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Jag förlåter dig aldrig
Meggi Sandell

Inledning

Jacques Derrida (1930-2004), fransk filosof – poststrukturalist – och professor i filosofi och 
litteratur, är främst förknippad med begreppet dekonstruktion, som blivit en viktig term inom 
litteraturteori  och  filosofi.  Genom  närläsning  av  texter  med  dekonstruktion  som  metod 
blottlägger  Derrida  problematiska  paradoxer  i  språkets  struktur  och  semantiska 
förskjutningar.

I  On Cosmopolitanism and Forgiveness (2004)  menar Derrida att förlåtelse förutsätter det 
oförlåtliga. Med utgångspunkt i hans idé om förlåtelse som omöjlig och obegriplig vill jag 
undersöka förlåtelsens premisser. Jag intresserar mig för hur man kan gestalta detta problem 
språkligt, rumsligt och konstnärligt.

Jag väljer att sticka. Stickning är en motsägelsefull textil teknik – å ena sidan sårbar och skör, 
snubblande nära sönderfall, å andra sidan stark och dynamisk i sin genialt enkla konstruktion.

Jag kommer att  skildra  min process och hur det gestaltande projektet  tar  form,  växlande 
mellan  praktiskt  arbete  och  teoretiska  resonemang  kring  Derridas  idéer,  med  personliga 
tolkningar och  reflektioner, öppna för problematisering och ifrågasättande. Jag har inte för 
avsikt att nå fram till någon slutsats eller formulera några svar. Texten består delvis av en 
sorts fiktiva samtal mellan mig och Derrida, samt Jean Améry och Louise du Toit, som bägge 
behandlar förlåtelse i  Glänta (2006:4). Min text rör sig fritt  mellan dessa olika delar och 
avslutas med en samlad reflektion över projektet i sin helhet.

Vad  gäller  tidigare  konstnärlig  forskning  inom området  redovisar  antologin  Considering 
forgiveness (2009)  texter  och  visuella  uttryck  från  utställningen  I  Beg  Your  Pardon och 
Aleksandra Wagners kurs ”A Sociology of Forgiveness” vid The New School for General 
Studies i New York. Boken visar på ett intressant fält och många infallsvinklar på ämnet, med 
texter av bl a Julia Kristeva och verk som behandlar skuld och glömska.
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Process

Jag förlåter dig aldrig.

Finner tröst i Derrida. Eller  befrielse snarast, när han säger att förlåtelse är omöjlig. Eller 
meningslös? Är det han som säger eller jag? 

Är förlåtelse meningsfull? Vad betyder den frågan?

Tänker på att släppa förlåtelsen, flytta den från mig. Från såväl subjekt som objekt, till en 
språklig nivå. Till någon annan, någon annanstans. Gestaltningsmässigt går mina tankar till 
den språkliga handlingen i en fras som ”Jag förlåter dig”. Eller negerad, till sin egen motsats: 
”Jag förlåter dig aldrig”. Vad skulle det innebära med en text som kan ändra betydelse genom 
sin egen upplösning? Jag tänker på en stickad text. Maskor i upplösning, ett överlämnande av 
ett föränderligt verk till någon annan. En bokstavlig gestaltning av Derridas dekonstruktion.

I  ett  tidigare verk,  Tills  allt  försvinner (2004-2006),  behandlade jag förgängligheten,  den 
ofrånkomliga och skrämmande, i en stickning som överläts åt betraktaren att förinta eller 
transformera, genom att dra i garnets ände och därigenom lösa upp maska för maska.

Min process är en pendlande rörelse, en växelverkan.
Språket som faller,
som rörelse.
I rörelsen, i språket.
Söker ögonblicket där förvandlingen är möjlig.
En möjlig möjlighet.
Tvetydigheten i språket.

Parallellt  (med  detta),  en  konkret  spegling  i  verkligheten.  Skuld,  skam.  Häktnings-
förhandling, rättegång, frigivning. Ingen försoning. Förlamning. Förlåtelse är omöjlig.

Den sydafrikanska feministen Louise du Toit ställer i Glänta (2006:4) kvinnors subjektivitet i 
relation till vägran att förlåta och ser Derridas analys som bristfällig när det gäller könets 
koppling  till  det  politiska.  Hon  granskar  problemet  med  våldtäkter,  osynliggjorda  i 
sanningskommissionens förlåtelseprojekt i Sydafrika.

