antimoral för mannen som jag vill 

säga är en Hamletparadox utifrån en dualistisk åskådning som omvärderas. Den går ut på att 

det som uppfattas som något ont egentligen är något gott och där utgångspunkten gott är något 

ont. Detta är en klasslös moral som gäller allt från furstar till tiggare. Dessa representerar det 

onda – goda och är bilden av mannen själv.  

Mannen uttrycker både en önskan och en reell makt att kunna handla. Han behöver 

kvinnan för att kunna spegla detta, han vill dock inte röra huden utan älskar henne med 

ögonen. Det är en kärlek som leder till mannen själv. Bilden av kvinnan får honom att handla 

och är av antimoralisk art som han finner hos sig själv bortom idealen. Gestalten på den sämre 

halvan av det traditionellt onda och goda har en frigörande effekt för kvinnan. Sålunda 

bestrålar mannen kvinnan med mörk energi. Den manliga tanken har som sagt paradoxala 

innebörder. Från denna speglingsönskan går mannen åt det andra hållet. Just för att han har 
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sett henne får hon inte se honom och vice versa. Därefter rör sig dikten inåt mot den egna 

bilden som finns i vattnets spegel, vilket är den längtan hon har till honom. Han som ger 

vatten visar henne ut ur fångenskapen och hon behöver inte finnas i sitt ansiktes renhet mer. 

Man kan säga att Ekelöf målar upp en idealbild för att senare befria människan från denna, 

därför att det låga uppvärderas som nödvändig för personligt växande. Kärleken i sig behöver 

öppnas och därmed blir renhet något som individen kan befrias ifrån. Gestalterna i Vägvisare 

till underjorden är därför figurer som måste vara beredda att aktivera en ny mening till de 

redan givna rollerna. Denna dikt visar en relationskaraktär, i syntesen mellan mannen och 

kvinnan, men var och en blir beroende av sig själv då den andre befinner sig där (59). 

 

Scengestalten tolkar 

Jag ingår allianser där ögonen själva bär syftet för gemenskapen. Ett scenmöte där världen blir 

till i mig i skärningspunkten mellan en manlig och en kvinnlig bild. Idealbilden som rör alla 

utifrån givna normer försvinner jag ifrån därför att jag finner närhet i mig själv genom 

kvinnliga innebörder. Å andra sidan möter jag ett normativt drag i rummet som ibland styr 

mina steg och påverkar mig, säkert mer än jag tror, som att möta upp och vara duktigt 

produktiv när klockan ringer. 

 

Handling och reflektion 

Jag reser på mig efter att jag lagt undan boken, badbollen lämnas ifred. Åter hade 

väckarklockan ringt vid mässandet. Det känns skönt med avbrott då illusionen inte hinner 

greppa klorna i oss närvarande. Stämningen är lugn, också jag har lugnat mig, men samlar 

energi för att åter gå som nohaktören rör sig. Eller kanske inte som en japan som har tränat 

sedan fyraårsåldern, utan som en västerlänning med känsla för det märkliga. Jag börjar öka 

takten i rörelserna ytterligare, riktningarna blir fler. Jag söker åter upp specifika ur publiken, 

finner deras närvaro i mig, stannar och blundar medan jag sakta börjar gå bakåt. Jag öppnar 

ögonen och gör en snabb helomvändning till andra sidan, från en sned position i rummet så att 

perspektivet är lutande och inte diagonalt. Det är nästan så att vi berör varandra, samtidigt 

måste de höra min andhämtning från det ansträngande rörelseschemat. Då ringer klockan igen 

och jag avbryter för att gå och stänga av. Den starka påminnelsen berör mig denna gång som 

ett maktinstrument systemet alltid tvingar in människor i. Jag upplever att jag är i en relation 

med mig själv, som ett metaforiskt sammanhang för manlig kvinnlighet som ställs i kontrast 

till mekanik och manlig organisering. Den konkreta handlingen att slå av klockan är från en 

ickeillusorisk horisont och samtidigt genom det fiktiva situationstecknet förenas verklighetens 
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man med ett kvinnligt drag och formar olika ambivalenta positioner. Mitt förslag är att en 

kroppslig/identitetsmässig bipersonlighet övergår de binära strukturerna och därför inte kan 

identifieras i roller med enskilda motiv eller beteenden. Snarare har jag en objektiv 

kroppslighet som handlar genom olika subjektiva gestaltningsdimensioner, som ett medium 

för ett komplext sammanhang. Jag går för att sätta mig och mässa ur texten.  

