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Inledning 

Av de litterära troper – såsom metaforen och metonymen – som förekommer i tal och 

skrift är nog ironin den som skapar mest förvirring.   Att slå fast vad ironi egentligen 

innebär är, om vi använder oss av Quntillianus definition, förbluffande enkelt: det är 

helt enkelt att säga en sak men att mena någonting annat.1 Samma definition tydliggör 

dock att ironin inte alls är så enkel då den självklara motfrågan måste bli: Vad är det då 

som egentligen menas? Och det lika självklara svaret på den frågan då blir: Det kan vi 

aldrig veta. Ofta kommer vi dock, ibland med mer än bara lite eftertanke, kunna sluta 

oss till en tolkning som känns trovärdig – förutsatt att vi överhuvudtaget uppfattar 

ironin. 

   Att någon tolkar ett ironiskt uttalande som just ironiskt är nämligen långt ifrån en 

självklarhet, något som vilken flitig användare av sociala medier som helst lär ha 

noterat. Mängden av konversationstrådar som startats, eller för den delen, spårat ur, på 

grund av ironi som missats, är iögonfallande. För någon som är uppväxt med en ironisk 

tradition, såsom Monty Pythons Flying Circus och det svenska ”Killinggänget”, är detta, i 

de flesta fall, förbluffande. Jag blev därför intresserad av att undersöka hur ironin, 

egentligen, fungerar – hur någon går tillväga för att upptäcka ironi och hur denne 

sedermera gör för att tolka denna enligt författarens intentioner – något som föranledde 

den här essän. 

   Någonstans på vägen förändrades dock mitt syfte. Efter att ha studerat ironins 

uppkomst, och den förändring som den genomgått sedan dess, fastnade jag mer för hur 

ironin utvecklats än hur den fungerar. Saken var nämligen den att ironin har förgrenats, 

och återförenats, så många gånger under årens lopp att det inte längre gick att bara 

”förklara ironi”; åtminstone inte på det sätt som Quintillianus gjorde. Det är dock svårt 

att se på ironins utveckling utan en, åtminstone grundläggande, inblick i dess funktion. 

                                                 
1 Claire Colebrook, Irony, Routledge, New York 2004, s. 1. 
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Detta är därför något som kommer att presenteras. Lejonparten av essän består 

emellertid av en studie av den metamorfos ironin genomgått sedan den först noterades 

i antikens Grekland. 

   Studien, som varit omöjlig utan Claire Colebrooks förtjänstfulla Irony, ämnar följa en 

linje som utgår i Grekland med den Sokratiska ironin för att fortsätta till Rom och 

Ciceros mer retoriska tillämpning av densamma. Vidare följs linjen till Storbritannien 

och inkorporerandet av den retoriska ironin i den tradition av satir som frodades där 

under sjuttonhundratalet. Därefter ser jag närmare på de tyska romantikernas 

”återinförande” av den sokratiska filosofin på ironibegreppet, och då framförallt 

Friedrich Schlegels teorier om användandet av paradoxen – ett grepp som jag valt att 

kalla för den romantiska ironin. Efter detta analyseras hur modernistiska ironiker, 

såsom Franz Kafka och Karl Vennberg nyttjat en gren av den romantiska ironin – den 

tragiska, självupphävande delen – innan jag slutligen kommer fram till den något mer 

nutida Joseph Heller och dennes kombinerande av de olika ironiska grenarna.  

Den Sokratiska ironin 

När vi, för första gången, stöter på ordet ironi är det i det texter som Platon lämnat efter 

sig. Denne var en grekisk filosof som, förutom att efterlämna flertalet hyllade skrifter – 

hans dialoger – även grundade en akademi. Platon hade gått som elev hos Sokrates och 

använder sig ofta av denne som en karaktär i sina dialoger. I dessa låter Platon 

karaktären Sokrates debattera olika moraliska och etiska begrepp, samt därutöver även 

politik och kärlek, och presenterar därigenom sina filosofiska ståndpunkter. Numer är 

autenticiteten hos de uttalanden Sokrates gör i dialogerna ifrågasatta; lägger Platon sina 

egna tankar och åsikter i Sokrates mun, eller återger Platon de lärdomar han fått av 

Sokrates? Eftersom vi inte kan veta detta, och eftersom Sokrates är verifierad som en 

historisk karaktär, har denne generellt sett blivit tillskriven de uttalanden som Platons 
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protagonist gör; en tradition jag fortsättningsvis ämnar följa – om så bara för 

enkelhetens skull. Det skadar dock inte att ha i åtanke att den bild vi har av Sokrates 

nästan enbart kommer från Platons skrifter. 

   Ett av de mer kända arv Sokrates lämnade efter sig är den så kallade Sokratiska 

metoden. En metod som utvecklades tack vare att denne var övertygad om att det fanns 

absoluta sanningar – såsom ”ont” och ”gott” – men att dessa är något som människan 

själv måste resonera sig fram till. Sokrates menade nämligen att han egentligen inte 

kunde lära ut någonting, han kunde bara förlösa någons egna tankar så att denne själv 

kom fram till sanningen. Därav har den sokratiska metoden även fått namnet maieutik – 

eller konsten att förlösa. 

   I all enkelhet gick metoden ut på att Sokrates förställde sig som okunnig, eller till och 

med dum, så att han kunde be någon förklara något för honom. När denne då gett sin 

förklaring ställde Sokrates allt svårare motfrågor så att den utfrågade inte längre kunde 

svara med automatik, utan var tvungen att tänka efter. Oftast slutade detta med att den 

utfrågade sade emot sig själv och fick därmed uppleva någon form av insikt när denne 

upptäckte det paradoxala i sitt eget uttalande. En sådan upplevelse får till exempel 

sofisten Polemarchos när denne kommer fram till att begreppet rättvisa och rättrådighet 

inte är så självklara som han först trodde: 2 

 

Rättrådigheten tyckas alltså enligt både, dig, Homeros och Simonides vara en tjuvnadskonst, fast 

till nytta för ens vänner och till skada för ens fiender. Var det inte det du menade? 

   – Nej vid Zeus! Sade han. Fast nu vet jag inte längre vad jag menade.3 

 

                                                 
2 Det finns flera anledningar till att det ofta är just sofister som Sokrates debatterar med. Bland annat ansågs 

sofisterna vara av en lägre klass än de högborna atenarna då de tog hutlöst betalt för att undervisa dessa. Detta i 

skarp kontrast till Sokrates som ansåg en sådan praxis vara förkastlig (Platon, 1926: 10ff.) Dessutom var det snarast 

så att det viktiga för de tidiga sofisterna var att använda retorik för att vinna en debatt och inte, som för Sokrates, att 

använda retoriken för att sprida kunskap och ”upplysning”. Detta är något som blir särskilt tydligt i det engelska 

uttrycket ”sophistry”, vilket vi i Sverige främst skulle kalla för ”hårklyverier” även om ordet ”sofism” brukas 

sporadiskt. 
3 Platon, Staten, Översättning: Jan Stolpe, Atlantis, Stockholm 2003, s.35. 
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Ett tydligare exempel på hur Sokrates inkorporerade ironi i sin metod kan vi se i en 

dialog mellan Thrasymachos och Sokrates. Även här är ämnet som diskuteras rättvisa, 

och Thrasymachos – som misstänker att Sokrates vill få honom att snärja in sig – tycks 

inte vara villig att deltaga i debatten; Sokrates vädjar då till dennes fåfänga: 

 

Det tror jag säkert! sade han. Så att Sokrates kan lyckas med sitt vanliga trick – själv slippa svara, 

låta någon annan göra det istället, ta upp hans ord och vederlägga dem! 

– Bäste Thrasymachos sade [Sokrates], hur ska man svara då, när man till att börja med inte vet 

och säger ifrån att man inte vet, och sedan, om man ändå har någon sorts åsikt om saken, blir 

förbjuden av en rätt imponerande man att yttra något av det man anser? Nej, nu är det rimligast 

att du får ordet. Du säger ju att du vet och har något att säga. Sätt igång bara. Gör mig till viljes och 

svara mig. Missunna inte Glaukon här och de andra att bli undervisade av dig.4 

 

Det som de flesta idag skulle se som det ironiska i Sokrates uttalande är troligtvis att 

denne ber Thrasymachos att dela med sig av sin ”vishet” när han i själva verket inte alls 

anser att denne är särskilt vis (Det går även att argumentera för att Sokrates är ironisk 

när han påstår att Tharsymachos är ”en rätt imponerande man”  även om jag snarast 

skulle vilja kalla detta för sarkasm. Jag ber att få återkomma till skillnaden mellan 

dessa.). Denna tolkning av ironin hos Sokrates visar dock bara på en del av fenomenet.5 

Till exempel gör Ernst Behler en intressant observation när han ser närmre på episoden 

ovan. 