Jag: Du säger att ”förlåtelsen är en kvinna”, vad menar du?
du Toit:  Idén  om förlåtelse  är  starkt  förknippad  med  den  förlåtande,  passiva,  vårdande 
kvinnan – vars acceptans bör vara villkorslös – som inte sätter några gränser för sig själv,  
som aldrig säger nej och som aldrig misslyckas med att förlåta.
Jag: Så en kvinna som vägrar förlåta blir paradoxal?
du  Toit:  Det  är  närmast  en  strukturell  omöjlighet  att  kvinnor  anklagar  och  att  kvinnor  
förlåter. Våldtäktsoffer kan ofta inte nå positionen "Jag anklagar", och än mindre positionen  
"Jag förlåter".
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Ett sönderfall

Stickningen
en mening, en fras, ett ställningstagande
som bär på sin egen negation, sin motsats
jag bär med mig maskornas möjligheter till upplösning

Jag prövar orden
jag förlåter dig aldrig
jag
förlåter
dig
aldrig
negeringen sist, utsatt
om jag stickar orden med brutna rader
repar upp stickningen nedifrån
kvar blir
jag förlåter dig
jag (det sista som försvinner)
förlåter
dig
en reverserad talakt
Påstående: Jag förlåter dig aldrig

     Foto: Meggi Sandell 2009 

Är det över huvud taget viktigt med ett dig i meningen? Jag förlåter /aldrig/ kan räcka. Just 
nu är det viktigt med ett dig, det är möjligt att det ändras.
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Det finns en given obegriplighet i att förlåta det oförlåtliga. Oavsett om någon säger att den 
förlåter eller inte så menar Derrida att det är omöjligt att förstå den egentliga innebörden av 
den akten.

Jag: Är det förmätet att döma?
Derrida: Om vi skulle börja anklaga oss själva för världshistoriens alla brott skulle det inte  
finnas en enda oskyldig människa... Vem skulle döma?
Jag: Så...?
Derrida:  Förlåtelsen måste vara exceptionell. Förlåtelse är endast relevant om det handlar  
om att förlåta det oförlåtliga.
Jag: Här har vi ett språkligt problem?

Problemet finns i språket, lösningen finns i språket. Jag tänker på förlåtelse som en talakt, en 
talhandling. Själva uttalandet av ”Jag förlåter dig” utgör handlingen. Vad innebär det att säga 
”Jag förlåter dig  aldrig”? Det är något annat än att inte säga någonting alls. Även det en 
talakt.

Jean  Améry,  överlevande  tortyroffer  från  andra  världskrigets  koncentrationsläger,  skriver 
utifrån sina personliga erfarenheter om oförmågan och oviljan att förlåta. Han säger sig vårda 
sitt  ressentiment,  en term han lånar från Friedrich Nietzsche (men använder  med motsatt 
värdeladdning), och menar att det är ”den emotionella källan till  all äkta moral”. (Améry 
2006:53) Begreppet  ressentiment som används inom filosofi  och psykologi kan beskrivas 
som  en  förbittring  förknippad  med  underlägsenhet.  Améry  motsätter  sig  varje  form  av 
förlåtelse.

Jag: Jag tolkar det som en motståndshandling, din vägran att förlåta.
Améry: Så kan man se det. Det är också en nödvändighet. 
Jag: Hur menar du?
Améry: Jag vill inte bli mina torterares medbrottsling utan kräver snarast att de förnekar sig 
själva och rättar sig efter mig i sin negering.
Jag: Du har stora anspråk.
Améry: Förlåtelsen kräver två omöjliga ting: en återgång till det genomlevda och ett  
upphävande av vad som skett.
Jag: Det låter onekligen omöjligt. Däri finns en befrielse från plikten att förlåta?
Améry: Vi har ingen plikt att förlåta. Tvärtom. Vi har en moralisk plikt att aldrig glömma, 
aldrig förlåta.

