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Gösta Ågren, Dikter och slutsamtal, Schildts & Söderströms 2020.  

 

Tala om det som inte finns 

  

När man läser Gösta Ågrens nya diktsamling ”Dikter och slutsamtal” (han har skrivit över trettio 

diktsamlingar sedan debuten 1955) är det som om allt brus omkring en försvann. Plötsligt blir det 

högt i tak och tyst, som om man stigit in i en tom kyrka. 

Det finns religiösa diktare, Ågren hör knappast till dem. Han har varken tro, tröst eller frälsning att 

erbjuda. Bilden han ger av tillvaron och människans belägenhet är sorglig och utan hopp. Hon är 

fången i sina materiella villkor, förutbestämd av arv och miljö, hon är sjuk, lidande och döende. Ont 

och gott är oupplösligt förenade: 

”Tiggarens och / despotens hat sipprar ned i / samma botten, den ofödda / ängelns öga, som 

evigheten / bländat för att det inte / skall se som stenarna.”  

Men egentligen är hans lyrik sakralare än de flestas. Man lyssnar till hans märkliga ”budskap” som 

om det fanns ett budskap trots att han på ett övertygande sätt talar om motsatsen, om tomhet och 

intet.  

Det är med paradoxer man måste beskriva denna poesi som i så hög grad bygger just på dem. I ett 

hårt tuktat aforistiskt formspråk öppnar han i dikt efter dikt gåtfulla och undanglidande perspektiv.  

Diktsamlingen består av två avdelningar som återspeglas i titeln: Dikter och Slutsamtal. I den senare 

utspelas ett samtal år 1525 mellan bildkonstnärerna och bröderna Sebald och Barthel Beham som 

fördrivits från hemstaden Nürnberg av politiska skäl. Samtalet rör sig på ett arketypiskt plan och kring 

samma motiv som resten av samlingens dikter, det vill säga kring fundamentala frågor om varat och 

dess villkor.  

På bokens sobra retroomslag står dikten ”Hemligheten”, som anspelar på Edith Södergrans kända 

dikt ”Ingenting” (som också Catharina Gripenberg går i dialog med i sin senaste diktsamling men med 

helt andra förtecken; intressant hur traditionen kan föras vidare på så vitt skilda sätt): 

”Det sades i Raivola. Dikt är / ingenting. En resonanskropp / svarar, så stor och lugn, / att den inte 

finns. Vingar // vilar, så väldiga, / att de inte kan flyga / på något annat sätt. / Också innehållet är // 

skyddat, ty formen utgör / bara ett anrop, och ingen / berättelse söndrar / vandringen.”  

Frågor om form och innehåll hör till de återkommande i Ågrens diktarskap. Skrivandet, regisserandet, 

skapandet, ja levandet överlag framstår som en motståndshandling. Själen är en protest och 

helgonet är en som förnekar. Genom avvisandet blir det möjligt att tala ”om det, som inte finns”. 

En förnekare och revoltör är också Jesus i flera avseenden, även om den kristna traditionen ofta velat 

betona andra aspekter. I ”Betlehem” står diktens du inför samma uppdrag att tala om det som inte 

finns: 

”Du skriker, det enda ord, // du har, en sammanfattning / av alla dem, som du kommer / att lära dig 

medan du söker // efter namnet på avsändaren / i den tomma gåvan / livet.” 

Styrkan i dikten ligger bland annat i att Ågren kommer Jesusgestalten inpå livet, inte genom att 

avheroisera honom utan genom att förallmänliga hans situation och därmed ge allas livsuppgift 



dignitet. I Ågrens diktvärld är envar som existerar en hjälte, det ”gäller att välja segern, / trots att det 

ser ut som / ett nederlag.”   

Därmed inte sagt att den enskilde alltid ens har den möjligheten, att inta någon som helst hållning. I 

flera dikter skriver Ågren om individer som är bortom all frihet, som har förlorat sitt språk, minne 

eller medvetande. Även i dessa tillstånd finns något slags värdighet, seger eller oåtkomlighet 

förmedlad genom betraktarens kärleksfulla blick, nämligen den kärleksfullhet som handlar om att 

obetingat våga se saker som de är. 

I en dikt om Homeros problematiserar Ågren synen på kultur och civilisation. Homeros ”brutala svar” 

på en fasansfull värld ”lästes som om de inte var sanna”. Verkligheten oskadliggörs på så sätt till 

kultur, en plats där kan vi söka skydd mot allt som händer…  

Men i Ågrens poesi är konsten sann, den handlar om verkligheten och den bjuder inget skydd. Därför 

kan det finnas poesi också efter Auschwitz; Theodor W. Adorno ställde efter andra världskriget 

frågan om detta överhuvudtaget var möjligt och många poeter har försökt ge ett svar. Det gjorde 

även Ågren som ung och han återkommer till problemet här. Ja det behövs ”ord efter Auschwitz”, 

skriver han, för att bära den skonades skuld och den sörjandes klagosång. Det gäller oss alla:  

”Vi kan inte läsa tomma / sidor, vi kan inte leva // utan form.” 
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