 

Diktreferat 

Tredje delen heter ”Jord Vatten” där flera teman accentueras och får stringenta uttryck. 

Diktrösten i denna del är närmast profetisk, med sitt avstånd till religiös kultur, som nog var 

något av det värsta Ekelöf visste. Hans intighetskänsla blir ett huvudmoment i denna del, 

samtidigt blir relationerna mer påtagligt synkroniserade med tomheten. 

Dikten ”Djävulspredikan” visar en jungfrudom som är något annat än en fysisk renhet. 

Jungfrun som blivit renad av ödet är högre än oskulden. Därefter nämner dikten en man som 

lärt att våld inte kan skända. Dessa två sammanförs i kärlek och visar en lycklig sådan om de 

lyckas glömma sig själva i varandra och bespara sig från fromhet (78). Ekelöf tycks hävda en 

renhet utan traditionellt innehåll, snarare som en motsats till det höviska ideal kärlekstemat 

historiskt gett. Detta uppenbarar en modern estetiks omvandling av gamla normer. Låt mig gå 

framåt i dikten för att påminna lyssnarna om konstnärsrollen och dess ofta antitetiska 

meningsskapande, utifrån ett historiskt medvetande som problematiseras i en upplevande 

nutid. Dikten säger:  

Han är den skapande, hon är också den skapande 
Och som ett urgammalt barn från andra sidan av Tiden 
leker med vrakgods och sten på den strand som är Huden 
barnets osjälviska lek med de innebörder det finner 
i de enklaste ting som sköljs eller sväljs av vågor 
blir han den Konstnär som vet att någonting alltid fattas  
[…]  
Jag är en konstnär som inte vill restaurera 
Har jag något fragment som är vackert att se från en sida  
vet jag att vända den sidan mot väggen, som en svart- 
                                                         sjuk (80-81). 

 

Bristen blir central och är ett kreativt villkor för den som inte vill följa och iaktta 

igenkänningen. I och med det stärks en subjektiv känsla för vad som inte ses. Känslan är 

mellanmänsklig och uppstår i relationen mellan varat och intet. Därför vill dikten finna 

kroppen genom de veck som formar dräkten. I skarvarna och i mellanrummen uppstår 
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konstnärens tårar och smekningar. I denna delvis romantiska bild utvecklas senare visionen av 

ett främmande tillstånd genom relationen rum, spegel och människa.  

Den som speglar sig sammanfaller med bilden i spegeln 
Så möter elden Oberördheten! Se vilken skillnad 
Cirkeln är sluten, helvete, skärseld och himmel 
sammanfaller, ramen förintas, spegelns yta är klar (82-83).  

 
Bilden av människan och hennes egen upplevelse, i dess skillnad, kommer att bestå. När 

ramen förintas blir spegeln och människan kvar i en rumslig och oändlig likhet samtidigt som 

han/hon känner sig främmande. 

 

 

 

Scengestalten tolkar 

Scenrummet gör möjligheten till identifikation svår med en svårtydd känsla inför den skillnad 

som uppstår från mig själv till tecknen i situationerna. Rummet sammanfaller i min bild och 

jag är det kroppsliga mediet, inte skild från mig själv, som arbetar i en verklighet som är 

konstruerad och jag påverkas av detta. 

 

Diktreferat 

En dikt som hanterar frågan om varande och intet är ”Han sade: - Byta död eller liv”.  