Derrida problematiserar det hela ytterligare genom att ställa frågan om vad det är man kan 
och bör  förlåta  om den som är  skyldig till  gärningen är  förändrad,  en  annan.  Var  ligger 
skulden?  Om skulden ligger någon annanstans, i gärningen snarare än hos den person som 
begått gärningen, kan – nej, bör – vi inte då även förlägga förlåtelsen till någon annanstans? 
Finns det en plats för förlåtelse? För rädsla? För skuld?
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Vid stickmaskinen. 
Uppläggning av maskor. 
Fäller ned borstarna på släden. Pressar fram nålarna och drar över garnet, en ögla i taget, 
motsols. Inte för hårt. Hänger i tyngder. Hakar i maskorna. De ser ut att kunna skada, men är 
nödvändiga för att hålla stickningen sträckt.

Avmaskning.  Att  maska av  kräver  en manuell  och koncentrerad handling,  där  maska för 
maska förseglas och lyfts av. I mitt arbete försvinner dock detta moment eftersom jag vill 
lämna maskorna lösa och sårbara,  möjliga att  dra sönder.  En arrogant och motsägelsefull 
inställning  till  stickningen.  Att  varsamt  konstruera  något  med syfte  att  repa  upp det.  En 
möjlig dekonstruktion.

Stickar  med två färger,  mönster  och bottenfärg;  text  och bakgrund;  svart  på vitt.  Vänder 
mönstret uppochned för att stickningen ska kunna repas upp nedifrån. Två garn kräver en 
något större maskstorlek, ändrar inställningen från sex till sju, åtta, nio. Drar försiktigt släden 
fram och tillbaka över utdragna nålar. Alla dessa små krokförsedda nålar med sina tungor. 
Alla dessa inställningar som kräver min fulla koncentration. 

Jag  möts  av  otaliga  fallgropar  och  återvändsgränder.  Felmeddelanden.  Kontrastvärden, 
masktyper,  inställningar,  gränssnitt.  Börjar  om  gång  på  gång.  Stickningen  trasslar  sig, 
maskorna brister när jag försöker sticka ordet ”förlåter”, som en tydlig gestaltning av hur 
omöjlig förlåtelsen är.

”That is to say that forgiveness must announce itself as impossibility itself. It can only be 
possible in doing the impossible.” (Derrida 2004:33)

Text(il). Materialiserad, ofrånkomligt rumslig, påtaglig, taktil. En föränderlig gestaltning av 
det omöjliga.

du Toit pekar på problemet att kvinnan på samma gång är ett slags villkor för försoning, 
förutsätts  vara  den  förlåtande,  och  samtidigt  osynliggörs  och  utesluts  som subjekt  i  den 
politiska sfär där försoningsprocesserna utspelar sig. En central fråga för förlåtelseproblemet 
är objektet för förlåtelse, en överenskommelse om och förståelse för att det finns  något att 
förlåta.  Här  sätter  du  Toit  fingret  på  en  öm  punkt  när  det  gäller  våldtäkt,  och  hävdar 
utmanande att det saknas en offentlig, politisk konsensus kring detta, till skillnad från t ex 
apartheid.

Jag: Vem kan definiera det oförlåtliga?
du Toit: Förlåtelsens språk förutsätter på något slags grundläggande intersubjektiv nivå ett  
gemensamt språk vad gäller skadan, en gemensam uppskattning av kränkningens natur och  
omfattning.
Derrida:  Det oförlåtliga kan inte definieras enbart utifrån den vållade skadan utan också 
utifrån maktförhållanden som systematiskt osynliggör grava orättvisor.
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Jag: Där blir det i princip omöjligt för offret att kräva förlåtelse?
du Toit: Därmed kan man säga att kvinnan gör något ”oförlåtligt” genom att vägra förlåta  
det som enligt henne är oförlåtligt.

”What I dream of, what I try to think as the 'purity' of a forgiveness worthy of its name, 
would  be  a  forgiveness  without  power:  unconditional  but  without  sovereignty.”  (Derrida 
2004:59)

En  förlåtelse  utan  makt.  Ovillkorlig  men  utan  suveränitet,  utan  auktoritet.  Vad  menar 
Derrida? Förlåtelse och makt. Är förlåtelsen offrets sista utpost för makt? Det förutsätts en 
viss auktoritet och innebär en viss form av makt att vara i positionen att kunna förlåta, att 
kunna uttala  ”Jag förlåter...”.  När  Derrida talar  om suveränitet  tycks  det  däremot snarare 
handla  om mandat  att  utdela  straff.  Det  är  något  annat.  Här  menar  du  Toit  att  Derrida 
eftersträvar en plats som överskrider det politiska, juridiska och pragmatiska, en transpolitisk 
domän,  i  fältet  mellan  politiska  försoningsprocesser  och  kompromisslös,  icke-strategisk 
ovillkorlighet.