   I stycket Behler analyserar har debatten pågått ända fram till dess att: ”[…] 

Thrasymachos bursts out: ’By Heracles! Here again is the well-known dissimulation of 

Socrates! I have told these others beforehand that you would never answer, but take 

refuge in dissimulation’”.6 Det Behler fäster sig vid är att: “The Greek term rendered 

here as ‘dissimulation’ [förställning, min övers.] is, of course, eironeia, irony”.7 I det 

antika Grekland ansågs, med andra ord, det ironiska snarast ligga i presentationen, eller 

                                                 
4Ibid., s.41. 
5 Att vi överhuvudtaget gör denna tolkning beror I stor del på Ciceros och Quintillianus texter och dessa skrevs flera 

hundra år senare. 
6 Ernst Behler, The theory of Romantic poetry, Cambridge university press, Cambridge 1993, s. 142f. 
7 Behler, s. 143. 
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förställningen, mer än i vad som sades. Något som, enligt Behler, bekräftas av att 

Aristoteles – när han diskuterar ironin i Retoriken – påpekar att den som använder sig av 

ironi visar på en känsla av stil och klass då ”[t]he jests of the ironical man are at his own 

expense; the bufoon excites laughter at others”. Samt (då i Etiken) att: “Irony is the 

contrary to boastful exaggeration, it is a self-deprecating concealment of one’s powers 

and possession – it shows better taste to deprecate than to exaggerate one’s virtues”.8  

   Intressant är att Aristoteles, förutom att mena att ironikern, genom att förställa sig, 

intar en överlägsen position, även slår fast att ironin ska gå ut över den som talar. Denna 

distinktion skulle vi mycket väl kunna oss av även i dag då det sällan görs en 

särskiljning mellan ironi och sarkasm: den som använder sarkasm gör sig rolig på 

någon annans bekostnad – ironikern är, på något sätt, ett deltagande subjekt i det 

yttrade. 

   Uppfattningen som fanns om ironin började förändras under åren kring Kristi födelse, 

i första hand i Rom, och framförallt genom två högt ansedda retoriker och författare: 

Cicero och Quintillianus. Där Quntillianus var den som först kallade ironin för en trop. 

Han var dessutom den, som tidigare påpekats, som gav ironin den definition som vi 

använder oss av idag då han i Institutio oratoria (Den fulländade talaren) skriver att: ”in 

utroque enim contrarium ei quod dicitur intelligendum est”9 – vilket direkt översatt till 

svenska blir och i detta är det egentligen det motsatta, för det som sägs vara förståeligt. Även 

Cicero fokuserade på denna del av ironin, och påpekar i De Oratore (Om talekonsten) att 

ironin kan vara ett mycket effektivt verktyg för att påverka en publik. Däremot 

uppskattade Cicero inte Sokrates användning utav tropen då denne ansåg att retoriken 

var sekundär. Claire Colebrook påpekar att: 

 

                                                 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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There can only be irony of the Socratic form because there is a commitment to a truth beyond mere 

act, force and speech. Like Friedrich Nietzsche many centuries later, Cicero accuses Socrates of 

turning life against itself, of inventing a distinction between pure truth as contemplation and the 

engaged speech of persuasion and self-formation. Socrates achieved this distinction between truth 

and rhetoric through rhetoric.10 

 

Cicero argumenterar vidare för att den Sokratiska metoden, och att sättet som Sokrates 

använder sig av ironi på, snarast åstadkommer en splittring mellan filosofin och 

retoriken. ”This is the source from which has sprung the undoubtedly absurd and 

unprofitable and reprehensive severance between the tongue and the brain, leading to 

our having one set of professions to teach us to think and another to teach us to 

speak.”11 Hädanefter skulle ironin därför ses som ett rent retoriskt verktyg. Vi kan, utan 

att leta särskilt länge, hitta ironi i texter skrivna under perioden mellan antiken och 

romantiken. Denna kommer emellertid vara ironi i dess basala form – det som sägs är 

inte det som menas, en form som jag vill kalla för den retoriska – för de flesta läsare 

kommer dock den egentliga meningen, i dessa fall, vara uppenbar. Separationen av 

ironin och filosofin skulle vara ända fram till det sena sjuttonhundratalet då Friedrich 

Schlegel åter förde dem samman, något vi kommer se närmare på i ett senare avsnitt. 

Innan dess kan det vara på sin plats att granska hur den retoriska ironin fungerar. 

Retorisk ironi och teorin bakom denna 

För att överhuvudtaget kunna behandla ironi i en text, eller ett uttalande, krävs något 

som Jonathan Culler kallar för litterär kompetens. Det kan tyckas som att dennes samtida 

och i huvudsak strukturalistiskt präglade ironiförståelse är ett långt steg från den 

retoriska, men det finns likheter. Culler påpekar nämligen att någon måste ”medföra en 

                                                 
10 Colebrook, s. 38. 
11 Cicero, ur Colebrook, s.39. 
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implicit förståelse om den litterära diskursens funktion, som talar om för en vad man 

skall söka efter”.12 Han utvecklar detta resonemang med att: 

 

Var och en som saknar den kunskapen, var och en som är helt obekant med litteratur och inte 

förtrogen med konventionerna för hur litteratur läses, skulle till exempel bli helt förvirrad om han 

ställdes inför en dikt. Hans kunskaper om språket skulle göra det möjligt för honom att förstå fraser 

och satser, men han skulle, bokstavligt talat, inte veta vad han skulle göra med denna märkliga 

sammanfogning av fraser. Han skulle vara oförmögen att läsa den som litteratur – som vi med 

eftertryck säger till dem som använder sig av litterära verk för andra syften – därför att han saknar 

den komplexa ’litterära kompetens’ som gör det möjligt för andra att gå vidare. Han har inte 

tillägnat sig den litterära ’grammatik’ som skulle göra det möjligt för honom att förvandla 

språkliga sekvenser till litterära strukturer och litterär betydelse.13 

 

Trots att Culler här talar om samtida dikttolkning är hans påstående högst giltigt även 

när det gäller ironi, ty båda kräver att läsaren, först och främst, är medveten om att det 

går att läsa något på ett annat sätt än det bokstavliga. (Det går att diskutera huruvida 

tolkning av ironi är beroende av litterär, eller social, kompetens; med utgångspunkt i 

mitt syfte har jag valt att inte göra någon skillnad, vare sig på dessa definitioner, eller 

på talad och skriven ironi.) därefter krävs dessutom av en läsare att denne behärskar 

tolkningsarbetet till den grad att det denne läst får koherens. Om någon besitter litterär 

kompetens, vad är det då som gör att denne tolkar något som ironiskt? 

   Det första en läsare brukar reagera på när denne stöter på ett ironiskt uttalande är att 

detta är alogiskt; innehållet i uttalandet passar helt enkelt inte ihop med den kontext i 

vilket det uttalats. Ett typiskt sådant exempel är påståendet: ”Vi hade i alla fall tur med 

vädret” när det i själva verket regnar sidledes. Då de allra flesta är avogt inställda till ett 

sådant väder tolkar majoriteten ett liknande uttalande som ironiskt – det är det enda 

förfarandet som gör påståendet begripligt. 

                                                 
12 Jonathan Culler, ”Litterär kompetens”, ur Modern litteraturteori Från rysk formalism till dekonstruktion del 2, 

red. Claes Entzenberg & Cecilia Hansson, Studentlitteratur, Lund 1993, s.97. 
13 Ibid. 
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   Det andra kravet på en läsare som vill tolka ironi är att denne delar – eller har en 

förståelse för – författarens värderingar. Ser vi på väderexemplet ovan så krävs det en 

vetskap om att regn, enligt en intersubjektiv överenskommelse klassas som dåligt väder 

för att uttalandet skall kunna upplevas som alogiskt.14 Att bara utgå från sina egna 

värderingar räcker inte till eftersom detta skulle innebära att påståendet tolkas 

ordagrant av var person som uppskattar regn. Alltså: det är inte ett krav att den som 

utför tolkningsarbetet delar författarens värderingar, däremot måste läsaren vara såpass 

insatt i författarens principer att hen kan upptäcka påståenden som verkar paradoxala. 

   Ett exempel på hur ironi kan feltolkas när någon inte besitter tillräcklig kunskap om 

den intersubjektiva uppfattningen utan helt enkelt väljer att utgå från sina egna 

principer ger Colebrook då hon återger en anekdot om Liber de Statu Curie (1261-1265) 

av Henricus Würzburg; vilken hon beskriver på följande sätt: 

 

[The poem] is a dialogue that appears to praise the clergy and the holy city. The character Ganfridus 

assures his interlocutor of the honesty, safeness and integrity of Rome. He insists that the doctors 

charge moderately for their services, that the cardinals eat frugally and refuse all wine, and are 

generous to the poor and destitute […] To any astute reader who knows about the supposed 

corruption of the clergy at this time, such unquestioning praise will be obviously ironic.15 

 

Saken är dock den, fortsätter Colebrook, att dikten inte lästes som ironi av 

prästerskapet. Istället valde Vatikanen att tolka den som den hyllning den, vid första 

anblicken, ser ut att vara; för att kunna läsa den som ironisk måste en ju nämligen vara 

villig att betrakta prästerskapet som korrupt. 