Mannen som uttrycker detta är i relation med kvinnan, eller skuggan av ingen, som hon själv 

säger. ”Ingen” upprepas i dikten och står som ett tomt innehåll över kvinnans frågor över 

jorden och världsläget. Mannen framkallar tomheten hos kvinnan och bestyrker diktens 

rörelse från; vara i jord, till, inte någon kan vara någon. Kvinnan acklimatiserar denna 

negation medan hon söker mannens ljus som flyr henne (98-100). Låt mig visa hur Ekelöf 

bygger denna relation med negationer, som accentuerar varje meningsbyggnad och ställer 

intet som en förutsättning för varje varande. 

- Ja, i gränden av gravar eller i drömmens gränder 
viskade någon något till mig. Vem var det? Ingen. 
- Famna mig, Någon! – Låt mig omfamna dig, Ingen! 
- Låt oss omfamna oss! Vi är ju ett och detsamma! 
[…]  
- Någon är bjuden av Någon. – Ingen är bjuden av Ingen 
Bryta bröd, dela dryck med en död 
till detta bjuder dig Ingen (100). 
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Liv och död, kvinna och man förenas i sökandet efter mening, men underbyggs av tomheten 

som framkallar dessa negationer av ”ingen”. Samtidigt finns det kroppsligt närvarande som en 

stark rörelse mellan raderna, vilket manar till handlingar där gränserna för vårt varande blir 

uppenbart. Den döde kan inte dela dryck med dig för ingen bjuder dig till ett sådant tillfälle. 

Här kommer världen till en slutpunkt, och ingen blir synonymt med sociala sammanhang som 

inte ges. 

 

Scengestalten tolkar 

Socialt visar min närvaro att liv finner sig självt när döden ska greppas i ett levande rum. Jag 

återvänder i tanken till föreställningens början då jag ligger drömmande och penetrerar döden 

på paraplyet. Men eftersom jag är vid liv når min analys en sanning om scenkonsten, där 

formen för en frånvaro hos det inte närvarande söks i situationen genom en gestalt som ännu 

är sig själv.68  

 

Handling och reflektion 

Jag reser mig snabbare denna gång och tar beslutsamt position. En långsam rörelse följs av 

flera snabba som leder ända till andra sidan av rummet strax framför väckarklockan. Jag gör 

en helomvändning med riktning mot utgångspositionen och fortsätter med ett långsamt steg 

följt av snabba. Jag tar ingen kontakt med åskådarna då jag rör mig diagonalt i rummet, 

snabbare och snabbare. Jag har tomheten framför ögonen och kjolen frasar mot benen, en 

påminnelse om min närvaro trots döden runt mig. Plötsligt stannar jag och tar fram en text 

som jag skrivit utifrån Ekelöfs Átokosfigur. Jag är subjektet för hans omtalande om henne 

som delaktig vid varje omfamning av kärlek och som tar emot dolken i bröstet vid varje 

yttring av hat. Därefter gör jag en nickning till min strålande vän som stiger fram och talar. 

”Hej det är jag som är jungfrun! Denna föreställning var till minne av Anders Wennerström 

som dog en onaturlig död 1996 efter att under en längre tid ha missbrukat droger. Jag tackar 

er för att ni kommit och hedrat hans minne.” 

 

 

 

 

                                                 
68 Jean-Paul Sartre, The psychology of imagination [1940], översättning Bernard Frechtman (London: Routledge, 
1995). 
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Sammanfattning och konklusion 
 

Jag har haft en pragmatisk inställning till mitt projekt. I ett humanistiskt perspektiv brukar 

man tillämpa en metod på konstobjektet för att teoretiskt underkasta det en mening. Jag har 

haft en längre väg att gå. Först ville jag se vilka dimensioner Vägvisare till underjorden har 

och jag uppfattade saker då som jag menar är centrala för hela diktsamlingen. Därefter 

relaterade jag beskrivningen av konstobjektet på teorier, och det teoretiska och konsten blev 

jämbördigt skapande förutsättningar. I samband med att jag kopplat det konstnärliga och det 

teoretiska till varandra så utvecklade jag efterhand en praktisk iscensättning.  