Jag: Är det offrets sista utpost för makt, att vägra att förlåta?
Améry: Att hålla fast vid ressentiment är snarast att befinna sig mitt emellan förövarens 
önskan att jag ska förlåta och min egen önskan att glömma och gå vidare.
Jag: Så du menar att du egentligen vill förlåta?
Améry: Jag kan inte förlåta, det är omöjligt.
Jag: Men du vill inte heller?
Améry: Det är omöjligt.
Jag: Jag hör vad du säger.
du Toit: Frågan om makten att förlåta, att överväga att förlåta det oförlåtliga, tillhör  
förlåtelsens kärna och det är endast de relativt mäktiga som någonsin hamnar i en position 
varifrån de skulle kunna berättigas till att ens överväga förlåtelse.
Améry: Men där menar jag att vägran att förlåta, att hålla fast vid mitt ressentiment, är just 
den maktlöses privilegium.

Åter vid stickmaskinen.

Tänker på textens upplösning i dubbel bemärkelse: upplösningen som krävs i mönstret 
(masktäthet) för att texten ska bli läslig, och den slutgiltiga upplösningen av texten maska för 
maska som gör texten oläslig.
(De)konstruktion.

Arbetar med motsägelsefull försiktighet med detta förgängliga verk.
Stundtals andlöst inför dess motstånd.
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                                                                                 Foto: Meggi Sandell 2009 

Spänningen blir för stor, det svarta garnet slits av.
Tålmodigt försöker jag rädda tappade maskor, trä på dem på sticknålarna igen.
Tvingas inse att vissa är förlorade.
Ett stort hål sprider sig i texten, i jaget: ”Jag”
ger upp, repar upp.

Glesare maskor.
Håller hela tiden försiktigt i garnet, låter det löpa mellan tumme och pekfinger,
det svarta och det vita.

Varv efter varv,
andning,
koncentration.

Vill släppa förlåtelsen, flytta den från mig. Överlämna handlingen, akten. Blir detta en 
gestaltning av den rena form av förlåtelse som Derrida drömmer om? En förlåtelse befriad 
från makt?
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Sammanfattning och reflektion

Arbetet med skrivande, läsande, stickande och reflekterande har skett växelvis och parallellt. 
Jag  har  undersökt  förlåtelsens  förutsättningar  utifrån  Derridas  idé  om  dess  inneboende 
omöjlighet samt belyst detta ytterligare i dialog med du Toit och Améry. Min gestaltning har 
tagit form i text och stickning.

Där Derrida pekar på den rent språkliga aspekten framhåller Améry den fysiskt tvingande 
omöjligheten i tid och rum. Att förlåta något som inte är oförlåtligt kräver ingenting av oss, 
det  är  en i  sig  meningslös  gest,  menar  Derrida.  Det  blir  endast  meningsfullt  att  tala  om 
förlåtelse av något som är i grunden oförlåtligt, och då fastnar vi istället i en rent språklig 
paradox. Förlåtelsen omöjliggör sig själv. Dess förutsättning blir omöjligheten. Améry å sin 
sida menar  att  förlåtelse  endast  är  möjlig  genom en resa bakåt  i  tiden för  att  ändra  den 
handling som kräver förlåtelse. Då detta är en omöjlighet återstår att vägra förlåta och i stället 
vårda  sitt  ressentiment.  du  Toit  bidrar  med  en  feministisk  läsning  av  Derrida  och 
problematiserar såväl osynliggjorda subjekt som odefinierade objekt för förlåtelse.

Det stickade verket gestaltar det motsägelsefulla i ett definitivt påstående: ”Jag förlåter dig 
aldrig”, som till sin form, med sammanlänkande maskor, är möjligt att transformera till sin 
egen motsats, genom upplösning. Denna möjlighet till förvandling överlåter jag åt den som 
möter verket. Jag lämnar mitt påstående med sin negation, så att förlåtelsen – om den sker – 
sker bortom mig, i rummet, i språket.
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