   Vill en då, som Cicero, använda den retoriska ironin för att forma massornas 

uppfattning krävs det att den är tydlig och att den är tillräckligt lättfattlig för att den 

                                                 
14 Intersubjektivitet innebär inte att den gemensamma uppfattningen är ”fakta”, däremot innebär det – speciellt inom 

det humanistiska fältet där vi sällan kan vederlägga våra åsikter med fakta – att den gängse övertygelsen är att något 

är på ett visst sätt och därmed betraktas det som dogm. Ergo: regn går att likställa med dåligt väder trots att detta är 

ett subjektivt påstående. 
15 Colebrook, s. 11-12. 



10 

 

ska få så stort genomslag som möjligt. Detta, törs jag påstå, är en av de största 

anledningarna till att det som associeras mest med den retoriska ironin är satirens 

hyperbol och generaliseringar – något vi snart kommer att se exempel på – tanken är 

trots allt inte att lämna öppet för andra tolkningar än den som författaren ämnade; 

något som skiljer den retoriska ironin, inte bara från den av Sokrates praktiserade, utan 

även från den som skulle följa. 

   Sammanfattningsvis är det som krävs för att en läsare skall kunna tolka retorisk ironi 

dels att denne besitter litterär kompetens och dessutom att denne har en förståelse för 

den kontext i vilken ironin yttrats. Detta har lett till att Jacques Derrida dragit en 

parallell mellan användandet av – i synnerhet den retoriska – ironin och vårt 

användande av språket i sig. Han menar att: 

Writing and language, therefore, are always structured by the problem of irony: we must have both 

a secure contextual sense and understand any specific use of a word or concept as having a force 

beyond the present context. A word can only have meaning, or work in a context, if I recognize its 

continued sense beyond what is said here and now. Language is not something that we make up 

as we go along; it must have a pre-existing order, but each conversation also alters and defers that 

order.16 

 

Relevansen i Derridas påstående, att ”[a] word can only have meaning, or work in a 

context if I recognize its continued sense beyond what is said here and now” blir 

påtaglig när vi ser närmre på Storbritannien och ironins utveckling där, en utveckling 

med djup förankring i dess satiriska tradition. 

Storbritannien, retorisk ironi och satir 

Genom sjuttonhundratalet, och under åren som följde, fick satiren ett uppsving i 

Storbritannien. Att detta skedde i samband med den första franska revolutionen är 

knappast en tillfällighet – dels var kungahusets makt redan inskränkt, och dels hade 

auktoriteterna sett förödelsen som drabbat Frankrike. Därav blev den brittiska 

                                                 
16 Colebrook, s. 97. 
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”revolutionen” betydligt mindre blodig. Upproret, om en nu vill kalla det ett sådant, 

inskränkte sig därför närmast till debatter, muntliga, men även i litteraturen. Texter 

som Jonathan Swifts ”A modest proposal” får ses som föregångare även om exempel 

som Charles Dickens The Adventures of Oliver Twist, makarna Shelleys Prometheus 

Unbound och Frankenstein; or, The Modern Prometheus är värda att lyfta fram. Satiren 

finner vi dock främst hos Dickens och Swift. 

   Satiren som konstform innebär i korthet att rikta kritik mot någon eller något – allt 

som oftast auktoriteter eller de styrande i ett samhälle – gärna på ett humoristiskt sätt, 

även om detta inte är ett krav. Konstformen framträdde redan under roms glansdagar 

och då med den kanske mest kände satirikern av alla: Juvenalis. Dennes satirer gjorde 

narr av alla som han ansåg förtjänade det – däribland kvinnor och utlänningar – och var 

inte sällan rejält elaka. De var dock inte ironiska på det sätt som vi kan se idag, utan 

snarast regelrätta påhopp. 

   Den satir som utvecklades i Storbritannien har däremot en förankring i ironin, även 

om den i början inte var lika tydlig som den skulle komma att bli. Vi kan till exempel se 

på ett stycke från Swifts ”A modest proposal”. Swift debatterar här för att öppna för en 

försäljning av fattiga och föräldralösa barn i Irland, detta som ett led i att hjälpa landets 

ekonomi och motverka den svält som drabbat landet: 

 

   I have been assured by a very knowing American in my acquaintance in London, that a young 

healthy child well nursed is at a year old most delicious, nourishing, and wholesome food, whether 

stewed, roasted, baked, or boiled; and I make no doubt that it will equally serve in a fricassee or 

ragout. 

   I do therefore humbly offer it to public consideration that of the 120,000 children already 

computed, 20,000 may be reserved for breed, whereof only one-fourth part to be males; which is 

more than we allow to sheep, black cattle or swine; and my reason is that these children are seldom 

the fruits of marriage, a circumstance not much regarded by our savages, therefore one male will 

be sufficient to serve four females. Thus the remaining 100,000 may at a year old, be offered in sale 

to the persons of quality and fortune through the kingdom: always advising the mother to let them 

suck plentifully in the last month, so as to render them plump and fat for a good table. A child will 

make two dishes at an entertainment for friends; and when the family dines alone, the fore and 
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hind quarter will make a reasonable dish, and seasoned with a little pepper or salt, will be very 

good boiled on the fourth day, especially in winter.17 

 

Det känns idag självklart att påtala att Swift är ironisk här. Att likställa barn med 

”sheep, black cattle or swine” är så oerhört att om vi inte – för att parafrasera Derrida – 

uppmärksammar att det utsagda har en mening bortom den kontext i vilken det yttrats, 

helt enkelt skulle klassa Swift som färdig för en terapeutisk inrättning. Något att hålla i 

minnet är dock att hela essän läggs fram på samma sätt. Swift bryter sig aldrig ur den 

roll han spelar – den som välmenande medmänniska – och ger heller inga andra 

signaler om att det som skrivits inte är vad som menas annat än att hela förslaget är så 

fruktansvärt att det inte går att tolka seriöst. Detta under förutsättning att en tycker att 

irländska, fattiga, barn har samma människovärde som alla andra, något som troligtvis 

var Swifts poäng med texten. 

   Att Swift, genom att texten är ironisk, debatterar ett samhällsproblem – han påpekar 

trots allt i vilken enorm omfattning Irländska barn lever i fattigdom – och att han 

därigenom implicit kritiserar de styrande i Irland, gör att ”A modest proposal” får 

klassas som satir.  

   Denna kombination var något som även Charles Dickens nyttjade med framgång. Ett 

exempel är hans svidande kritik av den engelska hanteringen av föräldralösa barn: The 

Adventures of Oliver Twist. Ironin i Oliver Twist är, då det är en roman, inte som ”A 

modest proposal” uppbyggd kring att hela verket ska omtolkas. Romanen är, trots allt, 

snarast uppbyggd på ett sätt som mest kan liknas vid en klassisk komedi med, bland 

annat, exposition, klimax och ett lyckligt slut. Dickens använder istället ironin för att 

förstärka situationer och därigenom göra det än mer påtagligt hur illa det engelska 

                                                 
17 Jonathan Swift, Selections from the Journal to Stella, A tale of a tub, Personal letters and Gulliver's travels ; 

together with The drapier's letters, I ; Sleeping in church ; A modest proposal, Doubleday, New York 1901, s. 115.  



13 

 

systemet behandlar sina ”bortglömda” barn. Så till exempel vid den kanske mest kända 

episoden; då Oliver tar mod till sig och ber om mer mat: 

 

[Oliver] rose from the table and advancing to the master, basin and spoon in hand, said: somewhat 

alarmed at his own temerity: 

   “Please sir. I want some more.” 

   The master was a far healthy man; but he turned very pale. He gazed in stupefied astonishment 

on the small rebel for some seconds, and then clung for support to the copper. The assistants were 

paralyzed with wonder; the boys with fear 

   “What!” said the master at length, in a faint voice. 

   “Please, sir,” replied Oliver, “I want some more.” 

   The master aimed a blow at Oliver’s head with the ladle; pinioned him in his arms and shrieked 

aloud for the beadle [---] 

 

For a week after the commission of the impious and profane offence of asking for more, Oliver 

remained a prisoner in the dark and solitary room to which he had been consigned by the wisdom 

and the mercy of the board.18  

 

Sett till kontexten – att pojkarna svälter och Oliver därför, helt naturligt, ber om mer 

mat – är ironin här, liksom hos Swift, tydlig, och blir så genom Dickens påstående: att 

Oliver har begått ett brott och de styrande, i sin vishet, spärrat in honom i något som 

bäst kan beskrivas som en skrubb.  

   Vi ser därmed, som tidigare påpekats, att den retoriska ironin som den brittiska 

satiren vilar på förutsätter att läsaren, på ett enkelt sätt, skall kunna tolka det som sägs 

implicit. Båda de ovanstående exemplen bygger därför på att presentera något – som 

går emot våra värderingar – på ett sådant sätt som om det vore något väldigt positivt; i 

Swifts fall är det hela essän, hos Dickens enstaka meningar, som ” [f]or a week after the 

commission of the impious and profane offence of asking for more”. I båda fallen är det 

dock det paradoxala i att presentera något negativt som något positivt som signalerar 

att det som faktiskt menas inte är det som sägs – vad som menas framgår dock 

fortfarande tydligt, något som snart skulle förändras. 