Jag ska nu försöka förklara varför jag uppfattar att mitt arbete befinner sig i två 

förenande beskrivningsmodeller. Det ena har en begreppsnivå och den andra har en 

handlingsnivå. Det är värt att notera att de är samtidiga och inte går att skilja åt rent 

läsmässigt i uppsatsen, men jag vill ändå visa hur komplext ett vetenskapligt projekt med 

praktisk forskning är och skilja dessa nivåer åt i följande konklusion, som två för varandra 

ömsesidiga förutsättningar. 

Jag utgick från de specifika begreppen man och kvinna för att reflektera över vad dessa 

står för. Jag fann flera generella drag av begreppen. Kvinnan framstod som marginell i ett 

historiskt perspektiv, hennes värld tillhörde det som inte representerade och innebörden fanns 

i det plurala och det subjektiva. Värderingsgrunden var låg, vilket formar ett underläge. Som 

ni ser talar jag i dåtid och uppfattar detta utifrån Vägvisare till underjorden, men det är också 

en bas för hela den diskussion som pågår idag kring kvinnornas situation. Det är därför ingen 

död mening jag ger uttryck för. Mannen däremot fann jag vara representanten för ett offentligt 

rum, som i tidsaspekten reproducerade en makt med sin norm utifrån ekonomi, politik och 

vetenskap, något som Ekelöf skulle säga temporaliserar en meningslös och mekanisk tid. Om 

kvinnan är plural i betydelsen flera subjektiva innebörder, i en konkret livsvärld och dess tid, 

så är mannen den som beskriver sig själv vara det riktiga. Med utgångspunkt i Vägvisare till 

underjorden är mannens sätt att verka hävdande och detta är gemensamt för textens män då de 

jämför sig med andra män, vilket fick det enhetligt bestämmande att framstå som en sida av 

texten.  

Min andra nivå är handlingen, som är mitt praktiska sätt att i en process gå från vissa 

allmänna mönster till det specifika, konstnärliga uttrycket. Det kan helt klart sägas att jag varit 

intresserad av att gestalta maktpåverkan och mänskliga relationer. Detta ledde till att jag 

skapade ett rum med flera vardagliga objekt som kunde ageras i utifrån det normativa trycket 
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och den interagerande, integrerande mänskliga relationen. Också en konstnärlig identitet, som 

är ett kontextuellt villkor för den som utövar konst, har beskrivits genom sociala vägar att gå 

som bestäms av makt och mänskliga relationer. Slutligen har jag gestaltat hela syntesen av 

ovan beskrivning i en konstnärlig förståelse och satt sammanhanget som företrädare för 

olikheterna. Detta skedde i en föreläsningssal som fick vara scenen för ett konkret och unikt 

tillfälle på en högskola i Sverige. 

I och med dessa processer kan man hävda att utvecklingen i detta arbete har varit 

dialektisk och gått från perspektiv på konstnärliga bilder till en teoretisk verklighet och 

påföljande sceniska förutsättningar, för att landa i ett konkretiserande sammanhang av 

levande kroppars gemenskap. Jag poängterar vad jag antydde i inledningen för denna 

konklusion, att dessa nivåer här är skilda åt som beskrivningsmodeller för översiktlighetens 

skull, men under arbetets gång och i resten av uppsatstexten har dessa aspekter varit samtidigt 

närvarande under hela processen som avgörande för den konstnärliga utvecklingen. 

Det finns olika teatertraditioner. Den ena är den inlevelsefulla och psykologiska där 

människan uppgår i en roll, vilket är en dominerande scenestetik på svenska teatrar. En annan 

tradition är kanske inte så gammal men har under senare år fått starka representanter att 

gemensamt framstå som nyskapande. Jag vill kalla denna inriktning för den materialistiska, 

med namn som Robert Lepage och Robert Wilson, som båda har regisserat och gestaltat en 

