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Gränsöverskridande i och kring litteraturen 
 
I detta första nummer av Litteratur och språk, Institutionen för Humanioras 
nya skriftserie, är artiklarna samlade kring temat Gränsöverskridande i och 
kring litteraturen. Bidragen har huvudsakligen tillkommit som seminarie-
inlägg inom ramen för ett institutionsintert projekt med deltagare från 
ämnena engelska, franska, tyska och litteraturvetenskap samt ämnet 
semitiska språk (som dock inte finns företrätt vid institutionen). Inom 
projektet har begreppet kultur i vid mening setts som ett dynamiskt gräns-
överskridande som kan liknas vid vad som sker när man översätter från 
ett språk till ett annat: Å ena sidan finns det ett samband mellan olika 
kultur-former, å andra sidan finns det ett "glapp" i förståelsen mellan olika 
kulturer som gör att ny mening skapas. Denna nyskapande process är ett 
gränsöverskridande mellan det "egna" och det "främmande", en "hybridi-
sering" som i sin tur ger upphov till ett helt nytt sätt att se på saker och 
ting, ett slags "tredje rum" enligt Homi K. Bhabha. Utifrån detta tredje rum 
kan verkligheten, litteraturen och kulturen inte bara betraktas från en ny 
synvinkel, utan detta rum kan också i sig självt vara utgångspunkten för 
oväntade infall och nyskapande inom en kultur. 

Med den övergripande frågeställningen ”Hur förmår kulturmöten 
och generering av ’tredje rum’ synliggöra och medföra förändring, 
förskjutning och överskridande av gränser i och kring litteraturen?”, har 
Homi K. Bhabhas tankar kring det tredje rummet verkat inspirerande på 
flera av artikelförfattarna. Deras diskussion av gränsöverskridandet ur just 
tredje-rumsperspektivet visar att detta inte bara kan ge nya infallsvinklar i 
synen på det egna och det främmande, utan också hur detta perspektiv 
kan ge uppslag till nya och differentierade tolkningsvägar i texter. 

 
Sture Packalén 
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”Ge mig din mänsklighet”. Om gränserna och 
’mellanrummet’ som tema i Kerstin Ekmans 
romaner Guds barmhärtighet och Sista rompan 
 
 
 
Ingela Pehrson Berger 
 
Inledning 
Kerstin Ekmans romantrilogi Vargskinnet utspelas huvudsakligen i en liten 
by i Jämtland där sociala och etniska gränsdragningar präglar samlivet 
mellan rika och fattiga, mellan bönder och samer. Primärberättelsens 
tidsintervall i trilogins första roman, Guds barmhärtighet (1999), är 1916-
1939.1 I den följande romanen, Sista rompan (2002), sträcker sig 
primärberättelsens tid från 1940 till 1967 eller kanske något år senare, och i 
Skraplotter (2003) förs primärberättelsens tid ända fram till berättandets tid 
i det slutande 1900-talet och det begynnande 2000-talet. Det är alltså i stort 
sett hela 1900-talet som berättas i trilogin. Den gamla tiden och den nya 
tiden ryms inom berättelsen och bryter sig mot varandra. En gräns mellan 
det gamla och det moderna åsyftas genom titeln på mittromanen, Sista 
rompan. ’Sista rompan’ är nämligen flottarnas och ortsbefolkningens 
beteckning på de sista timmerstockarna som kommer flytande i älven 
under årets flottning. I romanen berättas om den allra sista ’sista rompan’. 
Året är 1967, och hädanefter skall timret i stället för att flottas fraktas på 
lastbilar.2

I denna uppsats skall jag ge några exempel på hur gränser mellan 
folkgrupper och gränser i det historiska tidsflödet etableras och överskrids 
eller upphävs i Kerstin Ekmans trilogi. På grund av det begränsade 
utrymmet kommer jag här att behandla endast två av huvudpersonerna, 
barnmorskan Hillevi Klarin och hennes fosterdotter Risten (eller Kristin, 
som hon kallas av fosterföräldrarna). Jag begränsar även undersökningen 
till de två första romanerna i trilogin, Guds barmhärtighet och Sista rompan. 

 
1 ’Primärberättelsen’ är en narratologisk term för det avsnitt av historien 
som uppfattas som ’nuplanet’ och som oftast inleds av den först berättade 
händelsen. I förhållande till primärberättelsen definieras anakronier som 
analepser (tillbakablickar) och prolepser (framåtblickar). Se Shlomith 
Rimmon-Kenan (1983), Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London & 
New York: Routledge, s. 46 f. 
2 Kerstin Ekman (2002), Sista rompan. Stockholm: Bonniers, s. 378. 
Sidhänvisningar till romanen ges i fortsättningen i brödtexten. 
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Den polariserade syn på sociala grupper som leder till strider om 
makten – en maktkamp som uttrycks i berättarens ord, ”Vi eller dom”3 – är 
ett framträdande motiv i hela verket. Berättaren förklarar i ett kort kapitel i 
Guds barmhärtighet, riktat som en kommentar direkt till läsaren, hur denna 
situation uppfattas av ’dom’, det vill säga ur de fattigas och föraktades 
perspektiv: 
 

Den fattige vill ha något som vi inte vill ge bort. Vi 
försöker med ägodelar. Vi ger honom kläder, pengar och 
mat. 
    Men han vill ha något annat. 
    Bada dig och lusa av dig, säger vi åt den utfattige. Lär 
dig tala ordentligt. Rensa dina tänder och se till att gapet 
inte stinker. Gör det så får vi se. 
    Men den fattige vill ha något av oss utan att behöva ge 
något annat i stället. Så fräck är han. 
    Ge mig det, pockar han. 
    Du måste se till att du blir av med dina utslag i ansiktet 
först, säger vi. Och gnetterna i hårbotten och lössen i 
sömmarna på dina kläder. Ta bort pisslukten ur säng-
kläderna så får vi se sen. Jag vill höra dig tala också och du 
ska tala vackert. 
    Men den fattige skiter i vad vi önskar oss. Han är inte 
beredd att ge något i gengäld. Bakom hans försoffning, 
bakom hans hårdhet, bakom hans gnäll och inställsamhet 
grinar kravet: 
    Jag vill ha det du har. 
    Ge mig din mänsklighet. (s. 281) 

 
Den humanism som uttrycks i uppmaningen att se ’den andre’ som en 
människa, delaktig i det okränkbara människovärdet, är grundläggande i 
Kerstin Ekmans litterära verk. Med utgångspunkt från detta har jag i ett 
tidigare sammanhang argumenterat emot en tolkning av hennes roman 
Gör mig levande igen som en postmodernistiskt estetiserande lek med 
fiktiva världar.4 Den postkoloniala synen på världen och på konsten, som 
den förklaras i exempelvis Homi K. Bhabhas författarskap, står enligt min 
mening närmare den livsåskådning som uttrycks genom gränstemat i 
Kerstin Ekmans romaner. Bhabhas framställning, främst i hans bok The 

 
3 Kerstin Ekman (1999), Guds barmhärtighet. Stockholm: Bonniers, s. 335. 
Sidhänvisningar till romanen ges i fortsättningen i brödtexten. 
4 Ingela Pehrson Berger (2003), ”Verklighetsfrågan i Kerstin Ekmans 
roman Gör mig levande igen”, i Samlaren: Tidskrift för svensk 
litteraturvetenskaplig forskning, årgång 24, 2003, s. 158-207. 
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Location of Culture,5 skall här prövas som en tolkningskontext till de två 
första romanerna i Kerstin Ekmans trilogi. 

Bhabha grundar sin framställning på den semiotiska och filosofiska 
uppfattningen att vår kunskap aldrig når fram till ’tinget i sig’ eftersom 
”the act of cultural enunciation […] is crossed by the différance of writing”.6 
Ordet différance, stavat med a i stället för med e, visar att Bhabhas 
framställning är grundad i Jacques Derridas filosofi. Derrida uppfann 
termen, som det påpekas i en handbok i litteraturteori, ”to convey the 
divided nature of the sign”. Den splittring av tecknet som Derrida 
behandlar innebär att ”signifiers enforce an endless postponement of 
’presence’”.7 Det sker hela tiden ett uppskjutande som innebär att en 
skillnad existerar mellan formuleringen av en kunskap och dess ’föremål’ i 
varje enskilt ögonblick. Eftersom kunskapen existerar endast i språket och 
bevaras i skrift är den enligt Bhabha speciellt ifrågasatt,8 ty det skrivnas 
innebörd måste tolkas på nytt vid varje tillfälle då det aktualiseras. 
Innebörden skiftar hela tiden beroende av kontexten.9 Den 
kommunikationsmodell som innebär att sändaren skickar iväg ett 
meddelande med entydig innebörd till mottagaren beskriver inte det 
verkliga förhållandet: 
 

The pact of interpretation is never simply an act of 
communication between the I and the You designated in 
the statement. The production of meaning requires that 
these two places be mobilized in the passage through a 
Third Space, which represents both the general conditions 
of language and the specific implication of the utterance in 
a performative and institutional strategy of which it 
cannot ’in itself’ be conscious. What this unconscious 
relation introduces is an ambivalence in the act of inter-
pretation.10

 
Behovet av tolkning gäller alltså enligt Bhabha inte enbart skönlitteratur 
utan verkligen all litteratur, all skriftligt bevarad kunskap.  

 
5 Homi K. Bhabha (1994), The Location of Culture. London & New York: 
Routledge. 
6 Bhabha (1994), s. 36. (Jfr Bhabha 1994, s. 25.) 
7 Raman Selden, Peter Widdowson & Peter Brooker (1997), A Reader’s 
Guide to Contemporary Literary Theory. 4 ed. London, New York, Toronto, 
Sydney, Tokyo, Singapore, Madrid, Mexico City, Munich & Paris: Prentice 
Hall / Harvester Wheatsheaf, s. 171. Se även Arne Grøn (1987), ”Fransk 
filosofi under 1900-talet”, i Poul Lübcke (red.), Vår tids filosofi, övers. och 
red. Jan Bengtsson & Per Bauhn.  Stockholm: Forum, s. 391. 
8 Bhabha (1994) betonar att kunskapen framträder i det skrivna, s. 22 f. 
9 Bhabha (1994) talar om kunskapens ”discursive temporality”, s. 25. 
10 Bhabha (1994), s. 36. 
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Om all kunskap måste uppfattas genom en osäker tolkning som 
förändras med tid och omständigheter, är också kunskapen om etniska och 
andra kollektiva identiteter oviss. Att dela in människorna i kategorier är 
att begå ett övergrepp. Det är enligt Bhabha inte endast rasister som gör 
sig skyldiga till sådana kränkningar utan även av toleranta humanister 
som visserligen vill låta de andra och främmande existera på lika villkor, 
men avgränsade från den egna gruppens identitet. Båda inställningarna är 
enligt Bhabha lika blinda.11 Vi bör inse att gränserna är flytande och att vi 
lever i ”a liminal space, in-between the designations of identity”,12 i ”the 
interstices – the overlap and displacement of domains of difference”. 13 I 
detta ’mellanrum’ upplöses gränserna, där blandas det ’andra’ med det 
’egna’ och något nytt uppstår. Därigenom kan vi, med Bhabhas ord, ”elude 
the politics of polarity and emerge as the others of our selves”.14 Dessa ord 
erinrar till sin innebörd om den fattiges krav i Guds barmhärtighet, en 
uppmaning som jag citerat ovan och valt som rubrik på denna uppsats: 
”Ge mig din mänsklighet!” (s. 281) 
 
I ’mellanrummet’ 
Den första berättarröst vi hör i Guds barmhärtighet tillhör en gammal 
samisk kvinna, Risten, som berättar om sitt liv. I det första kapitlet råkar 
hon som sexårig flicka ut för ett skrämmande möte. Hon är ensam på väg 
hem en stjärnklar vinterkväll i Jämtland, då hon blir rädd för en skugga 
som närmar sig på bron: 
 

Den närmade sig och blev allt större. Tullhuset var den 
enda människoboningen invid vägen men där var det 
mörkt. Den gamle gränsridaren var ju för länge sedan 
död. Det fanns ingenstans att ta vägen och ån brusade 
hemskt. Jag var tvungen att möta den som kom emot mig 
om det så var själva åkusen. När han stod framför mig 
vågade jag inte röra mig. Han sa nånting som jag inte 
förstod. Ändå tyckte jag att jag hade hört det förr. Då tog 
han tag i mig, det var om hakan han tog. Det var som han 
velat lyfta opp mitt ansikte mot stjärnljuset. Jag hade 
glömt mitt eget språk men nu förstod jag att han frågade 
efter vems jag var och vad jag hette. Då sa jag att jag var 
fosterbarn åt handlarn och att jag hette Kristin. 
    Risten, sa han, Risten, onne maana. Onne maana! (s. 5) 

 
I textens första stycke nämns ”tullhuset” och ”gränsridaren” som explicita 
markeringar av en gräns (s. 5). Realistiskt förklaras dessa företeelser av att 

 
11 Bhabha (1994), s. 34. 
12 Bhabha (1994), s. 4. 
13 Bhabha (1994), s. 2. 
14 Bhabha (1994), s. 39. 
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det lilla jämtländska samhälle där skeendet äger rum, Svartvattnet, ligger 
nära norska gränsen. Men tullhuset står tomt och gränsridaren är död. 
Ordens funktion i texten är snarast symbolisk. Den lilla Kristin måste möta 
den mörka gestalt som närmar sig på bron. Även bron och ån som brusar 
hemskt har sin betydelse som gränsmarkörer. Mannen hon möter är 
främmande, kanske inte ens en människa utan ett skrämmande 
naturmytiskt väsen, ”själva åkusen”.15 Han talar ett främmande språk. Det 
är gränsen mellan det kända och det okända, gränsen två kulturer som 
symboliseras. På ena sidan gränsen finns det svenska språket, där finns 
flickan som heter Kristin och är fosterbarn hos handlaren i byn. På andra 
sidan finns det samiska, eller det ’lapska’ som det heter i romanen. Där är 
hennes namn Risten och den främmande mannen är hennes morbror, 
Laula Anut. Ifrågasättandet av gränsen börjar med flickans reaktion på det 
som den främmande mannen säger: ”Han sa nånting som jag inte förstod. 
Ändå tyckte jag att jag hade hört det förr.” (s. 5, min kurs.) När mannen lyfter 
upp hennes ansikte mot stjärnljuset och säger ”Risten, onne maana” förstår 
hon ändå vad han säger och gränsen suddas ut. ’Det andra’ slutar att vara 
det andra och blir en del av henne själv: ”När han sa det väcktes vårt språk 
till liv i mig igen.” (s. 5) Det som händer inom Kristin när hon blir Risten, 
när hon känner igen sin morbror och inser att hans språk är hennes 
modersmål, kan träffande beskrivas med Bhabhas ord, citerade ovan, om 
att vi som delaktiga i ’mellanrummets’ erfarenhet kommer att ”emerge as 
the others of our selves”.16

När Laula Anut sjunger för Risten vaknar minnet av hennes första 
tillhörighet. Från och med nu befinner hon sig i mellanrummet mellan två 
kulturer och två språk, mellan två tillhörigheter som är svåra att förena. 
När hon kommer hem vågar hon inte berätta för sin fostermor Hillevi att 
hon mött sin morbror på bron och att han sjungit för henne: ”Jag ville inte 
att de skulle tro att min morbror varit full. Hillevi sa att lapparna var fulla 
när de jojkade och också de lappar som hon kallade ordentliga tyckte att 
det var en skam.” (s. 6) 

Hillevi är Ristens fostermor. Vi ser redan här, på berättelsens första 
sidor, att Hillevi ser ner på samer som jojkar och tror att de är fulla, men 
att hon accepterar de samer som inte jojkar och kallar dem ”ordentliga”. 
Även dessa ”ordentliga” samer ser ner på dem som håller fast vid det 
traditionella sättet att sjunga och skäms för jojkandet. För Risten betyder 
Laula Anuts jojk något helt annat. Hans sång förmedlar kärlek, ömhet och 
förtrolighet. Hädanefter måste Risten leva i ’mellanrummet’ mellan sina 
två familjer, mellan det svensktalande folket i byn och de renskötande 

 
15 Jag har inte kunnat belägga vad ’åkusen’ betyder, men jag antar att det 
kan vara fråga om samma väsen som ’bäckahästen’, det vill säga näcken. 
16 Bhabha (1994), s. 39. 
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samerna. Redan har hon förvärvat den dubbla blick som är ’mellan-
rummets’ nödvändiga gåva.17

Sameflickan Risten är kanske den person i verket som genom sitt liv 
och sina tankar allra tydligast gestaltar ’mellanrummets’ erfarenhet. I ett 
kapitel i Sista rompan ser hon tillbaka på sitt liv tillsammans med maken 
Nila, också han same. Med honom levde hon de norska samernas 
renskötande liv fjärran från barndomshemmet hos fosterföräldrarna i 
Svartvattnet. Med Nila fick hon två pojkar, Klemens och Mats. Men Nila 
dog i förtid i en sprängolycka under kriget. (s. 123 f.) Senare kom 
laestadianerna till samebyn och fick många anhängare där. Nilas mor 
hörde till de frälsta. (s. 242 ff.) När Risten med pojkarna hade rest till 
Svartvattnet på en veckas besök i barndomshemmet, passade svärmodern 
på att rensa bort allt som hon såg som flärd i Ristens och pojkarnas hem, 
gardiner, dukar och leksaker. Svärmodern hade tydligen blivit en 
laestadiansk ’nådevalp’ och höll hårt på gränserna mot ’de andra’, de icke 
frälsta. Risten blev arg på Nilas bror Aslak, som inte hade ingripit, 
”maktlös inför syndpratet som vällde ur käften på käringarna” (s. 244), 
och hon ropade till honom: ”Och du som berömmer dig av att vara nåejtie! 
[…] För du har sagt till Klemens att du kan vara på två ställen samtidigt. 
Är inte det att vara nåejties åhma det?” (s. 244) Risten bestämmer sig för 
att lämna samerna, lämna både ”nåjder och lammets blod” och bosätta sig 
i Svartvattnet med sina pojkar. Hon vill att ”det ska bli riktiga människor 
av dom”, människor som ”inte har nån lära”, ingenting att ”hålla sig till i 
alla väder”, människor som ”prövar sig fram” och ”får klara sig så gott det 
går”. (s. 244 f.) 

Den samiska nåjden kan kanske här ses som en bild av den 
’mellanrummets’ människa som Bhabha talar om.18 En nåjd är en samisk 
schaman som kan falla i trans och färdas i ’den andra världen’. I 
berättandets nu inser den gamla Risten att hon själv och båda hennes 
pojkar är sådana ’mellanrumsmänniskor’: ”Fast nåjder är vi nog förresten 
alla tre. Nu kan jag skratta åt det. Tvungna att vara på både två och flera 
ställen samtidigt och ha flera namn och språk som bråkar i oss.” (s. 246) 
 
Mötet med ’de andra’ 
I det andra kapitlet av Guds barmhärtighet får vi följa den unga Hillevi 
Klarin som invandrare i den jämtländska kulturen. Hillevi förflyttar sig 
från staden till landsbygden, från en högreståndsmiljö till en bondemiljö, 

 
17 Bhabha påpekar att Salman Rushdie i The Satanic Verses påminner oss 
om att ”the truest eye may now belong to the migrant’s double vision”. 
Bhabha (1994), s. 5. 
18 Bhabha låter sin definition av ”the interstices” som ”the overlap and 
displacement of domains of difference” leda fram till frågan: ”How are 
subjects formed ’in-between’, or in excess of, the sum of the ’parts’ of 
difference (usually intoned as race/class/gender, etc.)?” Bhabha (1994),  
s. 2. 
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från det rikssvenska språket till jämtländskan då hon reser från Uppsala 
till den lilla orten Röbäck för att där tillträda sin första tjänst som utbildad 
barnmorska. I Östersund befinner hon sig fortfarande i en ståtlig 
stadsmiljö som beskrivs i det andra kapitlets första stycke, men när hon 
kommer till Lomsjö har hon hamnat i ”ödemarken” (s. 7). Kanske går 
gränsen mellan civilisationen och ödemarken tvärs igenom 
gästgivargården i Lomsjö. Att konkreta rum i en berättelse kan bli 
metaforer för motsatta kulturella sfärer, och gränsen mellan rummen – 
dörren eller trappan – få en djupare betydelse som gränsen mellan dessa 
sfärer, har Bhabha påpekat. Han berättar att den afrikansk-amerikanska 
konstnären Renée Green i sitt konstverk Sites of Genealogy, uppfört i The 
Institute of Contemporary Art i New York, ”makes a metaphor of the 
museum building itself” och låter ”the stairwell” representera en ”liminal 
space in-between the designations of identity, […] the connective tissue 
that constructs the difference between upper and lower, black and 
white”.19

I gästgivargården i Lomsjö finns två rum som får symbolisk betydelse, 
skänkrummet och matsalen. I skänkrummet sitter Hillevi och sover tills 
gästgiverskan kommer och väcker henne med orden: ”Här ska na inte 
sitta.” (s. 7) Hillevi följer lydigt med till matsalen. I dörren, på gränsen 
mellan de två rummen, stannar hon och ser tillbaka. Att det är något 
speciellt med skänkrummet förstår vi av hennes sätt att se på det, ”som om 
hon inte hade sett det förut eller glömt det i sömnen” (s. 7). Symboliken 
framträder genom realismen och polariseringen i de detaljer som Hillevi 
ser i de två rummen. I skänkrummet sitter en ”lappgubbe” på golvet, 
omgiven av stallukt och klädd i samekläder, en urblekt blå mössa och 
svartnade näbbkängor (s. 7). Hillevi tänker på ”det unkna och råa” när hon 
ser honom: 

 
Lappgubben på golvet. Han satt och skar tobak. Lullade 
lite på sitt språk. Ja, han var berusad. Utanför hängde en 
flådd renkropp i lyktskenet när jag kom. Blod under. Han 
väntar på pengar sa gästgiverskan. Alltså hade han väl 
slaktat den där renen vid husknuten. För det måste ju vara 
en ren. (s. 8) 

 
I skänkrummet finns ett långt träbord utan duk. På bordet står en lykta; 
bredvid den ligger ”ett par tovade vantar” som är ”gulbruna i greppet” (s. 
7). I matsalen motsvaras dessa ting av ett bord med vit linneduk och ”en 
fotogenlampa med vit porslinsskärm som mildrade skenet från lågan” (s. 
8). Matsalen präglas till skillnad från skänkrummet av en rik inredning 
med tapeter i brunt och guld, tavlor, vepor, renhorn, uppstoppade fåglar, 
en skänk med oval spegel, kristallvaser, kabinettsfotografier och en 
nysilverbricka med saltströare och pepparkar (s. 8). 

 
19 Bhabha (1994), s. 3 f. 
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Men även om Hillevi nu blivit räddad från skänkrummet och från det 
främmande i lappgubbens gestalt, är hon även i matsalen i en främmande 
miljö. Hon ser på väggen ovanför skänken ”stora porträtt av en man och 
en kvinna. Kvinnan bar turban som en negress. Men det var bondfolk.” 
Deras ansikten är ”träaktiga” och får henne att tänka på lik.20 (s. 8) ”Lapp-
gubben” i skänkrummet och bondfolket på porträtten i matsalen gör de 
två rummen till en figura för de två kultursfärer som Hillevi kommer att 
möta i Jämtland, samernas och böndernas sfär. Båda är henne främmande, 
och hon känner sig illa till mods och längtar till sin egen värld. Hon tänker: 
”[…] så snart jag kommer till mitt eget blir jag mig själv igen.” (s. 8) Det 
främmande som hon konfronteras med i matsalen yttrar sig även i maten 
som hon blir bjuden på. Soppan som gästgiverskan slevar upp har en fadd 
smak och består av ”stora klimpar” som ”daskade ner i en grå, nästan 
färglös buljong” (s. 8). Till efterrätt får hon ”myltgröten”, som hon ser som 
”något gult och lite grånat på en tallrik” (s. 9). Dagen därpå ser hon i köket 
hur en gammal piga ”hade något smetigt i händerna som hon formade till 
bollar”. Det blir grå klumpar som ”klunsade ner i en gryta med kokande 
vatten” och som kallas för ”klobben” (s. 11). I sin anteckningsbok skriver 
hon upp receptet på ”Fettisdagsklobben”. Som en resenär i ett exotiskt 
land, ditrest för att studera befolkningens underliga seder och matvanor, 
antecknar hon också: ”Stekt fläsk och messmörssås ätes till.” (s. 29 f.) Ett 
halvår senare har hon redan vuxit in i den jämtländska miljön och lärt sig 
älska den jämtländska maten: 

 
Hillevi fick mese med sig hem från buan. Hon rörde ut 
den med grädde och värmde till en sås som hon lät rinna 
över klobben. Det smakade så säreget gott ihop med salt 
fläsk. 
    En must rakt ur vallens blomsterfäll, det var den bruna 
mesen. Den var själva sommarn och den kunde hon inte 
hålla sig ifrån lika lite som hon kunde låta bli att blöta 
fötterna i sjövattnet eller luta sig mot ladväggens spruckna 
trä när solen bakat in värme i den. (s. 96) 

 
De tystades berättelser 
I Guds barmhärtighet berättas att Hillevi har sökt tjänsten som barnmorska i 
Röbäck därför att hennes fästman, prästen Edvard Nolin, har fått sin första 
ordinarie anställning där. Förhållandet mellan de två skildras ur Hillevis 
perspektiv, men läsaren får en annan bild av Edvard än den unga 

 
20 Längre fram, i romanens adertonde kapitel, berättas om den kvinna som 
kom att bli Hillevis svärmor: ”På fotografiet som fortfarande hänger över 
skänken i salen bär hon den traditionella sidenduken draperad så att den 
framifrån ser ut som en turban.” (s. 176.) Den huvudbonad som i andra 
kapitlet förefaller Hillevi så främmande att den får henne att tänka på en 
negress kommer alltså senare att bli henne välbekant. 
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förälskade fästmöns. Edvard är mycket angelägen om att deras förlovning 
inte skall bli känd på orten – det kunde skada hans karriär – och det är 
tydligt att han inte har en tanke på äktenskap, medan Hillevi alltifrån 
deras första samlag har tagit för givet att de älskar varandra och skall gifta 
sig (s. 20, 32). Edvard anländer till Röbäck någon månad efter Hillevi. 
Redan har hon blivit bekant med folket i byn, hon har suttit i Märta 
Karlsas kök och lyssnat på alla historier som berättas där, och hon har 
införlivat det jämtländska språket med sitt eget. Det betyder att hon har 
gjort sig delaktig av en social miljö som ligger ’under’ den som vore 
passande för en prästfru. Präst och pastorska är de enda personerna ”av 
stånd” i Röbäcks socken (s. 91). När Hillevi träffar Edvard första gången 
efter hans ankomst till orten blir de båda bjudna på kaffe av pastorskan. 
Hillevi märker att Edvard egentligen inte alls vill träffa henne i 
prästgården, och i nervositeten berättar hon en historia ”som hon hört i 
Märtas kök, den om gubben och lappflickan”. Hon berättar att gubben 
”hade e lappstårs hos sig. Han hade röva henne och hon fick inte gå hem.” 
(s. 81) Flickan lyckades rymma genom att skära av sig håret, som han 
bundit henne i: ”När han vakna märkte han att hon hade rymt. Han jaga 
henne förstås. Men han hitta na aldrig. Hon låg under en gran och hörde 
honom flåsa förbi.” (s. 81) Edvard sitter och tittar ”ner i knät på sina 
händer” – han är tydligen illa berörd (s. 81). Hillevi förstår plötsligt att 
varken Edvard eller pastorskan vill höra berättelsen om sameflickan: 
 

    De satt alldeles tysta. Men hon måste avsluta historien 
och gjorde det lite brått: 
    Hon kom tillbaks till de sina sen. Men hon blev sig 
aldrig lik riktigt. Det vart nå fel med henne, inuti. (s. 81) 

 
Efteråt förstår Hillevi att hon har gjort bort sig i Edvards och pastorskans 
ögon: ”Hur talar jag? tänkte hon. Stårs hade hon sagt och hitta na och 
annat som inte var riktigt språk. Hon hoppades att de förstod att det hörde 
till berättelsen.” (s. 82) 

Det överklassperspektiv som betecknar jämtländskan som ’inte riktigt 
språk’ är Edvards och pastorskans men inte Hillevis. De gränser Edvard 
drar upp mellan sin egen samhällsklass och andra sociala grupper är 
samtidigt en avskärmning från ’de andras’ språk, berättelser och sätt att se 
på livet. Edvard har i sitt ointresse för platsens historia och sitt sätt att 
”undvika att förhålla sig till det främmande” likheter med Robinson Kruse, 
som han beskrivs av Stefan Helgesson i essän ”Ingens röst” i hans bok 
Efter västerlandet.21 Robinson Kruse möter det främmande genom att 
behärska det utifrån sin egen syn på världen, skapa sig en fullkomligt 
engelsk tillvaro på ön och göra Fredag till sin lydiga slav.22

 
21 Stefan Helgesson (2004), Efter västerlandet. Texter om kulturell förändring. 
Stockholm: Natur och Kultur, s. 83. 
22 Helgesson, s. 83 f. 
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Hillevi förhåller sig på ett annat sätt än Edvard till de berättelser hon 
får höra av ortsbefolkningen. Hon befinner sig, med Bhabhas terminologi, i 
”the third space”, i ’mellanrummet’ bortom gränsdragningarna. Där ljuder 
enligt Bhabha ”a range of other dissonant, even dissident histories and 
voices – women, the colonized, minority groups, the bearers of policed 
sexualities”.23 Det är en plats ”from which something begins its 
presencing”.24 Det som får närvaro i ’mellanrummet’ föds ur berättelserna, 
om vi lyssnar på dem. Bhabha hävdar att det är en mänsklig rättighet att 
berätta och ett etiskt krav att lyssna på andras berättelser: 
 

Rätten att berätta är inte endast en språklig handling; det 
är också en metafor för den grundläggande mänskliga 
längtan efter friheten som sådan, rätten att höras, att bli er-
känd och representerad. En sådan ”rätt” är inte endast en 
juridisk, formell fråga; det handlar också om estetisk och 
etisk form. Yttrandefriheten är en individuell rättighet; 
rätten att berätta är, om jag tillåts tänja på språket, en 
formuleringsrättighet [enunciative right] – den dialogiska 
rätten att tilltala och bli tilltalad, att skapa mening och bli 
tolkad, att tala och bli hörd, att lägga fram ett tecken och 
veta att det får ett respektfullt bemötande.25

 
Hillevis berättelse om sameflickan som blev skadad för livet av ”gubbens” 
övergrepp faller tyst och död ned inför Edvard och pastorskan, 
överklasspersonerna i Röbäck. De kan ses som representanter för ett 
samhälle som, med Bhabhas ord, ”förnekar rätten att berätta” och därför 
ekar av en ”bedövande tystnad”.26 I ett sådant samhälle går någonting 
livsviktigt oåterkalleligen förlorat: 
 

Har vi en gång tillåtit den sortens ”väggar av tystnad” att 
resas mitt ibland oss, kommer vi att få leva i deras skugga 
också långt efter att de rivits ned. Vi är tvungna att 
återvända till dödens tysta fält i såväl det förflutna som i 
nuet – om det så handlar om Kolonisationen, Partitionen, 
Apartheid, Förintelsen, eller Vietnam, Palestina, Ayodhya, 
Afghanistan, Berlin, Sydafrika, Rwanda – för att försöka 
ge dem som tystats röst. Hur uppriktigt vi än arbetar för 
återupprättelse och utbetalning av skadestånd, hur stark 
vår instinkt för sanning och försoning än må vara, 
kommer dessa händelser att hemsöka våra liv likt spöklika 

 
23 Bhabha (1994), s. 5. 
24 Bhabha (1994), s. 5. 
25 Homi K. Bhabha (2001), ”Dialektal kosmopolitism”, övers. av Stefan 
Helgesson, i Glänta 2001: 3, s. 20. Originaltexten anges inte. 
26 Bhabha (2001), s. 20. 
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tomrum vi omöjligen kan förläna en retroaktiv rätt till 
berättande.27

 
Ett spöklikt tomrum är i Guds barmhärtighet förknippat med något som har 
hänt en sameflicka i ”Torshåle”. Så kallar folket en stor jaktvilla som ligger 
på fjället. Den byggdes år 1899 av en skotsk amiral och en skotsk lord som 
gav den det storvulna namnet ”Thor’s Hall”. De kom sedan dit för att jaga 
varje sommar och kallades av folket för ”jaktherran”. Senare var det i 
stället en köpman från Östersund som rustade upp villan och bjöd dit 
”jaktherran”. På ett foto från 1916 kan man se dem med en driva av 
skjutna ripor vid fötterna. (s. 92 f.) Torshåle framstår som ett otäckt hus där 
lorder och andra ’herrar’ kanske har utsatt sameflickor för våld. Det sägs 
till exempel att Ristens far var en skotsk lord (s. 42). Modern var en same-
flicka, Ingir-Kari, som var ogift och som dog när Risten var mycket liten (s. 
247). Exakt vad som har hänt får vi aldrig veta. 

Intill huvudbyggnaden i Torshåle finns andra, mindre hus som 
badstuga, dass m.m. Ett av dessa hus är ripboden. Den gamle samen 
Mickel vill inte gå in i ripboden. Det spökar där och kalla händer tar efter 
honom. (s. 100, 108 f.) Hillevi får veta orsaken: En sameflicka tog livet av 
sig där inne på 1800-talet. Inte heller här, i ett samtal som förs i badstugan, 
får man veta vad som hänt, man kan bara ana: 
 

    Hu va fin, ha ja hört, sa Nils Annersa. Vit i skinne. 
    Ja, när hu feck bada så. 
    Bada hu? Härinne? 
    Antagligen. Dä va på skottans tid. Dom skulle ju bada 
jämt. Värre än   grosshandlarns. Baaaf kalla dom dä. Dä sa 
mamma. Baaaf…. 
    Läspa han, amiraln? 
    Ja, rent jävlit. Ropa tebaks Mickel nu. Han ska inte tjura 
för dä där. Å han vet ju själv att hu gå igen. Hu kommer 
tebaks te ripbon där dä hände. Dä gå inte å få syn på na. 
Dä känns som kalla händer bara. Våta, kalla händer. 
    Fyfan. (s. 109.) 

 
Sameflickan som tog livet av sig, kanske våldtagen av skotska lorder, 
spökar ordlös och osynlig i ripboden. På samma sätt spökar det i huset vid 
Bluestone Road i Toni Morrisons roman Beloved, en av de romaner som 
Homi K. Bhabha tar som exempel på gestaltningar av vad han kallar 
”unhomely lives”.28 I det spökande huset i Toni Morrisons roman mumlar 
röster och döda barn går igen. Huset hemsöks av händelser från slaveriets 
tid, av svarta mödrars vrede över sina barns död, av ett barnamord 
begånget av en förtvivlad mor, händelser som inte kan eller får berättas. 

 
27 Bhabha (2001), s. 20. 
28 Bhabha (1994), s. 9 ff. 
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När den ’stora’ världen utanför, kolonisatörens maktsfär, plötsligt tränger 
in i den koloniserades privata värld med våld och död, då förvandlas 
hemmet till en ”unhomely” plats.29 De våldfördas historia spökar i 
nutiden och i litteraturen, stum och osynlig. Det är litteraturkritikerns 
uppgift, skriver Bhabha, att ”attempt to fully realize, and take 
responsibility for, the unspoken, unrepresented pasts that haunt the 
historical present”.30

 
’Nuets tid’ 
Homi K. Bhabha förespråkar kulturblandningens ’mellanrum’ som livssfär 
inte bara i rummet utan även i tiden. Vi kan enligt Bhabha inte tala om ett 
kulturellt samtidigt ’nu’. I nuet ryms så många olika kulturella gruppers 
liv och röster att detta nu flyter ut och inte längre kan ses som en punkt på 
en tidsskala. Att leva ’beyond’, bortom gränsdragningarna, 
 

throws into relief the temporal, social differences that 
interrupt our collusive sense of cultural contemporaneity. 
The present can no longer be simply envisaged as a break 
or a bonding with the past and the future, no longer a 
synchronic presence: our proximate self-presence, our 
public image, comes to be revealed for its discontinuities, 
its inequalities, its minorities. Unlike the dead hand of 
history that tells the beads of sequential time like a rosary, 
seeking to establish serial, causal connections, we are now 
confronted with what Walter Benjamin describes as the 
blasting of a monadic moment from the homogenous 
course of history, ’establishing a conception of the present 
as the ”time of the now”’. 31

 
29 Bhabha (1994), s. 9. 
30 Bhabha (1994), s. 12. 
31 Bhabha (1994), s. 4. Bhabha hänvisar till Walter Benjamin, ”Theses on the 
philosophy of history” i Illuminations (London: Jonathan Cape, 1970), s. 
265. Benjamin skriver i ”Geschichtsphilosophische Thesen”: ”Der 
Historismus begnügt sich damit, einen Kausalnexus von verschiedenen 
Momenten der Geschichte zu etablieren. Aber kein Tatbestand ist als 
Ursache eben darum bereits ein historischer. Er ward das, posthum, durch 
Begebenheiten, die durch Jahrtausende von ihm getrennt sein mögen. Der 
Historiker, der davon ausgeht, hört auf, sich die Abfolge von 
Begebenheiten durch die Finger laufen zu lassen wie einen Rosenkranz. Er 
erfaßt die Konstellation, in die seine eigene Epoche mit einer ganz 
bestimmten früheren getreten ist. Er begründet so einen Begriff der 
Gegenwart als der ’Jetztzeit’, in welcher Splitter der messianischen 
eingesprengt sind.” Walter Benjamin (1955a), ”Geschichtsphilosophische 
Thesen”, i Theodor W. Adorno & Gretel Adorno unter Mitwirkung von 
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Stefan Helgesson beskriver samma insikt om det flytande nuet i en 
framställning om den postkoloniale tänkaren Dipesh Chakrabarty, även 
om han här talar om ’moderniteten’ i stället för om ’nuet’. I moderniteten 
existerar ”många moderniteter”. Den indiska moderniteten liknar den 
västeuropeiska bl.a. genom demokrati och kapitalistisk ekonomi, men 
skiljer sig från denna genom bondesamhällets dominans och religionens 
betydelse. 32 Bhabha tillbakavisar uppfattningen att de kulturer som 
befinner sig i minoritet eller i periferin i förhållande till den dominerande 
kulturen har sackat efter och fortfarande befinner sig i en förfluten tid. De 
deltar alla enligt Bhabha i ”en komplicerad ’minoritär’ modernitet” och 
ingår i ’nuets tid’. 33

I romantrilogins andra del, Sista rompan, uttrycks en förvåning över 
tidens gång av en gumma som kommer till posten i Svartvattnet, där 
Hillevis dotter Myrten är postföreståndare: 
 

    Det var frost i det gula gräset. En nattlig snöur hade lagt 
en vit trådgardin över de högsta fjällhedarna på norska 
sidan. En gumma från Skinnarviken hade tagit sig ner till 
posten för att hämta ut sin folkpension. Hon hade precis 
just fyllt sextiosju. När hon såg årtalet skrivet sa hon till 
Myrten: 
    Dä hörs modernt. 
    Så fort kom ju inte årtiondena till Skinnarviken. Men 
gumman var snabb på sitt sätt. Hon hade för sig att man 
måste hämta ut pension på rätt datum och på slaget när 
Posten öppnade. Annars var det risk att den for iväg ner 
till Stockholm igen. Därför hade hon stigit opp tidigt och 
börjat gå från Skinnarviken i mörker. Antagligen hade hon 
gjort opp om skjuts med en huggare. Nu skulle hon 
handla lite för sin pension och dricka kaffe på minst ett 
par ställen. (s. 343 f.; se även s. 354 f.) 