                                                 
18 Charles Dickens, The adventures of Oliver Twist, and A tale of two cities / by Charles Dickens ; with forty 

illustrations by George Cruikshank and Phiz, Crown ed., Chapman & Hall, London 183?, s. 16-18. 
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Den tyska romantiken  

Den retoriska ironin, likt den som förekommer i den brittiska satiren, var nästintill 

allenarådande från romarrikets höjdpunkt, ända fram till det sena sjuttonhundratalet. 

Också vid de fall ironi återgavs utanför Storbritannien skedde så i likhet med exemplet 

Liber de Statu Curie ovan – även om ironin i just det fallet blev sällsynt misstolkad. 

Under romantiken började dock några tyska författare se bortom den retoriska 

användningen av tropen och istället fokusera på filosofin bakom fenomenet. En stor 

anledning till att detta skedde var strömningens fascination för det de ansåg vara 

verkligt stor konst och vad som gjorde denna möjlig; eller som Freidrich Schiller 

uttrycker det, skillnaden mellan ”naive und sentimentalische Dichtung” där han hävdar 

att ett geni, med enbart inspiration, kan skapa mästerverk utifrån sig själv, allt emedan 

de ”sentimentala” konstnärerna enkom åstadkommer fadda karbonkopior av geniernas 

transcendentala konst.19 

   När författarna under romantiken letade inspiration blickade de bakåt, mot de 

författare som de klassat som genier, till exempel Shakespeare, men även – och detta är 

viktigt – Homeros. För första gången sedan Roms dagar lades större vikt vid det antika 

Greklands skrifter än de som skapats av Rom då romantikerna ansåg att romarna 

snarast apat efter de grekiska genierna än skapat något eget. Den verkliga inspirationen 

fanns hos grekerna innan de föll, menade de, vilket är något Schiller beklagar i sin dikt 

”Die Götter Griechenlands” (Greklands gudar) där han skriver att: ”Diktens slöja med 

sitt trolska skimmer / ljuvt förvandlade det sannas drag, / och en lust man ej mer 

förnimmer / fyllde världen med sin dofts behag”.20 

   En av de författare som skådade bakåt mot Grekland var Friedrich Schlegel, en av de 

så kallade Jenaromantikerna. Denne noterade i Platons texter, dels den retoriska ironin 

                                                 
19 Friedrich Schiller, Über naive und sentimentalische Dichtung, 1795, Översättning: Per Erik Ljung, ur Texter från 

Sapfo till Strindberg, red. Claesson, Fyhr, Hansson, Studentlitteratur, Lund 2006, s. 726ff. 
20 Schiller, ”Greklands gudar”, Översättning: Bertil Malmberg, ur Claesson, Fyhr & Hansson, s. 725. 
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hos Sokrates, men även den filosofiska aspekten som varit separerad från ironin 

alltsedan Cicero påstått att den Sokratiska ironin åstadkommit ”[a] severance between 

the tongue and the brain”. I ett av sina berömda fragment skulle Schlegel komma att 

förespråka att ironi och filosofi inte alls var två separata entiteter, han skriver där att:  

”Philosophy is the real homeland of irony, which one would like to define as logical 

beauty”,21 och detta får anses vara början på det jag vill kalla för den romantiska ironin. 

   Utmärkande för den romantiska ironin är att den är betydligt mer svårfattlig än dess 

retoriska motpart. Där den retoriska ironin främst varit just ett retoriskt redskap 

använde Jenaromantikerna ironin istället som ett verktyg för att åstadkomma eftertanke 

och, om möjligt, framkalla ett slags ögonblicklig klarhet; något som Schlegel kallade en 

”Witz” – blixt. Schlegel ansåg nämligen att en av de viktigaste kriterierna för ”bra 

litteratur” var att läsaren på något sätt manades till reflexion. Det fullständiga verket 

skapas inte av författaren, menade han, utan skapas när läsaren får begrunda texten. 

Först då har ett verk en möjlighet att nå det sublima, även om nu Schlegel, som sagt, 

påpekade att det sublima inte var konstant, utan något ögonblickligt.22 

   Det som låg bakom detta resonemang var att Jenaromantikerna närmade sig 

litteraturen – och läsandet av text – på ett för tiden nyskapande sätt. De fokuserade 

nämligen inte bara på vad som stod i en text, utan även på hur den som läser texten tolkar 

texten. Detta, som vi nuförtiden kallar för hermeneutik, inbegreps inte vid den tiden av 

begreppet. Hermeneutik var fram till och med en stor del av sjuttonhundratalet snarast 

en lära om hur en skulle tolka det som stod i Bibeln och den nutida tolkningen har 

uppstått som ett resultat av Friedrich Schleiermachers teorier om att läsandet av en text 

är en form av dialog mellan läsaren och texten. Schleiermacher menade på att en text 

först säger något till sin läsare, denne tolkar då texten – eller ”svarar” denna – och detta 

                                                 
21 Friedrich Schlegel, ”Fragment 42”, ur Behler, s. 146. 
22 Daniel Birnbaum, ”Det romantiska fragmentet”, efterskrift i Novalis, Fragment, Propexus, Lund 1990, s. 152f. 
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ger samma text en möjlighet att säga läsaren något nytt. Notera gärna att grunden i 

denna form av tolkningsarbete kräver samma kunskaper som för tolkandet av ironi: 

Cullers litterära kompetens. Annars är risken stor att läsaren inte alls blir delaktig i en 

dialog då denne ”bokstavligt talat, inte veta vad han skulle göra med denna märkliga 

sammanfogning av fraser. Han skulle vara oförmögen att läsa den som litteratur”. 

   Vad Friedrich Schlegel sedermera gjorde var att dra en parallell mellan detta sätt att 

läsa och tolka en text – som en dialog – och den Sokratiska metoden, som trots allt också 

bestod av just dialoger. Schlegel insåg att han kunde inkorporera ironi i sina texter och 

att detta då skulle kunna ge läsaren fler tolkningsmöjligheter och därigenom ge läsaren 

en större behållning när blixten väl träffade denne. Något som illustreras av hans 

påstående i ”Fragment 118”: 

 

Den sokratiska ironin är den enda genomgående ovillkorliga och enda genomgående 

besinningsfulla förställningen. [---] Den innehåller och väcker en känsla av den 

oupplösliga motsättningen mellan det obetingade och det betingade, omöjligheten och 

nödvändigheten av en fullständig kommunikation.23 

 

I hans uttalande ser vi även en annan del av det Schlegel ansåg vara viktigt med ironin 

– det paradoxala eller ”den oupplösliga motsättningen mellan det obetingade och det 

betingade”. Vi har redan tidigare sett att den vanligaste indikationen på att ett 

uttalande är ironiskt är att det är alogiskt. Detta är paradoxalt då det som påstås faktiskt 

kan tolkas som både ironiskt och bokstavligt; båda är – som vi sett med Liber de Statu 

Curie – fullt giltiga tolkningar och kräver den intersubjektiva kunskap vi talat om 

tidigare. Paradoxen ligger i att dessa tolkningar inte kan koexistera – prästerna kan inte 

vara både ärbara och korrupta samtidigt. Schlegel tog fasta på detta och utnyttjade det i 

                                                 
23 Friedrich Schlegel, Fragment 108, ur Romantiska fragment, red. Mattias Forshage, Vertigo, Stockholm 1999, s. 

19f. 
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det som kommit att kallas för ”fragmentsestetiken”. Daniel Birnbaum beskriver 

tankarna bakom denna, och egentligen hela den romantiska ironin, på följande sätt: 

 

Det ena fragmentet upphäver det andra; förenas kan de bara i ett ironiskt reflekterande jag, ett 

splittrat subjekt som på en och samma gång intar oförenliga positioner. Den ironiska utsagan är 

kluven, varje position är dubbelmarkerad – den innehåller sitt eget upphävande. På så vis kan det 

enstaka fragmentets perspektiv hävdas som absolut, samtidigt som själva idén om en absolut 

grund sätts i fråga. Den romantiska ironin är detta spel mellan grund och avgrund, och blir i sista 

hand identisk med det fragmentariska skrivsättet. Ett fragment kommer aldrig ensamt; varje 

position avlöses av en motposition, varje blixt av en motblixt. 

   Hur är den beskaffad som utför denna säregna operation? Ironin upplöser alla fasta punkter, alla 

bestående positioner – ironikern är ständigt lika obestämbar och undanglidande. Det blir till slut 

omöjligt att tala om ett jag i den absoluta ironins universum.24 

 

Hur visade sig då den romantiska ironin i praktiken? Ett exempel kan vi se i Gustave 

Flauberts Madame Bovary och Emma Bovarys dagdrömmar. 