Hamletmaskin. Det är en estetik där kroppen är en maskin i en teknisk samhällsapparat. Min 

scenkonst är inte något av detta i dess fullständiga mening. Jag vill hellre placera mig i ett 

konstnärligt fält, hos performancekonstens ursprung, i dess estetiska motsättning till teaterns 

illusioner. I viss mån är jag också materialist då jag menar mig relatera med en objektiv kropp 

som inte är i en roll, men som handlar genom flera situationer. Men dessa dimensioner är i allt 

subjektiva då det är den mänskliga aspekten av situationerna som gestaltas, i ett både inre och 

yttre hänseende. Därför är mitt kroppsliga material en neutralt förenande spegling av olikheter 

i ett socialt sammanhang som grundas på människans villkor. 
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Avslutande diskussion 

 

Teori/praktik och Ekelöftraditionen 
Teaterregissören Cecilia Lagerström reflekterar över sin scenforskning i Göteborg: 

”Forskningen är en reflektion som andra kan ta del av. Genom en forskningsprocess kan man 

studera konstnärliga processer för att bättre förstå dem. Konstnären kan uppnå en djupare 

förståelse för sin praktik. Forskning handlar också om spridbarhet. Andra ska kunna ta del av 

reflektionen, den ska kunna kommuniceras utåt.”69  

Närmar man sig forskningen på en praktisk nivå blir det vetenskapliga innehållet en 

känslig fråga. Lagerström försvarar den och visar hur konst kan uppfattas som en process som 

kommunicerar ett vetenskapligt innehåll. Det är ett levande möte Lagerström menar, och detta 

har en bestämd vetenskaplig möjlighet i en öppning mellan framställning och diskussion. Men 

bakgrunden till en praktisk diskussion är väsentligen ett arbete som behandlar teorier och hur 

dessa används.  

Min praktiska uppgift har följt en teoretisk linje som utmynnat i ett scenarbete. Jag har 

visat en infallsvinkel som försvarar praktisk förmedling som en del av ett teoretiskt 

vetenskapligt projekt, då det inte är riktigt samma sak som vid ren tillämpning av teorier. 

Bengt Molander har varit mig behjälplig för denna förståelse. Han menar att teorin är ett 

medel för att förstå nya praktiska situationer och därför kan ändra ett handlande. 

Utgångspunkten för detta är att varje praktisk situation är unik. Teorin blir inte tillämpbar som 

sådan, utan är ett skapande instrument för olika situationer som behöver ett mått av konst. 

Molander kallar det för ”teorier i användning”, ett begrepp han lånat av Donald Schön. 

Behovet för teorianvändning vid praktiskt arbete är därmed vanan och vad den medför då man 

fastnat i en handling.  

Samtidigt bärs den praktiska världen av värderingar, strategier och delvis omedvetna 

antaganden. Detta komplexa fält gör att teorier möjligen får effekter, som att man gör något 

man inte står för, eller att användningen av en teori gör att man inte ser någon annan teori som 

vore lämplig. Dessa fallgropar är något som för praktikern hela tiden vägs i handling, endera 

”i” handling eller ”före” och ”efter” handling. Trots dessa negativa aspekter är teorier ett sätt 

att förstå världen. Därför, menar Molander, att teorierna är personliga möjligheter som 

praktikern har i handlingsvärlden. 

                                                 
69 Helena Bornholm, “‘Det här är bara jag´ Praktiska metoder vid konstnärlig forskning inom teater”, i Årsbok 
KFoU, 2007, red. Torbjörn Lind (Stockholm: CM Gruppen och Vetenskapsrådet, 2007), 177. 



 55

Molander arbetar med två modeller för teorianvändning och refererar till Schön. 

Den ena, som är negativ, undviker känslor och kritik och vill ha vinst utan dialog. Den andra, 

som är positiv, välkomnar kritik och dialog och som alltid vill sträva efter information och 

fria val. Givetvis är inte kritik bra om den leder till att praktikern tvingas till den första 

modellen. Diskussion är ändå en huvudpunkt som inte bör frångås om vetenskapliga värden 

ska få praktisk betydelse. Samtidigt leder kritik till en ideologisk avvägning i diskussionen 

som inte är vanlig för normala verksamheter.70  

Den praktiska forskningen är beroende av ett levande möte. Själva tolkningen av en 

gestaltning är både öppen och styrd. Det leder till att den teoretiska reflektionen efteråt kan ta 