 
I Guds barmhärtighet är det Hillevi som upplever mångtydigheten i ’nuets 
tid’ när hon lär känna människorna i Röbäck och förundrar sig över att de 
mitt i moderniteten ändå tror på det övernaturliga: 

 
….Hillevi tyckte ibland att tiden sviktade som myrmark 
under henne. Verna med sitt lilla hjärtformade gråa 
ansikte och sin höga, gälla röst, var ju en genomförnuftig 
och modern människa. Hon skötte matlagning och 

 
Friedrich Podszus (utgivare), Walter Benjamin Schriften. Band I. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp Verlag, s. 505 f. 
32 Helgesson, s. 19. 
33 Bhabha (2001), s. 22. 
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kassaböcker på pensionatet och träffade alla sorts 
människor. Hon hade separator och ville ha elektriskt ljus 
från ett kraftverk i ån. 
    Ändå sa hon sånt. Att lappen trollade. Att det spökade i 
ripbon. Att det inte var nån lycka med Torshåle därför att 
man hade byggt det på fel ställe. De underjordiska hade 
sina farvägar där. (s. 100) 

 
Den tidsupplevelse som gestaltas i Kerstin Ekmans romaner är ofta 
tillbakablickande. Medan Homi K. Bhabha inbegriper framtiden i ’nuets 
tid’,34 ser Kerstin Ekman sig om mot liv som försvunnit i döden. Det finns 
en sorg över livets förgänglighet i hennes text som inte kan belysas av 
Bhabhas politiskt inriktade budskap. 

Tiden som sviktar ”som myrmark”, liknelsen som citerats ovan, 
återkommer några sidor längre fram i Guds barmhärtighet. Här tänker 
Hillevi på det mycket långa tidsförlopp som får människans tid och 
’moderniteten’ att krympa till ett intet. Hon sitter i badstugan vid jakt-
villan och lyssnar på ån som rinner utanför: 
 

    Tystnaden skärpte sinnena. Kallvinden hördes gå i 
trädkronorna därutanför. Bruset lät ödsligt och tungt. Hon 
kände den fräna lukten av lekattspillning i ett hörn av 
badstugan. Det var som själva tiden gungade och sjönk 
som myrmark. Jaktvillan med sina synliga knutskallar och 
sitt bruntjärade timmer, med smårutade fönster och 
övervåning som var utbyggd med loft hade sett gammal 
ut när hon först kom opp. Men hon tänkte: den är nog 
snart borta. Åvattnet kommer att rinna här och heta nåt 
alldeles annat. […] 
    Vattnet, det rann och rann – sen hur länge visste hon 
inte. Sen istiden i alla fall. Att åarna hade kortlivade namn 
förstod hon först nu. Hon hade fått lära sig namnen Lagan 
Nissan Ätran Viskan som om de kommit ur Första 
Mosebok. 
    Men bergens namn och älvarnas varar kanske inte så 
länge. Tiden äter opp sig själv bakifrån och lägger allt som 
varit i mörker. Urtiden skulle man en gång kanske kalla 
hennes egen tid fast den hade båglampor och jättelika 
oceanångare. (s. 107) 

 

 
34 Bhabha skriver till exempel: ”But to dwell ’in the beyond’ is also […] to 
be part of a revisionary time, a return to the present to redescribe our 
cultural contemporaneity; to reinscribe our human, historic commonality; 
to touch the future on its hither side.” Bhabha (1994), s. 7. 
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Samma meditation över livets förgänglighet uttrycks i ett avsnitt där den 
gamla Risten sitter och ser på fotografier från 1916. Upprepningen av 
själva ordet ”tid” bidrar till den poetiska förtätningen av denna text: 
 

    Men när jag sitter med fotografierna framför mig känner 
jag numera något annat och mindre bittert. Jag söker och 
söker i ansiktena och vet inte riktigt efter vad. 
    De är alla döda nu. De levde längre än hundarna som 
ligger med framtassarna i gräset. Och oftast längre än de 
fläckiga korna som de var så rädda om och hästarna som 
de hade ryktat särskilt väl inför fotograferingen. Men till 
sist var de alla borta och deras tid var inte mer. Jag känner 
någonting som jag inte kan förklara när jag ser på dem. 
    Jag vill röra vid deras kläder och händer och ansikten. 
Men det går inte. Det är bara en pappskiva jag har framför 
mig. I nederkanten står fotografens namn i guldtryck: 
Nicanor Eriksson, Byvången. 
    Jag tillhör en annan tid. Alla som skulle vilja lyssna till 
den tidens berättelser har jord i munnen. 
 
Tider och tider förresten. Det finns bara en tid och i den är 
man tills man läggs ner i jorden på Röbäcks kyrkogård. (s. 
95) 

 
Den gamla Ristens varma känsla för människor och tider som för alltid 
försvunnit betyder dock inte att det är en nostalgisk längtan till det 
förflutna som uttrycks i Kerstin Ekmans romaner. Tvärtom skildras de 
bakåtlängtandes romantiskt förljugna bild av hur mycket bättre allting var 
förr med en bister ironi. Det förljugna i nostalgin beror på att de som 
tycker att det var bättre förr inte vill lyssna på ’de andras’, de fattigas och 
maktlösas berättelser. Nostalgikerna vill behålla sitt eget perspektiv på 
historien och åsidosätter därmed, enligt Bhabha, den mänskliga 
rättigheten att berätta, ”att tala och bli hörd”.35 Ett kapitel i Guds 
barmhärtighet handlar om en ”heimvåcku” i augusti 1981, då utflyttade 
Svartvattnetbor kommer hem med sina barn och de som stannat kvar på 
orten klär ut sig till ’den gamla goda tidens’ byinvånare: ”Varenda en i 
hembygdsföreningen var utklädd antingen till bupiga eller till 
skogshuggare i slokhatt. Karlarna stekte kolbullar under ganska stora 
åthävor och tanterna som hade vispat ihop smeten och skurit fläsket sålde 
dem för tjugo kronor styck på papptallrikar.” (s. 186) Det är den gamla 
Risten som berättar. Livet förr var var ont och grymt. Så skildrade Laula 
Anut, Ristens morbror, skogshuggarnas liv i en sång som sjungs under 
festen. Sången lever kvar fastän Laula Anut är död sedan många år. Hon 
minns hur arg Laula Anut blev femtio år tidigare, då han sjöng sin sång 

 
35 Bhabha (2001), s. 20. 
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och fick mothugg av publiken som inte ville godta hans svarta bild av livet 
i byn. De ord han då slungade emot dem kunde också vara berättarens 
egna ord, eftersom den avslutande förbannelsen senare i texten även ligger 
i hennes egen mun: 
 

    Je ska sjonge je! Ni ska få höre hur hoggarn tvang i 
småpojkan brännvine å dro brökran t’å dom. Ni ä 
storhoggare allihop ni, å ni vill höra hur starsk ni va å hur 
huskut stora bitar ni tog. Å prickarn vill höra hur fort han 
skrev å tummarn hur rättvis han va å handlarn vill höra 
hur han ga folke arbete å hur hyggli han va mä krediten. Å 
käringan vill höra hur artut dä va förr å hur arbetsam folk 
va innan dom feck cyklar. Men ni ska få annat ni! Ni ska få 
ont, vrålade han. Varggalla ska ni få! Varggalla å järvfis å 
rävspyer! (s. 187) 

 
På hemväg från hemvändarfesten år 1981 hör Risten en högtalarröst 
nerifrån festplatsen: 
 

Det gick förstås inte att urskilja vad den sa. Men jag var 
tämligen säker på att den talade om gamla tider. För jag 
visste ju att de gärna ville höra om dem. De ville höra hur 
hederliga och arbetsamma folk var förr i tiden. 
    Era förfäder var dom. Lika giriga som ni. 
    Ni vill höra det som är vackert ni. 
    Men varggalla ska ni få. 
    Ni ska få varggalla och järvfis och rävspyor. (s. 194) 

 
Med bister ironi skildras även en författare och föredragshållare som i Sista 
rompan håller föredrag om Jämtlands gamla historia. Risten och hennes 
morbror Laula Anut, båda samer, lyssnar på föredraget och samtalar om 
dess innehåll på vägen hem. Föredragshållaren sade att ”alla lappar kom 
österifrån och […] var av en främmande asiatisk rastyp”. Samiskan var 
inget eget språk utan ”en rotvälska som vi hade blandat ihop från alla 
möjliga andra språk”, och samernas sång, jojken, betecknades som ”ett 
läte” (s. 313). Bönderna i det forna Jämtland upphöjdes i föredraget genom 
att de beskrevs med rakt motsatta egenskaper jämfört med samerna: 
 

    Min morbror Anund har ett sjusärdeles minne för ord. 
Nu upprepade han vad föredragshållarn sagt: 
    Det läte som de kallar jojk är intressant för det visar hur 
den primitiva sången lät. Må ha ljudit sa han förresten. 
Vildarnas läte över hela jorden. Innan människan blev en 
kulturell varelse. 
    Jaja. Men egentligen tala han ju om Jämtland. 
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    Jamtland sa han. Å jamskan va ett eget språk. Å 
Jamtland gatt ha egen regering. Fria bönder i Jamtland ha 
en gång uppfunnit demokratin! sa morbror och hans ögon 
glimmade som en vargs. Gult. 
    Sen började vi skratta åt eländet. (s. 313) 

 
I ett kort kapitel i Sista rompan, placerat senare i texten, uttrycker 
berättaren sin egen syn på det förflutna och på livet i nuet i den lilla byn 
Svartvattnet. Från byns horisont riktar hon sig till de utflyttade, 
storstadsborna som kanske inte tänker sig att det ännu kan finnas något liv 
värt att beakta i glesbygden. De uppmanas att komma tillbaka, att se på 
minnena och tänka sig in i det liv som farfars farfar levde, men också att 
dela de kvarvarandes liv i den lilla avkrokens egen art av ”minoritär” 
modernitet:36

 
    Mossorna växer. Det växer mer björk och asp än gran 
här nu. Det är skogar av hallonris på hyggena. Regnen 
kommer och går, svavelsyrliga men sköna. 
    Kom till oss. Vi finns här ännu. Livet tog inte slut så fort 
som vi trodde. Men det har vänt sig ut och in som en 
vante. Stela smutsen i greppet är borta. Gödsellukten. 
Ulliga insidan vänder det ut. Vi lever som vi kan och 
köper färdiga bruna bönor i affärn. Vi har inte haft oss 
fram så att vi måste gå på betong. Om du vill sätta din 
nakna fot i djup och våt mossa så ska du komma hit. Låta 
dig sjunka. 
    Skogen slår armar om oss och vår belägenhet. Den har 
fläckar och stora hål. Men slyt växer brusande och du ska 
få se skogar av glasbjörk som i den tid då inga granar 
fanns här. 
    Vår horisont är drömmens nu. Vi försöker sälja den men 
det går dåligt. På vintern är vi ensamma. (s. 374) 

 
Det finns en korrespondens mellan vanten som nämns i detta textavsnitt i 
Sista rompan och de vantar som förekommer i andra kapitlet i Guds 
barmhärtighet, där de ligger på bordet i skänkrummet i gästgivargården i 
Lomsjö. Antagligen hör de till den gamle samen som sitter på golvet och 
skär en tobaksfläta, omgiven av stallukt. Vantarna är tovade och 
”gulbruna i greppet” (s. 7). Samens vantar i Lomsjö hör till den gamla 
tiden. Som en bild av livet i den moderna tiden har en av dem nu, i det 
ovan citerade avsnittet ur Sista rompan, vänt sig ut och in samt förlorat 
smutsen i greppet och gödsellukten. Den är samma men ändå förvandlad, 
en metafor för hur förr har förvandlats till nu, ett drömlikt nu som har 
likheter med det gamla mitt i förvandlingen. En liknande bild använder 

 
36 Bhabha (2001), s. 22. 
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Walter Benjamin i sin uppsats ”Zum Bilde Prousts”, där han beskriver 
Marcel Prousts sökande efter minnet som ett slags drömmande och 
glömmande och framställer det i bilden av en socka som kan vändas ut 
och in och därigenom växelvis bli full och tom.37 Homi K. Bhabha skildrar 
livet i ’mellanrummet’ på ett liknande sätt. Det som präglar vår tillvaro där 
är ”a tenebrous sense of survival, living on the borderlines of the 
’present’”. Vi befinner oss, skriver Bhabha med en formulering som på-
minner om Benjamins bild av den utochinvända sockan, ”in the moment of 
transit where space and time cross to produce complex figures of 
difference and identity, past and present, inside and outside, inclusion and 
exclusion”.38 I det ovan citerade avsnittet ur Sista rompan finns ett 
accepterande av mångtydigheten i ’nuets tid’. Jag läser det som ett uttryck 
för den påfrestning det innebär att leva i ’mellanrummet’ men samtidigt 
för viljan att delta i livet där. Det viktiga är att livet inte har tagit slut än 
och att vi lever vidare ”som vi kan” (s. 374). 
 

 
37 Benjamin skriver: ”Kinder kennen ein Wahrzeichen dieser Welt, den 
Strumpf, der die Struktur der Traumwelt hat, wenn er im Wäschekasten, 
eingerollt, ’Tasche’ und ’Mitgebrachtes’ zugleich ist. Und wie sie selbst 
sich nicht ersättigen können, dies beides: Tasche und was drin liegt, mit 
einem Griff in etwas Drittes zu verwandeln: in den Strumpf, so war Proust 
unersättlich, die Attrappe, das Ich, mit einem Griffe zu entleeren, um 
immer wieder jenes Dritte: das Bild, das seine Neugier, nein, sein 
Heimweh stillte, einzubringen.” Walter Benjamin (1955b), ”Zum Bilde 
Prousts”, i Theodor W. Adorno & Gretel Adorno unter Mitwirkung von 
Friedrich Podszus (utgivare), Walter Benjamin Schriften. Band II. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp Verlag, s. 136.  
38 Bhabha (1994), s. 1. 
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Överskrida gränser – är det tillåtet? 
Två litterära svenska exempel 
 
 
 
Birgitta Bergsten 
 
Vad menar vi med gränser? Och överskridanden?  
Att gräns är en skiljelinje av något slag är uppenbart: en geografisk gräns, 
en tidsgräns, kulturgräns, eller gräns mellan medvetet och omedvetet, för 
att nämna några exempel. Men i ett yttrande som: ”Det får väl ändå finnas 
gränser!” eller ”Nu har Du verkligen gått över gränsen för det acceptabla” 
smyger överskridandet sig in och reaktionen står i dessa fall för ogillande. 
Det kan handla om moral, trosuppfattning, konvention, vedertagen smak, 
fysisk och psykisk tolerans vars gränsområden upplevs som överskridna. 
En gräns innebär att något avskiljs från något annat: landområden t ex, där 
gränsen syns vid gränsstationer och liknande markeringar men i övrigt 
inte syns alls, man har kommit överens om gränserna eller bekrigar 
varandra för att man tycker att de är felaktiga. Mentala gränser sätts ibland 
för att försöka hålla isär olika fenomen: ordning från kaos. En 
personlighetsstörning som ”borderline” fick t ex ursprungligen sitt namn p 
g a att fenomenet ansågs ligga vid gränsen till psykos. 

Men vi kan också njuta av upphävandet av gränser; ”gränslöst 
vackert” innebär något obeskrivbart, överflödande vackert, och då 
använder vi det förstärkande positivt; eller vi använder det i förstärkande 
negativt syfte: ”gränslöst dåligt” = bottenlöst dåligt. 

Det är spännande att utforska var gränser går – minsta barn prövar 
det ofta, för att inte tala om vuxna. Konstnärer av allehanda slag ser det 
berikande i att blanda konstarter eller låta dem samverka – och nya 
konstarter uppstår i mötet. Drömmen om allkonstverket finns under flera 
epoker. Opera har funnits länge och lever vidare och kan tjäna som ett 
exempel. Under vissa perioder och i vissa sammanhang är det modernt att 
bejaka gränsöverskridanden och i andra håller man styvt på gränser. 
Interartialitet/intermedialitet är moderna forskningsområden med anor 
långt bort i tiden.39

Frågorna om vad gräns och gränsöverskridande är visar sig alltså 
vara många och svaren inte färre. I ett svenskt skönlitterärt fält, för att 
använda ett bourdieuskt ordval, behöver vi ytterligare följdfrågor för att 

 
39 En hel del litteratur har skrivits på området. För svensk publik kan bl a nämnas  
I musernas tjänst. Studier i konstarternas relationer. Red Ulla-Britta Lagerroth, 
m.fl. (1993) Stockholm: B.Östlings bokförlag, Symposion. 
Av senare datum är Intermedialitet: ord, bild och ton i samspel. Red Hans Lund 
(2002). Lund: Studentlitteratur. 
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precisera och komma fram till svar på ännu en fråga: Är 
gränsöverskridande tillåtet? Då märker vi, som så ofta förr, att svaren 
skiftar beroende på tidpunkter, kulturer, smakregler etc. När sägs vad, av 
vem, och hur? Utan sådan inringning av problemet kommer man inte 
långt och jag skall ställa dessa frågor i det följande. Några uttömmande 
svar med krav på allmängiltighet lämnas inte i denna korta uppsats, men 
några ledtrådar kan följas till bredare gångstigar. 

I det följande skall jag fokusera på fenomenet ”gränsöverskridande” 
och sätta det i förhållande till två skönlitterära författarskap jag ägnat mig 
åt. Det första som här blir utförligast behandlat, Elisabet Hermodssons 
författarskap, arbetade jag i huvudsak med under 1980-talet.40 Det andra, 
Ebba Lindqvists lyriska författarskap, har jag ägnat mig åt under senare år 
och skrivit några uppsatser om.41 Dessa båda kvinnliga lyrikers verk har 
inte några påfallande likheter, men det är intressant att se hur de arbetar 
och mottas i sin tid, hur deras omvärld ser ut och hur de förhåller sig till 
den. Vad är tillåtet och vad är inte tillåtet för dem vid de aktuella 
tillfällena? Har det att göra med gränsöverskridanden?42 Somligt kan man 
kanske sluta sig till på goda grunder och annat blir spekulationer, som 
förhoppningsvis kan leda vidare till fruktbara diskussioner om företeelser 
som inte så ofta berörs, men ändå existerar som normerande undertexter 
på fältet. I denna uppsats kommer huvudsakligen Elisabet Hermodsssons 
författarskap att undersökas och mer kortfattat och skissartat Ebba 
Lindqvists. 
 
Att överskrida gränser. Utvecklingslinjer i Elisabet Hermodsson författarskap var 
mitt första förslag till avhandlingstitel 1989. Förslaget till det första ledet 
föll, inte för att det var missvisande utan för att titeln redan var upptagen 
(till Gunnar Helén hade 1984 getts ut en vänbok vars titel började med 
samma ordval, Att överskrida gränser) och jag beslöt därför i stället att utgå 
från ett hermodssonskt citat ”förflytta berg till bokstäver”. Utvecklingslinjer i 

 
40 Birgitta Ivarson Bergsten (1989), ”förflytta berg till bokstäver”. 
Utvecklingslinjer i Elisabet Hermodssons författarskap. Diss Uppsala 1989. 
Stockholm: Rabén & Sjögren. 
41 Några av dessa är Birgitta Ivarson Bergsten (1998), ”Kvinnan och havet. 
Nedslag i Ebba Lindqvists lyrik ” i Kvinnelitteraturhistorier. Rapport fra 
forskerseminariet Nordiske kvinners litteratur. Red Unni Langås. Agder, Norge: 
Tryckeriet, Högskolen i Agder, samt, Birgitta Ivarson Bergsten (2000), ”Vara 
lågmäld och ändå höras. Lyriska havsmeddelanden från Ebba Lindqvist” i 
Utanförskap. Red Birgitta Ivarson Bergsten, (2000) Västerås: Mälardalen 
University Press 
42 I min uppsats, ”Gränsöverskridandet som livshållning i Elisabet Hermodssons 
författarskap” publicerad i Litteratur och verklighetsförståelse. Idémässiga 
aspekter av 1900-talets litteratur, red Anders Pettersson, Torsten Pettersson & 
Anders Tyrberg, Institutionen för Litteraturvetenskap och Nordiska språk, Umeå  
universitet, Umeå 1999, hävdar jag att större delen av Elisabet Hermodssons 
konstnärliga liv och verk präglats av gränsöverskridande verksamhet. 
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Elisabet Hermodssons författarskap, vilket slog väl ut. Men 
gränsöverskridanden var, trots byte av huvudtitel, centralt för innehållet i 
min avhandling eftersom det var och är ett kännetecken för Elisabet 
Hermodssons konstnärliga gärning. Som avhandlings-författare var jag 
alltså engagerad i sådana frågor under flera år. Under den tiden hade jag 
också fått rikliga tillfällen att grubbla över vad gränsöverskridanden 
kunde innebära för avhandlingsobjektet och inte minst vad det förde med 
sig för avhandlingsförfattaren. I någon mån drabbade följderna av 
fenomenet nämligen mig själv, eftersom man inte alldeles ostraffat valde 
ett sådant gränsöverskridande konstnärskap som avhandlingsämne i det 
akademiska Uppsala utan att redan vara rustad med vetenskaplig 
legitimitet. Mycket krävdes alltså för att visa att arbetet var mödan värd.43 
Under resans gång hade jag en klar fördel av att själv känna nyfikenhet 
och experimentlust tillsammans med utövandet av flera konstnärliga 
intressen, samtidigt som det givetvis var särskilt viktigt att vara distinkt 
och klargörande i en förutsättningslös och undersökande analys. 
 
Elisabet Hermodsson (1927 - ) 
Vilka gränsöverskridanden och vilka gränser är det i Elisabet 
Hermodssons konstnärliga produktion frågan om? Många faktorer 
samspelar. Först och främst är hon estetiskt en mångkonstnärlig person 
med ett etiskt engagemang för livsåskådningsfrågor, grundade i filosofi, 
religion, politik, miljö och feminism. När allt detta paras med mod, formas, 
artikuleras och mynnar i en helhetssyn säger det sig självt att gensvaret 
kan bli växlande. Många komponenter samtidigt kan skapa förvirring om 
inte en sådan tradition vunnit burskap tidigare. Marken måste i någon 
mån vara beredd för att frön skall kunna gro. Framgång och anseende är 
ofta beroende av att man talar i rätt tid med det önskade röstläget via de 
rätta kanalerna, vilket kan ha sina sidor om man är en levande och 
engagerad konstnär som inte vill göra avkall på sin övertygelse och bor i 
en traditionell akademisk miljö. 

 
43 I min avhandling nämner jag i förordet, s 9: ”En del småsten har det väl funnits 
på min forskarväg som på de flesta andras. Ämnesvalet, som är helt mitt eget, har  
t ex krävt viss legitimering. En nu levande mångkonstnär av kvinnligt kön som 
oförfärat blandar medier, metoder och synsätt och tar itu med skapandet av 
helhetsbilder i en kultur mer präglad av splittring och rotlöshet än av enhet måste 
tala tydligt och kraftfullt, på rätt sätt och i rätt tid för att vinna gehör. Kanske är 
företaget halvt omöjligt och kräver en tro som kan ´förflytta berg´. Ingen är heller 
profet i sin egen hemstad, i all synnerhet om man bor i en utpräglad 
universitetsstad och gång på gång angriper invanda akademiska synsätt. ”  
Med ”småsten” syftar jag bl a på det seminarium som anordnades vid 
litteraturvetenskapliga institutionen i början av min doktorandtid i Uppsala där 
ämnet gällde vilka de estetiska kriterierna bör vara vid val av skönlitterärt 
avhandlingsämne (d v s hur jag försvarade valet att skriva om Elisabet 
Hermodssons författarskap). 
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Gränsöverskridandena går för Elisabet Hermodssons vidkommande 
både mellan konstarter och genrer: verksam som kulturskribent, debattör, 
tonsättare, vissångerska, bildkonstnär, essäist, romanförfattare och lyriker 
är hon verkligen en svåretiketterad person. Utbildad till bildkonstnär med 
ett flertal utställningar bakom sig är hon bl a representerad i 
Nationalmuseum och Moderna Museet i Stockholm. Som kompositör 
ägnar hon sig huvudsakligast åt rytm och melodi och framträder som en 
av de få kvinnliga trubadurerna i Sverige – vid en del framföranden har 
professionella musiker arrangerat hennes kompositioner. Tonsättare har 
inspirerats av hennes dikter och komponerat musik till t ex Röster i 
mänskligt landskap. Till Camilo Torres och revolutionen i Latinamerika, ett 
politiskt oratorium i samarbete med den norske tonsättaren Alfred Jansson 
1969, och till Skapelse utlämnad, ett ekologiskt oratorium där tonsättaren 
heter Åke Eriksson, 1986. Men det är inte bara de konstnärliga och 
genremässiga gränserna som överträds eller de kulturella positionerna; 
Elisabet Hermodsson knyter dessutom ihop konst och vetenskap, religion 
och politik, feminism och miljöfrågor i sina artiklar och uppsatser, sitt 
måleri, sin lyrik och sina övriga projekt. Att hon, som kvinna i Uppsala, 
dessutom angriper invanda akademiska synsätt gör inte saken 
lätthanterligare. 

Varifrån kommer då denna mentala rörlighet?  
Elisabet Hermodssons släktbakgrund på faderns sida, en konservativ 

bondemiljö, rymmer tydliga konstnärliga inslag som konst och musik. 
Fadern däremot var en mångsysslare, uppfinnare och småföretagare, men 
uppfinningarna kom för tidigt för att de skulle bli lönsamma projekt. Hans 
mångsidighet är frapperande, vilket syns i de projekt han sysslar med: 
teknik, stadsplanering, miljöfrågor och arkitektur och han kommenterar i 
skrift en del aktuella problem. Hos dottern Elisabet ger sig likaså 
intellektuell rörlighet och mångsidighet tillkänna men även konstnärlig 
uttrycksförmåga som visar sig i dans, bildkonst, dramatik, lyrik och 
musik.  

Vid en av de resor som bergsingenjör Harald Hermodsson företog till 
Tyskland, träffade han sin blivande hustru, Amalie Fausel. Hennes 
bakgrund i Syd-Schwaben och den pietistiska kolonin Wilhelmsdorf har 
med stor sannolikhet bidragit till dottern Elisabets speciella kristet-
socialistiska engagemang, vilket genomsyrar mycket av hennes 
konstnärskap, kanske allra mest synligt i artiklarna från 1960- och 1970-
talen – en del är publicerade i Rit och revolution, Synvända samt Ord i 
kvinnotid. 

De första pietisterna som grundade Wilhelmsdorf 1824 arbetade hårt 
och ägde en äkta fromhet vilket imponerade på den i övrigt katolska 
omgivningen. Dessa kände skepsis inför nybyggarna, som liksom de första 
kristna levde i ett ”solidarium”, utan enskild egendom och med gemensam 
kassa. De tog sig även an föräldralösa barn, mentalt och fysiskt 
handikappade, frigivna kvinnor och barn till ogifta mödrar. Ledstjärnan 
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var alltså inte bara fördjupning i Guds ord, ”collegia pietatis”, utan också i 
hög grad praktiskt arbete för medmänniskorna, ”praxis pietatis”.44

När Elisabet Hermodssons mor, Amalie Fausel, lämnade den tyska 
miljö hon tagit djupa intryck av och så småningom planterades in i den 
svenska uppsaliensiska kunde hon ofta bli illa till mods av den 
lärdomshögfärd och de sociala skrankor hon där tyckte sig uppleva. Det 
resulterade i en känsla av främlingskap och hemlängtan till andan i 
Wilhelmsdorf. Människokärlek var det högsta idealet för henne. Sång och 
spel, dans och måleri var bara en vacker lek utan allvar. Människans plikt 
var att göra det goda, ansåg hon. Det var det enda som verkligen betydde 
något, till skillnad från begåvning och skönhet.45 Detta medmänskliga 
ansvarstagande planterades tidigt in i Elisabet genom moderns Martha-
religion, och kunde då tidigt visa sig som en sorts skuldkänsla, något hon 
även bar med sig senare i livet. Moderns ideal var förstås ofta svåra att 
bejaka för ett barn. Tidigt blev det t ex kontroverser mellan Elisabet och 
hennes mor beträffande kläder. Elisabet ville vara fin och speglade sig 
gärna i klädskåpets spegel, vilket slutade med att modern målade över 
spegeln. 

Trots att det, efter tidens sedvänja, rådde en patriarkalisk anda i 
hemmet, hade ändå Amalie Hermodsson ett visst kvinnomedvetande. Hon 
var engagerad i ”Fred och Frihet” och reagerade häftigt mot nazismen, 
hade tidigt fått inblick i sociala orättvisor och var även för kvinnliga 
präster. 1955 reagerade hon t ex skarpt inför kvinnoprästmotståndet i 
Sverige och skrev till en domprost och undrade om han satt sig in i vad det 
betydde att Guds enfödde son var avlad av den helige ande: ”ingen jordisk 
man fick avla honom men en jordisk kvinna fick föda honom”.46

I Elisabet Hermodssons barndomshem fanns således många 
ingredienser som hon både tog till sig och revolterade mot. Som litet barn 
reagerade hon mot den auktoritära andan och upplevde sig möta 
”otålighet, hårdhet för minsta förseelse, orimliga bestraffningar”. Hennes 
äldre bröder, födda 1916 och 1919, känner inte igen sig helt i denna bild, 
men hade kanske stöd av varandra på ett annat sätt än lillasystern som var 
mer utlämnad åt de vuxna och kunde känna sig kränkt och kringskuren 
som barn.47  

På 1940-talet hade nog alla i familjen en mer harmonisk tid 
tillsammans. Ekonomin var i balans, fadern hade övertagit tidningen 
Triumf, vars skötsel samtliga i familjen deltog i, fast med blandade känslor. 
”Vi skämdes lite grand för tidningen, den var så pekoralistisk. Men jag 

 
44 Heinrich Gutbrod, (1983), Wie es anfing…Zieglersche Anstalten e. V. 
Kinderheim Hoffmanhaus, Ev. Brüdergemeinde Wilhelmsdorf, s 2-22. 
45 Elisabet Hermodsson, ”Självporträtt”, i Läs-Femina nr 2, 1980, s 21-23. 
46 Brevet med de citerade raderna finns i förvar hos Elisabet Hermodsson, 
Uppsala.  
47 Se ovan nämnda artikel i Läs-Femina, s 22 och brev från Lars Hermodsson och 
Olle Hermodsson, i uppsatsförfattarens ägo. 
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lärde mig förstå och älska det äkta pekoralet. Det som skapas ur stora och 
mäktiga känslor i konflikt med kunnande och sinne för proportioner och 
versmått”, säger Elisabet Hermodsson i en intervju.48 Familjen hade flyttat 
till en större våning vid Österplan i Uppsala där man ofta hade trevliga 
tillställningar med musik och sång. Elisabet blev snart en musikalisk 
medelpunkt inte minst med Birger Sjöbergs visor som hon gärna 
framförde.  

Men även som gymnasist 1943-1947 förstärktes Elisabet Hermodssons 
känslor av kringskurenhet; det fanns inte plats för ifrågasättanden i skolan 
och hon tyckte illa om den tävlingsmentalitet som rådde. Trots detta fick 
hon goda betyg och det fanns ljuspunkter: hon höll på med rytmikstudier, 
medverkade i studentföreningen Artis Amici och var en begåvad 
skådespelerska inom skolteatern, enligt regissören Göran O Eriksson som 
minns henne därifrån.49

Åren efter studentexamen 1947 var händelserika för Elisabet 
Hermodssons del. Hon var upptagen av en treårig rytmikutbildning vid 
Institut Jaques-Dalcroze i Stockholm, läste franska i Uppsala och var med i 
studentteatern i Stockholm (ett tag funderade hon även på att söka in vid 
Dramatens elevskola). Hon började dansa för Birgit Cullberg och avbröt av 
den orsaken sina rytmikstudier efter ett och ett halvt år. Efter en knäskada 
blev hon tvungen att även avbryta sina dansstudier, men höll sitt intresse 
levande nu med inriktning på Birgit Åkessons dansideal. Mellan 1950 och 
1951 läste hon teoretisk filosofi vid Stockholms Högskola och började 
teckna och skriva dikter, blev medlem i Clarté och var med i den litterära 
gruppen ”Metamorfos”, där hennes litterära försök rönte uppskattning. 
Stig Carlson uppmuntrade henne att skriva vidare och hon fick sina första 
dikter publicerade i Utsikt, nr 1, 1950.  

1952 gifte hon sig och fick en dotter, Ylva, men snart gick äktenskapet 
sönder. En ny utbildning vid Konstfackskolans avdelning för reklam och 
bokhantverk tog vid, och hon utexaminerades därifrån 1957. Föräldrarna 
stödde henne ekonomiskt och praktiskt men hon dubbelarbetade och 
upplevde en synnerligen påfrestande tid som småbarnsmamma och 
familjeförsörjare. Att teckna och måla blev då läkedom för själen.  

En vändning inträffade 1956 då hon gifte sig med den då redan 
etablerade konstnären Olle Hellström. Året därpå föddes hennes andra 
dotter, Lis. Omgivningen var inställd på att hon skulle vara till hands och 
sköta allt och det blev mycket svårt att få tid till det egna konstnärskapet. 

 
48 Citatet är hämtat ur Förebilder (1981). Red Inga-Lill Valfridsson och Ulla 
Lemberg, Stockholm: Rabén & Sjögren, s 81.  
49 I brev från Göran O Eriksson, Stockholm, den 13.1. 1984 minns han ”en 
utstrålning av ensamhet och oberörbarhet” hos henne. Hans omdömen om henne 
som skådespelerska är odelat positiva: ”Hon var en begåvad skådespelerska.  
På scenen var hon skyddad och fri, elegant och rytmsäker och mycket vacker.  
Vi spelade Siwertz’ ”Ett brott” i skolteatern; där gjorde hon Maria, medan förre – 
då blivande – utrikesministern Hans Blix spelade hennes far.” Brevet i min ägo.  
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Trots att hon led av svår ångest lyckades hon få till stånd ett flertal 
konstutställningar: hon deltog i Stockholmssalongen 1958, i Svenska 
konstnärinnors samlingsutställning på Hamburgs Museum 1959, Unga 
Tecknare på Nationalmuseum 1959 och hade dessutom egna 
separatutställningar på Galleri Petra i Stockholm 1959 och i Uppsala på 
Universitetets Konststudio samma år. I utställningskatalogen till hennes 
separatutställningar finns dikter som hör ihop med vissa bilder.50 En av 
dikterna är en figurdikt och man märker att en del av dikterna anknyter 
till en kristen föreställningsvärld, som hon nu började närma sig. Hon 
gjorde också en sammanhållen svit av bilddikter till Gunnar Björlings 
dikter, vilken utkom i bokform 1959. 

Under hösten 1960, när hon själv var 33 år, dog båda hennes föräldrar 
med kort tids mellanrum. Allt detta, egna personliga upplevelser och 
studieperioden av rytmik och dans, teater, bokstavskonst, teckning, måleri 
och lyrik, utgjorde grogrund för Elisabet Hermodssons arbete med 
bilddikter och resulterade i debutsamlingen Dikt-ting 1966. Det 
innehållsliga i förening med formen bär spår av uppror, men också av lek, 
solidaritet med den minsta lilla människan och eget religiöst sökande. 

Hur var då det konstnärliga klimatet i Sverige under denna tid?  
Under 1950-ägde ett fruktbart samarbete rum mellan Birgit Åkesson, Karl-
Birger Blomdahl och Erik Lindegren, vilket resulterade i flera baletter. I 
tidskriften Prisma (forum för litteratur, musik, bildkonst, arkitektur, teater, 
film och dans) för vilken Erik Lindegren var redaktör fördes en livaktig 
debatt, där syftet var kultursyntesen. Mycket som där diskuterades var 
nära släkt med tankar som Elisabet Hermodsson inspirerats av: Jaques-
Dalcrozes tankar där rytmiken ses som bas för alla kulturmanifestationer, 
vetenskap såväl som konst, samt inte minst det starka betonandet av det 
inre lyssnandet. Själv säger hon t ex om arbetet med en speciell tavla som 
hon målade under 1950-talet 

 
jag arbetade som i en vaksamhet – jag försökte vara ärlig 
mot den inre rörelsen så att varje penseldrag skulle vara en 
följd av den och inte av avvägningar (rörelsen dikterar och 
det spår rörelsen ger på duken äger i sig en logik som jag 
låter nästa penseldrag vara lyhört för)51

 
och Birgit Åkesson formulerar sig tidigare i Prisma mycket likt om sin egen 
fria dans: 

 
För mig gällde det ända från början att medelst rörelser ge 
uttryck åt en inre värld, som inte kunde omsättas i ord. 
Formen blev en inre angelägenhet. För mig är dansen ett 

 
50 Utställningskatalog. Uppsala Studenters Konststudio, 14-22.11 1959. 
51 Elisabet Hermodsson, ”Syn och synpunkt” (1962), i Rit och revolution (1968), 
Stockholm: Rabén & Sjögren,  s 103. 
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slags diktande genom rörelsen. Den kan vara av lyrisk 
eller dramatisk karaktär. Gestaltningsmöjligheterna är 
nästan obegränsade. Det är det inre motivet som avgör.52

 
Det viktiga för Birgit Åkesson är inte att arbeta tematiskt, utan det är 
”rinnandet självt, kraften som genomsyrar dansens olika moment”. 