   När Mme. Bovary har tillbringat en kortare tid som läkarhustru i en pittoresk småstad 

har hon dragit slutsatsen att hennes liv är oerhört långtråkigt och kvävande – långt 

ifrån de noveller hon läst, där huvudpersonerna sveps i väg på äventyr och stormiga 

kärleksaffärer. I stället sitter hon fast med en – i ärlighetens namn – tråkig make; 

minimalt, om ens det, socialt umgänge och små möjligheter till själslig utveckling. För 

att fly denna tristess tillgriper Emma då dagdrömmar, såsom denna, där hon fantiserar 

om Paris: 

 

   Paris, väldigare och mer ogripbart än havet självt, låg sålunda i Emmas ögon insvept i ett magiskt 

rosenskimmer. Det myller av människor, som rörde sig där, var dock i hennes föreställningsvärld 

uppdelat i olika kategorier, som formade sig till bestämda bilder för hennes inre syn. Emma 

intresserade sig emellertid endast för ett par, tre av dessa kategorier, vilka undanskymde alla de 

andra och för henne representerade hela mänskligheten. Diplomaternas värld rörde sig på 

blänkande parkettgolv, i salonger med spegelpannåer i väggarna, kring ovala bord som var täckta 

av sammetsdukar med guldglanser i kanten. Där frasade släpen, där fanns det politiska 

hemligheter och intriger, där dolde man sin hjärtesorg under ett småleende. [---] 

                                                 
24 Birnbaum, s. 152f. 
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   Vad den övriga mänskligheten beträffade, brydde hon sig inte om den, den hade ingen bestämd 

plats och existerade knappast för henne. För övrigt, ju mera saker och ting närmade sig hennes 

egen levnadssfär, ju mindre sysselsatte de hennes tankar.25 

 

Ironin finner vi här i att Emmas dagdrömmar helt verkar sakna verklighetsförankring, 

eller som med den retoriska ironin: hennes tänkande är inte logiskt. Vi vet ju nämligen 

att den rosenskimrande verklighet som hon drömmer om inte existerar annat än i 

fantasin. Ironin blir än tydligare då hennes drömmande ställs emot hennes uppfattning 

om ”den övriga mänskligheten”. 

   Vi som utomstående läsare kan se på dessa excesser som naiva och – med tanke på 

hennes sätt att se på “vanligt folk” – ganska småaktiga. Culler beskriver i Structuralist 

Poetics detta som: ”we are in a position to detect irony whenever the text appears to 

offer judgements with which we would not concur or whenever, with apparent 

disinterestedness, it does not pass judgement where we think a judgement would be 

appropriate.”26 Frågorna som uppstår blir då, är ironin bara menad som ett sätt att göra 

Emma till en karikatyr? Är Flaubert enbart sarkastisk? Svaret på detta blir, om vi tänker 

på problemet utifrån den romantiska ironins grund, paradoxen: Ja, nej och framförallt: 

både och. 

   Självklart är Flaubert sarkastisk, Emma är naiv och inte så lite självcentrerad, men hon 

är även en människa som känner sig ensam, missförstådd och, som hon själv utrycker 

det i sin önskan att få en son, fångad i sitt kön: 

 

Hon ville helst ha en son. Han skulle vara kraftig och mörklagd och hon skulle kalla honom 

Georges. Tanken på att ge livet åt en manlig varelse var liksom en revansch för alla hennes svikna 

förväntningar och ett hopp för framtiden. En man var ju åtminstone fri – han kunde få resa omkring 

i världen och tillfredsställa alla sina passioner, övervinna alla hinder och jaga efter de mest 

avlägsna lyckomöjligheter. En kvinna däremot stötte ju ständigt på hinder överallt. På samma gång 

trög och böjlig hade hon inte bara sin fysiska svaghet emot sig utan också det beroende, som de 

sociala lagarna ålade henne.27 

                                                 
25 Gustave Flaubert, Madame Bovary, Översättning: Greta Åkerhielm, Natur och Kultur, Stockholm 2006, s. 63f. 
26 Jonathan Culler, Structuralist Poetics, Routledge, London 2002, s. 183. 
27 Flaubert, s. 91. 
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Läsaren tvingas på så vis inta ”oförenliga positioner” då Mme. Bovarys fantasier trots 

allt är grundade i något, och det är just detta som är den romantiska ironins mål. 

Genom att Emma Bovary helt enkelt är en tredimensionell person, både någon som 

läsaren kan se på som småaktig och naiv, och samtidigt någon som samma läsare 

sympatiserar med, har Flaubert lyckats att, med en paradox, få läsaren att bli delaktig i 

skapandet av verket: Det är läsaren som slutligen bestämmer vem Emma Bovary 

verkligen är. 

   Ett annat av sätten den romantiska ironin kunde yttra sig på var i dramat, något som 

kan härledas till att Schlegel vid ett tillfälle anmärkt att: ”Ironin är en permanent 

parabasis”.28 En parabasis är ett dramatiskt grepp som går att härleda till Aristofanes och 

dennes metod att låta körledaren bryta den mimetiska framställningen och vända sig 

direkt till publiken för att kommentera händelseförloppet, något som oftast inte setts på 

med blida ögon då det menades att det snarast skadade framställningen.29 Detta ställde 

sig Schlegel emot och menade istället att: 

 

This self-infliction is not ineptitude, but deliberate impetuousness, overflowing vitality, and often 

has not a bed effect, indeed stimulates the effect, since it cannot totally destroy the illusion. The 

most intense agility of life must act, even destroy; if it does not find an external object, it reacts 

against a beloved one, against itself, against its own creation. This agility then injures in order to 

excite, not to destroy.30 

 

Skadan som uppstår i det oväntade att en skådespelare bryter med sin karaktär och 

kommenterar händelseförloppet skall med andra ord motverkas av att detta skapar 

något större. Detta något är såklart samma mål som ständigt fanns för Schlegel – 

reflexion och sedermera ögonblicket av klarhet: ”der Witz”. 

                                                 
28 Schlegel, ur Beheler, Min översättning, s. 150. 
29 Se gärna franskklassicismens krav på att händelseförloppet verklighetstroget skulle kunna utspelas inom tjugofyra 

timmar. Att bryta mimesis var inte att tänka på. 
30 Schlegel, ur Behler, s. 150. 
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   Det kanske tydligaste exemplet på en praktisk tillämpning av detta är Bertholt Brechts 

användande av den så kallade ”Verfremdrungs”–effekten, med vilken han rönte stor 

framgång under det tidiga nittonhundratalet.31 Mutter Courage und ihre Kinder (Mor 

Courage och hennes barn) är ett drama med sådant inslag. Dramat, som handlar om 

marketenterskan Mor Courage och hennes vedermödor under det trettioåriga kriget är 

främst en skildring av krigets vedervärdighet och hur lågt människan kan sjunka för att 

överleva. En efter en förlorar hon sina söner, hennes dotter blir misshandlad och i slutet 

på akt sex utbrister hon ”Det förbannade kriget!”32 Hennes ställningstagande i början av 

akt sju blir därför motsägelsefullt: 

MOR COURAGE Ingen ska skälla på kriget så att jag hör det. Man säger att det förgör de 

svaga, men de går åt skogen i fredstid också. Det är bara så att kriget föder sitt folk bättre.33 

 

Publiken förväntas här stanna upp och reflektera över hur denna kvinna kan påstå att 

kriget föder sitt folk bättre än freden, och att hon inte anser att en bör klaga på kriget, 

när hennes liv egentligen bara består av elände och misär. Mor Courage kanske inte går 

ur sin roll när hon kommer med sitt påstående, men påståendet är så pass oförenligt 

med det de flesta – enligt traditionella värderingar – anser vara ett bra liv att effekten 

blir densamma. Det paradoxala uttalandet utgör i sig självt en parabasis och dramat blir 

därför ironiskt. Det blir dessutom, om vi ska gå efter exemplen Swift och Dickens, satir. 

Denna kombination, satir och paradoxala uttalanden för ironisk effekt, blev allt 

vanligare under just det tidiga nittonhundratalet, något som, med början hos Franz 

Kafka, får sägas ha påverkat en betydande del av den modernistiska litteraturen; bland 

annat vår egen Karl Vennberg. 