olika riktningar utifrån ramarna som skapats. Det vill säga i den tradition konstnären verkar i 

och det verk eller tema han/hon lutar sig emot. Samtidigt finns det alltid osynliga fält för 

konstnären som han/hon inte har kännedom om eller behärskar. Diskussion och kritik blir den 

utövande konstnärens möjlighet att få fördjupad kunskap om sitt eget handlande. Detta är en 

infallsvinkel om helheten där åskådaren redan bör vara medräknad när tanken på verket 

infinner sig. Jag nämnde i inledningen att förhållandet mellan text och scen inte är helt 

genomskinlig, därför behövs också en tidig relation till åskådarna då man inte bör ta för givet 

att intentionerna når publiken. Gestaltningens öppningar, som kommer ur frågan om 

publikens roll, leder till att det finns plats för flera åsikter, vilket skapar ett fruktbart utbyte 

mellan människor. 

Jag vill därför uppmana dem som sett föreställningen och/eller läst denna text att ställa 

följande frågor. Har jag lyckats visa på övergången från text till praktisk gestaltning med hjälp 

av Lefebvre? Frågan ställer jag retoriskt i relation till Ekelöfs meningslöshetsmotiv som också 

bygger på en alienerad livskänsla. Såväl Cecilia Sjöholm som Bernt Olsson och Reidar Ekner 

har vidrört ämnet, vilket för Ekner innebär Guds frånvaro i världen och tidens mätbara 

konventioner som irrelevanta.71 Som en förlängning av denna fråga undrar jag därför om det 

är möjligt att tillämpa en teori på Ekelöf som ser allt utom meningslöshet, där kampen om 

livet finner betydelsen i det producerade, vilket aldrig kan förnekas? Förvärldsligas Ekelöf för 

mycket av denna tankegång eller är meningslösheten bara en känsla av den sociala kamp som 

bekräftar Lefebvre?  

Har jag samtidigt kunnat politisera Ekelöf så till den grad att den kvinnliga innebörden i 

föreställningen och i uppsatsen visar det historiskt marginella och är i så fall detta relevant 
                                                 
70 Bengt Molander, Kunskap i handling, 137-152. 
71 Cecilia Sjöholm, Föreställningar om det omedvetna (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion, 1996), 177-180. Bernt Olsson, ”De främmande orden”, i Vid språkets gränser (Lund: Ellerströms, 
1995), 287-297. Reidar Ekner, ”Gunnar Ekelöfs djävulspredikan” i Studiekamraten 1968 nummer 1. 
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Ekelöftolkning? En viktig bakgrund till min fråga är att ett stort antal litteraturrecensioner från 

tiden för utgivningen 1967 påpekar jungfrumotivets centrala plats. I senare tidskriftstexter har 

detta motiv framhävts som ett arketypiskt moderskomplex, inte bara för Vägvisare till 

underjorden utan också för hela Divandiktningen, där jungfrumodern framstår som 

allmängiltig enligt dessa eftermälen.72 Är det verkligen samma kvinna i dessa dikter? Jag 

menar att smärtpunkten i det marginella är Ekelöfs kännemärke, vilket för mig är lika med, 

personliga erfarenheter som han funnit i mötet med olika kvinnor. Jag vill därför påstå att 

smärtan, hos Vägvisare till underjordens kvinnliga gestalter, representerar den direkta 

upplevelsen av livet ingen annan förstår, något som Ekelöf identifierar sig med. Arendt menar 

att ingen kommer undan smärta, trots det är dess karaktär helt personlig i förhållande till 

erfarenheten och därför uppstår olikheter.73 Nog går det att begripa resonemanget om en 

allmängiltig moder, men det är en förenkling då jungfrun är skilda kvinnor både åldersmässigt 

och erfarenhetsmässigt. Visst beskrivs den barnlösa drottningen av det låga som en allmoder, 

det handlar dock om en identitet som bygger på ett specifikt utanförskap genom hennes 

barnlöshet. Ekelöf hade funnit ett samlat begrepp där gestalterna representerar skilda 

kvinnliga karaktärer.  