Kraften betonades även av Jack Lindsay som i ett Prisma-nummer från 
1949 fokuserar på dansens rituella funktion. Danskraften inkorporerades 
genom stamsamhällets upplösning i schamanen, betonar han, och sången 
fick en illustrerande uppgift, vilket så småningom ledde till dramats 
födelse. Han sammanfattar artikeln med orden: ”Hela det komplex av 
krafter som förts samman av den primitiva dansen upplöses i olika konster 
och vetenskaper”.53

Jean-Louis Barrault manar i en senare årgång54 till teaterns krav på 
skådespelare, vilka innebär en gruppsolidaritet av närmast rituell karaktär. 
Alf Sjöberg kommer in på liknande tankegångar i ett efterföljande nummer 
och man kommer återigen att tänka på schamanens roll då han beskriver 
regissörens uppgift: 

 
Det gäller att frambesvärja ett liv utanför det synliga, att 
med alla medel suggerera och väcka ett språk, som är 
vältaligare än ordens, att frambesvärja det osynliga livet 
mellan tingens fasta former. (---Regissören) måste inviga 
medspelarna i spelets underjordiska liv.55

 
Den moderna konsten har behov att skaka av sig kultur och civilisation 
och komma i kontakt med mer ursprungliga krafter och det var just sådant 
man reflekterade över i Prisma. Beträffande bildkonsten kunde man läsa 
följande: 

 
Det är skäl att erinra sig att konst över huvud taget allra 
först skapades med vår egen kropp som levande bild, i de 
uråldriga riternas rytmiska uppträdanden. Närmast denna 
levande bidlfiguration kom så ornamentiken, rytmen 
friställd och skild från kroppen som ett embryo till den 
statiska bilden i gängse mening. Över de friställda och 
gudomförklarade bildernas seger och nederlag har vi nu 
åter nått in i oss själva.56

 
52 Birgit Åkesson, ”Min syn på den fira dansen”, i Prisma, nr 6, 1949, s 83. 
53 Jack Lindsay, ”Den primitiva dansen”, i Prisma, nr 6, 1949, s 6. Översättning av 
Rut Hillarp. 
54 Barrault refereras och citeras av Erwin Leiser i ”Dramats trollkrets”, Prisma, nr 
4, 1950, s 63f. 
55 Alf Sjöberg, ”Regi på 50-talet”, i Prisma, nr 5-6, 1950, s 18-23. 
56 Walter Dickson, ”Inledning till en modern estetik”, i Prisma, nr 6, 1948. 
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Det är Walter Dickson som prövar en ny estetik, en pånyttfödelse av den 
modernistiska konsten. Samma år, 1948, utkom i Frankrike Jean Bazaines 
bok om vår tids måleri, Notes sur la peinture d´aujourd´hui och i svensk 
översättning 1950. Den kom att spela en viktig roll för Elisabet 
Hermodssons syn på konsten. Hon refererar till honom i sin uppsats 
”Konst som rit”, 1962, och man förstår att hans inflytande är stort, 
eftersom hon tar till sig hans tankar helt och fullt. ”Dès que l´art cesse 
d´être purement magique, d´être un rite, il cesse d´agir directement sur le 
social”, säger Bazaine i originaltexten. Själv avslutar hon sin uppsats: 

 
Om man ser konsten som en rituell handling får man en 
princip för en annan aspekt på publiken – att den 
nämligen är medverkande i dramat, konstverket på ett 
faktiskt sätt, inte bara i psykologisk mening medverkande 
till att göra aktörens gestalt levande för sig eller läsa in en 
sol i en rund färgyta, utan medverkande i en kamp mellan 
onda och goda makter, medverkande i tillblivelsen av en 
gestalt och ”en vilja i världen”.57

 
Elisabet Hermodsson refererar till mycket annat i samtiden: den primitiva 
konsten och riten, Jackson Pollock, action painting, happenings. Själv 
medverkar hon i happenings på Moderna Museet, är aktiv både i den 
profana offentlighetens kulturdebatt som den förs i DN, UNT, Paletten, Ord 
och Bild, Lyrikvännen, och i den kristet influerade Vår lösen. Hon är 
initiativtagare till konferensen ”Konst som rit” i Uppsala och Sigtuna 1964 
med många kända medverkande och deltagare. Vad hon där betonar är 
framför allt konsten som gemenskapshandling. Kyrkan har en mycket 
viktig roll för den moderna konstens rituella tendenser, menar hon i ett 
anförande vid konferensen: 

 
De moderna konstformerna blir antingen nostalgiska 
imitationer av primitiva kulturers barfotadanser eller 
mondäna playboyparties om inte gemenskapsformen är 
till för att tjäna vissa värden, som upplevs som evigt 
giltiga och obetingade i det betingade och tillfälliga som 
vår kulturs speciella form är. Det är dessa obetingade 
värden som är sacra. Och utan detta sacra som 
konstskapandets mitt, puls och innebörd blir det rituella 
bara ett konstgrepp utan djupare innebörd för samhället.58  

 
57 Elisabet Hermodsson, ”Konst som rit” (1962) i Rit och revolution. (1968) 
Stockholm: Rabén & Sjögren, s. 139. 
58 Icke publicerat anförande ”Konst som konvention och konst som rit” av Elisabet 
Hermodsson, som hon höll vid inledningen av konferensen ”Konst som rit”, som 
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Tidigare har nämnts om de olika värdesystem som fanns i Elisabet 
Hermodssons Uppsala-miljö och som hon reagerade mot. Under sina 
filosofistudier vid Stockholms universitet där en positivistisk-analytisk 
anda rådde kände hon sig ytterligare kringskuren. Susan Langers 
Philosophy in a New Key. A Study in the Symbolism of Reason, Rite and Art, 
1942, kom att bli en viktig motvikt och inspirationskälla. I en återblickande 
artikel 1983 beskriver hon sina livsbetingelser vid denna tid: 
”Härskarsystem” av olika slag ger henne ”andningssvårigheter”.59 Det 
gäller det borgerliga klimatet i hemmet, såväl som påbjudna 
förhållningssätt inom filosofiområdet och i religiösa sammanhang. 

Stort inflytande på Elisabet Hermodsson kom den franska författaren 
Simone Weil att få. Hon överskred i sin radikalism många gränser inom 
filosofi och religion och stimulerade, och inte minst provocerade, många 
intellektuella i sin samtid. För Elisabet Hermodsson blev Simone Weils 
tankar om ”storhet” också en brygga över till moderns syn på de understa 
i samhället och solidariteten med dem. 

Konsten kunde erbjuda henne möjligheter för personligt sökande och 
verktyg för uppror mot normerande och stelbenta system. Där sökte hon 
”förtätning” och ville undkomma ”intellektualismens verklighets-
klyvning”.60 En som bevittnade detta sökande var Olov Hartman, som ofta 
samarbetade med henne. Han beskriver henne i en återblick 1982: 

 
hon sökte alltid efter den adekvata formuleringen, ofta 
med ett slags kringgående rörelser och en viss yvighet till 
hon fått fram vad hon ville säga. Hon bände i språket som 
om hon inte fick rum – och så mycket är säkert att hon inte 
fick rum i den s k Uppsalafilosofin som hon senare i flera 
böcker avhånade för dess anemiska förhållande till 
verkligheten. 

   Hennes förhållande till verkligheten var sannerligen 
inte anemiskt. Hon sökte efter kontaktytor med den utan 
att någonsin bli nöjd, hon målade – och det är egentligen 
hennes yrke – sjöng, deklamerade, dansade och spelade 
kyrkospel. På sextiotalet började hon också skriva lyrik, så 
jag råkade bli vittne till en skalds födelse.61

 
I samarbetet med Olov Hartman på Sigtunastiftelsen och som mångårig 
medarbetare i tidskriften Vår lösen kunde hon möta en annan offentlighet 
än den på dagstidningarnas kultursidor. Där kunde stimulerande och 

 
hölls i anslutning till ärkebiskopssätets 800-årsjubileum 1964. Originalet finns hos 
Elisabet Hermodsson och fotokopia av det hos mig. 
59 Elisabet Hermodsson, ”Gud i konsten” i Paletten 1983:3, s 4. 
60 ”Intellektualismens verklighetsklyvning”, Vår lösen årg 55, nr 6, s 276-278. 
61 Olov Hartman (1982), Fågelsträck. Stockholm: Rabén & Sjögren, s 283. 
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nyskapande diskussioner föras, även om man även där kunde reagera på 
alltför djärva experiment.62 Samtidigt kan man befara att det Hedenius-
präglade Uppsala och det i stort sett sekulariserade svenska kulturlivet 
inte i någon större utsträckning tog del i dessa diskussioner och inte heller 
noterade dem nämnvärt. 

När Elisabet Hermodssons första böcker utkom, Dikt-ting, 1966, och 
Mänskligt landskap orättvist fördelat, 1968, föreföll de ligga alldeles rätt i 
tiden. Den senare boken lovordades av kritiker som hennes verkliga 
genombrott, men man skall då veta att hon flera år tidigare hade försökt få 
boken förlagd utan framgång. Då var den före sin tid, men 1968 hade tiden 
hunnit ifatt. Detta gäller även debutverket med bilddikter 1966 där flera av 
bilddikterna publicerats tidigare. Stig Carlson skriver i ett företal till Dikt-
ting, där han karakteriserar dikt-tingen som ”kristallisationer av bild och 
dikt”, att Elisabet Hermodsson med sina handskrivna dikt-ting blåser liv i 
en gammal tradition, illuminationen, och samtidigt skapar en ny helhet. 
Bildelementet fördjupar läsupplevelsen och gör den mer komplex. 
Innehållet från ”kristen urtid” och ”den mest svidande nutiden” skapar 
samband, menar han, och han ser henne faktiskt som pionjär i vårt land för 
en bilddiktning som ligger före konkretisternas ”tabulatorpoesi”.63

Det är sambandsskapandet, formandet av en ansvarstagande helhet, 
som är drivkraft i Elisabet Hermodssons konstsyn. Den går i somliga 
stycken rätt väl ihop med det estetiska klimatet på 1960-talet, då ”den 
gamla drömmen om allkonstverket” upplevde ”en yrvaken renässans”. Så 
formulerar sig Nina Burton i Den hundrade poeten. Tendenser i fem decenniers 
poesi (1988) om denna period.64 Den går också väl ihop med det politiska 
engagemang som får en kulmen internationellt och nationellt kring 1968. I 
DN recenseras hennes bok som ”ett genombrott, en känslostark intelligent 
och upprörande bok”,65 och i SvD noteras hennes vänsterkristna 
engagemang ”som stöder sociala upprorsrörelser” samtidigt som hon 
bedöms som ”fri från puritanism och enögd moralism”.66 I Vår lösen tas 
dikten ”postgiro” som exempel ur samlingen på ”analytisk livs-
åskådningsdikt med oerhörd intellektuell och emotionell skärpa” och 
recensenten sammanfattar: ”Det religiösa allvaret och det sociala ansvaret i 

 
62 Ett sådant exempel kan tas från 1966 då ”målarvespern” ägde rum i Sigtuna. 
Nils-Gösta Ekman refererar om detta i artikeln ”Liturgiska experiment” i Vår 
lösen nr 8, 1966 och berättar där att Olov Hartman som såg en del av 
förberedelserna till vespern bad Elisabet Hermodsson att låta några av de mer 
provokativa inslagen utgå. Så gjordes, men Svenska Dagbladet skrev trots detta 
dagen därpå om ”uppklistring av utmanande affischer, nakenbilder och 
sensationella löpsedlar”, vilket stämde Manfred Björkquist på mycket dåligt 
humör. 
63 Stig Carlson i företalet till Dikt-ting (1966), Göteborg: Zindermans förlag, s 6. 
64 Nina Burton (1988), Den hundrade poeten. Tendenser i fem decenniers poesi, 
Stockholm: FIB:s lyrikklubb, s 125.  
65 Lars-Olof Franzén, DN, 6.5.1968. 
66 Lars-Olov Ullén, SvD, 18.4.1968. 
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en internationell medvetenhet har aldrig tidigare förenats så starkt i 
svensk diktning”.67

Mänskligt landskap orättvist fördelat innehåller till skillnad från Dikt-
ting inga bildelement (bortsett från omslaget som är illustrerat av Elisabet 
Hermodsson) och är väl därför mer lättsmält för en bredare publik. Som en 
kuriositet kan nämnas att boken även rymmer en liten EP-skiva, enligt 
tidens sed, där några av dikterna läses med viss musikbeledsagning. En 
del ur diktsamlingen utgör senare tillsammans med nyskrivna delar 
stommen i hennes politiska oratorium 1969, Röster i mänskligt landskap. Till 
Camilo Torres och revolutionen i Latinamerika.  

I arbetet med oratoriet och under uppförandena på olika platser i 
Sverige kommer en ny sida att utvecklas hos henne. På sätt och vis är detta 
nya en reaktion på ”kravet på det dokumentära” och tröttheten att 
ständigt vara ”sysselsatt med de eviga skuldplågorna att vara i-
landsmänniska, västerländsk vällevnadsmänniska… vara fel människa i 
rätt tid”.68 Musiker och skådespelare, sommaren och den goda stämningen 
lockade henne nämligen att sjunga några av sina visor och stärkt av 
kamraternas entusiasm började hon komponera visor igen. Det resulterade 
1973 i en visskiva, Vad gör vi med sommaren, kamrater? och andra visor från 
Fårö, hav och människa. Den följdes 1974 av Disa Nilsons visor. Visor om 
sommaren, samhället, mannen och universum som även utkom i bokform 
samma år. Kanske är det dessa och senare inspelningar och inte minst 
Elisabet Hermodssons egna framträdanden som trubadur som gjort henne 
mest känd för en bredare publik. När Ulf Lundell för några år sedan 
använde formuleringen ”vad gör vi med sommaren, kamrater?” i en av 
sina sånger var han möjligen inte ens medveten om att han lånat 
formuleringen från Elisabet Hermodsson, så naturligt har den införlivats i 
mångas självklara referenser. En annan formulering som många tagit till 
sig är nog också (Disa Nilsons ambition) att vara ”diagonal”. 

Det är det lekfulla och sinnliga, som bejakas i dessa visor, en reaktion 
mot de ideologiska kraven både utanför och inom henne själv. Men det 
innebär därmed inte att visorna speglar total verklighetsflykt. Dagspolitik 
och existentiella frågor finns med i flera av dem och Disa Nilson är ett alter 
ego som inte drar sig för att ta upp frågor om manligt och kvinnligt, miljö, 
byråkratiskt krångel – omväxlande med sommarens frihet och kärlekens 
glädje och svårigheter. I denna Birger Sjöbergska pastisch skapar Elisabet 
Hermodsson med sin Disa Nilson-figur en alldeles egen och självständig 
kontrast till Frida-gestalten. Hon säger själv att det var  

 
i älskvärd polemik med den vördade Birger Sjöberg /jag/ 
framförde min retsamma Disa. En figur skapad av min 
tankes flykt då jag vandrade på min sommarö och tyckte 

 
67 Benkt-Erik Hedin, Vår lösen, nr 4, 1968. 
68 ”Ur dagboken 69-74”, Göteborgs kammarkör 1963-1988, utg Bo Ejeby, 
dedicerad till Gunnar Eriksson, 1988,  s 56. 
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att jag måste befria mitt kvinno-jag ur en fångenskap. Och 
med att använda pekoralet som medvetet stilgrepp kunde 
man, upptäckte jag, både uttrycka min solidaritet med den 
lilla människan och kasta ett löjets skimmer över den högt 
uppsatte. 69

 
Med humorns medel kritiserar hon på ett förlösande sätt en mängd 
företeelser i det svenska samhället, som med allvarligare formspråk nog 
skulle ha väckt irritation och rentav vrede. Det fick hon däremot känna på 
senare när hon med starkare kvinnomedvetande och ett allvarligare språk 
skrev lyriksamlingen Gör dig synlig som publicerades 1980. Men innan dess 
hade mycket hänt.  

En viktig milstolpe var essäsamlingen Synvända, 1975, en samling 
uppsatser som innehåller ett ambitiöst program för att hejda en destruktiv 
utveckling för människor och natur. Genom en ”synvända” på framförallt 
den moderna experimentella naturvetenskapens område vill Elisabet 
Hermodsson nå fram till en ny världsbild ”som är funktionellare till synen 
på människan som en helhet av kropp och ande och till uppfattningen om 
jorden som en skapelse där människorna är medansvariga och 
medskapande i förvandlingarna”.70 Hennes tankar om att integrera 
miljöintressen och naturvetenskap med etiska normer och politiskt 
handlande fick knappast genomslagskraft 1975, men hennes bärande idéer 
föregriper paroller som några år senare blev allmängods i den radikalt 
orienterade samhällsdebatten. När t ex G H von Wright tolv år senare 
utkom med den uppmärksammade Vetenskapen och förnuftet hade en mer 
genomgripande vägröjning och ”synvända” faktiskt ägt rum (ordet 
synvända används också tämligen naturligt numera, utan att man alltid 
tänker på dess upphovskvinna). 

En ny diktsamling såg dagens ljus 1975, genom markens röda väst. 
Dikter, dagboksblad, som faktiskt föreföll vara en reträtt från den tidigare 
inslagna emancipationsvägen, men flera uppsatser senare talar sitt tydliga 
språk att kvinnomedvetandet ändå funnit näring och växt sig starkt genom 
inspiration från bl a Elin Wägners Väckarklocka, Erich Fromms Det glömda 
språket som lett vidare till J J Bachofens Das Mutterrecht och andra. 
Livgivande för sådana idéer var hennes vän, Emilia Fogelclou. En annan 
vänskap som betytt mycket var den med Karin Westman Berg och 
likasinnade med intresse för studier i kvinnofrågor. När Ord i kvinnotid. 
Essäer, polemik och dagliga blad utkom 1979 kunde man där finna verkligt 
sprängstoff: konturer till en kvinnlig gudsbild och en sorts jungiansk 
ekofeminism, som innebar att hon kunde knyta ihop sin synvända med det 
kvinnoperspektiv som hon företräder. 

 
69 Elisabet Hermodsson, ”Självporträtt”, Läs-Femina nr 2, 1980, s 23. 
70 Elisabet Hermodsson (1975),”Synvända”, Synvända. Stockholm: Rabén & 
Sjögren, s 151. 
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Man kunde tro att 1970-talet med kvinnodikt och miljödikt en masse 
skulle berett marken för en diktsamling av Gör dig synligs kaliber när den 
kom 1980, men många manliga recensenter – och kvinnliga – värjde sig för 
vad de uppfattade som hennes emotionellt laddade feministiska 
engagemang. Med 2005 års glasögon ter sig samlingen inte särskilt hotfull. 
Men visst är den en uppgörelse med ”hat avund materiens sönderdelning” 
som kan ses som den onda frukten av patriarkatets vinningslystnad, 
representerad av tekniker, forskare, politiker och industrimagnater. 
Undantaget är Kristus, som lärt av ringa och föraktade kvinnor, 
exemplifierade av den samaritiska kvinnan och äktenskapsbryterskan, att 
det är genom ödmjukhet och försoning som människor blir jämlikar. En 
kvinnomakt i vardande skall åstadkomma det som Kristus inte förmådde: 
den totala förlåtelsen. Mansbilden i Gör dig synlig är dock inte så entydig 
som somliga kritiker ville göra gällande. I flera dikter ryms implicit det 
positiva mötet mellan mannen och kvinnan – ett ömsint tal mellan ett Jag 
och ett Du. 

I Stenar skärvor skikt av jord 1985 är tonen lågmäldare. Visserligen talas 
om en ”förrådd och glömd värld” syftande på en kvinnovärld med dess 
värderingar, men det feministiska budskapet är nedtonat. Recensionerna 
på denna diktsamling var övervägande positiva. En lång dikt, ”Genesis”, 
fångar särskilt intresset och  avviker markant från de övriga dikterna. I 
den läggs inget mindre än en alternativ skapelseberättelse fram. I en 
omarbetad och utvidgad form används denna dikt senare som grund för 
ett ekologiskt oratorium, i samarbete med tonsättaren Åke Eriksson. Det 
fick namnet Skapelse utlämnad, och torde kunna ses som krönet på Elisabet 
Hermodssons diktning. Uppförandet ägde rum i maj 1986 vid firandet av 
Uppsala stads 700-årsjubileum. I denna alternativa skapelseberättelse 
möter vi en kvinnlig gudom, förrådd och förnekad, som trots allt skall 
inleda en ny tidsålder. Manliga och kvinnliga värderingar ställs emot 
varandra, men i ett insiktsfullt samspel mellan man och kvinna. Det hela 
sker i universitetsaulan i Uppsala, en manligt dominerad vetenskaps 
högborg. Med detta uppförande där och då synes faktiskt 
gränsöverskridandet fira en triumf och viljan vara stark till dialog mellan 
olika värderingssystem. Kanske närmar man sig en syntes? Har tidsandan 
blivit mer öppen för alternativa tankegångar? Det gäller nu inte Elisabet 
Hermodssons författarskap, som redan rymmer sådant, utan framför allt 
den offentlighet i vilken det mottages. 

Var Elisabet Hermodssons modell av gränsöverskridande då äntligen 
tillåtet vid denna tid? Både ja och nej. 

Som framgått har det visat sig viktigt att vara i takt med tiden; är man 
tidigt ute kan man lätt råka ut för motstånd. Ifrågasättanden av gängse 
värderingssystem bedöms ofta vara ”på tvären” i stället för ”diagonala” 
(som Disa Nilsons visioner ville vara), om inte idéerna hunnit mogna 
tillräckligt länge. Det är också viktigt att rätt person, gärna manlig, gör 
uttalanden när tiden är inne. I landet Lagom vill man gärna undvika starkt 
engagemang (i all synnerhet den kvinnliga rösten anses då ofta högljudd) 
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och man vill inte heller bli serverad för många saker på en gång 
(helhetsvisioner, mångkonstnärskap t ex) om det inte är le dernier cri. Men 
vill man ifrågasätta samhälleliga företeelser är humor och ironi ofta en 
framkomlig väg. Att tala med Disa Nilsons röst visar sig vara ett 
lyckosamt grepp. Liknande reaktioner har många upplevt och inrättat sig 
efter, inte minst kvinnliga författare.71 Men även beträffande ironi måste 
viss försiktighet iakttas för att ”tillåtas”, kan man konstatera. Kristina 
Lugn kan tjäna som ett exempel, där ironin drivs till sin spets och upplevs 
som provokativ. 

Mycket mer kunde skrivas om Elisabet Hermodssons författarskap 
framåt i tiden, men jag väljer att stanna vid en punkt där slutligen tillåtelse 
och legitimitet, till skillnad från mer blandade reaktioner tidigare, 
förknippas med hennes verk. 

 
Ebba Lindqvist (1908-1995) 
Ebba Lindqvist föddes 1908 och var alltså drygt 19 år äldre än Elisabet 
Hermodsson. En del yttre omständigheter har författarna gemensamt. 
Båda föddes i Göteborg men växte upp på andra platser: Hermodssons 
flyttade efter några år i Göteborg till Uppsala, och familjen Lindqvist 
bodde i Grebbestad i norra Bohuslän. Båda hade äldre bröder (Ebba 
Lindqvist hade även en äldre syster) och var yngst i syskonskaran. 
Uppsala utgjorde miljön för en del av deras studietid och båda var under 
en tid med i Clarté. Som gifta födde båda kvinnorna två döttrar, Ebba 
Lindqvist senare även en son. Föräldrarna var viktiga personer i deras liv 
och mödrarna kom, inte oväntat, att mer eller mindre prägla deras 
kvinnobild. 

Flera kompositörer har tagit sig an deras lyriska verk, men Elisabet 
Hermodsson har även, till skillnad från Ebba Lindqvist,  själv komponerat. 
De har båda skrivit en del dikter om konstverk, ekfraser. Som tidigare 
framgått är Elisabet Hermodsson själv utövande bildkonstnär, vilket 
däremot inte Ebba Lindqvist var.72 Båda har varit yrkesarbetande mödrar 
och hustrur och har i sin konstnärliga gärning behandlat kvinnorollen i sin 
tid. Havet betyder mycket i bådas diktning, men allra mest för Ebba 
Lindqvist. Intresset för den minsta lilla brodern/systern är stort och båda 
håller sig till en omvänd värdeskala i samhället, d v s synen på storhet är 

 
71 En relativt nyutkommen bok i detta ämne är Lars Elleström (2005), En ironisk 
historia: från Lenngren till Lugn. Stockholm: Norstedt. 
 
72 På Vår Gård i Saltsjöbaden utanför Stockholm finns en staty, Svallek som under 
flera år har tillskrivits Ebba Lindqvist (dokumenterat i tre böcker). Man trodde 
alltså i vissa kretsar att Ebba Lindqvist även var skulptris. Så är emellertid inte 
fallet. Vid mina efterforskningar har det framkommit att konstnären i stället är 
Ebba Hedqvist och inte alls Ebba Lindqvist. Man har helt enkelt avläst namnet på 
statyns sockel felaktigt! Efter mitt påpekande har detta ändrats. 
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inte den gängse. Storhet finns ofta i det lilla och förbisedda och ett socialt 
patos finns i mer eller mindre uttalad form hos båda diktarna. 

Likheterna är som synes många, men även olikheterna, och det är 
faktiskt en ren slump att jag kommit att sammanföra dessa författarskap 
för att belysa hur man mottagit dem. Deras gränsöverskridanden ser också 
till stor del olika ut. 

Ebba Lindqvist växte upp vid havsbandet i Grebbestad, som nämnts 
tidigare. Båda Ebba Lindqvists föräldrar var folkskollärare och även hon 
själv liksom hennes äldre syster valde lärarbanan: systern blev folkskol-
lärare och Ebba Lindqvist gymnasielärare (under lång tid vid Sigrid 
Rudebäcks gymnasium för flickor i Göteborg, där hon själv tagit studenten 
en gång). 

Ebba Lindqvists år i Uppsala blev betydelsefulla. Där mötte hon 
genom sina studier en ny värld och gjorde många bekantskaper som blev 
viktiga för henne. Åren 1927-1929 tillbringade hon som student där, och 
när hon slutligen 1933 avlade sin filosofie ämbetsexamen vid Göteborgs 
högskola ingick i den ämnena tyska, franska, litteraturvetenskap, nordiska 
språk och psykologi. Hon blev på ett tidigt stadium vän med den åtta år 
äldre Karin Boye, som läste hennes dikter (t o m renskrev dem), och 
uppmuntrade henne att ge ut dem. Debuten, på Bonniers, skedde 1931 
med Jord och rymd, tätt följd av Lava 1933 och Liv 1934. Lyrisk dagbok kom 
några år senare, 1937. Under tiden hann hon gifta sig och få två döttrar 
1934 och 1936. Det verkliga lyriska genombrottet skedde 1939 med Fiskläge. 
Väl hade hon uppmärksammats redan från sin debut men i Fiskläge kom 
hennes egenart att märkas tydligt. Den havsnära miljö och det hårda liv 
hon där skildrar kom att få ett brett genomslag hos såväl den lyrikläsande 
allmänheten som kritikerkåren. 

När hon under krigsåren 1940-1945 med sin familj var bosatt i USA 
(Ebba Lindqvists man, Ivar Galéen, var av judisk börd), kom hon delvis ur 
fokus för den svenska publiken. Dock inte med Röd klänning, 1941, som 
betecknades som ”ett mästarprov” och som en stark och intensiv 
uppföljare av hennes tidigare verk. Diktsamlingen Manhattan 1943 fick 
däremot sämre kritik liksom hennes första och enda novellsamling, Vägen 
till Jeriko 1946. Då var familjen tillbaka i Sverige, världskriget var över och 
en ny tillvaro fick byggas upp igen. Bostadsbyten, ny yrkesverksamhet för 
båda makarna, missfall för Ebba Lindqvists del, och äntligen, 1947, sonens 
födelse var sådana byggstenar i den nya tillvaron. Sjukdom i familjen 
drabbade dem även: 1948 råkade den yngsta dottern ut för en svår 
trafikolycka, sonen var ömtålig och klen och Ebba Lindqvists mor var sjuk 
och avled 1950. Mitt i allt detta, 1949, utkom hennes diktsamling, Labyrint, 
som återigen vände kritiken positivt. Mognad och en alldeles särskild 
individualitet tillsammans med ett klassicerande inslag noterades och 
prisades. Mycket viktigt för ytterligare konsolidering var säkert att ett litet 
diktutdrag därifrån som senare fick namnet ”Det enda” kom att utgöra 
hjärtpunkten i tonsättaren Gösta Nystroems Sinfonia del mare, ett 
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symfoniskt verk med vokalinslag, vilket uruppfördes samma år. Den lyder 
i original så: 
 
 

Såsom man flyr från den älskade 
inte orkar förtäras i ett, i ett, 
så har jag flytt från havet. 
Men snart kommer tiden, då jag måste dit igen, 
sitta vid havet och veta,  
att det är det enda på jorden. 
Och såsom till sist allt liv är förgäves  
som man lever allena  
utan den älskade, 
så vet jag, 
 
 
 
 
 
 
att dessa soliga dagar i skogen 
och denna fågelsång, som jag lyssnar till, 
skall jag genast ge upp för ett stråkdrag 
av vinden från havet.73

 
Redan tidigare hade Ebba Lindqvists diktning lockat flera tonsättare, men 
med Nystroem kom än fler att gripa sig an hennes dikter. Mer än ett 
trettiotal tonsättare har till dags dato funnit inspiration i hennes diktning 
och fler lär det troligen bli eftersom en kompositionstävling planeras i 
samband med 100-årsminnet av hennes födelse. 

Vad man alltså kan notera som gränsöverskridande i Ebba Lindqvists 
lyrik är att den i ovanligt hög grad lockat musiker till tonsättningar. Av det 
30-tal som komponerat kan utöver Gösta Nystroem nämnas ett urval: Lars 
Edlund, Gunnar de Frumerie, Hilding Hallnäs, Daniel Helldén, Åke 
Hermansson, Alfred Jansson, Sven-Eric Johansson, Edvin Kallstenius, 
Maurice Karkoff, Erland von Koch, Torsten Nilsson, Lille-Bror Söderlundh 
och Torsten Sörenson. De lyrikläsare, som inte tidigare lärt känna hennes 
dikter i det femtontal diktsamlingar som hon skrivit eller via enskilda 
dikter i ett stort antal antologier, har kanske i stället mött dem i tonsatt 
form. 

En litteraturvetare som intresserat sig för vilka lyriska kvaliteter som 
lockar musiker att tonsätta dikter är Ola Nordenfors. I avhandlingen 

 
73 Ebba Lindqvist (1949), Labyrint. I samlingsvolymen Hon som älskade havet, 
1997, s 188 f. Gösta Nystroem har i sin tonsättning av dikten gjort ett tillägg i rad 
2: ”inte orkar förtäras och förnyas i ett, i ett”. 
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Känslans kontrapunkt. Studier i den svenska romansen 1900-195074, konstaterar 
han att Gösta Nystroem var en av många tonsättare som gång på gång 
blivit inspirerad av Ebba Lindqvists lyrik. Och vad berodde det på? Fanns 
där musikaliska och rytmiska element som särskilt inbjöd till tonsättning? 
Eller var hennes lyrik vad Erik Lindegren på 1940-talet kallade 
”instrumentallyrik”, d v s lyrik vars formspråk strävade åt samma håll 
som musikens strukturer: sonatform, fuga etc? Ola Nordenfors förhåller 
sig i ett allmänt resonemang, som inte direkt rör Ebba Lindqvist, öppen åt 
flera håll och menar att tonsättare ibland kan känna sig ”intvingade i ett 
rytmiskt/melodiskt mönster, som texten uppfordrar till”. Därför, menar 
han, kan dikter som innehåller ”visst tuggmotstånd” locka mer.75 Gösta 
Nystroem kommenterar själv sin kreativa process med Sinfonia del mare så: 

 
Ebba Lindqvist med sin sköna dikt ”Det enda” kom som 
den förlösande ängeln. Kring denna dikt och tonsättningen 
kring densamma byggde jag hela symfonin, som blev till 
Sinfonia del mare./---/ Mycket berodde på lugnet och den 
havsnära rytmen i Ebba Lindqvists sköna dikt.76

 
”Den havsnära rytmen” är elementär för Gösta Nystroem som själv är 
närmast besatt av sin starka känsla för havet. ”Jag kan inte leva och företa 
mig någonting om jag inte får bo vid havet, det enda” säger han i texten till 
skivomslaget. Denna känsla delar han med Ebba Lindqvist som i alla sina 
diktsamlingar och livet igenom låter havet vara den samlande symbolen 
för födelse och död, kärlek, hopp och förtvivlan. 

För henne som växt upp vid havet är det givetvis också förknippat 
med hembygdens bohuslänska hav. Vad som emellertid visat sig vara en 
fara för eftervärldens bedömning av henne är att man i litteraturhistoriska 
handböcker tenderat att överbetona detta faktum, vilket måhända fått till 
följd att hon hänvisats till kategorin landskapspoeter. Bohuslän har blivit 
viktigare än det generella lyriska landskap där hennes diktning hör 
hemma.77 Landskapsgränsen blir då en gräns som avskiljer från ett större 
sammanhang – i detta fall det stora oändliga havet, en symbol för 
gränslöshet. 

Ebba Lindqvist kom, som framgått ovan, att relativt tidigt lämna sin 
hembygd för studier i Uppsala och Göteborg, men hon var även som 

 
74 Ola Nordenfors (1992), Känslans kontrapunkt. Studier i den svenska romansen 
1900-1950. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
75 Ibid, s 160. 
76 Gösta Nystroem (1968), Allt jag minns är lust och ljus. Stockholm:Bonnier, s 
152 f. 
77 Jag tar upp problemet med regionalisering i min uppsats ”Kvinnan och havet . 
Nedslag i Ebba Lindqvists lyrik” publicerad i Kvinnolitteraturhistorier Rapport 
fra forskersymposiet Nordiske kvinners litteratur. Högskolan i Agder, 
Kristiansand, Norge, 1997. 



 40

                                                          

stipendiat ett år i Frankrike. Med sin familj flyttade hon till nya boplatser: 
fem år i USA, några år i Libanon och Kenya och bosatte sig på senare år 
Spanien. Sina allra sista år tillbringade hon i Sverige men var då gammal 
och sjuk och avled 1995. Man kan i konkret geografisk mening säga att 
Ebba Lindqvist var en gränsöverskridande poet eftersom hennes miljöer 
skiftade mer än för en stadigt bofast svensk. Hon hade förutom växlande 
bostadsorter även en stor internationell spännvid i sin vänkrets och hade 
en öppen attityd mot sin omvärld. 

Vad som även händer den person som är bosatt utomlands är att hon 
kommer ur fokus i hemlandet och ändå inte har fullt fotfäste i den nya 
miljön. Ofta känner hon längtan till barndomens klippor och 
blåsippsbackar men mest av allt skriver hon i alla sina diktsamlingar om 
det allomfattande havet – tröstaren och oroaren, en omvandlare och 
behållare för denna längtan. I havet ser hon således något som når över 
alla gränser och upptar allas liv. 

Inte många yngre svenskar känner till Ebba Lindqvists diktning, men 
hos den äldre generationen är hon inte bara bekant utan även en avhållen 
och slitstark poet som man gärna återvänder till. I sina aktiva dagar var 
hon en av de mest lästa poeterna i P 1:s ”Dagens dikt” och hon fanns i de 
flesta lyrikantologier. Hon fick också omdömet ”en av våra mest 
betydande” av recensenter och när hennes lyrik omsider glesnade (efter 
1966) och så småningom tystnade ville många att hennes dikter skulle 
utges i en samlingsvolym. Det skedde dock först efter hennes död med 
samlingen ”Hon som älskade havet”, 1997, som också utkom i en andra 
upplaga ett par år senare (även den är nu utsåld). Ett mycket livaktigt 
litterärt sällskap, ”Ebba Lindqvists Vänner”, bildades 1996. 

Ebba Lindqvist utmanade inte på ett provocerande sätt sin läsekrets, 
även om hon grep sig an dagsaktuella och svåra problem. Hon hade i 
början av sin bana likheter med Karin Boye, vilket kanske under en tidig 
period ställde henne i skuggan av kollegan och vännen, men mycket snart 
lyste hennes särart igenom. 

Det som lockat tonkonstnärer till hennes lyrik, det interartiella 
elementet eller snarare ett incitament till detta, är, med en intuitiv gissning, 
att hennes dikter har en andning som stämmer med den mänskliga 
andningen. Pulsen stämmer även med vågornas rörelser – och onödigheter 
är bortspolade. På så vis kunde hennes lyrik, för Gösta Nystroems del, 
fungera som ”en katalysator för det musikaliska uttrycket”, tror Ola 
Nordenfors.78

På 1960-talet då några av hennes mognaste och starkaste diktsam-
lingar utkom, t ex Lökar i november, 1963, Resa mellan fyra väggar, 1964, och 
Mässa för måsar, 1966, var behovet av ”nyenkelhet” och ett experimentellt 
formspråk starkt på den lyriska parnassen i Sverige. Vi har sett det hos 
Elisabet Hermodsson och hos flera andra. I detta decennium bleknar den 
”gammalenkla” lyriken av Ebba Lindqvists märke och hon kan inte, eller 

 
78 Ola Nordenfors, a. a., s 160. 
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har inte lust, att som den yngre generationen använda sig av mer 
trendriktig form. Genom det förefaller hon i sin tids ögon ”anonym”, 
”lågmäld”, ”konstlös”, ”osmyckad”, för att använda några av de 
kritikeromdömen som fälldes då.79 Om man vill uttrycka det på ett annat 
sätt kan man lyssna till Gösta Nystroems omdöme: havet har spolat dikten 
ren ”från allt löst och tillfälligt” vilket ”ger dikten strandklippans nakenhet 
och fasthet, skulpterad av bränning och salt vind”.80

Vad man i en Lindqvist-renässans på 2000-talet kan konstatera är att 
hon stått sig väl över tiden och att hennes kvaliteter är generella och 
tidlösa och ur den aspekten även gränsöverskridande. Det känslomässigt 
åter-hållsamma och strama döljer starka spänningar, nödtorftigt 
maskerade i t ex hennes lyriska rollporträtt. 

Man har ibland beskyllt hennes lyrik för att vara anonym på grund av 
den enkla, klara, ”fattiga” stilen om allmängiltiga , existentiella frågor, 
vilket alls inte behöver betyda att konstnärlig medvetenhet fattas. Några 
kritiker har också talat om upprepningar och monotoni. Låt oss ta ett 
exempel från en dikt, ”Brev till jordfararen”, vars titelfigur ”jordfararen” 
är ett alternativ till rymdfararen: 
 

Om hur värdefullt  
livet var på jorden. 
Om hur värdelöst  
livet var på jorden. 
Om hur livet vara spärrat  
av taggtråd. 
Om hur livet var utan gräns.81

 
I en recension som Ingrid Schöier gör av diktsamlingen Mässa för måsar 
säger hon att den ”är ett mästerligt flätverk av suggestiva upprepningar, 
rytmisk återtagning och eko, en havets egen monotoni, oupphörlig, envis, 
ofrånkomlig”.82 Här tror jag att Schöier närmar sig nyckeln till förståelsen 
av Ebba Lindqvists lyrik. 

Det poetiska subjektet i denna lyrik identifierar sig med havet puls 
som blir ett med hennes egen andhämtning. Inte minst här kan man finna 
hennes särpräglat gränsöverskridande lyriska identitet. 
 