                                                 
31 Uppenbarligen var Brecht aktiv långt efter romantikens glansdagar – hans verk är ändock paradexempel på 

praktisk tillämpning av romantisk ironi. 
32 Bertholt Brecht, Mor Courage och hennes barn / Den kaukasiska kritcirkeln, Översättning: Brita & Johannes 

Edfelt, Natur och Kultur, Stockholm 1991, s. 83. 
33 Ibid. s. 84. 
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Kafka, Vennberg och den tragiska ironin 

Den ”modernistiska vår” som uppstod i Sverige under nittonhundrafyrtiotalet härleds 

allt som oftast till två personer: T. S. Eliot och Franz Kafka, så till exempel i Karl Erik 

Lagerlöfs Den unge Karl Vennberg; där just Kafkas influenser är de som är intressantast 

för vårt vidkommande.34 Numera kanske Kafka är mest känd för de suggestiva toner 

som kan återfinnas i hans texter – såsom Die Verwandlung (Förvandlingen) och Das Schloß 

(Slottet) – vissa av de författare och poeter som då var verksamma fokuserade dock en 

annan detalj: Kafkas form av ironi. En form som Karl Vennberg, i tidningen Horisont, 

beskriver på följande sätt: 

Kafka är ironiker av ren irrationalism, och ironin, som enligt Hegel är den oändliga och absoluta 

negativiteten, skiljer sig i sin konsekventa utformning däri från nihilismen att den också negerar 

sig själv och ytterst lämnar alla möjligheter öppna. För att kunna uppleva det gränstillstånd, vari 

människan nu befinner sig, för att kunna mäta spänningen mellan alla poler, för att få veta något 

om resultantens storlek och riktning i den oändlighet av kraftparallellogrammer som omger oss, 

måste vi uppge den perspektivistiska mittpunkten. Kafka var stark nog att göra det, att inventera 

livets tillgångar och redovisa dem i en dikt där det ofrånkomliga, den fotografiskt exakta 

mardrömmen balanseras mot det möjliga, mot undret som Kafka tror på snarast för att det är 

omöjligt. Om ett diktverk ytligt sett löper ut i meningslöshet, kan då vara likgiltigt. […] Livet får 

behålla sin mångtydighet. Ironin, som låter allting betyda både sig självt och sin motsats, ger 

honom denna möjlighet.35 

 

Innebörden av detta blir tydligare om vi ser närmre på händelseförloppet i Kafkas Der 

Prozeß (Processen). Handlingen i Processen går i korthet ut på att romanens protagonist 

Josef K. – fruktlöst – försöker värja sig i en rättprocess där han står oskyldigt åtalad 

(oskyldigt, då han inte får reda på åtalspunkterna eller ens träffa en domare). Efter en lång 

och kvävande väntan återstår slutligen bara avrättningen och de tankar som far i Josef 

K:s huvud medan han inväntar den; fortfarande omedveten om vad han blivit anklagad 

för: 

                                                 
34Karl Erik Lagerlöf, Den unge Karl Vennberg (Diss.), Albert Bonniers, Stockholm 1967, s. 155f. 

35 Karl Vennberg, Franz Kafka, ur Kritiskt 40-tal (Först publicerad i tidningen Horisont hösten 1944), Albert 

Bonniers, Stockholm 1948, s.371 
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Hans blickar föll på översta våningen i det till stenbrottet gränsande huset. Som ett ljussken 

flammar till, så for tvåfönsterhalvor upp där borta, en människa, tunn och bräcklig så långt borta 

och så högt uppe, böjde sig med ett ryck långt ut och sträckte fram arma ännu längre. Vem var det? 

En vän? En god människa? En som kände medlidande? En som ville hjälpa? Var det en enskild? 

Var det alla? Fanns det ännu hjälp? Fanns det invändningar, som man hade förbisett? Helt säkert 

fanns det sådana. Logiken är visserligen orubblig, men en människa som vill leva, rår den inte på. 

Var fanns domaren, som han aldrig hade sett? Var fanns den höga domstol, dit han aldrig hade 

nått fram? Han lyfte upp händerna och spärrade ut alla fingrarna.36 

 

Någon hjälp infinner sig dock aldrig, och Josef blir avrättad; ”som en hund” som han 

själv uttrycker det. Hela processen har, med andra ord, varit ett utdraget företag i 

fruktlöshet för, även om Josef K. i ett kort ögonblick i slutet kände hopp kvarstår 

faktum: att hela företaget varit hopplöst från början. 

   Tar vi nu fasta på två av Vennbergs påpekanden, dels att: ”Om ett diktverk ytligt sett 

löper ut i meningslöshet, kan då vara likgiltigt”, och att: ” Ironin, som låter allting 

betyda både sig självt och sin motsats” ser vi dock att denne menar att processen, i dess 

namne, inte alls varit vare sig meningslös, eller utan hopp. Vennberg ser istället verket 

som ett exempel på att Kafkas ironi i själva verket skänker hopp ”just därför att [Kafka] 

trodde att den orubbliga logiken inte kan motstå en människa som vill leva, kunde han 

bevara den värme och medkänsla, den hemliga tillit, den djupa humor, som den 

förtrogne Kafkaläsaren alltid känner som en ofattbar glädje […]”.37 Precis som med de 

tidigare formerna av ironi menas alltså något helt annat än det som påstås. Men hur 

framgår då detta? Hur vet läsaren att berättelsen inte bara ska läsas som just en 

berättelse? Det vore nämligen att fara med osanning att påstå att denna form av ironi är 

lika tydlig och lättidentifierad som dess retoriska motsvarighet. 

   För att komma fram till svaret på detta krävs att vi går tillbaka till de grundläggande 

tankarna om ironin. Vi kan därefter – förutsatt att vi är på det klara med att det går att 

läsa Processen som något annat än bara en berättelse – faktiskt, återfinna samma signaler 

                                                 
36 Franz Kafka, Processen, Översättning: Karl Vennberg, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1986, s. 237. 
37 Vennberg, 1948, s. 372f. 
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som i yttrandet om regnet som vi såg i inledningen: beskrivningen av 

händelseförloppet är, dels alogiskt, och dessutom strider det mot våra värderingar. Som 

medlemmar av en rättsstat har vi nämligen en, åtminstone grundläggande, uppfattning 

om hur ett rättssystem fungerar och händelseförloppet i romanen går stick i stäv mot 

det vi skulle kalla för rättssäkerhet. Nu är det tyvärr så att människor blir oskyldigt 

dömda, men inte utan att de fått veta vad de är anklagade för. Detta går helt enkelt inte 

ihop; att bli dömd, utan domstol, för ett brott som kanske inte ens begåtts, är så ologiskt 

att det är ett tecken på att det ligger någonting bakom. För att bli säkra på att detta 

något är just ironi och inte enbart en förtäckt samhällskritik krävs dock något mer; vi 

bör nämligen komma ihåg att boken är skriven vid en tid då fascismen var på 

frammarsch och rättssäkerheten i Europa, inte utan fog, kunde kritiseras. 

   Det som slutligen slår fast att boken är ironisk är det omöjliga i K:s kamp, något som 

ibland även kallas för dramatisk, eller tragisk, ironi. Om denna form av ironi, som 

innefattar en utdragen form av kamp mot ett förutbestämt misslyckande slår 

Colebrook, med stöd av D. C. Muecke, fast: ”What came to be known as dramatic, 

cosmic and tragic forms of ironi – where irony is just a recognition of the futility or 

inhumanity of destiny – are species of the Romantic tendency to define irony in terms of 

life’s contradictions.”38 Går vi så tillbaka till det Birnbaum skrev om den romantiska 

ironin, att: ”Den ironiska utsagan är kluven, varje position är dubbelmarkerad – den 

innehåller sitt eget upphävande” så ser vi att det är vad som försiggår här. Var 

möjlighet Josef K. har att värja sig upphävs – till exempel är det svårt för någon att 

försvara sig om denne inte vet mot vad den ska försvara sig – och detta, påpekar 

Vennberg, är ” den oändliga och absoluta negativiteten” som, ”ytterst lämnar alla 

möjligheter öppna”. Ironin framkommer alltså, bland annat, i att när Josef K:s alla 

                                                 
38 Colebrook, s. 22. Fortsättningsvis används definitionen “tragisk” ironi om denna form. 
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möjligheter till motstånd negerats, och han är sekunder från döden, paradoxalt nog 

ändå känner hopp. 

   Karl Vennberg tog till vara på detta och i dikten ”Om det fanns telefon” drar han den 

tragiska ironin till sin spets. Dikten lyder, i sin helhet: 

Om det fanns telefon i närheten 

skulle vi kunna ringa upp ett sjukhus 

och begära råd som ingen kunde ge 

eller vi skulle kunna tillkalla en läkare 

som ingenting kunde uträtta 

 

Om vi hade tillgång till en bår 

skulle vi kunna forsla fram den sjuke till en väg 

där det kunde komma en bil 

om inte bensinen gick åt till bombplanen 

eller en bondkärra 

om inte böndernas hästar hade rekvirerats för kriget 

En nödfallsbår av några rockar och ett par grenar 

eller en filt och ett par stänger 

skulle vi nog ha kunnat åstadkomma 

om någon av oss hade haft 

en rock eller en filt 

   

Om vi hade haft en bår 

och det hade tjänat något till med läkarvård 

skulle vi ha fattat den sjuke från den friska sidan 

om han hade haft någon frisk sida 

Vi skulle ha bäddat under honom med gräs och kuddar 

och gett honom ett upphöjt läge 

Eftersom han har skador i bakhuvudet nacken och ryggen 

skulle vi ha lagt honom i sidläge 

och stoppat om honom med halm 

utan att trycka eller förorena såret 

Eftersom han har skador på bröstet 

skulle vi ha placerat honom i halvsittande ställning 

med stöd för ryggen 

Eftersom han har skador på buken 

skulle vi lagt honom på ryggen 

Eftersom han har sår både på tvären och längden 

skulle vi både ha krökt hans ben i knä och höfter 

och låtit dem ligga utsträckta 

Vi skulle ha burit honom 

i otakt och ytterst varsamt som instruktionerna föreskriver 

med huvudet högst och med fötterna högst 
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eftersom fallet fordrar bådadera 

   