Jag säger till mitt försvar gentemot det arketypiska tänkandet och hänvisar till Lars 

Gustafsson, som i en recension i BLM 1967 hävdar att detta inte handlar om tankar utan om 

erfarenheter. Därför får han lust att på något sätt hävda de vanliga villkoren gentemot 

diktsamlingen.74 Det är nog just detta jag har gjort i relation till det annars tungt 

traditionsmättade eftermälet. 

Är Vägvisare till underjorden en socialt betonad diktsamling med plurala innebörder 

och är det i så fall möjligt att betrakta möten i fiktionen i analogi med det konkreta mötet på 

scen? Frågan försöker greppa två horisonter, dels den fiktiva texten, dels det konkreta 

scenmötet. Ensamhetsmotivet är starkt betonat i de nämnda recensionerna, men där finns 

också anspelningar på en mer komplex förståelse som jag knyter till en social horisont. 

Svenska Dagbladets recensent Åke Janzon menar att Vägvisare till underjorden är enklare i 

den historiska betydelsen gentemot den övriga Divandiktningen. Samtidigt är den också 

svårare då dess dikter ständigt skiftar i perspektiv med olika röster som hörsammas. Benkt-

Erik Hedin skriver i Sydsvenska Dagbladet att diktsamlingen är mänsklig och levande och 
                                                 
72 Britta Wigforss, ”Ensam i natten”, GHT 1967-10-27. Lasse Söderberg, ”Mötet i Spálato”, Arbetet 1967-10-27. 
Benkt-Erik Hedin, ”Ekelöf i underjorden”, SDS 1967-10-27. Marie Jacobsson, ”Du är modern som är jungfrun”, 
Tidskrift för litteraturvetenskap vol. 25:1 (1996): 27-52. Olle Widhe, ”Att se dagen” Tidskrift för 
litteraturvetenskap vol. 27:2 (1998): 75-94. 
73 Arendt, Människans villkor, 158-160. 
74 Lars Gustafsson, ”Reaktioner på Ekelöf”, BLM 1967 nummer 9, 679-680. 
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något man vill träda in i och leva tillsammans med. Dagens Nyheters Göran O Eriksson talar 

om hur Ekelöf lyssnar till olika röster med fokus som går från gestalt till gestalt samtidigt som 

han själv är en samtalspartner.75  

Att leva med och träda in i Vägvisare till underjordens fiktiva och sociala värld har varit 

en utgångspunkt som scenmötet har realiserat, åtminstone som jag ser det. Perspektiven har 

skiftat fokus med blickarna riktade mot scengestaltens parallella rörelser där åskådarna också 

når varandra med ögonen, samtidigt som dikterna är levande mellan deltagarna. Jag vill hävda 

att de senast nämnda recensenterna ger stöd åt min iscensättning. Det är ingen entydig sanning 

då som sagt ensamhetsmotivet också får stor plats av kritikerna. Men visst är väl också 

ensamhet en social innebörd av världen och att det bygger på min upplevelse som alltid berörs 

av andra människor var jag än är? 

Innan jag sätter punkt vill jag referera till litteraturforskaren Anders Mortensen. Han 

menar att artefakter skapas i en historisk process och pågår från generation till generation, 

som överlämnar det kulturella värdet för att kunna skapas om igen.76 I linje med denna 

tankegång blir min sista fråga: är mitt projekt en utveckling av Ekelöf i riktning mot det som 

är i dag, kan det därför svara mot mitt läroårs målsättning att vara samtida?  

Frågorna är mättade av den intention jag själv velat utveckla och är möjliga att 

diskuteras som värdefulla eller att konfronteras. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
                                                 
75 Åke Janzon, ”Att sopa stjärnorna rena”, SvD 1967-10-27. Benkt-Erik Hedin, ”Ekelöf i underjorden”. Göran O 
Eriksson, ”I djävulens tecken”, DN 1967-10-27. 
76 Anders Mortensen, Tradition och originalitet hos Gunnar Ekelöf (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings 
Bokförlag Symposion, 2000), 20-33. 
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