 
79 Birgitta Ivarson Bergsten (2000), ”Vara lågmäld och ändå höras. Lyriska 
havsmeddelanden från Ebba Lindqvist”, i Utanförskap. Red Birgitta Ivarson 
Bergsten (2000). Västerås: Mälardalen University Press, s 24f. 
80 Tom Sandberg citerar Gösta Nystroem i ”Själ och landskap”, i Nutida Musik 
1981/82: 4, s 16. 
81 Ebba Lindqvist (1966), Mässa för måsar. Stockholm: Bonnier. Här hänvisas till 
Hon som älskade havet. Samlade dikter av Ebba Lindqvist (1997) s 356. Partille: 
Warne. 
82 Ingrid Schöier, recension av Ebba Lindqvists Mässa för måsar, i Vår lösen, nr 
3, 1967. 
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Icke publicerat anförande ”Konst som konvention och konst som rit” av  
Elisabet Hermodsson, som hon höll vid inledningen av konferensen 
”Konst som rit”, i anslutning till ärkebiskopssätets 800-årsjubileum 
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I Birgitta Bergsten ägo  
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Inre och yttre sfärer –  gränsöverskridandets 
problematik i Tecknet av Maupassant 
 
 
 
Hans Färnlöf 
 
Vad menas med gräns? vad menas med överskridande? Dessa frågor, som 
vid första anblick kan tyckas ganska banala, rymmer komplicerade 
problemställningar, och denna artikel bör endast ses som ett försök att 
utforma en analys- och tolkningsmodell för att senare kunna applicera 
dessa begrepp på litterära texter på ett konsekvent sätt. Jag kommer att 
försöka identifiera gränsöverskridandets problematik i Tecknet, en novell 
av Maupassant från 1886, och därigenom hålla ett övergripande 
resonemang om de centrala begreppen för studien. Medelst detta 
förfaringssätt kan jag förhoppningsvis visa på en möjlig applikation av 
olika operativa koncept, vilka kan komma att ligga till grund för 
ytterligare ”gränsöverskridande” textstudier.  
 
Gränsöverskridande i Tecknet 
Handlingen i Tecknet är samtida med författandet av berättelsen (1886) 
och utspelar sig i Paris. En baronessa får besök av en väninna och berättar 
att hon upplevt något förskräckligt. En dag såg hon en kvinna på 
balkongen mittemot och samtidigt försvann kvinnan in. Hur vet de att 
kvinnan är prostituerad, frågar sig baronessan och börjar studera kvinnan 
mittemot. Hon upptäcker då att hon gör ett litet tecken med ansiktet, och 
att männen på gatan svarar med liknande, små ansiktsrörelser, som för att 
säga ”nej tack”, ”har inte tid” eller ”en annan gång”. Av ren nyfikenhet får 
baronessan lust att själv pröva på. Skulle verkligen en man kunna ta henne 
för en prostituerad? Hon övar framför spegeln och går sedan ut på sin 
egen balkong. Och första bästa man nickar jakande för att snabbt kila in i 
porten. Hon försöker förgäves förklara att mannen missförstått det hela 
och att hennes man snart ska komma hem, men mannen tar detta som en 
förhandlingsteknik för att höja priset och går inte sin väg. Då baronen 
verkligen är på väg hem, så löper baronessan linan fullt ut för att undvika 
en skandal. Problemet är bara att mannen sagt att han gärna kommer 
tillbaka. Vad göra? Väninnan, som baronessan berättat historien för, 
föreslår att hon ska underrätta polisen om att en skum typ förföljer henne. 
Hennes ord, som baronessa, kommer givetvis polisen att lita på. Vad gäller 
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betalningen för den erbjudna tjänsten, så kunde baronessan köpa en 
present till sin make, det vore inte mer än rättvist. 

Denna korta resumé visar tydligt på att gränser spelar en viktig roll i 
berättelsen; det handlar såväl om konkreta gränser (lägenheten, dörren, 
balkongen), som om sociala (skillnaden mellan en baronessa och en 
prostituerad) och moraliska gränser. Att gränser och överskridande står i 
centrum för berättelsen understryks också av att hela novellen inleds med 
en scen, där baronessan argumenterar med tjänstefolket för att bli insläppt 
hos sin väninna (som är markisinna). Denna inledningsscen visar på 
behovet av en första, teoretisk diskussion om gränser och överskridanden. 
Vi har en inledande konfliktsituation, där en fiktiv figur passerar en 
”gräns” (tröskeln) och går in i ett nytt ”rum”. Trots dessa omständigheter, 
så inser nog de flesta läsare, att man här inte kan tala om något 
gränsöverskridande, trots att en figur överskrider en gräns. Det mest 
”gränsöverskridande” är snarare det faktum att markisinnan för ett 
ögonblick förvägras tillträde till lägenheten. 

För att förklara dessa faktum, kan man väl slå fast, att för att tala om 
”gränsöverskridande” måste man definiera vad gränsen ”står för”, eller 
snarare vad den avgränsar. Det är ju naturligt så, att en gräns delar av en 
konkret yta eller en abstrakt föreställning i två ”sfärer”, t.ex. innanför vs 
utanför, under vs över, bra vs dåligt, lagligt vs olagligt, osv. Dessa sfärer 
står i en speciell relation till varandra. De upprätthåller en binär relation av 
typen ”antingen – eller”, d.v.s. alla element kan passa in antingen i vad 
man kalla ”Sfär 1” eller i ”Sfär 2”. För att tala om gräns, blir därför den 
första uppgiften att karaktärisera de ”sfärer” som framträder, d.v.s. 
presentera vilka värden som är associerade till respektive sfär för att på så 
sätt tydliggöra deras inbördes relation. 

Att överskrida en gräns innebär i detta perspektiv inte att man helt 
sonika identifierar ett element som sällar sig till en av de avgränsade 
sfärerna, inte heller nödvändigtvis att detta element byter plats från den 
ena sfären till den andra. För att tala om gränsöverskridande, måste en 
sfärs värde på något sätt ”ifrågasättas”, d.v.s. den gränsöverskridande 
handlingen måste överskrida de regler och normer som ligger till grund 
för avgränsningen. I och med detta överskridande kommer det att uppstå 
en slags instabil situation, efter vilken sfärerna återgår till det normala 
(överskridandet bestraffas, det överskridande elementet elimineras) eller 
förändras som en följd av gränsöverskridandet (nya gränser och eventuellt 
nya normer och värdegrunder bildas). Man kan också formulera det så 
här: i och med överskridandet står sfärernas värden på spel. 

I fallet med inledningsscenen i Tecknet, så går det en konkret gräns 
vid lägenhetens dörr. Innanför dörren döljer sig en hierarkisk värld, där 
alla är socialt rangordnade (herrskap och tjänstefolk) och där alla har en 
speciell funktion i vad man kan kalla ett socialt system. Det är en stabil 
värld, som inte förändras. Vi kan således beskriva denna Sfär 1 med t.ex. 
följande epitet: ”social hierarki”, ”ordning/stabilitet”, ”slutet rum”. 
Utifrån dessa definitioner kan man tydligt se varför baronessans entré inte 
utgör ett fall av gränsöverskridande. För att överskrida reglerna i en 



 48

                                                          

”sfär”, måste dess värdegrund förändras, men väninnan har rätt att träda 
in i markisinnans boning, eftersom hon där kan inta sin plats i den 
accepterade hierarkiska ordningen. Gränsen och därigenom gränsens 
funktion stryks under: i markisinnans värld är vissa ”accepterade”, andra 
är ”utestängda”. Om baronessan däremot inte hade fått komma in, hade 
gränsens funktions kunnat ifrågasättas, en ny uppdelning skulle kunna ha 
införts mellan de två sfärerna. 

Låt oss nu gå tillbaka till berättelsen. Redan de första raderna 
relaterar alltså en scen som handlade om gränser; man kan säga att denna 
scen fungerar i novellen sett i dess helhet som en slags förstärkning av 
berättelsens huvudtema, det är en estetisk konfiguration, nästan att likna 
vid den klassiska figuran. Just denna ”symboliska medvetenhet” är något 
som utmärker Maupassants noveller. I historiens början (d.v.s. den historia 
som jag sammanfattat ovan och som baronessan berättar för sin väninna83) 
befinner sig baronessan i fönsteröppningen, hon har nämligen den manin att 
hon älskar att titta på de förbipasserande utanför. Med andra ord befinner 
hon sig symboliskt mellan två sfärer: den privata sfären (sfär 1, som vi 
redan kommenterat) och den offentliga sfären (sfär 2). 

Vid en närmare blick på texten, framgår det tydligt hur dessa sfärer 
ställs i kontrast till varandra, helt enligt gränslogikens ”antingen – eller”. 
Sfär 1 har vi redan beskrivit som hierarkisk, lugn, ordnad och sluten. Livet 
på gatan (Sfär 2) visar på de motsatta dragen. Det är öppet, glatt och 
livligt, ja närmast kaotiskt. Man kunde notera följande nyckelord för 
denna Sfär 2: ”social anarki”, ”oordning/dynamik”, ”öppet rum”. Hela 
berättelsen går ut på att den inre, privata, rangordnade sfären dras in i den 
yttre, offentliga, kaotiska sfären; därigenom sätts också gränserna för de 
två sfärerna i centrum (och i perspektiv). 

Till en början råder ändå en yttre harmoni; det är en vacker dag, och 
Sfär 2 är, som vi har sett, beskriven i positiva termer. Det är en slags 
impressionistisk tavla, som dock störs av en skönhetsfläck: 

Plötsligt lade jag märke till att det stod en till kvinna 
i fönstret på andra sidan gatan. Hon var klädd i rött, 
och jag i malva. […] Jag kände inte den där kvinnan, 
som var nyinflyttad, […] jag hade inte sett henne 
förut. Men jag märkte med en gång att det var en 
oanständig flicka.84

 
83”Historia” syftar på huvudberättelsen, den inskjutna berättelsen som 
berättas av baronessan utifrån den givna ramen (mötet mellan baronessan 
och hennes väninna). Med termen ”berättelse” syftar jag på hela novellen, 
d.v.s. historien och ramberättelsen. 
84 ”Tout à coup, je remarque que, de l’autre côté de la rue, il y a aussi une 
femme à la fenêtre, une femme en rouge ; moi j’étais en mauve […]. Je ne la 
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Här presenteras flera av berättelsens ledmotiv på några enstaka rader. Ett 
dramatiskt topos, som vi känner igen som ”intrång av okänd person”, 
leder över i en parallellism mellan de två kvinnorna (de står mittemot 
varandra, i samma pose, som en spegelbild av varandra, dessutom båda 
klädda i färger typiska för de prostituerade i Paris vid denna tid); därtill 
kommer tematiken kring seendet och det sedda (det inre och det yttre) 
och bedömningen av den andre (värdegrunderna som står på spel i 
berättelsen). Man kan, enligt baronessan själv, tydligt se att flickan 
mittemot är ”oanständig”. Här för hon fram ytterligare ett värde, rentav 
en norm, som ligger till grund för uppdelningen mellan sfär 1 och sfär 2: 
man kan se vem som är anständig och oanständig. Denna skillnad är 
alltså inte bara av inre natur (arv, blod, moral), utan också yttre (utseende, 
uppträdande). Baronessan blir också nyfiken att se, om hon verkligen kan 
göra samma tecken, d.v.s. producera samma yttre beteende som den 
”oanständiga flickan”. Hon går till spegeln och konstaterar att hon 
minsann gör det bättre än den andra flickan. 

Baronessan inser inte att spegeln säger sanningen. Hon gör tecknet 
precis lika bra som, eller t.o.m. bättre än, den prostituerade. Alltså 
föreligger ingen yttre skillnad, ingen gräns kan dras mellan kvinnornas 
yttre. Men det är just detta som baronessan vill kontrollera. Hon frågar sig 
själv om man verkligen kunde ta henne, en anständig dam, för en 
oanständig gatflicka. Närmare bestämt beskriver hon sig som en ”honnête 
femme”, en parallell till uttrycket ”honnête homme”, d.v.s. den idealtyp 
som odlades på fr.a. 1600-talet i de mondäna salongerna. Vara en 
”honnête homme” betydde inte bara att vara ”hederlig”, det innebar 
också att uppträda korrekt, propert, att ständigt iaktta måttfullhet (le juste 
milieu), att uttrycka sig lagom elegant (inte för snobbigt, inte för slarvigt), 
osv. Uttrycket ”honnête femme” väcker således till liv ett gammalt 
salongsideal från en tid då de sociokulturella skillnaderna och gränserna 
var uppenbara; underförstått ställs därför frågan: gäller dessa kriterier 
även idag (d.v.s. för tiden då novellen utspelas)? 

Enligt baronessan är hon själv självklart något annat än en 
prostituerad. Därför borde männen inte tolka hennes tecken såsom de 
tolkar den oanständiga flickans tecken. På detta ”borde” hänger gränsen 
mellan henne själv och den prostituerande. ”Jag prövar med en 
förbipasserande, vad kan hända mig? Ingenting”, slår baronessan fast, 
och går till verket. Men hon märker inte att hon, förutom att felaktigt tolka 
gränserna mellan henne själv och den prostituerade vad gäller den yttre 
parallellismen, har bytt sfär. När hon går ut på balkongen inte bara 
framträder hon som en direkt spegelbild av kvinnan mittemot, hon träder 
dessutom in i en annan sfär, där hennes beteende tolkas enligt de regler 
och normer som ligger till grund för denna sfär. Och i den yttre, offentliga 

 
connaissais pas cette femme, une nouvelle locataire, […] je ne l’avais point 
vue encore. Mais je m’aperçus tout de suite que c’était une vilaine fille.” 
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sfären, finns ingen hierarki mellan kvinnor som står på balkonger och gör 
tecken till män att komma upp. De antas alla vara prostituerade. 

Som så ofta är fallet i fiktiva berättelser, så är konkreta rum (här 
lägenheten och balkongen) närmast symboliska sfärer, eller kanske 
normativa sfärer. Balkongen är i sig en slags hybrid mellan det inre och 
yttre, ett gränsland där dock den ena sfärens normer kommer att gälla i 
större mån än den andra. Här utnyttjas denna redan komplexa egenskap 
också effektivt i berättelsestrukturen. Till skillnad från inledningsscenen, 
där baronessan gör entré hos sin väninna, har vi nu att göra med ett 
veritabelt gränsöverskridande, eftersom ett element från den första sfären 
passerar den uppställda gränsen och inkorporeras i den andra sfären på 
så sätt att värdegrunden ifrågasätts, eller åtminstone blir instabil. Genom 
att (till viss del omedvetet) träda ut i den yttre sfären, öppnas möjligheten 
för ett dubbelt, inbördes kompletterande gränsöverskridande: ska 
baronessans sfär förbli sluten? ska den yttre sfären etablera en hierarki? 

En viktig faktor, om inte den viktigaste, för att här skapa detta 
dramatiska gränsöverskridande, är efterhärmningens roll. De sociala 
gränserna suddas ut vartefter som baronessan härmar den prostituerade. 
Imitationstemat är tydligt framställt i berättelsen: baronessan försvarar sig 
med att hon hört att kvinnor har behov av att ”apa efter”, att imitera, och 
hon jämför kvinnan i detta avseende med apan. Novellens originaltitel, Le 
signe, är också ett anagram av franskans singe, som betyder just ”apa”. 

Den härmande baronessan går således ut på balkongen. För ett kort 
ögonblick uppstår nu vad man kalla för ett ”tredje rum” (eng. third space) 
eller en ”tredje sfär”85, d.v.s. en ny sfär, ännu inte definierad, som varken 
följer den första sfärens regler eller den andra, utan en obestämbar sfär, i 
förändring, som uppkommer genom mötet mellan de två första sfärerna. 
Dessa sfärer är visserligen konkreta (inne, balkongen, ute), men det 
handlar egentligen om ”konceptuella” sfärer som vilar på en viss 
värdegrund. Då baronessan går ut på balkongen möts således de två 
sfärerna och det uppstår ett slags ingenmansland, där vi inte längre vet 
vilka regler som gäller eller var gränserna ska dras. Denna osäkerhet eller 
instabilitet (vi kunde också med en något mer slående formulering säga: 
denna ”värdelöshet”) försvinner dock omgående, då första bästa person 
raskt kilar upp i porten. I och med detta har den yttre sfären befäst sitt 
system (kvinna som ger tecken på balkong = prostituerad) och därtill 
inkorporerat en adlig kvinna i sin sfär. Dock bör understrykas, att den 
yttre sfärens regler eller system inte överskridits, den har istället 
utvidgats. 

Gränsöverskridandet står snarare att finna i den inre sfären; det är ju 
denna som baronessan lämnat, och därigenom också ofrivilligt visat att 

 
85 Med tanke på denna i första hand ganska vaga och abstrakta betydelse 
för third space, som kan gälla allt från seder och bruk till filosofiska 
principer, så föreslår jag att i stället använda som arbetsnamn den ”tredje 
sfären” (definierat i ordboken som ”område”, ”omgivning”, ”rymd”). 
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dess värdegrund inte är hållbar: mannen på gatan ser ingen skillnad på en 
anständig dam och en oanständig flicka86. Återstår nu bara den ”inre” 
delen av den ”privata sfären”, d.v.s. inte hur baronessan ser ut eller ger 
för intryck rent visuellt utan hur hon egentligen är. Denna andra 
värdegrund sätts på spel när den okände mannen försöker ta sig in i 
lägenheten. Ytterligare en tredje sfär kan sägas uppstå i samband med 
detta. För en kort stund vet inte läsaren vad som ska hända, vems regler 
och normer som gäller. Baronessan försäkrar att mannen misstagit sig: 
hon är en ”honnête femme”. Som framgått tidigare ger inte mannen med 
sig, vilket däremot baronessan gör. Därmed faller även den ”inre” eller 
den ”moraliska” värdegrunden för att skilja baronessan och den 
prostituerade åt. De ser likadana ut (verkar vara), och beter sig (är) 
likadant. Baronessans privata, hierarkiska, ordnade sfär är nu helt 
uppslukad av den yttre, oklassificerade och dynamiska sfären. 

All energi går sedan åt till att återställa gränsen mellan de två 
sfärerna. Som vi redan sett, så kan baronessan enligt väninnan förlita sig 
på sitt goda rykte, och på detta sätt stänga ute eventuella nya represen-
tanter från den yttre sfären i fortsättningen. Enda fläcken är alltså de 
kvarlämnade pengarna. Liksom den prostituerade mittemot utgjorde en 
slags skönhetsfläck i den harmoniska tavlan av det myllrande gatulivet, 
så ligger pengarna som en fläck inne i den aristokratiska miljön. Värt att 
notera här är att den moraliska aspekten av dilemmat inte ägnas någon 
tanke, vilket ytterligare försvagar den värdegrund som baronessans sfär 
vilar på. Däremot är pengarna störande, de påminner ju om det 
inträffade. Genom att använda dem till en present till maken, fullbordas 
parallellismen mellan baronessan och den prostituerade: baronessan är nu 
bara makens egendom, en handelsvara som har nyttjats och ersatts, och 
som i sin tur ersätts med ett annat föremål. 

Det intressanta här är att återupprättandet av gränsen mellan 
sfärerna bygger på en värdegrund som helt rasat ihop. Polisen kommer 
att tro på baronessan, eftersom hon enligt de rådande normerna ”är” 
anständig, både till det yttre och det inre, vilket visat sig vara falskt. Med 
andra ord, skulle man kunna säga, om uttrycket tillåts, att Maupassant 
”klätt av” aristokratin och åtminstone en del av det värdesystem på vilket 
den allmänna samhällsideologin vilar (dock utan att föra fram något 
revolutionärt budskap: allt återgår nämligen till det vanliga). 

Diskussion 
De ovan presenterade kommentarerna om novellen Tecknet, utvald till 
analysobjekt på grundval av dess tydliga gränsproblematik, berör både 
konkreta och konceptuella gränser som inbjuder till en kortare, avslutande 
reflektion. Till att börja med, så verkar idén med ”sfärer” fungera väl som 
analysmodell. Emellertid kommer det i kommande studier att bli 

 
86 Man kan här tillägga, att ”kunden”, väl inne i lägenheten, får syn på ett 
fotografi av väninnan markisinnan och tar även henne för en prostituerad. 
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nödvändigt att ännu tydligare definiera de värden som associeras till 
respektive sfär, för att på så sätt tydliggöra vad som avgränsas mot 
varandra. Att den inbördes relationen mellan sfärerna är av typen 
”antingen – eller” är dock ofrånkomligt – i annat fall kunde man tala om 
det ”fjärde” eller det ”femte rummet”. Själva dynamiken i tredje rummet 
bygger på en ”heltäckande” relation mellan två sfärer. Det är därför 
gränsöverskridandet framstår som så viktigt, det är därför det kan 
innebära ett paradigmskifte i form av en förskjutning eller en omvandling 
– eller bara en återgång till det förutvarande.  
För själva gränsöverskridandet kan man möjligen identifiera en stegrande 
skala: 

Ett ”betydelselöst” gränsöverskridande, ett 
slags pseudoöverskridande, som inte förändrar 
sfärernas värdegrund, utan snarast bekräftar eller 
förstärker denna. Exempel: markisinnans entré hos 
sin väninna. 

Ett ”ifrågasättande” gränsöverskridande, ett 
slags förberedande överskridande, där sfärernas 
värdegrund blir instabil. Exempel: baronessans 
imitation av den prostituerade framför spegeln. 

Ett ”upplösande” gränsöverskridande som får 
till följd en uppkomst av en ”tredje sfär”, där 
gränser och värdegrunder inte längre kan 
definieras. Exempel: baronessan ”spelar” 
prostituerad på balkongen. 

För själva gränsen kanske det kan vara lämpligt att karaktärisera denna 
enligt några kriterier. Dessa kunde vara: 

konkret vs abstrakt – i litteraturen kan man 
förmoda att det oftast förekommer konkreta gränser 
(t.ex. fönster eller trösklar, som i Tecknet), som 
fungerar som symboliska gränser 

absolut vs relativ – medan en absolut gräns är 
objektiv, mätbar (t.ex. att vatten kokar vid 100 
grader Celsius), så bestäms en relativ gräns utifrån 
en sociokulturell konsensus (t.ex. vem som är 
accepterad i en viss krets); dessa relativa gränser 
blir viktiga i tolkningsprocessen 

implicit vs explicit – huruvida en gräns är 
uttryckt eller inte, kan spela en viktig roll för 
berättelsens dynamik (t.ex. i sagor, vars intrig ofta 
bygger på ett förbud att gå över en viss, konkret 
gräns) 
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Den värdegrund som sfärerna vilar på, kan också den vara implicit eller 
explicit. I Tecknet kommenterar baronessan hela tiden dessa värdegrunder 
(jag är anständig, hon är oanständig) vilket bidrar till att skapa en ironisk 
underton. Om värdegrunden är implicit, kan det vara ett exempel på en 
underförstådd ideologi, som inte behöver kommenteras utan som framstår 
som självklar. Slutligen kan man fråga sig i vilken grad värdegrunden är 
”sann” eller ”falsk”, d.v.s. i vilken grad den verifieras av berättelsen – en 
av poängerna med Tecknet är ju att värdegrunden är ”falsk”. 

Det är väl i sista hand dessa värdegrunder som bör tydliggöras ytter-
ligare i studier av litterära texter och litterär kontext. Kanske kan de 
kriterier som skissats ovan utgöra en första analysmodell för detta; dessa 
avslutande anmärkningar är i vilket fall som helst inte avsedda att förstås 
som något annat än ett trevande förslag och inte som ett rigoröst 
implementerande av en objektiv modell. Den viktigaste frågan, som 
sådana studier kan tänkas att utmynna i, är kanske vad som händer med 
den tredje sfären (third space) i litteraturen. I den politiskt korrekta 
verkligheten verkar det givet att denna består, och att den på ett positivt 
sätt långsamt omformar de ursprungliga sfärerna som möjliggjorde dess 
uppkomst; i litteraturen kan dessa omvälvningar ske på ett drastiskt och 
åskådliggörande sätt, men de kan också utebli, som i Tecknet. Man kan 
rentav fråga sig, om litteraturen, i egenskap av konstform, alltså i 
egenskap av en avslutad produkt, kan visa på bärigheten i den tredje 
sfärens dynamik eller om den ständigt försöker finna ett avslut, någon 
slags final jämvikt som möjliggör för ett ”budskap” att lösgöra sig från 
texten till läsaren. I ett sådant perspektiv kan en marginell genre som den 
”fantastiska”, som spelar på osäkerheten kring existentiella, absoluta 
gränser och härigenom konstruerar och förstärker en tredje sfär, visa sig 
vara ett speciellt intressant analysobjekt. 
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Zum Eigenen und Fremden bei Erich Fried und 
Peter Weiss 
 

 

 
Sture Packalén 
 
Erich Fried und Peter Weiss waren Dichter, die beide in einem Zustand 
fast "permanenten Protestes"87 lebten, der eine in London, der andere in 
Stockholm. Ihr Weg zur engagierten Literatur zeigt erstaunlich viele 
gemeinsame Erfahrungen und biographische Kongruenzen, die ich hier als 
Hintergrund meiner Ausführungen kurz rekonstruiere: 
Fried und Weiss waren Altersgenossen, hatten Verbindung zum jüdischen 
Milieu, waren potentielle Opfer des Holocausts,  hatten eine neue Heimat 
ausserhalb des deutschen Sprachraumes gefunden, schrieben in den 
späten vierziger und fünfziger Jahren auf Vorrat und ohne Resonanz,  
bekamen ihren literarischen Durchbruch um1960. Für beide bedeutete 
dieser Durchbruch, dass sie in Deutschland eine literarische Heimat finden 
konnten. Beide gehörten der Gruppe 47 an. Sie beschäftigten sich, z.T. mit 
demselben literarischen Erbe, mit Hölderlin, mit Strindberg mit Rosa 
Luxemburg. Sie schrieben an gegen das Unrecht in der Dritten Welt und 
thematisierten sehr aktiv die Vergangenheitsbewältigung und den 
Vietnam-Krieg. Auch in der Bundesreublik und der DDR setzten sie sich 
gegen politische Unterdrückung ein. Sie unterstützten die Russel-
Tribunale, zeigten Solidarität mit den Unbequemen und 
Andersdenkenden, entrüsteten sich über den Radikalenerlass und die 
Berufsverbote, über Stammheim und Isolationshaft, über Zensur, 
Verfassungsschutz und Notstandsgesetze. Ja, beide versuchten moralisch 
und politisch argumentierend auf das oft kritiklos Akzeptierte 
aufmerksam zu machen.  

All dies führte dazu, dass Fried und Weiss nicht nur zu “Wunsch-
vätern“88 der 68:er Generation stilisiert wurden, sondern auch dazu, dass 
sie selbst die jungen Protestierenden unterstützten und in dieser radikalen 
politischen Bewegung sowohl ein begeistertes Publikum als eine Art 

 
 87 Marcel Reich-Ranicki (1982), “Erich Fried oder Wortspiel und Protest“. 
In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, den 23. Januar 1982. 
88  Peter Schütt, zitiert nach Stewen W. Lawrie (1996), Erich Fried. A Writer 
Without a Country. New York: Peter Lang Publishing Inc., S. 309f. 
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intellektueller Heimat finden konnten. Darüberhinaus ist von grosser 
Bedeutung, dass beide aus ihrer Fremd-position in London und Stockholm 
viele Eindrücke des englischen bzw. des schwedischen Kulturklimas in 
ihren intellektuellen Habitus haben integrieren können.  

Meine These ist, dass sie dabei als Schriftsteller einen Sonderweg 
begangen haben, der als wichtige Voraussetzung ihrer Wirkung in 
Deutschland zu sehen ist. Ihre Aussenseiterposition hat ihnen nämlich 
einen vom “Eigenen“, d.h vom deutsch-österreichischen Kultur gelösten 
kulturell differentierten Standpunkt ermöglicht, der in gewissem Grade zu 
einer fremdkulturellen “Neusicht“89 auf deutsche Verhältnisse geführt hat. 
Man könnte sagen, dass Fried und Weiss mit Homi K. Bhabhas Worten 
sich in einem ”zwischenräumlichen Übergang zwischen festen Identifi-
kationen”90 befinden, in einem ”Dritten Raum” eben.91 Dieser Ort ist für 
sie die ”Möglichkeit einer kulturellen Hybridität, in der es einen Platz für 
Differenz ohne eine übernommene oder verordnete Hierarchie gibt”.92

Das Ergebnis dieser durch die englische bzw. schwedische Kultur 
bedingten Sonderentwicklung, dieses identifikatorische Befinden im 
”Dritten Raum”, ist, dass Fried und Weiss im deutschen Kulturleben als 
“Berufs-Provokateure“ und “Ruhestörer“93 betrachtet worden sind.  In der 
Tat kann man feststellen, dass die häufigen Anfeindungen gegen sie in 
enger Verbindung mit der Durchbrechung und Verletzung stillschweigend 
geforderter Tabus zu sehen sind. Die Tabuverletzungen betreffen mehrere 
Themen in der Bundesrepublik und der DDR: z.B. die Bewältigung der 
Vergangenheit, den Antikommunismus, den Trotzkismus in der DDR, das 
mehr oder weniger bewusste Einverstandensein mit den Kriegsaktionen 
der Grossmacht USA in Vietnam, die öffentlichen Massnahmen zum 
Terrorismus in den siebziger Jahren. Dazu kommt noch das als anti-
zionistisch beurteilte Engagement von Fried und z.T. auch von Peter Weiss 
anlässlich des Sechstagekrieges 1967.94  

 
89 Doris Bachmann-Medick (1996), ”Einleitung”, in: dies. (Hg.): Kultur als 
Text. Die anthropologische Wende in der Literaturwissenschaft. Frankfurt am 
Main: Fischer Taschenbuch Verlag, S. 9. 
90 Homi K. Bhabha (2000), Die Verortung der Kultur. Tübingen: 
Stauffenburg Verlag,  S. 5. 
91 ib., S. 57: ”Eben jener Dritte Raum konstituiert, obwohl ’in sich’ nicht 
repräsentierbar, die diskursiven Bedingungen der Äusserung, die dafür 
sorgen, dass die Bedeutung und die Symbole von Kultur nicht von allem 
Anfang an einheitlich und festgelegt sind und dass selbst ein und 
dieselben Zeichen neu belegt, übersetzt, rehistorisiert und gelesen werden 
können.” 
92 ib., S. 5. 
93  Siehe Marcel Reich-Ranicki (1989), Über Ruhestörer.  Stuttgart: Deutsche 
Verlags-Anstalt, S. 123-143. 
94 Vgl. hierzu Volker Kaukoreit (1986), “Politische Tabuverletzungen“, in: 
Text + Kritik. Erich Fried, Heft 91, 1986, S. 72. 
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Sieht man sich die Schriftstellertätigkeit der beiden aus der 
Perspektive von Tabuverletzungen im einzelnen an, lässt sich feststellen, 
dass Erich Fried schon mit seinem 1960 publizierten Roman Ein Soldat und 
ein Mädchen eine von seiner Aussenseiter-Position her bedingte 
provozierende Linie antritt. Die Thematik des Romans ist die 
Vergangenheits- und Gegenwartsbewältigung. Es handelt sich um einen 
Soldaten, der vor den Nazis nach Amerika geflohen ist und nach dem 
Kriege in der Uniform der USA-Armee nach Deutschland zurückkommt. 
Gerade er, der auf Rache sinnt, verliebt sich in eine zum Tode verurteilte 
KZ-Aufseherin. Der Soldat gerät in eine abgrundtiefe Gefühlsverwirrung. 
Was ihn an den Rand des Wahnsinns treibt, ist die Erkenntnis, dass die 
Getreuen des Naziregimes 'normale' Menschen sind,  mit ihm näher 
verwandt als er geglaubt hat. 

Der Roman wurde zwar beachtet, aber in negativem Sinne und Fried 
litt darunter, dass die Kritiker sich eher auf die misslungene Struktur des 
Romans als auf den Inhalt bezogen. Sein Versuch Verständnis und 
Verzeihung für die KZ-Aufseherin zu befürworten, ist als ein Versuch zu 
sehen, die umstrittene These von der deutschen Kollektivschuld zu 
differenzieren. Dies führte sogar zum Vorwurf, dass der Autor ein  
“Versöhnler und Verzeiher“, ja sogar ein “schlechtgetarnter Nazi sei“.95  
Die westdeutsche Linkspresse stufte den Roman als “Apologie tiefster 
politisch-moralischer Verkommenheit“ ein.96 Der Jude Fried wurde also 
gründlich missverstanden.  Nicht nur seine Bereitschaft – wie er selbst im 
Nachwort seines Romans schreibt – “von der anderen Seite /... / zu 
verstehen und zu lieben“97, sondern auch sein unbequemer Hinweis auf 
einen “oberflächlichen Anpassungs- und Verdrängungsprozess in 
Deutsch-land",98 wurden gerade zur Zeitpunkt der Erst-Publikation seines 
Romans als “verfremdende“ und provokative Perspektive des “Anderen“, 
des Emigranten zurückgewiesen. 

Ähnlich ging es Peter Weiss, der mit seinem Oratorium Die Ermittlung 
1965 nicht Auschwitz auf die Bühne bringt, sondern “das Überleben von 
Auschwitz in mehrfachem Sinn“.99 Zwar werden die Verbrechen ein-
gehend dokumentiert, aber es geht jedoch in erster Linie nicht um eine 
Entlarvung der Angeklagten, sondern um ein Vorzeigen von ihrem 
heutigen Bewusstsein. Weiss aktualisiert das Fortwirken von Gedanken-
mustern und zeigt anhand von Karrieren, wie die “meisten Angeklagten in 
der Bundesrepublik bleiben konnten, was sie schon in Auschwitz waren: 

 
95 So Erich Fried (1982) im “Nachwort“ zur Neuauflage vom Roman Ein 
Soldat und ein Mädchen. Hamburg: Claassen. 
96 Die Andere Zeitung  vom 3.3. 1961, zitiert nach Volker Kaukoreit (1991), 
Frühe Stationen des Lyrikers Erich Fried. Darmstadt: Häusser, S. 167. 
97 Erich Fried (1960), “Nachwort“ zur ersten Auflage vom Roman Ein 
Soldat und ein Mädchen. Hamburg: Claassen. 
98 ib. 
99 Stefan Howald (1994), Peter Weiss zur Einführung. Hamburg, S. 80. 
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Eisenbahnbeamter, Arzt, Apotheker, Pfleger“.100 Die zweisträngige 
Schuld-Argumentation der Ermittlung, einerseits gegen die Tradition des 
deutschen Befehls-Gehorsams, andererseits gegen die Rolle der deutschen 
Industrie im Holocaust101 hat deutliche Züge einer distanzierenden 
Perspektive des Anderen. Aus heutiger Sicht, vierzig Jahre nach der 
Uraufführung des Oratoriums, tritt jedoch vor allem die von Weiss aus der 
Position des ”Dritten Raumes” erbrachte Erkenntnis in den Vordergrund, 
nämlich, dass Die Ermittlung in der frühen Bundesrepublik als ”denkbar 
stärkste Einspruch gegen die Geschichtsverdrängung”102 gewirkt hat. 

Zu fast gleicher Zeit als Die Ermittlung konzipiert wird, schreibt Weiss 
auch einen Text über einen Besuch in Auschwitz mit dem Titel "Meine 
Ortschaft". In diesem Text relativiert er selbstanklagend seine 
beobachtende Fremd-Position. Er stellt fest, dass er zwar hätte getötet 
werden, aber auch, dass er u. U. dem Befehls-Gehorsam zum Opfer hätte 
fallen können. 1967, zwei Jahre nach "Meine Ortschaft" schreibt auch Fried 
und zwar in deutlicher Anlehnung an Peter Weiss eine eigene KZ-
Schilderung mit dem Titel "Meine Puppe in Auschwitz". Auch hier geht es 
um eine Annäherung des Holocaust-Themas aus einer einfühlenden 
Differenz-Perspektive.  

Vor dem Hintergrund der hier erwähnten Literatur-Beispiele könnte 
man sagen, dass Fried und Weiss sich während der sechziger Jahre in 
einem kulturellen Hybriditätsprozess befinden, der - um mit Bhabha zu 
reden – ”gives rise to something different, something new and 
unrecognisable, a new area of negotion of meaning and representation.”103 
Das Neue dieses Prozesses ist, dass Fried und Weiss aus einem kulturell 
differentierten Standpunkt heraus nicht nur auf Auschwitz, auf die 
Voraussetzungen die zum Holocaust geführt haben und auf das ”labile 
Kollektivbewusstsein der Bundesrepublik”,104 verwiesen, sondern auch 
darauf, dass diese Voraussetzungen nach 1945 nicht radikal aufgehoben 
worden waren. All dies war in der Bundesrepublik der sechziger Jahre 
natürlich eine durchaus unerwünschte, provozierende und ein gesell-
schaftliches Tabu verletzende Ansicht. Dass Peter Weiss sich dessen sehr 
wohl bewusst war, geht überdeutlich aus einer von seinen Notizen hervor: 

”In einem Land, in dem solch ungeheuerliche, grauenhafte Dinge 
geschehen sind, muss ein kollektives Trauma bestehen. Es ist ja bisher kaum 

 
100 ib., S. 83. 
101 Vgl. ib., S. 85. 
102 Alfons Söllner (1998), "Peter Weiss' 'Die Ermittlung in zeitgeschichtlicher 
Perspektive", in: Deutsche Nachkriegsliteratur und der Holocaust. Hrsgg. von 
S. Braese, H.Gehle, D. Kiesel, H.Loewy, Frankfurt am Main: Campus 
Verlag, S. 126. 
103 Jonathan Rutherford (1990),  “The Third Space“. Interview with Homi 
Bhabha, in: Identity, Community, Culture, Difference. London: Lawrence & 
Wishart, S. 211. 
104 Söllner (1998), S. 113. 
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angerührt worden. Würde man es wirklich ans Licht befördern, müsste dies 
zu einer nationalen Krise, einem Zusammenbruch führen. Das könnte man 
kaum verkraften. Deshalb diese Verdrängung (…) Hier liegt noch eine 
riesige Aufgabe, die bisher mit der Bezeichnung Vergangensheits-
bewältigung höchstens neutralisiert wurde.”105

Ein weiterer gemeinsamer Punkt der Provokation für Fried und Weiss 
ist das Vietnam-Engagement. Schon Anfang der sechziger Jahre schreibt 
Fried an Gedichten gegen den Vietnam-Krieg. Zu dieser Zeit waren aber 
Literatur und Politik noch weitgehend getrennt. Peter Weiss' “Zehn 
Arbeitspunkte eines Autors in einer geteilten Welt“ vom Jahre 1965 
erscheinen zugleich in Schweden und in der DDR und werden bejaht. Sie 
verursachen aber einen Skandal in der Bundesrepublik und Hans Magnus 
Enzensberger wirft Weiss “Verbalradikalismus und leere Phrasen-
drescherei“ vor.106 Die in den Arbeitspunkten aufgeworfene Frage “Kann 
ich den bequemen dritten Standpunkt aufgeben, der mir immer eine 
Hintertür offen ließ, durch die ich in das Niemandsland der Imagination 
entweichen durfte?“107wurde vom Autor selbst verneinend beantwortet: 
“Meine Arbeit kann erst fruchtbar werden, wenn sie in direkter Beziehung 
steht zu den Kräften, die für mich die positiven Kräfte dieser Welt 
bedeuten.“108 D.h. hier im Sinne von Peter Weiss die antiamerikanischen, 
sozialistischen Kräfte. 