Men nu finns det inte någon bår 

inte någon väg inte någon bil inte någon kärra 

vi har inte tillgång till telefon 

till läkare eller till sjukhus 

gasbindorna är slut 

och vi har inte någon övning i förbandsläggning 

Dessutom är fallet 

redan i och för sig hopplöst 

blodförlusten är för stor 

såren för djupa 

smärtorna för våldsamma 

Och om vi trots allt ville hjälpa 

skulle kvastar av kulsprutekulor 

sopa oss undan 

lite morfin åt den döende skulle vi nog annars ha kunnat kosta på oss 

  

Om liket ska vi emellertid slåss 

om rätten att begrava 

den västerländska kulturens 

stympade lemmar39 

 

Till synes är ”Om det fanns telefon” ett monument av hopplöshet där var tänkt försök 

att hjälpa den skadade kamraten obönhörligen blir omintetgjort – innan tanken hunnit 

realiseras. De tre första stroferna består till större delen av sådana idéer och negationer, 

likt: Det finns ingen läkare, men om det fanns en läkare kunde denne ändå inte 

åstadkomma något. Därefter ger diktjaget, i den fjärde strofen, till synes, upp och 

konstaterar sorgset att de inte ens kan ge den döende lite morfin för att dämpa 

smärtorna. När Vennberg så, i den sista strofen, låter den döende symbolisera hela den 

västerländska kulturen, då är det lätt att tolka dikten som om ett bokslut över den värld 

andra världskriget lagt i ruiner. 

   Även om detta sätt att tolka dikten inte är fel, den är väldigt vacker om den läses på 

det sättet också – det är ju, som vi sett, en av behållningarna med ironin: att flera 

läsningar kan vara rätt, samtidigt – så gör Vennbergs användande av ironi att den 

                                                 
39 Karl Vennberg, ”Om det fanns telefon”, ur Halmfackla, Albert Bonniers, Stockholm 1944 
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yttrade hopplösheten även får en annan mening. För, att Vennberg är ironisk – om det 

råder inget tvivel. 

   Om vi använder Colebrooks definition av den tragiska ironin som “a recognition of 

the futility or inhumanity of destiny” så ser vi att det är just det som Vennberg, likt 

Kafka i exemplet ovan, använder för att skapa den ironiska effekten. Vennberg har 

alltså helt frångått den tidigare principen – att läsarens värderingar ska kollidera med 

det utsagda – och använder istället det konstanta negerandet av diktjagets 

ansträngningar för att implicera, tragisk, ironi.  

   Effekten detta får på dikten är att denna inte nödvändigtvis behöver läsas som den 

gravskrift vilken den, till en början, kan tyckas vara; vilket var ett intryck som gjorde att 

flertalet litteraturkritiker anklagade Vennberg, och andra modernister, för att vara 

pessimister. Vennberg försvarar sig emellertid mot denna anklagelse i artikeln ”Den 

moderna pessimismen och dess vedersakare” där vi även får en inblick i poängen med 

hans tragiska ironi.40 I stora drag ger Vennberg här ”de moderna pessimisterna” rätt i 

sak: det är rationellt att inse att ”det inte kommer att gå” – likt hans eget diktjags 

resonerande kring den döendes skador. Han refererar exempelvis till Alex Comfort som 

hävdar att: 

 

[H]istorien har bevisat att inget samhälle kan skapas utan maktmissbruk. Samhället är ett dårhus 

och den som flyr in i samhällslivet, bara flyr från ansvaret. Att svara på samhällstrycket, med 

revolutioner är meningslöst, så länge revolutionärerna bara skapar nya samhällen. Varje samhälle 

förvandlas så småningom till en Leviatan och sist till en Frankenstein. Aldrig blir slaveriet 

effektivare än när man ger det sken av frihet.41 

    

Till synes skriver alltså Comfort att det är poänglöst att göra uppror eller protestera mot 

förtryck, då de som gör uppror, förutsatt att de tar makten, ändå kommer att sluta som 

                                                 
40 Vennberg, ”Den moderna pessimismen och dess vedersakare”, ur Kritiskt 40-tal, (Först utgiven i 40-tal, 1946: 1) 

s. 226-241. 
41 Ibid. s. 236. 
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förtryckare själva. Det går med andra ord att läsa Comforts ord som att denne 

pessimistiskt slår fast att samhället är förutbestämt att sluta med elände och att det 

därför är hopplöst att arbeta mot något bättre. Vennberg fortsätter dock med att referera 

till Keith Douglas som förklarar varför fortsatt strävan ändock är av godo. Detta då: 

 

[H]andling är mera värd än overksamhet: ’att medge att det finns något hopp om en bättre värld 

är brottsligt, dåraktigt, lika dåraktigt som det är att upphöra att arbeta för det. Det låter dumt att 

säga arbeta utan hopp, men det är något fullt möjligt.’42 

 

Att konstatera att det är ”arbete utan hopp” är den tragiska ironins kärna och blir 

samtidigt en viktig del i tolkningen av ”Om det fanns telefon”. För – om vi drar oss till 

minnes Vennbergs uttalande om Josef K:s sista stund i livet – det är att vi kan känna 

hopp när det egentligen är hopplöst som är värt att fokusera på. Den skadade soldatens 

kamrater försöker hjälpa honom, trots att det tidigt konstaterats att det inte är någon 

mening, och Josef K. är helt på det klara med att hans död är ofrånkomlig – ändå letar 

han febrilt efter ett tecken på att han ska få leva vidare. 

   Det är också denna skillnad – att kunna finna glädje i sitt arbete, trots att en är 

medveten om att det troligvis är hopplöst – som gör att vi inte kan klassa ironiker, 

såsom Vennberg, som fatalister. Den ironiska livssynen, likt fatalismen, är dock ett sätt 

att betrakta världen, något som skulle komma att bli allt vanligare, och tydligare, och, 

något som kan vara betydligt mycket roligare än vad dess premisser leder en att tro. 

Hellers tragikomiska ironi 

Handlingen i Joseph Hellers Catch 22 (Moment 22) är centrerad kring karaktären 

Yossarian vilken, som bombpilot under andra världskriget är stationerad på en flygbas 

vid medelhavet. Yossarians stora mål med livet – i alla fall det mest akuta – är att inte 

tvingas flyga fler uppdrag; de skrämmer nämligen livet ur honom (med rätta, kan 

                                                 
42 Ibid. s. 237. 
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tilläggas). Problemet är dock att han, som värvad soldat, inte bara kan lämna in en 

avskedansökan och åka hem. För att bli hemskickad krävs att den värvade är galen, 

vilket gör det hela svårare, för: Om han är galen måste han fylla i ett formulär där han 

hävdar att han är galen och inte kan flyga mer – och om han klarar av att göra detta är 

han, enligt de militära riktlinjerna, uppenbarligen inte galen, och kan därför inte bli 

hemförlovad. Detta enligt den regel som fått namnet ”Moment 22”. 

   Som vi kan se är detta cirkelresonemang en kombination av både den romantiska 

ironin och den självnegerande varianten av tragisk ironi som Vennberg använde sig 

av.43 Romantisk, då den fokuserar på det paradoxala (vi minns återigen Birnbaums 

uttalande om att fokusera på sitt självupphävande), ”Moment 22”, är ju i sig självt en 

paradox, och tragisk, då Yossarian inte kan finna någon utväg. Denna kombination 

förekommer upprepade gånger genom romanen, så till exempel när Yossarian ligger på 

sjukhus för att bli behandlad för något som är misstänkt likt gulsot (jaundice): 

 

   Yossarian was in the hospital with a pain in his liver that fell just short of being jaundice. The 

doctors were puzzled by the fact that it wasn’t quite jaundice. If it became jaundice they could treat 

it. If it didn’t become jaundice and went away they could discharge him. But this just short of being 

jaundice all the time confused them. 

   Each morning they came around, three brisk and serious men with efficient mouths and 

inefficient eyes, accompanied by brisk and serious Nurse Ducket, one of the ward nurses who 

didn’t like Yossarian. They read the chart at the foot of the bed and asked impatiently about the 

pain. They seemed irritated when he told them it was exactly the same.44 

 

Här är det istället läkarna som fastnat i “momentet”. De kan ju näppeligen behandla 

någon som inte är sjuk, men de kan likväl inte friskförklara någon som har svåra 

symptom på en farlig sjukdom.  