Erich Frieds schon früh geschriebenenVietnam-Gedichte erscheinen 
erst 1966 im Band ...und Vietnam und.... Der Anlass dieser Verzögerung hat 
folgenden Hintergrund: Fried setzt sich in Verbindung mit einigen 
Mitgliedern der Gruppe 47, schlägt ihnen den Plan vor, gemeinsam einen 
Band gegen den Vietnam-Krieg zu schreiben. Peter Weiss ist positiv, wie 
auch Reinhard Lettau und Martin Walser. Sonst bekommt er aber keine 
Zustimmung, wahrscheinlich ist das antiamerikanische Thema zu diesem 
Zeitpunkt noch  allzu heikel.  

Es ist kein Zufall, dass eben Fried und Weiss, die eine distanzierte 
Sicht auf Deutschland und auf die USA haben, diejenigen deutschen 
Autoren sind, die sich zunächst öffentlich gegen die amerikanische 
Vietnam-Politik aussprechen. Eine provozierende Übereinstimmung 
zwischen Weiss und Fried gibt es z.B. auch darin, dass sie eine 
Verbindung zwischen dem, was in Vietnam geschah und dem Faschismus 
darstellen: “Was heute in Vietnam geschieht, das wird später einmal dicht 

 
105 Peter Weiss (1982), Notizbücher 1960-1971. Band 1, Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, S. 251. 
106 Siehe H. M. Enzensberger (1965), “Schlusswort“, in: Kursbuch 2, sowie 
Peter Weiss (1971), “Brief an H.M. Enzensberger“, in: Rapporte 2. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp Verlag, S. 35–44. 
107 Peter Weiss (1971),“10 Arbeitspunkte eines Autors in der geteilten 
Welt“, in: Rapporte 2, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, S. 18. 
108 ib., S. 23. 
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neben dem stehen, was in den Gaskammern geschehen ist“,109 schreibt 
Fried. Fast wortwörtlich ähnliche Formulierungen kann man auch bei 
Weiss finden, so z.B. in seiner “Antwort auf eine Kritik zur Stockholmer 
Aufführung der Ermittlung“ 1966: “Der Faschismus in Deutschland war 
ein zeitlich begrenztes Unterfangen. Die Technik der 
Menschenvernichtung geht weiter. /.../ Amerikaner lassen sich nach 
Vietnam ausschiffen, um eine andere Menschenrasse anzugreifen, und so 
weiter.“110

Obwohl politische Stellungnahmen in der Gruppe 47 verpönt waren, 
gab es also innerhalb der Gruppe nonkonformistische Stimmen wie die 
von Fried und Weiss. Diese Stimmen wurden dann erstmals bei dem 
Treffen der Gruppe 47 in Princeton 1966 sehr laut. Bei dieser Gelegenheit 
gibt Peter Weiss der New York Times ein Interview, in dem er seine 
Missbilligung des Vietnamkrieges zum Ausdruck bringt und während der 
Tagung meint er, dass “ein Engagement an nichts als die Kunst für ihn ein 
komplizenhaftes Einverständnis mit der korrumpierten kapitalistischen 
Gesellschaft“ sei.111 Hans-Werner Richter ist sehr unzufrieden mit diesen 
Stellungnahmen und Günter Grass spottet über den Ausdruck “engagierte 
Literatur“.112

In seinem Notizbuch macht Weiss eine referierende Notiz über diesen 
Vorfall, eine Notiz, die in vielem symptomatisch für seine Position als 
ausgegrenzter, einst und immer wieder Verstossener113 gesehen werden 
kann: “Ich hätte mich in amerikanische Angelegenheiten nicht einzu-
mischen. Missbrauche die Gastfreundschaft. Und überhaupt: was ich denn 
für Recht hätte, auf diese Weise Stellung zu nehmen. Hätte auch über 
deutsche Fragen schon viel zuviel gesagt. Wo ich denn während des 
Kriegs gewesen wäre –“114  

Auch Fried hielt in Princeton eine Rede, in der er seine Auffassungen 
von den Aufgaben des Schriftstellers erläuterte. Er hob hervor, dass “der 
Kampf gegen die Entfremdung eine der Hauptaufgaben der Menschheit“ 
sei und betonte weiter, dass man nicht an der Möglichkeit zweifeln soll 
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Suhrkamp Verlag, S. 491f. 
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“selbst etwas ändern zu können. Deshalb ist der unbequeme  Schriftsteller, 
der wirklich versucht, etwas zu ändern, besonders wichtig.“115 Mit den 
Worten vom “unbequemen Schriftsteller“ benennt Fried nicht nur sein 
eigenes Kredo, sondern auch das von Peter Weiss, der sich in einem seiner 
Notizbücher von 1967 ähnlich formuliert: “Meine Arbeit ist gegen den Sog 
gerichtet-“116

Unbequemer Schriftsteller sein, heisst sich in einer Aussenseiter-
position zu befinden, wenigstens im Verhältnis zum etablierten System. Im 
Akt ihres Schreibens bemühen sich Fried und Weiss folglich ganz im Sinne 
von Bhabha ”um ein Verständnis des menschlichen Handelns und der 
sozialen Welt als eines Moments, bei dem etwas ausserhalb unserer Kontrolle 
ist, aber nicht ausserhalb unserer Einflussnahme.”117 In der hier skizzierten 
Rolle des Unbequemen wurde Erich Fried gewissermassen institutionali-
siert, zuweilen vielleicht auch diskreditiert, während Peter Weiss wegen 
seiner deutlicheren politischen Stellungnahmen häufig auf Abstoss-
Mechanismen stieß. So z.B. wurde das Trotzki-Stück 1970 höhnisch im 
Westen und als ketzerisch im Osten rezipiert. 

Wie könnte man nun die selbstauferlegte unbequeme Schriftsteller-
Rolle von Erich Fried und Peter Weiss anhand der oft provozierenden 
Stellungnahmen u.a. zu Holocaust, Vietnam, dritter Welt und deutsch-
deutschen Problemen erklären? 

Sicher sind rein persönliche Dispositionen, biographische und andere 
Umstände hier von Belang, z.B. der jüdische Hintergrund, der in der 
kritischen Nachfolge Heinrich Heines und Ludwig Börnes eine besondere 
Bedeutung zuzumessen ist. Ihre Heimatlosigkeit, wie die von Fried und 
Weiss ist in gewissem Sinne als die jüdische Erfahrung an sich 
aufzufassen.118 Es handelt sich aber in diesem Falle nicht in erster Linie um 
den faktischen jüdischen Hintergrund, sondern vielmehr um das Jüdische 
als Metapher kultureller und sprachlicher Heimatlosigkeit im Sinne der 
russischen Autorin Marina Zwetajewa, nämlich dass “alle Dichter Juden 
sind“. 

Von Bedeutung für die Schriftsteller-Rolle ist natürlich auch, dass die 
Verhältnisse in England und Schweden vergleichbar sind, da diese Länder 
– z.B. im Vergleich zu USA – als nicht-assimilierend betrachtet werden 
müssen. Fried sagt dazu: “Ich hatte das Glück in eine Zivilisation 
verschlagen zu werden, die den Fremden kaum heimisch werden lässt. So 
blieb mir meine Sprache erhalten, bereichert und zugleich bedroht und 
fruchtbar in Frage gestellt durch die Möglichkeit des Abstandes vom 
Gebrauch und Missbrauch des Alltags“.119 Ähnliche Aussagen zum 
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Migrantentum und zur Problematik der “neuen“ bzw. der “alten“ Sprache 
kann man oft auch in den Notizbüchern von Peter Weiss finden: “Dieses 
freie Darauflosreden, wie es Autoren können, die fest verwurzelt sind in 
ihrer Sprache, das ist mir nicht mehr vergönnt – da klafft ein tiefer Riss –
“120

Der wichtigste Faktor im Hinblick auf die Schriftsteller-Rolle bleibt 
aber, meiner Meinung nach, nicht die Exil-Situation an sich, sondern die 
von aussen angelegte Differenz-Perspektive des ”Dritten Raums”, 
wodurch bisherige kulturelle Bewertungen und Interpretationen in 
provozierender Weise von Fried und Weiss aufgebrochen werden. 
Bezeichnend für diese nicht-deutsche Differenz-Perspektive der beiden 
Autoren ist einerseits, dass sie das “Andere“, d.h. hier das Englische bzw. 
das Schwedische nicht abweist, andererseits dass sie sich dem “Eigenen“, 
d.h. dem Deutschen nicht unterwirft, sondern, dass diese Perspektive als 
Schriftsteller-Rolle, die Möglichkeit gibt, sowohl die verfremdende 
Neusicht, als auch die Alienität (d.h. die als Verfremdung erlebte 
Auslands-Situation)  zu versprachlichen und erfahrbar zu machen. 

Aufschlussreich in diesem Zusammenhang ist das, was Peter Weiss 
1965 während der Arbeit an der Ermittlung in Anlehnung an seinem 
Vorbild Bertolt Brecht schreibt: “Das Leben im Ausland, unter einer 
anderen Sprache, kann ein V-Effekt sein“.121 Ja, darum geht es eben. Fried 
und Weiss profitieren in der Tat seit ihrem literarischem Durchbruch 
dauernd von diesem V-Effekt. Im Sprung zwischen den Kulturen wird 
ihnen das “Fremde“ zwischen den Systemen sichtbar und von ihnen als 
eine vom “Eigenen“ – d.h. der deutschen Kultur – gelösten Position, 
kritisch ausgenutzt. Dies geschieht z. B. in ihrer nichtopportunen Sicht auf  
den Holocaust und die Vergangenheitsbewältigung, wodurch sie sehr 
präzise den “neuralgischen Punkt”122 in der deutschen Mentalitäts-
geschichte der sechziger Jahre treffen. 

Peter Weiss ist sich seiner Sonderposition als Schriftsteller sehr wohl 
bewusst indem er schreibt: “Ich machte die Heimatlosigkeit zur 
Bedingung/aus Unzugehörigkeit wurde Freiheit + Ungebundenheit“.123 
Obwohl Weiss sich selbst häufig als den Unverstandenen stilisiert, 
gewinnt er hier ganz bewusst der Heimatlosigkeit  positive Werte für das 
Schreiben ab. Eine ähnliche gedanklich-kritische Freizone gibt es auch bei 
Erich Fried, dessen  Gedichtband  ...und Vietnam und...  Peter Rühmkorf  
bespricht und auf folgende Weise kommentiert: “Wo die Welt des Günter 
Grass ihre Grenzen hat ..., beginnt die Wahrnehmungszone der Gedichte 
von Erich Fried...“.124 Mit seiner vielmals bezeugten durchaus negativen 
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Einstellung zu Fried und Weiss inkarniert Günter Grass hier fast 
überdeutlich das “Eigene“, zu der sich die beiden anderen aus ihrer 
Fremd-Perspektive in-Frage-stellend verhalten. 

Zusammenfassend liesse sich folgendes festhalten: Wo das “Eigene“ 
(d.h. das Deutsche) durch Fremderfahrung und Unzugehörigkeit 
relativiert wird, scheint die Alienität von Fried und Weiss nicht eine 
negative, sondern eine kreative Kraft zu sein. Mit anderen Worten wird 
das Eigene, d.h. das Deutsche durch die distanzierte Perspektive von den 
beiden Autoren sozusagen entautomatisiert. Dadurch eröffnet sich eine 
neue Sicht nicht nur auf Deutschland, sondern auch  – um mit den Worten 
der Preisjury für den Büchner-Preis 1982 (Weiss) bzw. 1987 (Fried) zu reden 
– auf “die Sache der Unterdrückten in aller Welt“. Bezeichnend eben für 
Fried und für Weiss ist dabei, dass sie in ihrem politisch engagierten 
Schreiben “Sprache und Handeln zur Einheit“ zusammenfliessen lassen.125

Das bewusste In-Frage-Stellen von alten Strukturen und Denkweisen, 
ja von Vorurteilen aller Art, hat also bei Fried und Weiss seinen Grund 
darin, dass beide eine fast lebenslängliche Erfahrung der Fremde und der 
Alienität aufweisen, aber auch darin, dass sie sich in der “eigenen“, d.h. 
der deutschen Kultur, deren geschätzte Vertreter sie doch gewesen sind, 
nicht immer ganz heimisch fühlten. Aus der Differenz zwischen dem 
nicht-abgewiesenen Fremden und dem nicht ganz bejahten Eigenen 
heraus, sozusagen aus dem ”Dritten Raum”, haben sie das Eigene, das 
Deutsche mit besonderer Insistenz und zuweilen mit fast missionarischem 
Eifer provoziert und irritiert. Ihr kritisches Verhalten ist somit als bewusste 
Schriftsteller-Rolle zu betrachten, als produktive Gegenposition – im Sinne 
Gadamers126 – durch die sie Fremd-Erfahrungen zu Bedingung ihres 
Verstehens vom “Eigenen“ in ein fruchtbares literarisches Projekt haben 
umwandeln können.   
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Den tyskspråkiga migrantlitteraturen – 
begreppsdiskussion och reception under tre 
decennier 
 
 
 
Petra Thore 
 
Den moderna tyskspråkiga migrantlitteraturens historia är nära 
förknippad med arbetskraftsmigrationens historia. Dess början kan därför 
dateras till år 1955, då de första avtalen om värvning av arbetskraft mellan 
Förbundsrepubliken Tyskland och Italien undertecknades. Diskursen 
avseende den tyska migrantlitteraturen har sedan starten åtföljts av två 
parallella diskussioner om en passande beteckning för denna litteratur. 
Den inhemska tyska receptionen skiljer sig från författarnas egna 
ställningstaganden på ett specifikt sätt. Samtidigt avspeglar båda 
diskurslinjer därigenom i sig en del av grundproblematiken som gestaltas i 
många av denna litteraturs texter. Problematiken omfattar frågor efter vad 
som är det egna eller det främmande, om gränser och deras överskridande, 
inklusion eller exklusion, tillhörighet eller främlingsskap, och sist men inte 
minst frågan efter vem som äger tolkningsföreträdet i dessa frågor. 
 
Den tyska receptionen 
Den inhemska litteraturvetenskapliga receptionen av tyskspråkig 
migrantlitteratur inleddes huvudsakligen genom Irmgard Ackermanns 
och Harald Weinrichs insatser, båda verksamma vid den nystartade 
institutionen för tyska som främmande språk vid Ludwig-Maximilian-
universitetet i München. Även om enstaka verk av migrantförfattare 
skrevs redan på 1950-talet konstaterar Ackermann i en artikel år 1983, 
alltså först knappt 30 år senare att ”ett relativt nytt fenomen i det tyska 
litterära landskapet sedan fyra, fem år kan ses som självständig 
litteraturform och har blivit en faktor att räkna med”.127 En viktig 
förutsättning för att migrantlitteraturen skulle bli denna faktor var att de 

 
127 Irmgard Ackermann (1983a), ”‘Gastarbeiter’literatur als Heraus-
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multinationella och mångspråkiga författarna i ökande utsträckning valde 
tyska som det språk de antingen författade på eller lät sina texter 
översättas till.  

Ackermann och Weinrich blev från 1970-talet betydelsefulla 
initiativtagare till en rad tävlingar för författare med annat modersmål än 
tyska. Som ett resultat av tävlingarna publicerades de vinnande bidragen 
mellan 1979 och 1984 i flera antologier.128 Ackermann och Weinrich 
medverkade också till att det instiftades ett litteraturpris för författare som 
skriver på tyska trots att de har ett annat modersmål. Detta pris, det så 
kallade Adelbert-von-Chamisso-priset, har sedan 1985 delats ut årligen 
och är fortfarande det enda litteraturpriset speciellt för migrantlitteratur.129

I de utförligt kommenterande för- och efterorden i antologierna 
började sökandet efter en passande beteckning för litteraturen. Även om 
både Ackermanns och Weinrichs insatser var av högsta betydelse för 
migrantlitteraturens genombrott i Tyskland, var litteraturvetenskapen 
ännu inte beredd på att överge den begränsning som låg i sin 
självdefinition som traditionellt bygger på nationella kännetecken.130 
Underförstått avsåg begreppet ”litteratur” i en inhemsk tysk kontext sådan 
litteratur som var skriven på tyska av tyskspråkiga författare och i första 
hand för en tyskspråkig, inhemsk publik. Traditionellt ansågs 
nationallitteraturens inneboende funktion vara att producera, ge uttryck åt 
och befästa den nationella identiteten, att avgränsa det egna inåt och dra 
en yttre gräns mot det främmande. Många beteckningar för migrantlittera-
turen som speglar denna grundinställning kom till användning under 
kortare perioder för att i de flesta fall så småningom överges igen. Det var 
beteckningar som emigrantlitteratur, utlänningslitteratur, litteratur utifrån, 

 
128 Irmgard Ackermann (red) (1982), Als Fremder in Deutschland. Berichte, 
Erzählungen, Gedichte von Ausländern. München: Deutscher Taschenbuch 
Verlag; Irmgard Ackermann (red) (1983b), In zwei Sprachen leben. Berichte, 
Erzählungen, Gedichte von Ausländern. München: Deutscher Taschenbuch 
Verlag; Irmgard Ackermann (red) (1984), Türken deutscher Sprache. Berichte, 
Erzählungen, Gedichte von Ausländern. München: Deutscher Taschenbuch 
Verlag; Esselborn, Karl (red) (1987), Über Grenzen. Berichte, Erzählungen, 
Gedichte von Ausländern. München: Deutscher Taschenbuch Verlag. 
129 Adelbert von Chamisso föddes i Frankrike 1781 och dog i Berlin 1838. 
Mest känd är hans berättelse Peter Schlehmils wundersame Geschichte från 
1814. Chamisso-priset delas ut av Bayerische Akademie der schönen 
Künste, München och finansieras av Robert Bosch Stiftung, Stuttgart. 
130 Här kommer endast utvecklingen i Förbundsrepubliken Tyskland att 
beaktas. De särskilda villkoren som gällde för den statsbärande 
litteraturen i DDR kan här endast påminnas om, samtidigt som två viktiga 
migrantförfattare som migrerade till DDR, Galsan Tschinag och Adel 
Karasholi bör nämnas.  
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utländska författares litteratur, brolitteratur, liten litteratur,131 litteratur i 
främmande land, migrationslitteratur, minoritetslitteratur.132  

Migrantlitteraturen visade sig överskrida och bryta igenom 
nationsgränserna på ett oundvikligt och avsiktligt sätt, den existerade 
samtidigt utanför och innanför dem. Ett viktigt resultat av 1980-talets 
debatt och terminologiska sökande blev därför att man nu började 
ifrågasätta indelningen av litteratur efter de hittills vedertagna nationella 
kriterier som beskrivits ovan.  
 
Författarnas egen terminologidiskurs 
Termen ”gästarbetarlitteratur” för migrantlitteratur som Ackermann 
citerar i titeln på sin ovan nämnda artikel motiverades två år tidigare 
utförligt i det så kallade ”gästarbetarlitteraturens manifest”133 av de 
tyskspråkiga migrantförfattarna Biondi/Schami/Taufiq/Naoum.134 
Termen gästarbetarlitteratur fick under lång tid mycket stor spridning och 
betydelse, samtidigt som det förmodligen inte alltid har varit lika känt att 
författarna själva använde den på ett ironiserande sätt. De pekade på dess 
inneboende motsägelse: gäster behandlas tillmötesgående och 
uppmärksamt av sina värdar, normalt arbetar de inte.  

När en grupp tyska migrantförfattare 1980 slöt sig samman i en 
förening med namnet PoLiKunst (polynationell litteratur- och 
konstförening) medverkade författarna Biondi, Schami, Taufiq och 

 
131 Beteckningen knyter an till termen  ”littérature mineure”, jmf. Gilles 
Deleuze – Félix Guattari (1976), Kafka. Für eine kleine Literatur. Översatt från 
franska till tyska av Burkhart Kroeber. Frankfurt am Main: Suhrkamp 
Verlag. 
132 Att termen ”invandrarlitteratur” saknas pekar på en analogi till 
problem på det politiska planet. I Tyskland har man fram till idag inte 
kunnat komma överens om att byta ut ”utlänningspolitiken” mot en 
”invandringspolitik” som skulle vara bättre anpassad till verkliga 
förhållanden i Förbundsrepubliken Tyskland. Under åren 1960-2000 steg 
andelen utlänningar i den tyska befolkningen från 1,2 till 8,9 procent. 
Politikerna betonar fortfarande att Tyskland inte är ett invandringsland, 
därför finns det inte heller några invandrare och ingen invandrarlitteratur, 
som är en motsvarande svensk term. 
133Andrea Zielke (1985), Standortbestimmung der ”Gastarbeiter-Literatur” in 
deutscher Sprache in der bundes-deutschen Literaturszene. Kassel: 
Gesamthochschulbibliothek.
134 Franco Biondi – Rafik Schami –  Jusuf Naoum – Suleman Taufiq (1981), 
”Literatur der Betroffenheit. Bemerkungen zur Gastarbeiterliteratur”, i: 
Schaffernicht, Christian (red) Zu Hause in der Fremde. Schifferhude: Verlag 
Atelier im Bauernhaus, 124-136.
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Naoum.135 I deras ”kommentarer till gästarbetarlitteraturen” finns utöver 
önskemålet att litteraturen skulle skrivas på tyska även en tydlig 
programförklaring. Litteraturen skulle försöka slå en förbindande bro till 
tyska arbetare som man ansåg vara lika ”drabbade” av förnedrande 
arbetsförhållanden och kapitalistisk utsugning som gästarbetarna. Genom 
att vara en socialistisk kamplitteratur skulle den kunna knyta an till den 
äldre tyska arbetarlitteraturen och till den yngre, som hade börjat 
utvecklas sedan början av 1960-talet. ”De drabbades litteratur” var en term 
som också användes, den uttryckte både ett produktionsestetiskt och ett 
receptionsestetiskt anspråk: samtidigt som litteraturen skulle vara 
autentisk, skulle den också drabba sina läsare och framkalla en känsla av 
solidaritet hos dem. Allt detta skulle leda till en gemensam kamp mot 
förtrycket. När förtrycket hade besegrats skulle även grunden för 
gästarbetarlitteraturens existens upphöra att finnas. 

I själva verket var den tyska migrantlitteraturens författare aldrig 
uteslutande gästarbetare och deras litteratur har under alla år författats på 
ett flertal språk.136 Migrantlitteraturen har dessutom aldrig uteslutande 
varit en autentisk kamplitteratur utan har varit och är lika varierad som all 
annan litteratur, med avseende både på förekommande genrer och på 
teman. Eftersom migration dessutom snarare verkar vara ett ökande än ett 
minskande fenomen kan det antas att migrantlitteratur kommer att utgöra 
en del i många länders litteratur även i framtiden. 
 
Den tyska receptionen i invandrade forskares forskning 
En av de mest betydande forskarna på migrantlitteraturområdet som även 
är poet med ett förflutet i PoLiKunst-föreningen är Carmine Chiellino. I ett 
stort antal arbeten sedan andra halvan av 1980-talet har Chiellino bidragit 
till att inventera och belysa migrantlitteraturen i Tyskland. Den 
omfattande bibliografin i hans stora verk Am Ufer der Fremde. Literatur und 
Arbeits-migration 1870-1991 från 1995 fick sin fortsättning år 2000 i 
handboken Interkulturelle Literatur in Deutschland. 

Am Ufer der Fremde sammanfattar all tidigare forskning på området 
fram till 1990 och leder den framåt. Chiellinos angreppssätt öppnar blicken 
för migrantlitteraturens heterogenitet, inte minst med avseende på 
författarnas språkbeteende. I polemik mot den inhemska tyska receptionen 
avvisar han kravet på litteraturens tyskspråkighet och belyser tvärtom 
dess mångstämmighet. Den förtydligas i handboken fem år senare, där 
Chiellino har lämnat termen ”gästarbetarlitteratur” och helt har bytt till 
beteckningen ”interkulturell litteratur”. Men även om Chiellinos arbeten 

 
135 Föreningen existerade fram till 1987 och gav ut tre uppmärksammade 
årsböcker: PoLiKunst/Jahrbuch 83,  PoLiKunst/Jahrbuch 84, 
PoLiKunst/Jahrbuch 85.  
136 Horst Hamm (1988),  Fremdgegangen – Freigeschrieben. Eine Einführung in 
die deutschsprachige Gastarbeiterliteratur. Würzburg: Königshausen und 
Neumann, 49 f. 
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är av utomordentlig betydelse kan inte heller denna beteckning sägas ha 
vunnit allmän giltighet.  
 
Litteratur = litteratur? 
Förslaget ”att kalla vår litteratur för litteratur” härstammar från Suleman 
Taufiq och uttrycker en migrantförfattares önskan att få ingå i en 
litteraturens gemenskap och ett försök att undgå de negativa konsekvenser 
som utpekandet av migrantlitteraturen genom en särskild term kan föra 
med sig.137 I migrantlitteraturdiskursen har en variant av dessa oönskade 
följder av vissa kritiker fått den talande beteckningen utlänningsbonus. 
Begreppet syftar på att litteraturen bland upplysta tyskar skulle utlösa 
solidaritet och medlidande med de utlänningar vars svåra förhållanden 
skildrades i texter som skulle ses som autentiska. De tyska läsarna stärktes 
i sin positiva uppfattning om sig själva och migranterna/migrant-
författarna/protagonisterna tilldelades roller som offer för förhållandena. 
Den litterära kvaliteten fick underordnad betydelse och litteraturens 
egenskap som socialdokument poängterades. Men på samma gång 
skymtar genom diskursen negativa attityder till litteratur som är skriven 
av utländska författare. Förklaringen till detta kan dels ses i att en stor del 
av den tidiga migrantlitteraturen utgjordes av autobiografiska texter som 
författats av litterära amatörer samtidigt som en viss del av 
gästarbetarlitteraturens språkexperiment missuppfattades som bevis på 
bristande språklig kompetens hos författarna snarare än som uttryck för en 
specifik estetik.138  

Beteckningen ”litteratur” i en tysk kontext tolkas emellertid sannolikt 
som ”tysk litteratur” och framkallar associationer till en idealiserad 
monokulturalitet som inom litteraturen representeras av författare som är 
födda i Tyskland och bor där, har tyska språket som sitt modersmål och 
använder det som litteraturspråk. Här reflekteras alltså produkten av en 

 
137 Lerke von Saalfeld (red) (1998), Ich habe eine FREMDE SPRACHE 
gewählt. Ausländische Schriftsteller schreiben deutsch. Gerlingen: Bleicher 
Verlag, 15.
138 Här är påpekandet viktigt att det som i receptionen har tolkats som 
deficitära språkliga interimsvarieteter i själva verket är iscensättningar av 
språk. Se Immacolata Amodeo (1996),  ’Die Heimat heißt Babylon’. Zur 
Literatur ausländischer Autoren in der Bundesrepublik Deutschland. Opladen: 
Westdeutscher Verlag, 107-136.  
Med utgångspunkt i den nyare flerspråkighetsforskningen torde dessutom 
språkbeteendet hos flerspråkiga individer komma att omvärderas i positiv 
riktning. Jmf. även Francois Grosjean (1982), Life with Two Languages. An 
Introduction to Bilingualism. Cambridge, Massachusetts and London, 
England: Harvard University Press och Inez De Florio-Hansen – Adelheid 
Hu (red) (2003), Plurilingualität und Identität. Zur Selbst- und 
Fremdwahrnehmung mehrsprachiger Menschen. Tübingen: Stauffenburg 
Verlag. 
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majoritetsdiskurs som inte tar hänsyn till minoriteters existens 
överhuvudtaget. Om denna maktasymmetri förnekas är risken stor att 
utländska författares verk inom den inhemska litteraturen kan falla till 
offer för samma sorts exklusionsmekanismer som de som drabbar 
minoriteter på samhällets övriga områden. Men migrantlitteraturen har 
egna kvaliteter och den kan hävda sig väl. Därför pläderas här också för 
användandet av termen migrantlitteratur för den omtalade litteraturen, i 
förhoppning om att den kan bidra till att lyfta fram och synliggöra den.  

Om det är så att denna litteratur gestaltas i enlighet med en 
”annorlunda” estetik, som forskaren Immacolata Amodeo diskuterar, 
måste den eventuellt läsas ”motströms”, med en beredskap hos läsaren att 
ompröva sina förväntningar och förutfattade meningar. Enligt Amodeo 
kan en estetik som i en rad avseenden bygger på tankar i 
Deleuze/Guattaris ”rhizommodell” erbjuda möjligheter att ge en 
uppfattning om migrantlitteraturen på ett adekvat sätt.139 Modellen 
beskriver en litteratur som kännetecknas av talets mångfald, 
flerspråkighet, oberoende från hierarkiska förhållanden, synkretistisk stil 
och heterogenitet. En viktig faktor i denna interkulturella estetik är att 
skilje-linjerna mellan det egna och det främmande inte ska ses som klara 
och entydiga utan snarare som oscillerande. På det konkreta planet finns 
här en parallell till migrantens existentiella erfarenhet som hos Amodeo 
har fått beteckningen ”den kluvna blicken”: efter migrantens första 
kontakt med det främmande kan det egna aldrig mera vara oförfalskat och 
renodlat. Alla erfarenheter som följer efter den första kontakten med det 
främmande kommer att påverkas av det, och sin konstnärliga gestaltning 
får dessa erfarenheter bland annat i migrantlitteraturen.140  
 
Migrantlitteratur – ett omtvistat begrepp  
I denna artikel föreslås och används termen ”migrantlitteratur” för den 
diskuterade litteraturen. Samtidigt som den av olika forskare har använts 
sedan 1980-talet har den också kritiserats för att vara intetsägande.141 Att 
det skulle vara dess ”nästintill allomfattande brist på skärpa” som gör den 
särskilt omtyckt bland akademiker anser exempelvis författaren Ilja 
Trojanow.142 Det enda termen pekar på är att en författare äger ett visst 

 
139 Gilles Deleuze – Felix Guattari (1977), Rhizom. Översatt från franska till 
tyska av Dagmar Berger, Clemens-Carl Haerle, Michael Nowak och Kade 
Schacht. Berlin: Merve Verlag. 
140 Amodeo, 126 f.  
141Jämför Monika Frederking (1985), Schreiben gegen Vorurteile. Literatur 
türkischer Migranten in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin: Express 
Edition och Hartmut Heinze (1986), Migrantenliteratur in der Bundesrepublik 
Deutschland. Bestandsaufnahme und Entwicklungstendenzen zu einer 
multikulturellen Literatursynthese. Berlin: Express Edition. 
142Ilja Trojanow (red) (2000), Döner in Walhalla. Texte aus der anderen 
deutschen Literatur. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 14.
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pass eller inte och det är lätt att förstå att en obehaglig känsla kan uppstå 
när avsaknaden av ett tyskt pass ”upphöjs till ett klassifikationskriterium 
för litterära texter”.143

Termen försöker inte, som tidigare benämningar eller klassificeringar, 
upplysa om författarens ursprungsland och -språk och den avslöjar inte 
orsakerna till migrationen. Dessa kan exempelvis utgöras av arbetskrafts-
invandring, sökande efter asyl eller äventyrslusta och nyfikenhet på 
främmande länder, eller helt enkelt bero på att man som barn tvingats 
migrera tillsammans med föräldrarna. Termen försöker inte meddela 
något om migrationens varaktighet eller migrantens avsikt att stanna, 
flytta någon annanstans eller remigrera. Strängt taget säger den ingenting 
definitivt om passinnehavet heller. Ett pass kan bytas mot ett annat och de 
nya statstillhörighetsreglerna som trädde i kraft i Tyskland i januari 2000 
möjliggör parallellt innehav av flera pass under många år. I 
massmigrationens tidevarv ger inte heller passinnehavet något definitivt 
besked om författarnas vistelseland.  

Inom den tyska migrantlitteraturdiskursen tar termen migrantlitteratur 
framför allt fasta på att denna litteraturs författare personligen har 
erfarenhet av migration till ett tysktalande land, Tyskland, Österrike eller 
Schweiz. I många fall har de själva fattat beslutet att migrera, i andra fall 
har migrationen påtvingats dem genom föräldrarnas beslut. I den på så 
sätt avgränsade gruppen av författare finns det även migranter som i sina 
härkomstländer tillhörde tysktalande minoriteter. I gruppen inkluderas 
däremot inte författare med annat ursprung än tyskt som väljer att skriva 
på tyska på grund av en särskild förkärlek till språket, men utan att ha 
migrerat till Tyskland, Schweiz eller Österrike. 
 
Migrantlitteraturens språkliga mångfald 
Att använda det tyska språket som litteraturspråk och ”lingua franca” 
författarna emellan var ett postulat som Biondi/Schami/Taufiq/Naoum 
samfällt formulerade 1981. Även om tyskspråkigheten var av största 
betydelse för den litteraturvetenskapliga receptionens start, efterlevdes 
kravet aldrig av alla författare. Med tiden har den språkliga mångfalden i 
den tyska migrantlitteraturen tilltagit, vilket förorsakar en rad 
metodologiska problem för forskningen.  

Bortsett ifrån den besvärliga frågan, huruvida en viss nation eller 
språklig gemenskap ”äger” sin specifika litteratur, utgör omständigheten 
att verken skrivs på olika språk en faktisk språkbarriär. Den inhemska 
tyska litteraturvetenskapen som gren av germanistiken har traditionellt 
uppfattat den tyska litteraturen som sitt forskningsobjekt. Därför är det 
rimligt att anta att det inom dess ramar finns forskningsutrymme även för 

 
143 Werner Nell (1997), „Zur Begriffsbestimmung und Funktion einer 
Literatur von Migranten“, i: Nasrin Amirsedghi – Thomas Bleicher (red) 
Literatur in der Migration. Mainz: Verlag Donata Kinzelbach, 34-48. 
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den delen av migrantlitteraturen som skrivs på tyska. Nyare utvecklingar 
har här fått impulser av den så kallade Interkulturella Germanistiken, som 
dock huvudsakligen har inriktat sina krafter på forskning och 
metodutveckling avseende tysk litteraturundervisning i utlandet. Under 
den senaste tiden har det talats om ett paradigmskifte vars resultat skulle 
vara att germanistik i fortsättningen ska ses ”som en kulturvetenskap 
bland många andra”.144 Här kan eventuellt förutsättningar skapas för en 
korsbefruktning mellan den inhemska germanistiken, ämnet Tyska som 
främmande språk och utlandsgermanistiken i olika länder utanför 
Tyskland. Ännu har dock inte något ökat forskningsintresse för tysk 
migrantlitteratur kunnat skönjas i detta sammanhang. 

Receptionsproblem uppstår när det visar sig att en del av den tyska 
migrantlitteraturen skrivs på ett i Tyskland främmande språk och 
översätts till tyska. En omtalad författare med detta arbetssätt är Aras 
Ören. Han migrerade till Tyskland i slutet på 1960-talet och har skrivit alla 
sina verk på turkiska. De har sedan översatts till tyska och utgivits i 
Tyskland och Aras Ören brukar ses som den tyska migrantlitteraturens 
portalgestalt. Trots att litteraturens tyskspråkighet skulle vara en 
förutsättning för att författaren skulle kunna få Adelbert-von-Chamisso-
priset var det just Ören som fick ta emot priset när det delades ut för första 
gången 1985. Güney Dal, också han från Turkiet, gör likadant som Ören 
och blev också tilldelad Chamisso-priset. På samma sätt arbetar flera andra 
författare från Turkiet, men även författare från Grekland och Sydamerika. 
I samband med dessa författares verk kan frågan uppstå vilket lands 
litteraturforskare det är som i detta sammanhang har sitt rättmätiga 
arbetsområde. Ett närmande till denna del av den tyskspråkiga 
migrantlitteraturen har i varje fall att ta hänsyn till den speciella 
problematik som hör samman med översatt litteratur. 

Forskning som ägnar sig åt den del av den tyska migrantlitteraturen 
som skrivs på ett i Tyskland främmande språk och inte översätts till tyska 
torde på ett mera självklart sätt höra hemma inom komparatistiken eller i 
respektive lands nationella litteraturvetenskap. Att två- eller flerspråkighet 
då blir en förutsättning för forskarnas fruktbara insatser visar särskilt 
arbeten av Chiellino och Blioumi samtidigt som denna förutsättning 
utestänger många andra och begränsar forskningsresultatens 
tillgänglighet.145

 

 
144 Claudia Benthien – Hans Rudolf Velten (red.) (2002), Germanistik als 
Kulturwissenschaft. Eine Einführung in neue Theoriekonzepte. Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt, 14.  
145 Se exempelvis Aglaia Blioumi (2001), Interkulturalität als Dynamik.  Ein 
Beitrag zur deutsch-griechischen Migrationsliteratur seit den siebziger Jahren. 
Tübingen: Stauffenburg Verlag. 
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Den tyska migrantlitteraturen 
Migrantlitteraturen utgör inte någon stor del av den moderna tyskspråkiga 
litteraturen. En jämförelse mellan svenska och tyska förhållanden visar på 
intressanta fakta. År 2000 utgjorde andelen utlänningar ca 9% av den tyska 
befolkningen, alltså levde då knappt 7,3 miljoner människor från ett stort 
antal länder i Tyskland. I Sverige fanns samma år ca en (1) miljon utrikes 
födda personer i en befolkning på knappt 8,9 miljoner. Ändå nämner 
Chiellinos bibliografi bara omkring 250 migrantförfattare, medan man i 
Sverige räknar med mellan 600-700.146 Att man i de båda länderna 
definierar begreppet ”författare” på olika sätt är sannolikt men det kan här 
inte närmare utredas. Däremot är ju knappast antalet författare ensamt 
avgörande för litteraturen och dess reception utan även faktorer som 
kvaliteten på de litterära verken och därtill även förlagens benägenhet att 
ge ut och marknadsföra dem. Medan enstaka författare och enstaka verk 
på detta område har varit och är mycket framgångsrika, är andra inte lika 
uppmärksammade. Samma iakttagelse gäller naturligtvis även den 
inhemska litteraturen. 

Från början utgjorde lyriken den största delen av migrantlitteraturen, 
men det är prosan, noveller och romaner, som har gett författarna de 
största försäljningsframgångarna och därigenom den största publiciteten 
och genomslagskraften. Den litteraturvetenskapliga receptionen uppmärk-
sammade tidigt att sökandet efter den personliga identiteten var ett av 
migrantlitteraturens huvudteman.147 Texterna gestaltar hur dessa allmän-
mänskliga processer avlöper efter en migration. Författarna och deras 
migrerade protagonister vittnar om den traumatiska – plötsliga eller 
smygande – erfarenhet som migrationen till ett främmande land innebär. 
Framför allt prosan visar hur interaktionen med människorna i det 
främmande landet framtvingar ett betydelseskifte mellan begreppen ”det 
egna” och ”det främmande”: den som har åkt ifrån sin invanda 
omgivning, från det egna, i riktning mot det främmande, uppfattas efter 
gränsöverskridandet själv som främling.  

De litterära gestaltningarna visar hur denna erfarenhet och individens 
strävan att hantera den på ett genomgripande sätt rubbar ”identitets-

 
146 Forskning om svensk immigrant- och minoritetslitteratur bedrivs vid 
Centrum för multietnisk forskning, Uppsala. Se Satu Gröndahl (red) 
(2000), Invandrar- och minoritetslitteratur i nordiskt perspektiv. Uppsala: 
Centrum för multietnisk forskning och Lars Wendelius (2002), Den dubbla 
identiteten. Immigrant- och minoritetslitteratur på svenska 1970-2000. Uppsala: 
Centrum för multietnisk forskning. Övrig information är tillgänglig genom 
Immigrantinstitutet, Borås. 
147 Gino Chiellino (1985), Literatur und Identität in der Fremde. Zur Literatur 
italienischer Autoren in der Bundesrepublik. Augsburg: Bürgerhaus 
Kreßlesmühle, och  Gino Chiellino (1989), Literatur und Identität in der 
Fremde. Zur Literatur italienischer Autoren in der Bundesrepublik. Kiel: Neuer 
Malik Verlag. 
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balansen”. Denna i sin metaforik tilltalande term används av den tyske 
socialpsykologen Lothar Krappmann för att beteckna de interaktions-
processer som individer deltar i och i vilka deras identitet i sociologisk 
bemärkelse ”förhandlas om” och skapas.148 Krappmanns modell utgår 
från den sociala interaktionens grundläggande betydelse och betonar dess 
processkaraktär och principiella öppenhet. Identitet bör inte längre ses 
som individens egendom utan uppfattas som en process som inte strävar 
mot något förutbestämt mål. Underförstått konstateras här också att 
identitet inte kan förloras (annat än till följd av patologiska orsaker).  

Migrantlitteratur med denna tematiska inriktning gestaltar olika 
delaspekter och faser i den livslånga identitetsprocessen under inter-
kulturella förtecken mellan olika länder och språk. Migrationen har lett till 
en blandning av det egna och det främmande i en oscillerande rörelse där 
en exakt uppdelning i ursprungliga beståndsdelar inte längre är möjlig 
eller önskvärd.149 I protagonisternas identitetsbalanser uppenbarar sig 
därigenom att olika tillhörigheter som traditionellt setts som skilda åt 
genom tid och rum mycket väl kan blandas. Främlingen behöver inte 
längre definiera sig själv genom formuleringar som uttrycker saknad, 
förlust och ”utanförskap” utan kan hävda sin nya position i det som av 
Homi K. Bhabha har kallats ”tredje rummet”. I tider av migration och 
globalisering blir migranten sinnebilden för förändring och förnyelse. 
Migrantlitteraturen avbildar denna del av vår samtid och pekar med 
litteraturens estetiska arbetssätt på hur de många förändrade personliga 
identiteterna tillsammans på sikt kommer att förändra samhällets 
uppfattning om sig själv. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
148 Lothar Krappmann (2000), Soziologische Dimensionen der Identität. 
Strukturelle Bedingungen für die Teilnahme an Interaktionsprozessen.  
Nionde upplagan. Stuttgart: Klett-Cotta.  
149 Jämför Homi K. Bhabha i samtal med Jonathan Rutherford i Jonathan 
Rutherford (1990), Identity: Community, Culture, Difference. London: 
Lawrence&Wishart, 211: ”But for me the importance of hybridity is not to 
be able to trace two original moments from which the third emerges, 
rather hybridity to me is the ’third space’ which enables other positions to 
emerge. This third space displaces the histories that constitute it, and sets 
up new structures of authority, new political initiatives, which are 
inadequately understood through received wisdom.” 
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Chappaquiddick Engendered:  
Joyce Carol Oates Lends a Voice  
to The Dead in Black  Water 

 

 

 

Monica Loeb         
 

The rented Toyota, driven with such impatient exuberance by The 
Senator, was speeding along the unpaved unnamed road, taking the 
turns in giddy skidding slides, and then, with no warning, somehow 
the car had gone off the road and had overturned in black rushing 
water, listing to its passenger´s side, rapidly sinking. 

 Am I going to die? – Like this? 
 
This is the entire first chapter of Joyce Carol Oates´s Black Water from 
1992.150 We all know who the Senator is in this case and what event the 
author refers to. The Senator is easily recognizable as a politician from a 
large well-situated political American family. But at the same time he is 
also a modern type of man characterized by power, money, charisma and 
an eye for women. But this definition fits many men and thus it is 
irrelevant who the powerful man is, since this story focuses on the victim, 
the woman, as the final two questions of the above quote imply. 

My aim here is to study Oates´s techniques in turning history into 
literature with a universal application. Through a fictional narrative Oates 
gives a voice to silenced history, to what Homi Bhabha has called “the un-
spoken, the unrepresented pasts that haunt the historical present.”151 In 
this sense the novella also perfectly illustrates Michel Foucault´s assertion 
that official historical discourse is “controlled, selected, organised and 
redistributed by a certain number of procedures.”152 Oates´s novella is an 
attempt to counterbalance such one-sided discourse. 

Black Water thus takes its genesis in moral outrage, as does much of 
Joyce Carol Oates´s work. She felt it was “infuriating … when Ted 
                                                           
150 Joyce Carol Oates (1992), Black Water. New York: Dutton. All future 
references to this work will be placed within parentheses in the text. 
151 Homi K. Babha (1992), “The World and the Home.” Social Text 31/32, 
147. 
152 Michel Foucault (1997), “From `The Order of Discourse.´” Modern 
Literary Theory: A Reader. 4th ed. Eds. Philip Rice and Patricia Waugh. 
London: Arnold, 210. 
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Kennedy repeatedly refers to the incident as a `tragic accident.´” What 
upset her was of course the fact that the Senator, while intoxicated, had 
crashed his car through a guardrail into a river ravine where he left his 
passenger, Mary Jo Kopechne, to drown. Oates claims in a letter that “it 
was no accident that he allowed his passenger to drown. Imagine,” she 
continues  “-he didn´t report the accident for nine hours. Yet he wasn´t 
charged with anything except leaving the scene.”153  

At first this event inspired her to write a short story in May of 1991 
about “violating woman´s faith,” as she phrases it, i.e., the final desperate 
hours of Mary Jo.154 Two other contemporary events triggered publication 
at this particular time: first, the resignation of Supreme Court Justice 
Thurgood Marshall, known as a liberal Justice, and second, the acquittal of 
yet another Kennedy, this time William Kennedy Smith, who had then 
been tried on rape charges. She simply felt that an era was coming to an 
end, the dismantling of liberal gains, and felt compelled to give her 
version.155 In fact, Thurgood Marshall, the civil rights movement, the 
“outrage of recent Supreme Court decisions,” as well as the “cruelty of a 
wealthy society” are mentioned as topics of conversation at the July-4th 
party where the Senator and his passenger meet (82). 

By 1992 this material was developed into a novella that was supposed 
to require an afternoon´s reading, i.e., exactly the time it took for the 
trapped woman to die. Oates carefully places the story in a contemporary 
setting with Bush as president and mention of the Gulf War and AIDS 
(101). The name Kennedy does appear but only in reference to Bobby 
Kennedy. It is stated that the protagonist had only been a child at the time 
of his assassination (29). 

Since Ted Kennedy, the survivor of the accident, was given ample 
space in media to tell his version, Oates felt that she should lend a voice to 
the dead victim. By engendering the story she thus succeeds in telling the 
hitherto untold version of her/story rather than his/story. 

It is curious to note that throughout the woman has trouble knowing 
what to call her companion: “nor did she even have a name to call him, a 
name that flew unbidden and spontaneous to her lips”(35). Perhaps this 
was out of deference to his public position and the fact that he was much 
older than she. As a Beatles tune comes over the car radio, “Eleanor 
Rigby,” an intertext that reinforces both the theme of romance and lonely 
peoople, the Senator assumes that she is too young to recognize it. She was 
quite aware of the fact that he had children of her age and that he was 
married, but separated. He, on the other hand, had no trouble calling her 
Kelly in a familiar manner, although her name was in fact Elizabeth Anne 
Kelleher. He had told her to call him by “his diminutive first name,” but 
she had difficulties doing so (61). As he used her to shove his way out of 

                                                           
153 Greg Johnson (1998), Invisible Writer. New York: Plume, 383. 
154 Greg Johnson, 382. 
155 Letter quoted in Greg Johnson, 383. 
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the submerged car, she had “no name to call him as the black water rushed 
upon her to fill her lungs” (65).  

As these two characters so very aptly meet on July 4th  at a private 
party on Grayling Island off the coast of Maine, there is great emphasis on 
sex and romance. The Senator is described as a sporty hunk of a man: 
“how physical his presence,” Kelly felt, with his “dimpled grin” (20). 
“Loose-jointed and peppy as a kid, smiling” (38) he immediately becomes 
the center of attention at the party. 

Kelly, who is 26, works for a public-service magazine in Boston. A 
graduate of Brown University she has a keen interest in politics; she has 
worked in Dukakis´ campaign, for instance. Since her senior honor thesis 
was on the Senator (with the subtitle “Jeffersonian Idealism and `New 
Deal´  Pragmatism Strategies in Crisis”), it is easy to see Kelly´s excitement 
at meeting him in person, that he is a hero for her. Being a modern single 
we know by page two that she is ready for a new relationship to judge by 
the condom she carries in her kidskin handbag. The night before the party 
she had read that Scorpio´s horoscope encouraged her to go for romance: 
“Your stars are wildly romantic now” this intertext exhorts (13). 

“What immediate rapport,” she feels upon meeting the Senator 
associating to yet another intertext, an ad for Opium the perfume that will 
drive anyone mad (34). As they leave the party for a stroll along the dunes, 
“the beat beat beat of the surf” is “like a pulsing in the loins” (35). “This 
can´t be happening,” she thinks incredibly. Later on other images also 
contribute to this romantic mood: on all sides of their speeding car Kelly 
notes “shrill shrieking nocturnal insects in a frenzy of copulation, 
procreation” (59). Their “tiny deaths” against the windshield are ominous 
indeed. On the beach wearing her new swimsuit she feels the Senator´s 
gaze as he takes in her ankles, legs, breasts, shoulders, in other words her 
body as object (51). As so many other women in Oates´s fiction even Kelly 
is greatly concerned with her weight and admits to having starved herself 
to fit today´s slim ideal. 

In The Second Sex Simone de Beauvoir describes the general 
relationship between man and woman as follows: “For him she is sex – 
absolute sex, no less. She is defined and differentiated with reference to 
man and not with reference to her; she is the incidental, as opposed to the 
essential. He is the Subject, he is the Absolute – she is the Other.”156 (xvi). 
Oates echoes Beauvoir as she makes Kelly see The Senator as “one of the 
immune” next to her in the car, “one of the powerful adults in the world, 
manly man, US Senator, a famous face…empowered to not merely endure 
history but to guide it, control it, manipulate it to his own ends” (61). 
Man´s marginalization of woman can also be seen in Foucault´s power-sex 
correlative, since man holds the sanctified reins of power in society, he 
rules, assigns roles and concepts convenient to his interests and desires. 

                                                           
156 Simone de Beauvoir (1953), The Second Sex. Transl. H. M. Parshley. New 
York: Alfred A Knopf, xvi. 

 79



Throughout history men in power have used their position to acquire 
concubines, mistresses or wives. A recent example is of course the 
Clinton/Lewinsky case which displays many similarities to Oates´s couple 
as far as politics, age difference, marital status, position of power and 
suppression/denial of facts are concerned. It is easy to see how young 
women, although well educated, are attracted to men in power who 
provide them with a glimpse of, but no seat, at the top. 

Kelly had, in fact, been brought up to fit into the submissive role of 
being a good girl. Her father, for instance, had decided, against her 
mother´s and grandmother´s wishes, that Kelly as a child should undergo 
a painful eye operation in order to be pretty and “normal.” Later on, 
however, she rebelled against her father´s staunch Republican ideals by 
openly siding with the Democrats. Even in her relationship with a 
boyfriend simply named G she assumes a traditional submissive role in 
that she allows him to hurt her, for his own pleasure, during their 
lovemaking. As she is drowning her thoughts go to neither ex-boyfriend 
nor father, but to the one man she still holds in high esteem, viz, her 
grandfather who had always loved her unconditionally. 

Considering Kelly´s past relationship to men it is no surprise that The 
Senator held a special fascination for Kelly, particularly due to their shared 
interest in humanitarian causes, their “liberal passions,” as she calls them 
(29). As a liberal Democrat come out of the Great Society with “a stubborn 
and zealous dedication to social reform,” he was seemingly not embittered 
or even greatly surprised at the opposition his humanitarian ideas aroused 
in the America of the waning years of the twentieth century…”(61). 

For instance, the Senator was certainly on record as being against the 
death penalty. Hence an entire chapter (30) is devoted to the very subject. 
Different methods of execution are described, in gruesome detail, 
emphasizing the horrors of the various methods. Electrocution, for 
example, is described as follows: 
 

Smoke, sometimes bluish-orange flames rise from the 
burning body. A smell as of cooking meat. As with 
hanging, eyeballs sometimes pop out of sockets to hang on 
cheeks. Vomiting, urination, defecation. Skin turns bright 
red blistering and swelling to the point of bursting like an 
overcooked frankfurter (128). 

 
But the Senator had indeed made speeches to the effect that “capital 
punishment is unacceptable in a civilized society because the taking of any 
life for any purpose is loathsome, reducing society to the primitive level of 
the murderer himself” (131). Yet, by leaving Kelly in the car, has he 
himself not condemned her to a very cruel death? 

“As the black water filled her lungs, and she died” is a phrase that 
does not only close the novel but is frequently repeated engendering much 
the same cathartic recognition that we experience hearing the chorus in an 
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ancient Greek drama. Black Water is indeed a tragedy focusing on an 
individual´s fate. In fact, Black Water has been turned into an opera by John 
Duffy with a libretto by Oates. Plot, in both opera and novel, is 
subordinate to structure, particularly since we know what will happen 
from the very outset.  

Oates uses interior monolog to permit Kelly´s memories and voice of 
the past to mix with flashbacks from the very day of her death as well as 
her reflections there in the car. This is so effectively done that at times the 
reader is sucked into the protagonist´s situation, made to partake of her 
situation. Chapter 10 is such an instance, a chapter written without 
punctuation as a single sentence. The Senator´s pathetic escape limping 
away with one shoe missing is another such example (144-45). As a matter 
of fact, many of my students have been gasping for air as they have been 
reading Kelly´s final monolog. 

Repetition is one way of linking such a fragmented narrative as this is 
while emphasizing essential elements at the same time. Kelly says “I think 
we´re lost, Senator” several times, but of course he knows best and will not 
listen. “You´re somebody´s girl” and numerous references to a little girl in 
“white anklet socks” inform us of Kelly´s childhood. “I´m here”  repeated, 
or “Don´t leave me. I´m here” both refer to Kelly´s obstinate, and trusting, 
belief that the Senator will return to save her. “Am I ready,” a repeated 
query, refers to her own death, as does the already cited line from the very 
first page: “Am I going to die – like this?” “One shoe on, one shoe off” 
focuses on the Senator´s pitiful figure as he leaves the scene of the 
accident, which will forever prevent him from attaining the Presidency of 
the US. 

In the midst of a period when Oates had returned to the depiction of 
realistic multigenerational family sagas, such as You Must Remember This 
(87) or We Were the Mulvaneys (96), she also draws on sensational national 
newspaper headlines or events to create such sui generis works as Black 
Water (92), Zombie (95; about the Jeffrey Dahmer case) or more recently of 
course Blonde about Marilyn Monroe in 2000. 

Oates mythologizes a piece of American history in Black Water. By 
engendering the story the female victim is given a voice; as a consequence 
a part of silenced history is retrieved. The borderline between fiction and 
history is elastic, since writers of fiction as well as history employ the same 
devices of being selective in their use of perspective and emphasis. In the 
postmodern/poststructuralist era we have become aware of the fact that 
no single perspective or interpretation may pervade; history can only be 
mediated to us through a variety of texts. 

By using such techniques as repetition, imagery, intertexts, and 
stream of consciousness Oates draws us into the story. It is so effectively 
done, in fact, that the reader, at times, in sympathy or out of recognition 
will gasp for breath along with the drowning protagonist. As a case in 
point, one male reader in Illinois actually returned his copy of the book to 
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the author, since he felt she had based the novel on his life; reading it had 
made him sick!157   

Beautifully conceived, tautly written, “The Ballad of Chappa-
quiddick,” as Black Water has been called, earned her a Pulitzer Prize 
nomination, and certainly ranks among the very best of Oates´s work.158 I 
cannot but agree with the reviewer in The New York Times Book Review who 
proclaimed it to be “as audacious as anything” in recent American 
fiction.159  
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Detektivserien, en genre under utveckling  
 

Karin Molander Danielsson 
 

Dagens detektivromaner följer i en lång tradition vars ursprung kan sökas 
i så vitt skilda texter som det grekiska dramat, det tidiga artonhundratalets  
Newgate Calendars historier om dömda brottslingar, och Edgar Allan 
Poes och Arthur Conan Doyles noveller och romaner, och dess guldålder 
brukar ju anses ha infallit redan under mellankrigsåren. Om detektiv-
romanen vid denna tid var en högt specialiserad genre med specifika och 
högt värderade genreattribut, kan den emellertid under de senaste trettio 
åren  sägas ha inlett en utveckling som går i motsatt riktning, och som 
minskat snarare än ökat klyftan mellan detektivromaner och kanonisk 
skön-litteratur. 

Detektivromanerna från genrens så kallade guldålder under 1910-, 
1920-, och 1930-talen, av författare som G K Chesterton, R. Austin 
Freeman, Agatha Christie och Margery Allingham, nådde snabbt en 
mycket stor popularitet. De lästes inte minst i akademiska kretsar, och blev 
därmed också tidigt analyserade och föremål för en stundtals livlig debatt 
om hur en god detektivroman skulle se ut; vad som måste finnas med och 
vad som absolut inte hörde till genren. Flera regelsamlingar formulerades,  
med regler som gällde brottslingen, brottet, detektiven och dennes 
metoder. 

Brottslingen skulle t. ex. vara en person, inte en hel liga, och det fick 
inte vara en tjänare eller någon vars tankar läsaren hade fått följa. Denna 
regel lät författare, detektiv och läsare förenas på rättvisans sida, mot en 
brottsling sprungen ur samma klass som detektiven och läsaren, och 
därför intressant, men utan möjlighet att leda läsaren på allvarliga 
moraliska villovägar. Av samma klassrelaterade anledning skulle brottet 
vara mord, begått av personliga skäl, och inte stölder och inbrott vilka 
betraktades som polissaker, snarare än en detektivs domäner. Detektiven 
skulle arbeta logiskt, utan att hemfalla åt intuition, magi, slump eller Guds 
försyn, och man betonade detektivens intellektuella snarare än hans  
fysiska förmåga.  

En annan regel var ”There must be no love interest” formulerad av S. 
S. Van Dine 1928. Samma år skrev Dorothy L. Sayers i ett ofta citerat 
förord till Great Stories of Detection, Mystery and Horror,  att ”the less love in 
a detective-story, the better”.160 Som många känner till skulle hon själv, i 
serien om Lord Peter Wimsey och Harriet Vane, komma att bli en av dem 
som systematiskt, för att inte säga njutningsfullt bröt mot just denna regel. 

 
160 I Howard Haycraft Haycraft (1946), The Art of the Mystery Story. New 
York: Simon and Schuster, s. 104. 
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Hon var förstås inte ensam regelbrytare, och reglerna blev snabbt kuriosa. 
Istället utvecklades detektivromanen i flera parallella spår.  

En sådan utveckling skedde på andra sidan Atlanten. Även om flera 
amerikanska författare följde de engelska förebilderna mycket tätt i spåren, 
skrevs det framför allt hårdkokta och våldsamma kriminalnoveller. Dessa 
publicerades framför allt i det legendariska Black Mask Magazine, från 1920-
talet och framåt en tidskrift som publicerade och påverkade ett stort antal 
amerikanska kriminalförfattare. På 1940-talet hade det därför hunnit bli 
ganska stor skillnad mellan de engelska, s.k. pusseldeckarna, och de 
amerikanska, s.k. hårdkokta detektiv-romanerna.  

De här skillnaderna har senare ofta förenklats och hårdragits, och 
man kan lätt få intrycket att en väsentlig skillnad mellan de engelska och 
de amerikanska romanerna är att endast de senare bryr sig om en realistisk 
miljöskildring. Om man läser den samtida kritiken får man emellertid en 
annan bild. William Huntingdon Wright, en visserligen amerikansk 
kritiker men dessutom klassisk pusseldeckarförfattare under 
pseudonymen S S van Dine, skrev redan 1927 att ”The setting … is of 
cardinal importance” och att ”the plot must appear to be an actual record 
of events springing from the terrain of its operations”.161 Det fanns alltså 
ett krav på realism även i pusseldeckaren, även om inte många betonar det 
lika starkt som de amerikanska förgrundsgestalterna Dashiell Hammett 
och Raymond Chandler. 

Raymond Chandler själv var dock inte så miljöintresserad som han 
gärna framställs. Många kommer säkert ihåg citatet från hans essä ”The 
Simple Art of Murder”(1944) om att ta ut mordet ur den venetianska vasen 
och placera det i gränden, men där talade han inte om sitt eget skrivande 
utan om Hammetts. Själv påstod han att ”[a]ll I'm looking for is an excuse 
for certain experiments in dramatic dialogue. To justify them I have to 
have plot and situation; but fundamentally I care almost nothing about 
either”.162

Detta sade Chandler som svar på en artikel av W. H. Auden där 
Auden bland annat hävdat att Chandler inte skrev detektivromaner utan 
seriösa studier av en kriminell miljö. Ett tecken på detta var att hans 
romaner inte, som de engelska detektivromanerna, utspelade sig i en 
metaforiskt paradisisk, och därför eskapistisk plats, ”the Great Good 
Place” utan i en kriminell miljö, ”the Great Wrong Place”. Detta tyckte 
Auden var ett tecken på att Chandlers romaner inte var konventionella 
sådana utan exempel på god konst. Detta är för övrigt en tanke som slagit 
rot hos många sentida kritiker som gärna betraktar Chandler (och ibland 

 
161 William Huntingdon Wright (1927), “The Great Detective Stories”. I 
Howard Haycraft (1946), The Art of the Mystery Story. New York: Simon 
and Schuster, s. 38. 
162 Citerad i Tony Hilfer, (1990), The Crime Novel. Austin: The University of 
Texas Press, s. 32. 
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hela den amerikanska subgenren) som fundamentalt olik den 
konventionella (m a o den engelska) deckaren. 

Det här synsättet kritiseras av Tony Hilfer, som säger att Chandler var 
precis lika eskapistisk och konventionell som t ex Christie, men på ett 
konventionellt amerikanskt sätt. En sådan amerikansk konvention är den 
om den ensamme starke hjälten vars själva alienation från det omgivande 
samhället är ett tecken på hans integritet. För denna tuffe hjälte finns det 
ingen bättre plats än en som ger honom något att visa sig tuff inför, säger 
Hilfer, och jag delar hans uppfattning. Härav kommer sig alltså de 
amerikanska författarnas förkärlek för mörka barer och hotfulla gränder, 
framför engelska tesalonger och cricketplaner där Marlowes ”blandning 
av indignation och delaktighet”163 säkerligen inte skulle få samma effekt. 

Till skillnad från den alienerade amerikanske tuffingen utvecklades 
den engelska detektiven till en lagspelare, en social varelse som är en del 
av det samhälle som drabbas av brottet. Hon är ofta på plats när brottet 
sker, som Miss Marple som redan bor i byn när det hittas ett lik i 
prästgården, eller så är han, likt Lord Peter, släkt, eller god vän med någon 
av de drabbade eller misstänkta. Hans insats går sedan ut på att återställa 
status quo, det goda samhället. Detektiven har dessutom ofta grannar, 
vänner eller familjemedlemmar som blir en del av hans eller hennes 
personliga såväl som professionella identitet, såsom Poirots Hastings och 
sekreteraren Miss Lemon, eller Miss Marples brorson Raymond som är 
författare och hennes väninna Mrs Bantry. 

Den amerikanske, hårdkokte hjälten har en annan roll. Han är en 
enstöring, har ingen familj och inga grannar som komplicerar hans liv. 
Han kommer till platsen för brottet därför att han blivit ditkallad i sin 
professionella roll, för att ordna upp något ursprungligen ganska litet 
problem som tenderar att växa när detektiven börjar rota i det. När han så 
småningom beger sig därifrån är ingenting sig likt, utom detektiven som 
fortfarande är en alienerad enstöring med stark integritet. 

Det finns även en skillnad i berättarröst mellan klassiska och hård-
kokta romaner. De senare berättas oftast i första person av detektiven själv. 
Han berättar sin historia i retrospektiv, och behöver bara berätta så mycket 
eller lite som passar honom. De klassiska detektivromanerna om Poirot, 
Miss Marple och Lord Peter, däremot, berättas gärna i tredje person eller 
av en Watsonfigur (t ex Poirots vän Hastings) för vilken detektiven måste 
redogöra inte bara vad han vet, utan också hur han vet det. 

Den här skillnaden i berättarröst betyder mycket för läsaren, t ex i 
fråga om identifikation och utfall av historien. Ett känt exempel på hur 
berättarrösten kunde utnyttjas a en skicklig författare är The Murder of 
Roger Ackroyd, (eller Dolken från Tunis som den hette i svensk översättning) 
en Poirothistoria där på sista sidan just berättaren visar sig vara mördaren. 
Anledningen till att Christie lyckades med detta grepp, och till att 
romanen blev så skandalomsusad och omskriven, är att mördarens röst är 

 
163 Hilfer, s. 32. Översättning av förf. 
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så lik Hastings. Den är lika medelklasstrygg och bekant som hans, och 
därför lyckas den invagga läsaren i en falsk trygghet. 

Den amerikanska hårdkokta och ofta galghumoristiska förstaperson-
rösten har också en otvetydig auktoritet som jag hävdar kommer sig av 
detektivens kontroll över den totala diskursen. Som Stephen Knight har 
visat finns en definitiv skillnad mellan detektivens dialogröst och hans 
berättarröst, där dialogrösten imiterar de andra, ofta ganska opolerade, 
karaktärernas, medan berättarrösten har en överlägsen analytisk förmåga 
som förblir en hemlighet mellan berättaren och läsaren.164 Berättaren 
kontrollerar därför inte bara historien utan även hur den berättas. Denna 
berättarröst blev snabbt mycket populär och överfördes till många olika 
sorters efterföljare i olika genrer. Röstens första förkroppsligande, den 
ensamme hjälten utan social förankring, har emellertid i det närmaste helt 
försvunnit i de moderna detektivromanerna. 

En ovanlig och visionär författare från de tidiga åren var Dorothy L 
Sayers. Hon hade tidigt en vision om att detektivromanen borde söka sig 
tillbaka till sina rötter, som Collins och Lefanu, och bli mer av ”the novel of 
manners” än ett rent pussel.165 Sayers egna romaner följde detta råd, de är 
mycket inriktade på detektivens privata och sociala liv och de hänger 
dessutom ihop kronologiskt, uppvisar en serialitet, som är unik bland 
detektivromaner från tiden mellan världskrigen. Både inriktningen på 
privatlivet och den starka serialiteten kommer igen, som vi skall se, i 
moderna detektivserier. 

Dorothy L. Sayers vision till trots var detektivromanen länge sig lik, 
och vanligtvis lätt att sortera in i antingen den klassiska eller den 
hårdkokta traditionen. Men för ungefär trettio år sedan började en 
försiktig utveckling kunna skönjas, med författare som Tony Hillerman 
och Amanda Cross, som förde in nya motiv och en nya typer av detektiver, 
och på tidigt nittiotal började den stora variationen på deckarhyllan bli 
uppenbar. Man kunde kanske fortfarande kalla vissa romaner hårdkokta 
och andra mer klassiska i sin utformning, men det var inte längre huvud-
saken. Numera kunde man dela in dem efter deras intressen, hobbies, 
yrkesidentitet, nationella, regionala eller etniska särdrag eller politiska 
eller sexuella inriktning, och ofta innebar dessa kännetecken också ett i 
romanen utvecklat specialintresse. Dessutom började själva serieformen 
utvecklas på ett intressant sätt vilket jag återkommer till. 

Ett specialintresse i min mening är ett intresse som identifierar 
detektiven och bildar bakgrund till henne eller honom. Hon är inte bara 
detektiv, hon är ryttare också, eller blomsterodlare, kattälskare, bok-
handlare, feminist, lesbisk, eller från Louisiana. De här specialintressena 
kännetecknas av en stark verklighetsförankring, för att inte säga 

 
164 Stephen Knight (1980), Form and Ideology in Crime Fiction. Bloomington: 
Indiana University Press, s. 142. 
165 Dorothy L Sayers (1937), ”Gaudy Night”. I Haycraft, s. 209. 
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hyperrealism, med mycket detaljer, namn och titlar som är helt autentiska, 
dvs. de är hämtade ur verkligheten och för med sig verkliga konsekvenser. 

Ray B. Brown har kallat det här exotism,166 alltså att specialintresset 
skulle vara ett sätt att göra detektiven annorlunda och därför intressant. 
Detta grepp torde dock inte fungera mer än en eller ett par gånger, och här 
är det ju ofta fråga om serier, dvs. tre eller fler böcker, varför jag tror att 
det finns andra förklaringar. För övrigt är det väl tveksamt hur exotiskt det 
verkar med navajoindianer när det börjar dyka upp cherokeer och inuiter, 
för att inte tala om alla möjliga andra folkslag, raser, religioner och 
sexuella inriktningar att välja bland. 

Man får heller inte glömma att specialintresseinslagen verkligen är 
mycket framträdande i dessa romaner. Jag vill hävda att om läsarna av t ex 
Tony Hillerman inte är intresserade av navajoindianer från början så blir 
de det om de överhuvud taget fortsätter läsa. Hillermans romaner har ett 
tydligt undervisande drag av populär antropologi, och även om 
författaren själv inte är navajo, är hans romaner skrivna från hans 
navajokaraktärers perspektiv, vilket också motverkar att specialintresset 
uppfattas som exotism. Specialintresset är alltså inte bara utfyllnad i form 
av exotiska detaljer, det går inte att hoppa över de bitarna utan att missa 
väsentliga ledtrådar. Specialintressets starka verklighetsförankring kräver 
dessutom uppmärksamhet, framför allt av den läsare som känner igen 
detaljerna och inser att författaren besitter en viss auktoritet. På detta sätt 
skapas en gemenskap mellan författare, detektiv och läsare, som påminner 
om den medelklassgemenskap som de tidiga klassiska detektivromanerna 
förväntades spegla.167

Specialintressen kan med fördel analyseras med hjälp Peter J 
Rabinowitz’ teori om the authorial audience, som är de sociala och kulturella 
konventioner och kunskaper som författarens tilltänkta läsare håller sig 
med. Rabinowitz menar att innan man kan börja förstå ett verk måste man 
börja med att läsa som författarens ideala publik, och först därefter förhålla 
sig mer kritisk, eller motsträvig. Med andra ord: ”Judith Fetterley’s 
‘resisting reader’ can come into being only if there is something to resist.” 
På detta sätt kan man utröna inte bara vem författaren skriver för, utan 
också vem hon skriver runt, vem som helst inte skall förstå. 

I den här typen av detektivserier, till skillnad från populärlitteratur i 
allmänhet, måste the authorial audience ha rätt specifika kunskaper och 
intressen, eftersom karaktärerna ägnar sig åt t ex en hobby, ett yrke eller en 
livsstil på ett sätt som kan läsas som en verklig instruktionsbok, eller som 
en kommentar till verklighetens instruktionsbok. I en 

 
166 Ray B. Browne, ” The Ethnic Detective”. I Robin W. Winks och Maureen 
Corrigan (1998), Mystery and Suspense Writers: The Literature of Crime 
Detection and Espionage. New York: Scribner's, s. 1029. 
167 Peter J. Rabinowitz (1987), Before Reading: Narrative Conventions and the 
Politics of Interpretation. Columbus: Ohio State University Press, (1998), s. 
31. 
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litteraturvetenskaplig deckare, av t. ex. Amanda Cross och Joan Smith, är 
den ideale läsaren helst själv mycket beläst, känner igen referenser till 
boktitlar, författare och ibland även forskare, och vet vad de symboliserar 
eller vilken roll de spelat i akademiska kretsar i verkligheten. Denna läsare 
kan därför förstå berättarens antydningar, skämt, ledtrådar osv., som 
annars inte skulle vara begripliga, och se vilka konsekvenser de får för 
huvudpersonen och de övriga karaktärerna. 

Alla detektivserier med specialintressen är inte lika smala; de 
fungerar lite olika beroende på vilken sorts specialintresse det är fråga om. 
En del är som redan sagts, undervisande, som Tony Hillermans böcker om 
navajoindianerna Joe Leaphorn och Jim Chee.168 Många är politiskt 
subversiva som t e x BarbaraNeelys romaner som utmanar läsaren att hålla 
med hennes huvudpersons, hembiträdet Blanche Whites, ganska 
aggressiva hållning gentemot sociala konventioner,169 eller Joan Smiths 
feministiska böcker om Loretta Lawson där läsaren förutom att ha ett 
litteraturintresse förväntas hålla med om att vi lever i en värld där rättvisa 
inte betyder samma sak för kvinnor som för män.170

Dessa romaner lämnar inga förklaringar till de ämnesvisa 
utvikningarna, och har inga fotnoter. Att förklara allt sådant som den 
insatte läsaren redan förstår skulle nämligen vara att förstöra en poäng 
med texten; att de som förstår får känna sig initierade. Detta fungerar lika 
bra i hobbyrelaterade specialintressen som i de mer politiska, men kan 
förstås få större konsekvenser om intresset är raspolitik, än om det handlar 
om blomsterodling eller matlagning. I BarbaraNeely’s romaner om 
Blanche White utmanas såväl detektivkonventioner som samhället, då 
Blanche tycks hävda att allvarliga brott begås av vita och ljushyade, medan 
svarta  brott är det begripliga resultatet av fattigdom och fördomar. På 
detta sätt kan den nya detektivserien inte bara ge en röst åt minoriteter, 
utan också stärka vissa gruppers gemensamma identitet just genom att 
stänga ute de icke-initierade. 

Förutom specialintressen finns en annan ny och mycket stark trend i 
nutida detektivserier, nämligen en starkt betonad serialitet. Serier i sig är 
förstås inget nytt, Hercule Poirot återkom i 33 romaner men där handlar 
det mer om en återkommande huvudperson än om en serie i den moderna 
betydelsen. Det finns ingen intern ordning bland Hercule Poirot- 
romanerna, i de allra flesta romaner kan man inte avgöra var i serien man 
befinner sig och Hercule är alltid likadan. Han var pensionerad redan i 
första boken 1920 och den sista kom ut 1975, så det finns inget försök till 
realism vad gäller tidens gång. Texterna avspeglar heller ingen 
medvetenhet om att det finns fler böcker; det förekommer väldigt få 

 
168 En sentida roman i Hillermans serie om Chee och Leaphorn är (1996), 
The Fallen Man. New York: Harper Collins. 
169 Se t ex BarbaraNeely (2001), Blanche Passes Go. New York: Penguin. 
170 Se t ex Joan Smith (1994), What Men Say. New York: Ballantines, 
(Fawcett Crest, 1996). 
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referenser till andra fall och ytterst få anspelningar på något som har 
förändrats. 

Den moderna serieformen har emellertid utvecklats på ett intressant 
sätt. Detektivserien idag har stora likheter med andra typer av 
berättarformer, såsom t. ex. såpoperan, följetongromanen,171 och, inte 
minst, den serieform som brukar kallas roman-fleuve.172 Om vi börjar med 
detektiv-seriens likheter med såpoperan och följetongen så är en viktig 
sådan en betoning på kontinuitet, istället för enbart repetition. Detektiven 
åter-kommer inte i exakt samma skepnad som förra gången; är det roman 
nummer fem så har det hänt saker i delarna ett till fyra som påverkat hans 
liv. Vi kan se att detektiven har åldrats och utvecklats. 

Likheterna med en roman-fleuve är ännu mer betydande. De viktigaste 
kännetecknen för en roman-fleuve — enligt Lynette Felber — är dess längd 
och vidd som ändå hålls ihop till en enhet. Den har fler delar än en trilogi, 
den berättar om många personer och utspelas ofta under lång tid, men den 
är en enhet, framför allt genom att den har ett återkommande 
persongalleri och ett konsekvent tematiskt fokus. Sist men inte minst 
innebär det en extra poäng att läsa de ingående romanerna i ordning. Den 
moderna detektiv-serien delar dessa kännetecken. Den har ofta många 
delar och spänner sammantaget över en lång tidsperiod. Den har också 
oftast många återkommande karaktärer, inte bara huvudperson och 
”sidekick”, utan grannar, vänner, släktingar, familjemedlemmar, osv. Ett 
återkommande tematiskt fokus är förstås själva detektivhistorien, men de 
flesta detektiv-serier är betydligt mer specifika än så. De fokuserar på 
specialintresset och/eller på detektivens liv och utveckling. 

Walter Mosleys sju romaner om Easy Rawlins utspelar sig mellan 
1949 och 1965 och berättar dels om livssituationen för den svarta 
befolkningen i Los Angeles och i USA under den här tiden, dels om Easy 
Rawlins själv. Vi följer honom i hans utveckling: från arbetslös f.d. soldat 
som börjar göra ”tjänster” på båda sidor om rättvisan för att kunna behålla 
sitt lilla hus, till tämligen stadgad familjefar med fast jobb och anseende i 
grannskapet.173 Att böckerna utspelas vissa bestämda år är mycket tydligt, 
med referenser till t ex McCarthy-förföljelserna och Kennedymordet, och 
detta är också typiskt för moderna serier. De vinnlägger sig ofta om 
realism i tidsskildringarna, vilket också innebär att detektiven och övriga 
personer åldras i takt med att samhället förändras. I Easy Rawlins-serien 
är denna tidsrealism minutiös, medan den i andra serier är mer antydd, 
men serier som exempelvis Dick Francis tre romaner om jockeyn Sid 

 
171 Jennifer Hayward (1997), Consuming Pleasures: Active Audiences and 
Serial Fictions from Dickens to Soap Opera. Lexington: University Press of 
Kentucky. 
172 Lynette Felber (1995), Gender and Genre in Novels Without End. 
Gainesville: University Press of Florida.  
173 Se t ex Walter Mosley (1996), A Little Yellow Dog. New York: Simon and 
Schuster Pocket Books. 
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Halley, som förblir 35 trots att omvärlden (i form av teknologi etc.) 
utvecklats trettio år, har blivit sällsynta.174

I Mosleys Easy Rawlins-serie och många andra nutida serier finns det 
också en kontinuitet och en mängd intraseriella referenser som gör att man 
som läsare ständigt blir påmind om att de här romanerna ingår i en serie. 
Det förekommer ständiga anspelningar på händelser i tidigare romaner, 
men också på sådant som hänt mellan romanerna, vilket understryker 
kontinuiteten och betonar ordningsföljden. Även om man kan läsa 
böckerna i oordning så innebär en läsning i ordning en extra effekt. Den 
läsare som läser i ordning blir lik specialintressenas initierade läsare; hon 
vet varför Easy Rawlins fru flyttade och tog med sig dottern, hur det kom 
sig att Easy har två fosterbarn, hur han blev fastighetsägare, och varför 
hans uppdrag för Los Angeles-polisen sällan är enkla och självklara, för att 
bara nämna några av de många anspelningar på Easys tidigare liv och 
karriär som romanerna gör. 