   Vi ser även en annan av de kombinationer som Heller använder för att skapa ironisk 

effekt, ”serious men with efficient mouths and inefficient eyes”, vilket är ett alogiskt 

                                                 
43 Jag vill med det på intet sätt hävda att Heller influerats av Vennberg utan enbart belysa likheterna i metoden. 
44 Joseph Heller, Catch 22, Vintage, London 2011, s. 7. 
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påstående. Att hävda att två olika kroppsdelar är effektiva respektive ineffektiva borde 

rimligtvis innebära att Heller inte hade behövt beskriva dem alls då de logiskt sett 

tangerar varandra. Genom att framhäva dessa attribut öppnas dock möjligheten för 

läsaren att tolka läkarna som ineffektiva, effektiva, eller: just därför att påståendena 

tangerar varandra, ingetdera, utan helt vanliga läkare. Ett annat exempel på sådan 

cirkellogik är beskrivningen av en av de män Yossarian delar tält med. Denne är den 

döde soldaten Mudd som avlidit innan han blivit inskriven, och därför inte existerar i 

administrationens ögon: 

Actually, no one was around when Yossarian returned from the hospital, but Orr and the dead 

man in Yossarian’s tent. The dead man in Yossarian’s tent was a pest, and Yossarian didn’t like 

him, even though he had never seen him. Having him lying around all day annoyed Yossarian so 

much that he had gone to the orderly room several times to complain to Sergeant Towser who 

refused to admit that the dead man even existed, which, of course, he no longer did. […] The dead 

man in Yossarian’s tent was simply not easy to live with.45 

 

David Seed har sett närmare på situationen ovan och frågar sig: ”How can a dead man 

be disliked? And further, how can he be in Yossarian’s tent if Yossarian has never seen 

him?”46 Seed resonerar vidare: “Such apparent paradoxes suggest that the soldier is 

dead and not dead. They affront our sense of reality by juxtaposing logically conflicting 

propositions which the reader struggles to reconcile”.47 

   Det alogiska resonemanget är, som vi numer vet, ironiska signaler som vi kanske 

främst förknippar med den retoriska ironin men tolkningen av dessa blir desto svårare. 

Heller, likt Vennberg tidigare, menar nämligen inget annat än vad som sägs – Mudd är 

trots allt död, och Yossarians predikament förbättras inte – svaret blir istället att skratta 

åt det absurda. Vad Heller gör är, med andra ord, att han skapar en situation där 

protagonisten – enligt tragiskt ironiska premisser – är ställd bortom räddning, för att 

                                                 
45 Ibid. s. 25. 
46 David, Seed, The Fiction of Joseph Heller: Against the Grain, Macmillian, London 1989, s. 52. 
47 Ibid. 
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därefter föra in komik (genom ett alogiskt resonemang, likt den retoriska ironin) för att 

förmildra detta. 

   Denna form av humor har sedermera blivit allt vanligare, inom litteraturen såväl som 

i dramatiseringar. Att använda TV-succén M*A*S*H som exempel känns självklart men, 

det kan även märkas i ironikerns syn på livet. Hos dennes förmåga att skratta åt det 

absurda, såsom åt de olyckor och situationer som egentligen inte alls är roliga utan 

snarare driver oss till vansinne, men som också, enligt ironikern, är oundvikliga. 

Sammanfattning 

Som vi sett har ironin ständigt varit under utveckling. Den ironi Sokrates använde var 

exempelvis både ett retoriskt och filosofiskt verktyg. Genom att dels förställa sig, och 

dels använda sig av retorisk ironi för att få sin debattmotståndare att tala ämnade 

Sokrates att leda sin motståndare till upplysning – något som inte är olikt den ”Witz” 

Friedrich Schlegel ville frambringa. 

   Den filosofiska delen av den Sokratiska ironin fasades dock ut av Cicero för att 

sedermera falla i glömska, och den retoriska ironin var under hundratals år den 

framträdande. Så till exempel i den satir som framträdde i sjuttonhundratalets 

Storbritannien. Den brittiska satiren var främst ett verktyg för att kritisera 

missförhållanden och den retoriska ironin inkorporerades i denna som ett sätt att 

förstärka intryck. Så till exempel när Johnathan Swift menar att Irlands fattiga barn har 

det så dåligt att de lika gärna kan tjäna som kreatur. 

Retorisk ironi får sin effekt av påståenden likt det ovanstående. Då påståendet är så 

absurt kolliderar det med den intersubjektiva uppfattningen om vad som är ”rätt” – 

vilket oftast sammanfaller med antingen våra egna värderingar, eller vår kunskap om 

författarens värderingar – och därför inte kan anses logiskt utan att det omtolkas. 
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   Den romantiska ironin som utvecklades av Schlegel tog fasta på det paradoxala i 

ironin: att den kan betyda – minst – två olika saker samtidigt. Ser vi till exempel på 

Swifts ”Förslag” så skriver denne att barn kan bli en mycket god gryta och resonerar 

kring detta. Det resonemanget förs emellertid vid samma tillfälle som han kritiserar 

fattigdomen – samma text säger alltså två vitt skilda saker, samtidigt. Dessutom: Även 

fast alternativen är ömsesidigt uteslutande är båda, i teorin, giltiga. Schlegel menar att 

anledningen bakom att vi väljer att läsa detta som kritik, är en övning i hermeneutik. 

Det är vår dialog med texten som ger den dess rätta mening, och tack vare att vi varit 

tvungna att ha denna dialog har texten fått större betydelse. God litteratur, enligt 

Jenaromantikerna, involverar läsaren till den grad att denne tvingas kontemplera det 

den läser och, förhoppningsvis, kommer till ett ögonblick av klarhet. Romantikerna tog 

även upp något annat de ansåg vara ironiskt, nämligen att, utan hopp om att lyckas, 

kämpa mot ett förutbestämt öde: den tragiska ironin.  

   Tragisk ironi möter vi till exempel hos Karl Vennberg, då han konstant negerar de 

ansträngningar hans diktjag gör för att hjälpa sin skadade kamrat och hos Franz Kafka 

där Josef K:s kamp, även den, i slutändan är fruktlös. Vennberg menar emellertid att 

detta, till trots, inte är enbart tragiskt då poängen är själva kampen – det är kampen som 

är vacker, och den som föder hopp i en värld som, enligt all logik, borde sakna det. 

   Slutligen har Joseph Heller fört samman delar av dessa former. Det paradoxala finner 

vi i premissen för just Moment 22, och den tragiska ironin är att Yossarian är fast i 

momentet. Heller väljer dock, likt Vennberg, att inte fokusera på de negativa 

implikationerna av den poänglösa kampen, utan använder sig av retorisk ironi för att 

kunna skratta åt eländet. 

   Att svara på frågan ”Vad är ironi?” med Quntillianus definition – att säga en sak men 

att mena någonting annat – är med andra ord korrekt. Alla de ovan nämnda formerna 

av ironi syftar ju till att säga något mer än det som uttrycks. Svaret på frågan ”Vad är 
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det då som egentligen menas?” däremot, det är svårare. Vi kan anta, gissa och ta för 

givet att det är något specifikt som menas, men faktum är att så fort vi har med ironi att 

göra så kommer det vi förmodar ’är meningen’ alltid att vara öppet för tolkning. 

Antingen menas det ena, eller det andra – eller båda samtidigt. 

 

 

  



 

Litteraturförteckning 

Aspenström, Werner & Vennberg, Karl, Kritiskt 40-tal, Albert Bonniers, Stockholm 1948 

Behler, Ernst, The theory of Romantic poetry, Cambridge university press, Cambridge 1993 

Birnbaum, Daniel, ”Det romantiska fragmentet”, efterskrift i Novalis, Fragment, 

Propexus, Lund 1990 

Brecht, Bertholt, Mor Courage och hennes barn / Den kaukasiska kritcirkeln, Översättning: 

Brita & Johannes Edfelt, Natur och Kultur, Stockholm 1991 

Claésson, Dick & Fyhr, Lars & Hansson, Gunnar  D (red.), Texter från Sapfo till 

Strindberg, Studentlitteratur, Lund 2006 

Culler, Jonathan, Structuralist Poetics, Routledge, London 2002 

Colebrook, Claire, Irony, Routledge, New York 2004 

Dickens, Charles, The adventures of Oliver Twist, and A tale of two cities / by Charles Dickens 

; with forty illustrations by George Cruikshank and Phiz, Crown ed., Chapman & Hall, 

London 183? 

Entzenberg, Claes & Hansson, Cecilia (red.), Modern litteraturteori Från rysk formalism till 

dekonstruktion del 2, Studentlitteratur, Lund 1993 

Flaubert, Gustave, Madame Bovary, Översättning: Greta Åkerhielm, Natur och Kultur, 

Stockholm 2006 

Forshage, Mattias (red.), Romantiska fragment, Vertigo, Stockholm 1999 

Heller, Joseph, Catch 22, Vintage, London 2011 

Kafka, Franz, Processen, Översättning: Karl Vennberg, Wahlström & Widstrand, 

Stockholm 1986 



 

Lagerlöf, Karl Erik, Den unge Karl Vennberg (Diss.), Albert Bonniers, Stockholm 1967 

Platon, Skrifter VI, Översättning: Claes Lindskog, Hugo Gebers, Stockholm 1926 

Platon, Staten, Översättning: Jan Stolpe, Atlantis, Stockholm 2003 

Seed, David, The Fiction of Joseph Heller: Against the Grain, Macmillian, London 1989 

Swift, Jonathan, Selections from the Journal to Stella, A tale of a tub, Personal letters and 

Gulliver's travels ; together with The drapier's letters, I ; Sleeping in church ; A modest 

proposal, Doubleday, New York 1901 

Vennberg, Karl, Halmfackla, Albert Bonniers, Stockholm 1944 

 