Ytterligare en intressant likhet mellan romans-fleuves och de moderna 
detektivserierna är den friktion som uppstår mellan varje romans fysiska 
slut och läsarens vetskap om att huvudpersonens liv fortsätter i nästa bok i 
serien. Framför allt vad det gäller relationer så kan man numera inte lita 
på ett lyckligt slut; det kommer ju en bok till och vad kommer då att hända 
med förhållandet? Personliga relationer ses på detta sätt pågå och 
förändras i och mellan romanerna, och blir tydliga tidsreferenser. 

Förutom att privatlivet fått en så stor plats och blivit det kitt som 
håller ihop serierna så innebär denna förändring även att detektiv-
historiens status som en definitivt avslutad—upplöst—historia förändrats. 
Själva mordfallet avslutas fortfarande vanligen med att mördaren 
överlämnas åt rättvisan, men även detta slut undermineras numera ofta. 
Detektiven kan inte rutinmässigt lägga ett gammalt fall till handlingarna, 
det återkommer gärna i senare romaner i serien,  kanske i form av en 
skada som detektiven ådragit sig, eller på grund av att målet överklagats 
eller att brottsutredningen tas upp på nytt.  I åtminstone en roman, Joan 
Smiths Full Stop, revideras historien i en tidigare roman i serien, A 
Masculine Ending, fullständigt. Vi får veta att det inte alls gick till så som vi 
trodde: den skyldige var en helt annan person.175 Det individuella 
romanslutets status har otvivelaktigt försvagats i och med att 
detektivserien börjat anta de mer lösliga roman-fleuve-formerna. 

Slutligen kan man säga att de här båda trenderna, specialintressen 
och serialitet förstärker det nya fokuset på detektivens privatliv till 
skillnad från yrkeslivet. Specialintresset bygger på och utvecklar hans eller 
hennes karaktär och skapar gemenskap med läsaren, och serialiteten gör 
det möjligt för författaren att utveckla karaktären genom en lång rad 
böcker. Sammantaget innebär det här att detektivromanerna börjar närma 

 
174 Dick Francis (1965) Odds Against. New York: Jove, (2000); (1979) Whip 
Hand. New York: Jove, (1999); (1995) Come to Grief, New York: Jove. 
175 Joan Smith (1996), Full Stop. London: Vintage. 
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sig  skönlitteraturen på många sätt, precis som Dorothy L. Sayers förutsåg. 
Vi har fått en genre som hela tiden utvecklar både innehåll och person-
teckning och där ibland till och med mordgåtans upplösning 
undermineras av den nya seriens nya fokus: detektivens egen historia. 
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Paul Auster and Intertextuality – The Influence 
of Film Noir in Ghosts  
 
 
 
Tommy Öberg 
 

“Those were the good old days…. Full of strange twists and amusing 
coincidences”  
(Auster The New York Trilogy, p.167) 

 
Paul Auster is the author of The New York Trilogy, a piece of work that was 
immediately considered as being highly innovative at its release in 1990. 
All three parts of the trilogy were originally published separately. Ghosts 
(1986) is the second part of The Trilogy and even though it is the shortest of 
the three novellas it is also the most condensed and immediate of the three. 
It is highly ironical that this story, with its seemingly restricted storyline, 
acts as a backbone for the trilogy. It contains fewer pages, fewer characters, 
and less dialogue, but still the same perplexity. The three stories can be 
read independently but they also complement each other, as scaffolds, 
linked together like three entwined enigmas.  

The first part of the trilogy, City of Glass (1985), is about an author of 
detective stories, Quinn, who receives phone calls from someone looking 
for the detective Paul Auster. Quinn plays along and is drawn into an 
absurd adventure where he, in order to protect a young man named Peter 
Stillman, takes on the identity of a detective. His task is to keep an eye on 
Stillman’s father who is due to be released from prison, where he has spent 
time for trying to kill his son. As Quinn’s investigation of Stillman Sr. 
proceeds, he becomes aware of the fact that Stillman had his son locked in 
a dark room during his upbringing, when he was trying to discover the 
true nature of language. As the story moves along both Stillmans 
disappear, and in the end Quinn does too. 

Ghosts offers a mind-twisting reading experience. The action takes 
place in New York, in 1947, during the same time period as the emergence 
of Film Noir in Hollywood. The main plot of the novel has protagonist 
Blue involved in a stakeout. He is hired by White to follow Black and is 
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expected to report his every move. At the beginning, Blue assumes the case 
to be a simple and uncomplicated tail job. Soon, however, he gets 
frustrated from the idleness that the case presents due to Black’s inactivity 
and the lack of information received at the beginning of the assignment. 
Finally, Blue starts confronting Black in different ways and discovers the 
mechanisms behind the game, overturning the whole case. Baffled by the 
complexities of the case, and the uncertainty of who actually follows who, 
Blue starts contemplating aspects of life that he earlier took for granted.  

Like the two other novellas of the trilogy, City of Glass and The Locked 
Room (1986), Ghosts is a metaphysical detective story176, which suggests 
that it inverts the conventions of the genre. It features a detective and a 
suspect, a cat-and-mouse game, the gathering of clues – threads that will 
sooner or later disappear in the narrative. Also, all three stories share 
peculiar traits, such as warped epistemological quests, absurdity, and 
characters suffering breakdowns due to being overworked. Moreover, they 
all share thematic attributes, associated with existentialist and philologist 
philosophy, but also ideas derived from the traditional detective novel, 
such as the Locked Room and the Doppelganger. 

The third novel, The Locked Room, also has an author as its main 
character. In this novel, the nameless narrator receives a letter from Sophie, 
the wife of his childhood friend, who asks him to see her. Fanshawe, her 
husband, also a writer, who has been missing for a couple of months, has 
left quite an amount of unpublished works. It is up to the narrator to look 
over this material to decide whether it is of any value. He accepts the job 
and as he gets more involved in the work he also develops feelings for 
Sophie. The two of them become a couple and, gradually, the narrator is 
taking over the life of Fanshawe, who is assumed to be dead at this point. 
After having published one of the books, he is asked to write Fanshawe’s 
biography. He accepts and starts investigating the life of his former friend. 
This project is not particularly successful, since the narrator imagines 
himself slowly turning into Fanshawe. When he reaches the bottom and is 
about to give up his search, he receives a note from Fanshawe, who wants 
the two of them to talk. They meet, but not face to face. Fanshawe reveals 
that he is planning to die inside a locked room, but first he wants to hand 
over one of his notebooks, which supposedly will clarify any 
misconceptions or troubles that he might have caused. Of course it does 
not explain anything.  

 
176 According to Merivale & Sweeney “A metaphysical detective story is a text 
that parodies or subverts traditional detective-story conventions – such as narrative 
closure and the detective’s role as surrogate reader” (Merivale & Sweeney (1999), 
“The Game’s Afoot” in Merivale, Patricia & Sweeney, Susan. Detecting Text: the 
Metaphysical Detective Story from Poe to Postmodernism. Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, p. 2). 
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This essay will mainly deal with Ghosts and different intertextual 
relationships contained within the story. More specifically, it will study the 
relationship between Ghosts and Film Noir. In order to study the 
relationship between different works, models of intertextuality will be 
employed. First, a presentation of the history of intertextuality will be 
illustrated briefly, along with an account of two separate interpretations of 
the theory. After that follows a few samples of the numerous literary 
connections in the three novels, in particular Thoreau’s Walden. Also 
included is a brief account of how intertextuality in The New York Trilogy 
has been examined by literary critics. Next, there will be a presentation of 
the development and characteristics of the cinematic Film Noir movement, 
in order to provide the reader with relevant background for the analysis. 
In the main analysis, examples will be given of how different 
characteristics from the Film Noir genre are incorporated into Ghosts in 
order to have an effect on the experience of reading the story. The exact 
quest of this essay is to explore these intertextual sources, with the help of 
theories of intertextuality, and to analyze what effect they have on the text.   
 
Theories of Intertextuality: Genette and Kristeva 
The main ideas of intertextuality concern the relationship between a text 
and other texts, texts and their readers, and the impact of cultural 
discourse on texts. All these different aspects of intertextuality have been 
thoroughly explored and developed to function as a tool in contemporary 
literary criticism. Different theorists have presented a wide range of 
definitions of the term. Julia Kristeva’s notion of intertext, developed from 
Bakhtin’s idea of “the dialogical word,” suggests an unrestricted impact on 
text coming from language and culture. She claims that “a text is a 
permutation of texts” in which “several utterances, taken from other texts, 
intersect and neutralize each other”.177 This means that texts are always 
conditioned by cultural, linguistic, and institutional structures. Meaning, 
as a result, never comes from the text itself and to believe so, i.e. not to 
consider the duality of language, is a deception. Allen abridges Kristeva’s 
general ideas: “All texts…contain within them the ideological structures 
and struggles expressed in society through discourse”.178

According to Allen, Gerard Genette expands the idea and discusses 
five modes of “textual transcendence” in a structuralist approach. He has 
dubbed one of these five modes “architextuality,” which indicates just 
about the same features as those of Kristeva’s intertextuality, i.e. 
“discourse, modes of enunciation, literary genres”.179 Intertextuality is, 
therefore, not in any way, an undisputable term available for universal 
usage. Genette has, with his five modes, developed more specific 

 
177 Kristeva (1980), Desire In Language: A Semiotic Approach to Literature and 
Art. New York: Columbia University Press, p. 36. 
178 Allen (2000), Intertextuality. London and New York: Routledge, p. 36. 
179 Allen (2000), p.101. 
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treatment of textual relationships. Genette’s definition of intertextuality is 
“a relationship of co-presences between two texts or among several texts” 
and “the actual presence of one text within another”, i.e. allusions and 
quotations.180 Thus, intertextuality in Genette’s terminology no longer 
focuses on semiotics and discourse analysis; instead it has become the 
study of works within other works. The last mode of transtextuality of 
interest here is hypertextuality which, according to Genette, is: “Any 
relationship uniting a text B with an earlier text A, upon which it is grafted 
in a manner that is not that of a commentary”.181 The terms in use for these 
are hypotext and hypertext.182  

The two modes that are left are paratext and metatext. The first one is 
the study of exterior information such as title, epigraph, dedication, front 
page pictures, or advertisement and the second looks at commentary and 
criticism. These two will not be dealt with herein. Consequently, only three 
of the five forms of “textual transcendance” that Genette has defined will 
be of interest in this essay: architextuality, hypertextuality and 
intertextuality. The first step is to find and examine any textual, i.e. 
written, “co-presences” or other elements used with the intention of fusing 
texts, themes or ideas together.  
 
In The New York Trilogy, many different forms of “textual transcendance” 
appear. Auster efficiently blends, contrasts, and inverts different stories 
inside the novels but also relies heavily on sources outside of the text. 
Within the trilogy itself, bits and pieces of characters and plot sometimes 
disappear only to reappear at a later stage, altered just enough to confuse. 
The second story, Ghosts, has been likened to the centre-piece of a triptych 
in that it acts as a firm middle section for its wings. 183 Auster, who most 
definitely is aware of theories of intertextuality, makes no effort to conceal 
his understanding of it, nor does he hold back his literary knowledge. On 
the contrary, he indulges in hints and insinuations.  

In City of Glass author-protagonist Quinn recognises the inevitability 
of intertextual influence: “What interested him about the stories he wrote 
was not their relation to the world but their relation to other stories”.184 He 
continues: “The detective is one who looks, who listens, who moves 

 
180 Allen (2000), p.101. 
181 Allen (2000), p.107-108. 
182 Strangely enough, references of this kind are often referred to as intertext, 
meaning text between texts. Genette’s term hypotext is, in my opinion, more 
suitable, since there is often one or several particular works directly referred to.  
183 Zilcosky (2004), “The Revenge of the Author: The Question is the Story Itself” 
in Bloom, Harold (Editor). Paul Auster. Philadelphia: Chelsea House Publishers, 
p.68, and note on p. 75. 
184 Auster (1990), The New York Trilogy. New York: Penguin Books, p.8. 
Hereafter, all references regarding The New York Trilogy will state which one of 
the three novels the quote is taken from, instead of referring to the trilogy. All 
page numbers shown are referring to The Trilogy, though.   
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through this morass of objects and events in search of the thought, the idea 
that will pull all these things together and make sense of them. In effect, 
the writer and the detective are interchangeable”. (9) Later, when Quinn is 
taking notes in his notebook he “discovered that he had written two or 
even three lines on top of each other, producing a jumbled, illegible 
palimpsest”, (76) which can be read metaphorically as the mixture of 
influences on the art of writing. This is illustrated more clearly by that fact 
that “Palimpsests” is the title of one of Genette’s books. The term, 
according to Allen, is used in order to “indicate literature’s existence in the 
‘second degree,’ its non-original rewriting of what has already been 
written”.185 All authors are, naturally, facing similar difficulties of 
maintaining a unique voice in a world of intertexts. Auster’s approach is, 
on the other hand, to not conceal any stimulus or inspiration, but to 
bombard the text with references.  

This cut-and-paste method – recycling of names, events, and places – 
might puzzle the reader and cause uncertainty of what is real within the 
text. Stephen Bernstein writes about this approach: “It is one of many odd 
onomastic interrelationships that problematize the traditional mode of 
realistic reading”. He illustrates this statement with selections from the 
trilogy such as the names “Henry Dark” and “Daniel Quinn” appearing in 
both City of Glass and The Locked Room, and the various phrases which 
contain the words “Black” and “White” such as when Black orders “Black 
and White on the rocks” and Blue, soon after that, figures out that Black 
and White is the same person.186 However, the effect of referring to people 
is, sometimes, that of added realism such as in the opening of Ghosts where 
the setting is described as Brooklyn Heights and the activities of Walt 
Whitman, Henry Ward Beecher and Henry David Thoreau are accounted 
for.187 These are naturalistic depictions. But in other places, this kind of 
playing with names makes way for multiple interpretations and 
bewilderment since it occurs frequently. For instance, before Blue decides 
to break into Black’s apartment in order to confront him, the idea of freeing 
himself by leaving the case comes to him “from out of the blue”. However, 
his attempt to enter Black’s apartment ends in failure, because “the 
moment he set his foot in Black’s room, he feels everything go dark…. 
…then blacks out”. (221, 223)  

The word games with colours are not restricted to Ghosts only, even 
though they are most prevalent there – as in the fact that Blue lives on 
Orange Street. The other two stories of The Trilogy also have their share of 
colours. Considering how unemotional Auster’s language sometimes is, it 

 
185 Allen (2000), p. 108. 
186 Bernstein (1999), “The Question is the Story Itself” in Merivale, Patricia & 
Sweeney, Susan. (Editors) Detecting Text: the Metaphysical Detective Story from 
Poe to Postmodernism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, p. 141-
142. 
187 Auster (1990), Ghosts p.163, 205-207. 
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is quite surprising to find such detailed information on colours. In City of 
Glass, when Quinn is waiting for Stillman to get off the train, he watches 
“black men and white women, white women and black men… men in 
brown and gray and blue and green, women in red and white and yellow 
and pink… each one different from all the others, each one irreducibly 
himself”.188 Also, when first meeting his new employer, Peter Stillman, 
Quinn describes him as “a young man, dressed entirely in white, with the 
white-blond hair of a child…. Everything about [him] was white. White 
shirt… white pants, white shoes, white socks… the effect was almost 
transparent, as though one could see through to the blue veins behind the 
skin of his face. This blue was almost the same blue as the blue of his 
eyes”. (18) Later, Stillman calls himself both Mr White and Mr Green. (21) 
Additionally, in The Locked Room the publisher is called Stuart Green, with 
the result that all employers in the trilogy are named by colours. Also, in 
the same story the narrator once held a job as a census-taker who visits a 
“half-blind woman.… Twenty minutes into the interview, it finally 
dawned on her that I wasn’t black”.189 When the narrator is instructed to fill 
out the forms even if no one opens the door for him, he starts making up 
names. The first non-humorous category that comes to his mind is: “the 
colors: (Brown, White, Black, Green, Gray, Blue)”. (294) These kinds of 
obvious links appear in abundance, but these examples will do. Instead, it 
is of interest to examine links that might appear on a higher level.  
 
Literary hypertextuality: Walden 

“Could a greater miracle take place than for us to look through each 
other’s eyes for an instance”  
(Thoreau, Walden p.7)  

Auster has incorporated a large number of references and allusions to 
literary sources outside of the text. For instance, Henry David Thoreau’s 
Walden presents a good example of intertextuality in its influence on Ghosts 
(and The New York Trilogy). Its impact on the text is multiple: a book 
playing a part in the story, a book being metaphorically linked to the story, 
a name (Dennis Walden) shared by a character in The Locked Room, and, 
finally, its author being mentioned several times.  

First, there is the obvious connection in that Walden exists as a book 
within the story and it is for that reason mentioned several times, even 
commented on. Early in the novel, Blue experiences a certain dullness in 
his new case. To begin with, he has hardly any details to report on Black’s 
activities. From his apartment across the street Blue observes Black, who is 
mainly reading and writing. Blue cannot make out what Black is writing, 
but he sees the title of the book, which is Walden. Later, when he stumbles 

 
188 Auster (1990), City of Glass, p. 66. 
189 Auster (1990), The Locked Room, p. 292, my emphasis. 
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upon the book in a book store, he decides to buy it in order to give it a try: 
“If he can’t read what Black writes, at least he can read what he reads”.190

Problems arise, however, when Blue, after a first glance at the book, 
perceives what kind of literature he has bought. He finds it tedious and 
lengthy, not containing much action: “Blue thought he was going to get a 
story, or at least something like a story, but this is no more than blather, an 
endless harangue about nothing at all”. (194) This leads to the second, less 
obvious link: the similarity between Thoreau’s isolation at Walden Pond 
and Blue’s seclusion in his apartment during his investigation of Black. 
Walden deals with finding solitude in nature and a search for the essence in 
life, since Thoreau “went to he woods because [he] wished to live 
deliberately”.191 Blue has difficulties relating to this experience, he has not 
reached that level of consciousness. He is used to reading detective 
magazines and newspapers, he is “not the Sherlock Holmes type” and, 
above all, he has not deliberately chosen solitude.192 Blue is observing and 
commenting on Black, just like Thoreau is observing and commenting on 
life. But, since the beginning of the case, Blue has been forced into a state of 
introspection, and it is not until the incident with Mr White that he 
actually realises this fact. What once was voluntary has become 
involuntary, a detail that changes his whole attitude towards the case: 
“Blue no longer knows what to think. It seems perfectly plausible to him 
that he is also being watched.… If that is the case, then he has never been 
free”. (200) But in spite of these differences in whether the seclusion is 
intentional or not, there comes a time when Blue ponders the possibility of 
walking away from the case: “He imagines himself somewhere else, far 
away from here, walking through the woods and swinging an axe over his 
shoulder. Alone and free, his own man at last. He would build his life 
from the bottom up, an exile, a pioneer, a pilgrim in the new world”. (222) 
This imaginary get-away closely resembles the solitary life of Thoreau at 
Walden Pond, manifested as the self-made man. 

Thirdly, there is a casual name dropping, again creating both realism 
and confusion. The above mentioned recital of Thoreau’s visit in Brooklyn 
secures the tale firmly to the real world, but the appearance of a fictional 
character named Dennis Walden cancels out some of the stabilizing effect 
of realism. Thoreau is often referred to, sometimes by name, at other times 
by other titles: “the one who lived alone in the woods”. (207) As we will 
see, this is a recurring procedure.  

The analysis of textual interaction between Walden and The New York 
Trilogy shows the different aspects of textual transendance. For instance, 
the presence of both intertextuality and hypertextuality in Ghosts is 
noticeable. There is a “presence of one text” within the other i.e. Walden 
(but also names, places, and other book titles such as Leaves of Grass and 

 
190 Auster (1990), Ghosts, p. 181.  
191 Thoreau, Walden, p. 71. 
192 Auster (1990), Ghosts, p. 166. 
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Twice-Told Tales), as well as “a relationship uniting” them, i.e. through 
themes and ideas from Walden, such as living in seclusion. Intertextual 
analysis can be of great help in the close reading of a text. Having read, or 
having received pointers as to what books to read, intertextuality broadens 
the understanding of a work at the same time as it can have a greatly 
misleading effect. The following section will give information and 
background to the Film Noir genre, in order to make a transtextual 
analysis of Ghosts possible. 
 
Film Noir: Definition and History  
“Film Noir” is a French expression for “Dark Film” or “Black Cinema”, 
referring to the American film movement that emerged in the post-war era 
in Hollywood. It was French critics who coined the term, once American 
films were available again after the war. The term was not known in 
Hollywood at that time and producers and actors did not consciously 
produce Film Noir. Since the genre was named after it had peaked, there 
was great diversity regarding which films were to be called Noir and what 
elements constituted the genre. Still, there is no doubt that film makers 
started making new types of movies, darker both in scenery and theme, 
during this period. The trend started in 1941 with the movie The Maltese 
Falcon, starring Humphrey Bogart as private investigator Sam Spade, and 
it lasted into the fifties, ending with Orson Wells’ Touch of Evil (1958). Due 
to its sombre content, Film Noir often stood in bleak contrast to other 
Hollywood movies made at the time. A few identifiable characteristics 
include: gloomy settings, moral ambiguity, crime, femmes fatales193, and 
hard-boiled, poker-faced detectives. As maintained by some, the origin of 
the movement is found in American literature, French cinema “Poetic 
Realism”, and German Expressionism.194 Early gangster films and a new 
type of cynical and pessimistic literature, Raymond Chandler in particular, 
are mentioned by others.195 Chandler wrote several detective novels, of 
which many were made into films, but he also wrote scripts for some 
Noirs movies. The connection with detective literature is fairly obvious, 
considering the often shared topics. 

Regarding German influence Nicolas Saada argues that “Noir as 
descendant of expressionism remains…ambiguous. The formal elements of 

 
193 Female intervention is scarce in The New York Trilogy, but frequent in Film 
Noir. “The females in film noir were either of two types - dutiful, reliable, 
trustworthy and loving women; or femme fatales - mysterious, duplicitous, 
double-crossing, gorgeous” (http://www.filmsite.org/filmnoir.html) The only 
female character of any importance in Ghosts is the future Mrs. Blue and, of the 
two described types, the first seems more appropriate for her.  
194 Selby (1984), Dark City: The Film Noir. Chicago and London: St James Press, 
p. 1-2. 
195 Paris (2004), “’Murder Can Sometimes Smell Like HoneySuckle’: Billy 
Wilder’s Double Indemnity” in Silver, Alain and Ursini, James. Film Noir Reader 
4. : New Jersey: Limelight Edition, p. 10-11. 
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expressionism…have been of certain influence on film noir, but few 
American thrillers show traces of ‘pure’ expressionism”.196 Still, Film Noirs 
did often incorporate expressionist visual elements. Since the interior and 
exterior milieu of a film deeply affects how the viewer perceives a movie, 
setting played a noteworthy part in the creation of the distinct and peculiar 
mood of Film Noir. Instead of the extreme forms of subjective 
expressionism, Saada maintains that mood, for instance fear or danger, 
and motifs, such as streets or staircases, were of German origin.197 Films 
were mostly shot in black and white, even after the emergence of colour 
film, and borrowed common expressionist features such as tilted camera 
angles, eerie surroundings, and distinctive illumination creating ghostlike 
shadows, all employed in order to create gloomy or claustrophobic 
atmospheres. Settings were often those of “…rainswept foggy-night 
streets…seedy bars. Flickering street lamps, isolated coast roads and 
rooms dominated by mirrors.…”198

Not only the visual elements and what took place on the screen were 
dark. Thematically, the world of Film Noir was disenchanted and 
ominous. Due to the war, art had become realistic and down-to-earth. 
Instead of revelling in the victory and enjoying the peace, it displayed a 
lack of hope and a general sense of failure. The message was that the 
world is flawed and imperfect. Affected by this disillusionment, and 
sprung out of a prevalent scepticism, Film Noir was dark. It showed the 
“inhumane side of human nature with cynicism and doomed love” as well 
as “an oppressive atmosphere of menace, pessimism, anxiety, suspicion 
that anything can go wrong, dingy realism, futility, fatalism, defeat”.199 
Another source that supports this doubt-filled and gloomy state of mind, 
maintains that “many of these film noir works constructed worlds where 
paranoia was the dominant feeling, and nobody could be trusted”.200 In a 
review of one of these films, Muller states that the movie contains “the 
grimmest theme in film noir: the cruelty of fate”.201 Clearly, Film Noir does 
not convey a carefree and positive picture of the world and its inhabitants 
as seen by yet another definition of the genre, from Raymond Borde:  
 

It is easy to come to a conclusion: the moral 
ambivalence, criminal violence, and contradictory 
complexity of the situations and motives all combine 
to give the public a shared feeling of anguish or 

 
196 Saada (2004), “The Noir Style in Hollywood”. In: Silver, Alain. Film Noir 
Reader 4. New Jersey: Limelight Edition, p.176. 
197 Saada (2004), p.176-177. 
198 Quart & Auster (1984), American Film and Society Since 1945. Southampton: 
Macmillan Publishers Ltd: The Camelot Press, p. 23. 
199 Tim Dirks. (2005) http://www.filmsite.org/filmnoir.html 
200 Quart & Auster (1984), p. 23. 
201 Muller (1998), Dark City: The Lost World of Film Noir. New York: St Martins 
Press, p. 111. The movie in question is Stranger on the Third Floor. 
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insecurity, which is the identifying sign of film noir at 
this time. All the works in this series exhibit a 
consistency of an emotional sort; namely, the state of 
tension created in the spectators by the disappearance of 
their psychological bearings. The vocation of film noir 
has been to create a specific sense of malaise.202

 
Regarding structure, Film Noir showed a new type of complex story-
telling. Common features were a complex or non-linear narrative 
structure, often with the use of voice-over and flashbacks. Other 
techniques were intricate plot-twists, foreshadowing, and symbolism, the 
two latter often combined. Many movies of the era have received cult 
status today and some are even regarded as classics, for instance Double 
Indemnity. Later-day movie makers often make use of the type of narrative 
patterns that were initiated in this era.  
 
Film Noir in Ghosts 

“Blue is fond of the movies… the way the pictures on the screen are 
somehow like the thoughts inside his head when-ever he closes his 
eyes” (Auster, Ghosts p.190-191) 

The effect of Film Noir in Ghosts is twofold. To begin with, movies are a 
part of the story. For instance, when Blue gets bored he goes to the movies. 
He also describes one of them, Out of the Past, in detail and relates his 
analysis of the film to his own life. We get to know some of the movies he 
watches and likes: The Lady in the Lake, Fallen Angel, Dark Passage, Body and 
Soul, Ride the Pink Horse, Desperate and Out of the Past – all of which were 
released in 1947, except for Fallen Angel, released in late 1945. This makes it 
perfectly plausible for Blue to watch these motion pictures at the cinema, 
since the action in Ghosts takes place in 1947 and 1948. 

Another aspect that the movies have in common is that they are all 
Film Noirs. In all of the mentioned films, some dark aspect of society is 
portrayed. Body and Soul, for instance, involves a young boxer and the 
corruption he is exposed to on his way to fame and fortune. Muller reflects 
on the resemblance of Body and Soul to a much later movie which also 
involves boxing, Raging Bull, and the Noirish vein that runs through both 
of them: “More than thirty years separated ‘Body and Soul’ and ‘Raging 
Bull’ but the philosophical left hook remained the same: you can’t control 
the way the world works, only how you choose to live it. It may well be 
the noir credo“.203 Muller also comments on Out of the Past, as follows: “It 
nailed the bullseye, and its reverberations linger after repeated viewings: 

 
202 Borde (2002), A Panorama of American Film Noir (1941-1953). San Fransisco: 
City Lights Books, p. 13. 
203 Muller (1998), p. 22. 
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guilt, duplicity, self-deception, and the lonely seeker’s need to push it to 
the bitter end, tempting fate once too often”.204

In Ghosts, there are links between Blue’s life and the movies he 
watches. For instance, at the time of the investigation, the movies which in 
his opinion stand out from all other films are those of the Mystery or Noir 
genre. Moreover, Blue finds interesting similarities between the main 
characters of two films, Out of the Past and It’s a Wonderful Life. This notion 
makes Blue reflect upon how the past affects all of us. Blue ponders on the 
fact that the main characters of the two films are named Bailey, but the real 
name of the former Bailey is actually Markham. To Blue, this sounds like 
the words “mark him” and, consequently, he sees this as a sign of fatalism, 
that fate and wrongdoings of the past forever haunt and mark man. This 
kind of fatalistic world-view is recurrent and dominant in Noir films and, 
later in Ghosts, it will also affect the story significantly. He concludes by 
guessing that the latter Bailey (Markham) probably would be happy to 
exchange his life with the former.205

More than once, Blue contemplates our options in life; the choices we 
make, what impact on life they have, and the inescapable consequences of 
them. Blue’s initial attitude towards the case is that of indifference, but as 
the absurdity of the case presents itself, his uncertainty leads to a craving 
for answers. In the closing segment of the novel, Blue surrenders to a 
fatalistic point of view on life. “This is what the ancients called fate, and 
every hero must submit to it. There is no choice, and if there is anything to 
be done, it is the only thing that leaves no choice”. 206 Ilana Shiloh 
discusses the links to existentialism but comes to the conclusion that “this 
affinity is deceptive. Existentialism offers man a ray of hope, which the 
protagonists of the Trilogy are denied”.207 Once again, a comment from 
Muller  on Out of the Past, that seems strikingly close to describing Ghosts 
and Blue’s situation is the following: “an involuted tale that owned up to 
what most films in the genre only hinted at: these stories are about the 
protagonist’s quest for solutions to his own problems, not his clients”.208

Apart from Blue’s superficial description of the two movie characters, 
there is an underlying and revealing parallel between the two films and 
the life that Blue lived before and after the case. For Blue, life prior to the 
assignment was a time of innocence and simplicity, when words were still 
representative of reality, when assignments were solvable. Blue 
remembers watching It’s a Wonderful Life together with his, at that moment, 
future wife, whom he has abandoned since the beginning of the case. The 
image that Blue invokes of his earlier life is that of a sentimental feel-good 

 
204 Muller (1998), p. 78. 
205 Auster (1990), Ghosts p. 193. 
206 Auster (1990), Ghosts p. 222. 
207 Shiloh (2002), Paul Auster and Postmodern Quest. Peter Lang Publishing: 
New York. p. 66. 
208 Muller (1998), p. 76. 



 103

                                                          

comedy. However, the current Blue, changed by the situation of the case, 
cannot identify with this image. Instead, the ominous mood of Out of the 
Past represents his personality and present picture of life. At the beginning 
of his assignment he resists the urge to call his fiancée even though he 
misses her. His explanation is that he does not want to seem weak, a 
description most suitable to a good number of male heroes of Film Noir.  

Consequently, at the same time that Blue watches and thinks about 
these movies, the reader is simultaneously introduced to the literary world 
in which Blue exists, and the cinematic world portrayed by movie directors 
like Jacques Tourneur, Billy Wilder or Fritz Lang and represented by 
actors such as Humphrey Bogart or Robert Mitchum. Contemporary 
cultural attributes are incorporated in this manner to establish a notion of 
realism and identity. Alison Russell has recognized this assimilation and 
argues that Ghosts “offers itself as a collection of the signs that make up 
American culture, taken from baseball, popular movies, and the canonical 
texts and authors of nineteenth century literature. These artifacts of our 
collective identity haunt the pages of Ghosts…”209 For the reader who can 
relate to this “collective identity,” a familiarity somewhat taken for 
granted, the connection is immediate. From the beginning, as early as on 
the third page of the novel, we get to know that Blue packs his bag with 
“his thirty-eight, a pair of binoculars, a notebook and other tools of the 
trade”.210 No more information is given regarding what kind of tools these 
are, as it is up to the reader to fill in the blanks (picklock and different 
disguising outfits, we find out much later). At this early point, though, the 
reader has already been given straight-forward pointers on visualization. 
Through language and actions it takes even less than three pages to 
establish the mood. This is not because of extreme realism, but due to a 
lack of information where the readers picture the events in their minds. 
Another passage from Russell supports this: “[Ghosts] is a ‘ghost’ of City of 
Glass and of the detective story genre: the ‘meat’ of the text is stripped 
down to a generic level, reinforced by Auster’s rejection of nomenclature 
and his use of Film Noir signifiers”.211 From the introductory page we 
learn of Blue that someone “broke him in…taught him the ropes,” that he 
gets a “case,” that he has done “tail jobs” before. Through his schooling he 
even sees through the unskilled disguise of his new employer, Mr White. 
This information comes efficiently packed in short, unadorned 
sentences.212

 
209 Russell (2004), “Deconstructing The New York Trilogy: Paul Auster's Anti-
Detective Fiction”, in Bloom, Harold (Editor). Paul Auster. Philadelphia: Chelsea 
House Publishers, p. 105. 
210 Auster (1990), Ghosts p. 163, my emphasis. 
211 Russell (2004), “Deconstructing The New York Trilogy: Paul Auster's Anti-
Detective Fiction” in Bloom, Harold (Editor). Paul Auster. Philadelphia. Chelsea 
House Publishers, p. 103. 
212 Auster (1990), Ghosts, p. 161,162. 
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There is of course a possibility that the method of including movies in 
the novel simply is a way of accurately describing the time period in the 
same way that Blue’s going to the ball games does, i.e. truthfully setting 
the scene. This is, in fact, a reccurring approach in the unfolding of the 
story. Through a combination of intertextual elements – including realistic 
portrayals of authors such as Thoreau, Whitman, and Hawthorne or places 
and monuments like The Algonquin Hotel, The Brooklyn Bridge or The 
Statue of Liberty – Auster conjures a false impression of authenticity. In 
this case, the elements in use are, in Genettean terminology: 
architextuality, hypertextuality and intertextuality. As stated earlier, 
architextuality means the influence of genre or discourse on a text and, in 
this case, especially the overall influence of Film Noir on the novel. 
Cultural codes and historic images, presumably from the Film Noir genre 
as well, are generally imprinted in people’s minds and memories, and this 
acquaintance instantaneously colours all interpretation. The use of Film 
Noir signifiers creates the mood and resolutely introduces the theme from 
an early stage. Later, this frame of signifiers, this generic structure, is 
supported by the appearance of no less than seven titles from the Noir 
Genre. Not only has their actual presence within the text a meaning, but 
also, the overall theme and motif bear striking similarities.  

Most likely, Auster had this cinematic genre in mind when writing 
the book. But, some characteristics are not there, such as the femme fatale; 
nor are there any narrative flashbacks or any complex or non-linear 
narrative structures. On the contrary, the book is written in the present 
tense and its frame story is straightforward and chronological with only a 
few exceptions, for example, when Blue conjures memories of his fiancée 
or his father. The only narrative features that bear any resemblance to Film 
Noir are plot twists and an ambiguous ending. In spite of the apparent 
inactivity, the story turns in a new direction more than once.  

There are various possible explanations for this. Just as in the case of 
the conventions of the detective story being inverted (and thereby 
receiving the “metaphysical” name tag) the generic standard form of Film 
Noir is also altered. There is no reason to assume the presence of every 
identifiable detail from the movie genre; this would simply result in the 
novel looking like a film manuscript. A second, more consistent, 
explanation is that these features are optional. No film can contain all 
generic conventions, regardless of genre, just as no literary novel can 
contain all building blocks of the genre to which it belongs. As seen earlier, 
the Noir films never belonged to a unified standard. Metaphysical 
detective stories tend to invert the conventions of its genre and there is no 
reason why this book would be an exception. 
 
Conclusion 
This essay has investigated the relationship between Paul Auster’s Ghosts 
and Film Noir. The essay begins with an introduction of Auster’s The New 
York Trilogy, of which Ghosts is the second part. The object of the essay was 
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to analyse intertextual elements, with the help of theories of intertextuality, 
and to establish their effect on the text. Next, examples are given of how 
intertextuality works and how the theory can be, and has been, used in 
order to analyze texts. The tool that has been used in this essay is Gerard 
Genette’s theory of “textual transcendence,” mainly three of its modes: 
intertextuality, hypertextuality and architextuality. As the theory section 
has shown, the term intertextuality refers to allusions and quotations, and 
the “presence of one text in another”. However, “textual transcendence” 
can also be seen on a more abstract level. Architextuality means the 
influence of genre or discourse on a text, and hypertextuality is the 
“relationship uniting a text B with an earlier text A”. These ideas have 
been used in order to study the impact of Film Noir in Ghosts on a generic 
level, as well as for an analysis of specific works from the genre.   

By examining transtextual elements in Ghosts and the rest of The New 
York Trilogy, which is done in the two subsequent sections of the essay, it 
becomes clear that Auster excessively incorporates external elements into 
each story - from other parts of the trilogy, from outside sources, and from 
themes and symbols at a generic level. At times, this integration leads to 
naturalistic portrayals, but just as often it overthrows any stable 
perspective and puzzles the reader. Recycling of names, repetitive use of 
colours, and elements openly borrowed from Henry Thoreau’s Walden, are 
just a few examples. 

This paper also presents a historical background of Film Noir, its 
emergence, as well as an attempt to define the genre. There are no clear 
definitions of the genre, since it was named after its own popularity had 
reached its peak. Instead, one has to look at what features these films had 
in common. Many films take place in a bleak and urban environment. 
Commonly used adjectives regarding the style of the genre are: “eerie”, 
“gloomy”, and “claustrophobic”. Frequent themes and motifs are those of 
disillusionment, cynicism, failure, and fatalism. The combination of dark 
sets, complex narratives and sombre mood contributed in the making of a 
ground-breaking film style.  

As shown in the analysis, there are connections on several levels 
between Ghosts and Film Noir. The most obvious connection between the 
novel and the film genre is the presence of no less than seven Film Noir 
movies. One of them is even subject to an analysis that covers two pages of 
the novel. Therefore, one can, in spite of some missing details, easily 
discern an affinity: plot twists, desperation, deceit.  

Also, several generic attributes are present and most significant are 
the similarities regarding dark themes and motifs, such as hopelessness, 
anguish, seclusion and alienation in the urban environment. The main 
character Blue is trying to solve a case at the same time as he is fighting a 
more insubstantial enemy: fate. Both the novel and the cinematic genre are 
closely related to fatalism. The major part of Blue’s struggle takes place in 
his own mind and, consequently, Ghosts is filled with existentialist 
questions. Some of these influences and issues can be traced to 
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existentialist philosophy and others show a close relation to Walden: a 
main character living in solitude for more than a year, observing, 
contemplating the absurdities of life. Other influences are more likely to 
come from Film Noir: a confused protagonist led by frustration to commit 
murder, claiming fate forced him to do so. 

Of course, it must be presumed that the reader on some occasion 
should have watched, read, studied, or in any way been subjected to a 
detective novel or to Film Noir movies. Indeed, the complete richness of 
reading the Trilogy is reached only through vast knowledge of the 
hypotexts, the sources of intertextual references. This is, of course, on the 
assumption that a complete reading is at all possible. For that reason, the 
employment of intertextuality does not necessarily impede reading 
comprehension. On the contrary, these signifiers might very well guide the 
reader. Sometimes, references act like clues and, sometimes, the meagre 
portrayals of detectives help to create a picture of Blue. Unfortunately, this 
assistance is not always clearly presented and on some occasions it points 
in the wrong direction, in the same manner that the label “metaphysical” 
suggests inverted conventions of the detective story. Although some of the 
Film Noir characteristics are left out, others are included. In spite of the 
novel’s shortness, the result is an intricate and perplexing work. 
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Kung Oidipus av Egypten: dramatiskt möte 
mellan västerländska och österländska litterära 
traditioner i Tawfiq al-Hakims Al-Malik Oudib  
 
 

Anette Månsson 
 

Inledning 
Under 1800-talet inleddes den epok inom den arabiska kulturen som 
betecknas som nahda, renässansen. Med Napoleons fälttåg till Egypten 
1798 som markör kommer mötet med Europa för delar av arabvärlden att 
fungera som en katalysator för en snabb samhällsomvandling. Införandet 
av tryckerier, tidningspress och utbildningsväsendets omvandling bidrog 
till den snabba utvecklingen. Inom några generationer återupplivades och 
förnyades det litterära arvet inom prosa och poesi radikalt. Europeiska 
klassiker såväl som moderna verk blev i allt större utsträckning 
tillgängliga i arabiska översättningar: Sofokles, Shakespeare, Corneille, 
Racine och Ibsen för att nämna några. Många intellektuella fick delar av 
sin utbildning i Europa, särskilt i Frankrike och England.  

I början av 1900-talet började för arabvärlden nya litterära genrer att 
göra sitt intåg i den arabiska litteraturen – romankonst, noveller och 
dramatik. Med de romantiska strömningarna från 1920-talet och framåt 
följde ett ökat intresse för det antika arvet. Ett exempel är den litterära 
tidskriften Apollo, som i början av 1930-talet utgavs av poeten och 
redaktören Ahmad Zaki Abu Shadi. På sidorna i Apollo liksom i Abu 
Shadis egna verk trängs filosofiska dikter med bilder av klassiska statyer, I 
Apollo fanns en öppenhet för olika stilar som under dess korta livslängd 
(1932-34) kom att göra denna tidskrift till ett viktigt medium för nya 
författare, oavsett stil, att nå ut.  

En av 1900-talets stora förgrundsgestalter inom egyptisk litteratur och 
kulturliv var författaren, dramatikern och juristen Tawfiq al-Hakim (1898 – 
1987). I början av 1930-talet publicerade Tawfiq al-Hakim centrala verk 
inom både romankonst och dramatik. I den romantiskt färgade romanen 
cAwdat al-Ruh, Andens återkomst, skildras det egyptiska samhällets 
förändring genom en familjs öden under revolutionen mot det brittiska 
styret 1919. Till al-Hakims senare romaner hör Yawmiyat nacib fi l-aryaf, En 
egyptisk åklagares dagbok, där al-Hakim med viss udd beskriver det 
rättsväsende han så väl kände till.  
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Vid sidan av romankonsten ligger Al-Hakims största insatser inom 
det dramatiska fältet. Dramatiken var vid denna tid outvecklad i Egypten, 
och inte betraktad som en seriös litterär genre. Genom sin strävan att 
återskapa en balans mellan arabisk och europeisk litteratur kom Tawfiq al-
Hakim att höra till de författare som i hög grad bidrog till att ge den 
dramatiska genren status och egenvärde i arabvärlden.213 Tawfiq al-Hakim 
lyckades med sin filosofiskt influerade dramatik, i synnerhet Ahl al-kahf, 
Folket i grottan, från 1933, att ge genren en respekt den tidigare saknat. 
Inflytelserika kritiker som Taha Husayn och Ghali Shukri har poängterat 
verkets betydelse som den första verkliga arabiska pjäsen resp. tragedin.214 
Ahl al-kahf tar sin utgångpunkt i en myt som omnämns i Koranen, myten 
om Sovarna i Efesos, som handlar om en grupp kristna som tar sin tillflykt 
undan förföljelser till en grotta för att vakna upp först 309 år senare.  

Tawfiq al-Hakim skrev sina verk som representant för ett kreativt 
möte mellan västerländska och österländska litterära traditioner. Även om 
al-Hakim själv har definierat sig som i ”positionen som arabisk tänkare i 
islams tredje århundrade [dvs 900-talet]”215 var han också en 1900-tals 
författare med utbildning i Paris. Jag har valt att här introducera detta 
möte mellan olika traditioner genom ett av Tawfiq al-Hakims mindre 
kända verk: Al-Malik Oudib (Kung Oidipus) från 1949. Dramat kan ses mot 
bakgrund av Sofokles drama Oidipus Rex. Mötet mellan de västerländska 
strömningarna och det grekiska arvet innebar också att olika aristoteliska 
traditioner förenades, i detta fall traditioner runt Poetiken. En 
traditionslinje har bevarats i arabvärldens filosofi, en annan har kommit att 
vidareutvecklas inom den europeiska dramatiken. Det arv som mötte 
Tawfiq al-Hakim sträckte sig således inte endast tillbaka till Sofokles, utan 
har också fått sin form genom såväl Seneca som Jean Cocteau. Al-Malik 
Oudib är inte en återgång till en ”ren” era eller tolkning av det grekiska 
dramat, även om al-Hakim själv menade att man i arabvärlden delade en 
gemensam religiös sensibilitet med den grekiska eran, som sedan dess 
saknats.216

Min avsikt är att visa hur olika linjer av en aristotelisk dramatisk 
tradition kommit att förenas i det moderna egyptiska dramat. 
Tyngdpunkten kommer att ligga på relationen mellan Sofokles Oidipus Rex 
och Tawfiq al-Hakims Al-Malik Oudib. Eftersom al-Malik Oudib till stor del 

 
213 Laurence Denooz (2002), Entre Orient et Occident: roles de l’hellénisme et du 
pharaonisme dans l’oevre de Tawfik-al-Hakim. Liège: Bibliothèque de Philo-
sophie et Lettres de l’Université de Liège, s. 7. 
214 Mahmoud El Lozy (1989), “Introduction”, i Tawfiq al-Hakim’s The People 
of the cave [Ahl al-Kahf], övers. Mahmoud El Lozy. Kairo: Elias Modern 
Publishing House & Co, s. 3. 
215 Tawfiq al-Hakim (1981), “King Oedipus”, i Plays, Prefaces and Postscripts of 
Tawfiq al-Hakim. Volume One. Theatre of the Mind. Övers. William Hutchins. 
Washington: Lynne Rienners Publishers, s. 283. 
216 ib., s. 281. 
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följer det klassiska dramats struktur, kommer de skillnader som finns att 
bli desto mer tydliga. Intressanta aspekter är hur olika tolkningar av vad 
som utgör den grekiska tragedins substans, dess centrum, och olika syn på 
relationen mellan människan och gud(arna) leder fram till al-Hakims 
omkonstruktion av Sofokles drama. Laurence Denooz har visat hur Tawfiq 
al-Hakim behandlar de antika motiven i sina verk, med utgångspunkt i det 
traditionella mytologiska materialet. Här avser jag i stället att med 
utgångspunkt hos al-Hakim presentera dramat och peka hur skillnader i 
fokus, struktur och karakterisering gjort al-Hakims verk självständigt, med 
inspirationen hämtad inte bara från den grekiska tragedin, utan också i 
hög grad från romantiken och det franska symboliska dramat. Denna 
jämförelse kommer att visa en förskjutning från Sofokles till al-Hakim i 
deras syn på förhållandet till de gudomliga makterna. Dock kommer också 
influenser från det franska symboliska dramat genom Jean Cocteaus La 
machine infernale från 1932 kort att beröras. 

Jag har för denna artikel valt att använda en förenklad transkription 
av arabiska namn och termer. För att i någon mån göra det möjligt att 
skilja mellan de olika oidipustragedierna och – karaktärerna används, med 
undantag av direkta citat, den arabiska formen Oudib/al-Malik Oudib för att 
beteckna Tawfiq al-Hakims huvudperson respektive drama. Utdrag ur al-
Malik Oudib är genomgående hämtade från William Hutchins engelska 
översättning. 

Kritikerna 
Tawfiq al-Hakims tolkning av den klassiska Oidipusmyten, Al-Malik 
Oudib, tillhör inte författarens mest kända verk. Det kom att dröja till 1970 
innan dramat först uppfördes i Carthago. al-Hakims försök att ännu mer 
än i sitt drama Ahl al-kahf (Folket i grottan) närma sig det klassiska grekiska 
arvet möttes från början huvudsakligen med tystnad. Den egyptiske 
kritikern Muhammad Mandur, en av få som överhuvudtaget diskuterade 
dramat vid tiden för dess publicering, kallade det ett totalt misslyckande, 
och beskyllde det för dåliga karaktärsteckningar, bristande konsekvens 
och ett ”plågsamt moraliskt förfall”. Han menade också att al-Hakim 
alltför tidigt avslöjade dramats hemligheter.217 Senare västerländska 
kritiker har instämt i kritiken. Richard Long menar att dramats verkliga 
problem ligger i att det är för nära Sofokles tragedi, vilket innebär att al-
Hakims pjäs inte tillägger något av vikt.218 Paul Starkey menar att al-
Hakims drama i sin omtolkning lämnar en upplösning med många 
obesvarade skuld- och ansvarsfrågor: 
 

The problems of reinterpretation [in Al-Malik Oudib] are 
never satisfactorily resolved, and the play closes with 

 
217 Richard Long (1979), Tawfiq al-Hakim playwright of Egypt.  London: 
Ithaca, s. 60. 
218 ib. 
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many questions of guilt and responsibility unanswered. In 
its suggestion that Oedipus deliberately ignores the past, 
al-Hakim’s interpretation seems positively grotesque; but 
the play remains an important statement of the author’s 
views on the relationship between feeling and reason.219

 
Det tycks finnas en svårighet med al-Hakims al-Malik Oudib som lämnar 
frågan öppen om huruvida detta faktiskt kan sägas vara en tragedi 
överhuvudtaget. Att i tredje akten låta den tragiske hjälten Oudib, 
uppenbarligen inte alltför skakad över upptäckterna rörande sitt förflutna, 
planera att packa väskorna och fly fältet med sin älskade hustru och mor 
Jocasta, uppfyller knappast de klassiska aristoteliska kraven på 
karakteristiken hos en tragisk hjälte att vara god och konsekvent.220

 
Oedipus: You will not go! I will compel you to live. I will 
guard you night and day. I will not permit anything to 
destroy our happiness and demolish our family. I will 
abandon the kingship and the palace. We will travel 
together with our young ones outside this country.221

 
Den ånger Oudib slutligen visar när Jocasta tagit sitt liv verkar mer 
melodramatisk än tragisk, med ekon av romantiska snarare än tragiska 
hjältar. Al-Malik Oudib har mer gemensamt med en kärlekstrånande 
Romeo än den Oidipus fångad av ett obönhörligt öde. Att som Starkey 
hävda att dramat lämnar frågor obesvarade är dock en överdrift, och 
förutsätter att al-Hakim avsett att följa en klassisk syn på vad som utgör en 
tragisk hjälte, något som inte nödvändigtvis var fallet. al-Hakims sätt att 
följa varje karaktärs utveckling till dess logiska slutpunkt i relation till 
dramats huvudpoäng – relationen mellan sanning och verklighet, och 
människans makt att forma sitt eget öde - skapar det dramatiska navet. 
Trots likheterna med Sofokles drama, är Al-Hakims al-Malik Oudib ett 
självständigt drama, med en egen syn på vad som utgör tragedins centrum 
och förutsättning. Enligt Tawfiq al-Hakim är förutsättningen för tragedi 
förekomsten av en religiös sensibilitet, något som han menar att grekerna 
liksom araberna ägde, men som saknas i västerlandet. 

 
Hela substansen i tragedin är att det är en kamp, synlig 
eller dold, mellan människan och de gudomliga krafter 

 
219 Paul Starkey (1987), From the Ivory tower. A critical study of Tawfiq al-
Hakim. Oxford: Ithaca for the Middle East Centre, St Antony’s College, s. 32. 
220 Aristoteles (1994), Om diktkonsten, i övers. av Jan Stolpe. Göteborg: Anamma 
böcker, s. 46. 
221 al-Hakim (1981), s. 117. 
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som styr tillvaron. Det är människans kamp med något 
som är större och över människan.222

 
Denna syn får konsekvenser för vad al-Hakim väljer att ta upp från det 
klassiska arvet, och vad han omformar för att passa hans avsikter. 

Al-Malik Oudib och dess föregångare 
Som bl a Laurence Denooz och Richard Long har påpekat, finner vi i al-
Malik Oudib stora överensstämmelser med Sofokles drama.223 Richard 
Longs kritik att al-Hakim inte tillför något nytt ter sig vid första anblicken 
delvis befogad. Al-Hakims al-Malik Oudib är tidvis en nästan direkt 
översättning av Sofokles Oidipus Rex. Persongalleriet är det samma: i 
centrum finner vi kung Oidipus/Oudib, hans hustru/mor Jocasta, siaren 
Teiresias och Jocastas bror Creon. I al-Malik Oudib finner vi dessutom en 
utökad roll för dottern Antigone. I den klassiska trilogin medverkar hon 
aktivt först i senare delar.224 Temat är också det välkänt: Vi följer kung 
Oudib då han når insikt om sitt förflutna. Han har dödat sin far och äktat 
sin moder.  

I Sofokles tragedi (ca 427 f.Kr.) är enheterna tid, rum och handling väl 
sammanhållna. Det är det bästa exemplet på aristoteliskt drama, helt 
enkelt därför att den tycks ha utgjort Aristoteles mall för beskrivningen av 
detta. Pjäsen utspelas i ett semiofficiellt rum och handlingen utspelas i 
realtid under en bestämd tidsrymd, en dag. Genom en serie dialoger byggs 
spänningen upp, och snaran dras gradvis åt för Oidipus genom de 
avslöjanden som görs, i något som liknar en linjär utveckling byggd på 
dialoger. 

 
1. Sofokles Oidipus Rex: linjär utveckling 

 
-----------------------------------------------  
 
 
Allting i handlingen är underkastat det centrala i tragedin: Oidipus fall 
och oraklets uppfyllande. Det finns en obönhörlighet i den gradvisa 
upptrappningen. Formen är bestämd av det grekiska dramats praktiska 
begränsningar: Man hade endast tre skådespelare att röra sig med, 
förutom kören, vilket begränsar antalet personer på scenen samtidigt.  

Sofokles Oidipus är en legitim härskare som fått sin position som 
kung genom gud. Han tror på gudarna: ”Det var gud som hjälpte dig och 

                                                           
222 ib., s. 281. 
223 Denooz (2002), s. 20; Long  (1979), s. 60. 
224 Denooz (2002), s. 20. 
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du räddade våra liv med guds hjälp.”225 Prästen betonar i sin inledande 
monolog att Oidipus inte är en gud, utan den första av män och Oidipus 
betonar själv att ha må dömas som brottsling om han vägrar att följa 
gudarnas påbud. I nöd skickar Oidipus bud till oraklet för att be om 
hjälp.226

Jean Cocteau utgav år 1932 sin andra tolkning av Oidipusmyten i La 
machine infernale. Redan 1925 hade han översatt Oidipus Rex.227 När han i 
La machine infernale återvänder till samma tema, gör han det genom ett 
drama som utspelas under fyra akter och sträcker sig över en längre 
tidsrymd -mer än 17 år - och utspelas i olika rum. De fyra akterna utgör 
fyra separata scener, som gör punktinsatser vid separata nyckeltillfällen. 
Det traditionella Oidipusdramat inryms huvudsakligen i akt fyra: 
 
 

2. Jean Cocteau: La machine infernale 
 

1.  
Laius ande 
försöker 
varna Jocasta. 

2.  
Oidipus möte 
med sfinxen. 

3.  
Bröllops-
natten. 

4. 
Kung Oidipus 

 
Laurence Denooz har noterat att det i Tawfiq al-Hakims drama föreligger 
vissa likheter med Jean Cocteaus drama, dock utan att utveckla detta 
vidare.228 Tawfiq al-Hakims Al-Malik Oudib blandar strukturellt den linjära 
utveckling vi möter i Oidipus Rex med den statiska utveckling i 
nyckelscener som finns hos Jean Cocteau. Al-Malik Oudib är uppbyggd i tre 
akter. Akt ett är till sin struktur uppbyggt genom dialoger, med inskjutna 
rop från folket. Strukturen liknar det grekiska dramat med dess linjära 
utveckling. Dock tjänar denna del endast delvis till att bygga upp 
handlingen. Lika betydelsefull är dess funktion att tydligt etablera dramats 
huvud-karaktärer. 

Al-Hakim behåller liksom Sofokles ett konsekvent realtidsperspektiv. 
Till skillnad från det grekiska dramat introduceras dock den privata sfären 
i dramat. Hans scenbilder skiftar mellan det privata rummet, det 
semiofficiella rummet (familjescener som utspelas och övergår i ett 
offentligt rum) och den offentliga sfären. Samtidigt har han liksom 
Cocteau valt en struktur i tre akter, men fyra separata scener.  
 
 
                                                           
225 Sophocles (1991), “Oedipus the King”, i David Green och Richmond Lattimore 
(red.) Greek Tragedies, vol 1. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, s. 
112. 
226 ib., s. 112-113. 
227W. M. Landers, (1990), “Introduction”, i Jean Cocteau: La machine infernale. 
Walton-on-Thames/Edinburgh: Thomas Nelson and Sons Ltd., s. xxv. 
228 Denooz (2002), s. 32. 
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3. Al-Malik Oudib 
 

Förlopp ------------  ------------  -----------  
Handling 1. 

Uppbyggnad 

 
2. Rättegång 
(avslöjanden
) 

3.1 Jocastas 
sängkant 
(konsekvenser) 

3.2 Upplösning 
(konsekvenser) 

Rum Privat/semi-
offentligt rum 
– offentligt 
rum 

Offentligt Privat Offentligt 

 
Akt 1 byggs upp genom dialoger (semiofficiellt rum) 
Akt 2 utgörs av en offentlig rättegångsliknande scen 
Akt 3:1 utspelas vid Jocastas bädd (privat) 
Akt 3:2 återgår till det offentliga rummet för den slutliga upplösningen. 
 
Akt 1 av al-Malik Oudib: Partibildning 
I al-Malik Oudib finns två större tillägg av familjescener i jämförelse med 
Oidipus Rex, i början av akt 1 samt akt 3:1. Dramat inleds med att hustrun 
Jocasta och dottern Antigone uppmuntrar Oudib att berätta historien om 
hur han besegrade sfinxen. Denna familjära inledning för tankarna till ex. 
Ibsen. En inledande idyll kommer att stå som en bjärt kontrast till det 
förfall som senare följer. Idyllen som bygger på falska förutsättningar är en 
yta som inte kan bestå. I al-Malik Oudib är berättelsen om sfinxen den lögn 
som kung Oudib byggt sitt ledarskap på. Den är också grunden till hans 
egen undergång. Familjescenen tjänar dessutom till att poängtera och 
utveckla de individuella personerna.229 Det markerar också Antigones 
betydelse, genom att låta henne vara den första och den sista att tala i 
dramat. 

Efter den inledande scenen övergår Oudib till sin offentliga ledarroll 
och för samtal med sändebud och rådgivare - prästen, Teiresias och Creon. 
Dramat utvecklar här de centrala partibildningar som blir avgörande för 
fortsättningen, karakteriserade genom sin inställning till frågan om 
huruvida människa eller gud styr i tillvaro, men också förhållningssättet 
till frågan om förnuft kontra hjärta. Redan i inledningen avviker Oudib till 
sin karaktär från vad Sofokles tragedi ser som den centrala 
legitimeringsgrunden för den ideale härskaren: att ha fått makt av 
gudarna. Oudibs makt kommer inte från gud utan från folket. Folket har 
gett Oudib hans position som ledare och beskyddare därför att han (inte 
gud) räddat folket från ”fader Terror” (sfinxen).230 Den påstått heroiska 
gärningen var dock en friserad sanning som utgjort grunden för en plan 
smidd av Oudib och hans rådgivare Teresias för att införa ett valt 
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ledarskap i stället för en ärvd dynasti.231 Oudib har inte dödat ett 
mytologiskt monster utan ett lejon.232 Oudib skickar inte som sin grekiske 
kollega orakel till gudarna för att fråga om råd, utan accepterar med 
motvilja och efter enträgna uppmaningar från folket och prästen deras 
sändebud Creon, drottning Jocastas bror. I ljuset av al-Hakims tidigare 
verk, speciellt cAwdat al-Ruh där al-Hakim tycks förorda en hjälte som kan 
ena folket för att leda det till frihet, är det möjligt att se detta som ännu ett 
exempel på al-Hakims dröm om en folkvald ledare. Då al-Malik Oudib 
skrivs efter andra världskriget har hans entusiasm för den starke ledaren 
svalnat betydligt.  

Teiresias är den mest markerade representanten för det 
förhållningssätt som sätter människans hand i guds ställe och på det sättet 
uttalat för en kamp mot gudarna. Siaren Teiresias har i al-Hakim’s drama 
blivit en politisk makthavare som försöker styra verkligheten i enlighet 
med sin egen vilja: 
 

I see no god in existence save our volition. I willed and to 
that extent was divine… I truly compelled Thebes to 
accept the king I wished for it. I got what I wished for…  
[…] 

 
I will shout on the top of my voice: People! I have not 
imposed my will on you for any glory I covet but for an 
idea I believe in: that you have a will… […] rather I 
wished to turn the page on the hereditary monarchy of this 
ancient family, to make you the ones who choose your 
king from a wide spectrum, without regard to descent and 
lineage, with nothing to recommend him except his service 
to you and with no title for him other than his heroism for 
you. Thus there exists in your land only your will. That’s 
all that should exist.233

 
Oudib genomskådar Teiresias underliggande motiv och önskan att vara 
den som driver på och styr tillvaron.234 Han ifrågasätter Teiresias lojalitet 
mot honom, men har ingenting att invända mot principen att människan 
kan vara och är tillvarons styrande agent.  

 
I must not rely on anything but this hand of mine… This 
hand which knows how to deal harshly with anyone who 

 
231 ib., s. 90. 
232 ib., s. 88. 
233 ib., s. 90. 
234 ib., s. 90. 
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threatens evil to you or me… whether a beast, a person … 
or a god!235

 
I detta står Oudib och Teiresias i skarp kontrast till prästen och Creon. 
Creon beskrivs som Oudibs motsats. Han är  
 

A man who does not debate reality nor dispute actuality. 
He will not say to the priests in the temple at Delphi: 
furnish me tangible evidence that this oracle truly came 
down to you from god and did not originate in your 
minds.236

 
Prästen anklagar Oudib för blindhet, därför att han saknar den viktiga 
insikten om att gud är den som insätter och avsätter kungar, inte 
människan.237 Därmed har två tydliga ”partier” utkristalliserat sig: Creon 
och prästen som representanter för hjärtat, gudsfruktan; och tankens parti 
med Oidipus och Teresias. 

Med dessa två tydliga partier, tankens och hjärtats (religionens) måste 
det dramatiska fokus där en konflikt uppstår sökas på annat håll. Redan 
från början framstår Jocasta som den som genom sina relationer till de 
motsatta partierna personifierar konflikten, och likt de grekiska tragiska 
hjältarna oförskyllt drabbas av lidandet. Jocasta är Oudibs hustru och mor. 
Hon är också Creons syster. Också till sin karaktär kommer hon att spegla 
denna spänning. I al-Malik Oudibs inledning framstår Jocasta som den 
ideala goda hustrun, då hon med närmast hjältedyrkan ber sin make 
berätta om sina äventyr, och med denna uppmaning sätter hjulen i 
rullning för de avslöjanden som skall leda till hennes egen undergång.  Till 
skillnad från Oudib hänför Jocasta sin lycka till gud, och uppmanar Oudib 
att göra detsamma.238 Jocasta tolkar hela tillvaron som ledd av gud: 
 

[…] It seems I – and you too – were destined to have 
complete and unsullied happiness. I had a child by Laius. 
But no doubt god desired happiness for us and inspired 
him to repudiate this child, since he would have become 
an ill omen for him.239

 
Till och med handlingen att förkasta sitt barn tolkar Jocasta som inspirerad 
av gud, som ett sätt att göra sig kvitt alla framtida hinder för denna 
lycka.240 Jocastas tillit till gud visar sig dock ytlig. Hon vägrar att acceptera 

 
235 ib., s. 91. 
236 ib., s. 86. 
237 ib., s. 98. 
238 ib., s. 87. 
239 ib., s. 85. 
240 ib., s. 85. 
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realiteter som något som kan påverka hennes eget liv.241 Trots sin uttalade 
tillit till gud, försöker hon forma skeendet efter sin egen vilja. Ingenting 
betyder något utom familjens lycka.242  
I Jocastas inledande förtröstan ekar en liknande roll i att sätta olyckans hjul 
i rullning, som hos Sofokles Oidipus när han först beslutar sig för att söka 
Laius mördare.  
 
 
 
Akt 2: Avslöjande rättegångsdrama 
Den partibildning som byggts upp i första akten blir tydligare i akt 2, 
avslöjandena, som juristen Hakim byggt upp som en rättegångsscen. 
Creon och prästen har utpekat Oudib som Laius mördare. I den centrala 
scen, då Oudib på grundval av detta anklagar Creon och prästen för 
förräderi, är det Jocastas gradvisa insikt och förnedring vi bevittnar. 
Betoningen på Jocasta kan ses i den kraftigt utökade roll som al-Hakim har 
tilldelat drottningen. Hos Sofokles är Jocasta en bifigur med en närmast 
instru-mental betydelse som ett av de vittnen som ger delar av det pussel 
som drar ned Oudib. Hos al-Hakim har hon den centrala rollen. Steg för 
steg drivs hon in i dramats och rättegångens centrum. Hon inträder 
frivilligt som vittne, i hopp om att kunna medla mellan sin man och sin 
bror. Också Teiresias finns på scenen. Vi har således ett åklagarparti å ena 
sidan: Oudib och Teiresias; och försvararna Prästen och Creon på den 
andra. I mitten finns Jocasta. Gradvis skiftar positionerna. Fångad mellan 
de två partierna och sina olika lojaliteter blir Jocastas försök att fria först 
Creon, sedan Oudib, hennes egen undergång. Liksom i Oidipus Rex 
berättar Jocasta om Laius död och profetian om barnet. Liksom i Oidipus 
Rex anar Oudib oråd. I Sofokles Oidipus Rex försvinner Jocasta ut från 
scenen sedan hon meddelat sin kunskap. I al-Malik Oudib beter sig Oudib 
fortfarande som en åklagare som oförtrutet försöker avslöja sanningen, 
även om det skulle ske på hans egen bekostnad: 
 

Oeidipus. You said that the killer was a gang of thieves… 
and that he is the one who told you that. I must hear his 
testimony to clear up this important matter. Was the killer 
truly a group or was he a single individual? On his 
testimony rests the verdict and hangs the destiny… 
Jocasta: Whose destiny?... Whose destiny, Oedipus? 
Oedipus: Mine!... There’s something I have concealed 
from you, Jocasta. Just as you concealed from me the 
information of the circumstances surrounding the death of 
King Laius.243  

 
241 ib., s. 85. 
242 ib., s. 86. 
243 ib., s. 106. 
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Jocasta försöker befria Oudib från skulden genom att hävda att han 
omöjligt kan ta ansvar för en olycka. Strax därefter anländer budet från 
Polybos hov med de sista avslöjandena. I detta ögonblick känner Jocasta 
till allt, och bönfaller Oudib att sluta sökandet efter sanningen. Allt mer ter 
sig Jocasta som den anklagade även om Oudib tolkar hennes skuldkänslor 
som rädsla för att vara bunden till en man av enkelt ursprung. Det brott 
Oudib har begått har han begått omedvetet. Hon har å sin sida en gång för 
att motverka en profetia medvetet låtit ett barn dödas. Åklagaren som 
obevekligt tvingar vittnena att avslöja den historia som skall fördöma 
henne, är hennes egen man. När hon försöker fly, är det han som tvingar 
henne att stanna: 
 

Old man: I simply want you to look in front of you, Old 
Friend… This is your nursing infant! (He points to Oedipus.) 
Jocasta (unconsciously emitting a whisper like a rattling in her 
throat) Enough! … Enough! 
(She starts to dart off towards the palace, but Oedipus prevents 
her.) 
Oedipus (shouting): Where are you going, Jocasta? 
Jocasta: O god! Mercy! 
Oedipus: Stay a moment to hear with your own ears the 

truth of my origin. 
Jocasta: I can’t stay another moment… I can’t…can’t. 
Oedipus: You can’t endure the blush of shame tinting 
your face when you hear in front of this crowd from whose 
womb your husband emerged!... I have never compelled 
you to do anything before, but I compel you now to 
remain where you are to learn about me what the 
assembled people will learn at this time…even if there is in 
that some humiliation for your royal majesty and wound 
for the glory of your ancient family. 
[…] 
Jocasta (hiding her face with her veil): Have mercy, 
Heaven!244

 
Så tvingas Jocasta, som redan insett sanningen, att höra herdens 
vittnesmål, och bevittna hur Oudib kommer till samma insikt som hon 
innan hon faller till marken. 
 
Akt 3: Konsekvenser 
Akt tre är i al-Malik Oudib uppdelad i två scener, där de båda 
huvudpersonerna i tur och ordning möter sitt öde och tvingas ta 

 
 
244 ib., s. 111-112. 
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konsekvenserna av sina tidigare handlingar. Här för al-Hakim åter in 
familjesfären, med en scen vid Jocastas sängkant. I den dialog som 
utspelas med Oudib tar Jocasta på sig ansvaret för tragedin. Eftersom hon 
har en fri vilja, kan hon inte anklaga gud för sina egna handlingar. Jocasta 
som tidigare hävdat att ”tal är vårt mänskliga språk… Guds språk är 
handlingen”,245 fördöms nu för sitt handlingssätt, dvs. för att ta guds plats: 
 

Jocasta: […] Why did heaven do that to us? What crime 
necessitated this punishment for us? … Do you think it 
was my crime the day I left you, a babe, to your 
destruction… 
[…] 
Our enemies are not in heaven and not on earth. Our 
enemy is within us. Our enemy is that buried truth which 
you dug up with your own hands and uncovered leaving 
no way to escape it… except by ending our lives… I must 
die if I am to stifle the repulsive sound of that repulsive 
truth deep inside me.246  

 
För Jocasta återstår endast att överlämna ansvaret för fadern till Antigone. 
Genom sina försök att undgå profetian har Jocasta drivit den till dess 
uppfyllelse. Hennes kamp har stått mellan den verklighet som är hennes 
liv och kärlek, och den yttersta sanning som inte tillåter kompromisser. I 
Tawfiq al-Hakims dramatiska värld är det ofta så att de svåra besluten 
ligger i den lojala hustruns händer. Också Oudib har en fördold hemlighet, 
som är grunden för hans ställning, hans förmenta dödande av ”fader 
Terror”. Oudib kan dock inte ta konsekvenserna av sitt eget handlande 
förrän Jocasta gett ett exempel. Hans öde blir i dramat ett appendix till 
Jocastas död. Mannens potential kan bara uppfyllas genom kvinnans offer. 
I Ahl al-kahf väljer prinsessan Priska att ta konsekvensen av sin kärlek och 
likt Aida låta sig stängas in i grottan med resenärerna från det förflutna 
och dö. I Fördrivning från Eden tvingar hustrun sin man till skilsmässa för 
att han skall kunna förverkliga sin fulla potential som artist. Kvinnan kan 
komma i vägen för mannens kreativa tänkande och arbete, som distraheras 
och försvagas av hemmet.247 cAwdat al-Ruh inramas av den faraonska 
myten om Osiris och Isis där den trogna hustrun samlar in sin döda mans 
ben för att förnya förhållandet och ge liv åt Horusbarnet. Uppståndelse 
och nytt liv är i al-Hakims litterära universum bara möjlig genom 
kvinnans offer.  

I al-Malik Oudib har al-Hakim fört in en karaktär som ger samma hopp 
om en ny framtid som Horus i den egyptiska myten. Antigone är liksom 
Horusbarnet resultat av en syskonrelation. När Oudib i sin förtvivlan över 

 
245 ib., s. 104. 
246 ib., s. 116. 
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Jocastas död stuckit ut ögonen och erkänner att han inte är den hjälte alla 
trott (utan att förklara något om sitt eget grundläggande fel, lögnen) 
återkommer Antigone och förklarar i pjäsens slutrader sin far för hjälte. 
Den inclusio som markerar Antigones särställning är fullbordad. Antigone 
blir Oudibs spegel och antites. Även om hon är resultatet av en olovlig 
förbindelse är hon själv moraliskt fri från skuld, och ger därmed hopp om 
en framtid. I tragedins slut har tillvarons grundval återställts. De felande 
har fått sitt straff. En kuvad Teiresias har redan i akt två gett sig av för att 
söka efter ”guds hånskratt”.248 Representanterna för hjärtats och 
gudsförlitandets parti, Creon och prästen, tar över styret av landet. 
Människan har förlorat kampen mot makterna. 
 

Arabisk dramatisk teori från Aristoteles till al-Malik Oudib 
Redan i denna schematiska genomläsning av al-Malik Oudib finner vi en 
bild av Tawfiq al-Hakims dramatiska utgångspunkter som inte enkelt 
placeras in i en övergång från aristoteliskt till icke-aristoteliskt drama. I det 
tidiga egyptiska dramat kom impulser från olika skolor att verka 
samtidigt. I fallet al-Malik Oudib innebär mötet att den tragiska hjälten 
ofrivilligt och kanske omedvetet ger vika för en tragisk hjältinna i vilken 
konflikten kan personifieras och som kan utgöra tillvarons drivkraft. För 
att finna bakgrunden till Tawfiq al-Hakims sätt att tolka det aristoteliska 
dramat, kan vi gå till den filosofiska tradition som bevarats i arabvärlden.  

För grekerna såväl som för al-Hakim uppstod tragedin när 
människan utforskade gränsen för vad det innebär att vara människa i 
relation till de plikter man har gentemot gud(ar)s och människors 
samhälle, människan i kamp mot det som går utöver henne själv.249 Enligt 
Segal utgjorde ett liknande fundament för grekerna själva definitionen av 
civilisationen; 
 

Civilisation is the fruit of man’s struggle to discover and 
assert his humanness in the face of the impersonal forces 
of nature and his own potential violence on the one hand 
and the remote powers of the Gods on the other.250  

 
Al-Hakim menade att det var möjligt att skapa en arabisk tragedi som var 
mer trogen den grekiska andan än de europeiska försöken hade varit 
under de senaste seklen. Han menar att poeter ända sedan den latinska 
eran imiterat det grekiska dramats yttre form, men misslyckats med att 
bevara dess substans.251 Till grund för al-Hakims teori ligger en 

 
248 al-Hakim (1981), s. 114. 
249 al-Hakim (1981), s. 281. 
250 Charles Segal (1981), Tragedy and civilization. An interpretation of Sophocles. 
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, s. 2. 
251 al-Hakim (1981), s. 281. 
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föreställning om tragedigenren som bygger på medeltida arabiska 
filosofiska teorier om Aristoteles, inte minst utifrån Ibn Rushd (Averroës) 
som kommenterade Aristoteles Poetik. 

I Abu Bishr Matta Ibn Yunus al-Qunna’i’s (870-94) översättning av 
Aristoteles Poetik hämtas grundläggande termer för att beteckna tragedi 
och komedi från den arabiska poesins domäner. Den dramatiska genren var 
i arabvärlden länge okänd i den form vi är vana vid. När man sökte 
terminologiska motsvarigheter för översättningens behov, vände man sig 
således till den mest högtstående genren, poesin, för att finna lämpliga 
begrepp. Arabiskans semantiska fält kring poesi skiljer sig från grekernas. 
Det hänger inte samman med poiein, att göra, utan med sha’ara, att känna 
och veta, ett ”seende” och kännande som är siarens prerogativ, den som 
känner också de dolda tingen och står i kontakt med de dolda makterna.252 
Detta får konsekvenser för förståelsen av tragedin. Madih, som betecknar 
tragedin, är elegin och lovprisningen och huja’, termen för komedi, 
betecknar smädes- och håndikter. Arabisk tradition har alltid haft en 
tendens att likställa tragedi och elegi, något som Charles Butterworth 
menar är ett arv från Avicenna till Averroës.253 För Aristoteles är poesins 
uppgift att efterbilda mänskligt handlande.254 I den arabiska 
översättningen och kommentarer nedtonas just denna aspekt av tragedin, 
och poesi och särskilt tragedi blir likställt med att ”göra eulogi”. 
Handlandet kan alltså lika gärna vara att göra, dvs. författa, dikten. För 
Averroës har poesin ett pedagogiskt syfte; att uppmuntra eller avråda från 
handling. Därför måste inte bara de karaktärer som representeras vara 
dygdiga. Detsamma gäller poeten.255 Där Aristoteles diskuterar poesin och 
tragedin som handling, har Averroës vänt detta till handlingen att göra 
dikten.256 I grunden handlar det om olika tolkningar av en 
genitivkonstruktion som objektiv eller subjektiv i nyckelfrasen på arabiska: 
Vem är det aktiva subjektet i att ”göra poesi” eller ”poesins görande”? För 
Aristoteles och den grekiska tragedin var aktiviteten, görandet, det som 
framfördes på scenen. För Averroës skedde den verkliga aktiviteten 
genom diktarens penna. Det didaktiska drag som framträder hos Averroës 
går igen i senare arabisk litteratur, inte minst i utvecklingen av roman- och 
novellkonst. Där finns också vidareutveckling mot exempelvis engagerad 
litteratur. Den underförstådda trenden också i stora delar av den moderna 
litteraturen är att betona litteraturens uppgift som samhällsförändrare 
(eller bevarare), och därmed det intima sambandet mellan litteratur och 
samhälle. 

 
252 Charles E. Butterworth (1986), Averroes' middle commentary on Aristotle's 
Poetics. Princeton: Princeton University Press, s. 5. 
253 ib., s. 19. 
254 Aristoteles (1994), s. 26. 
255 Butterworth (1986), s. 66. 
256 ib., s. 17-18. 
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Det finns också andra skillnader i uppfattningen av tragedin. För 
Aristoteles utgör karaktär och fabel tragedins huvudelement: ”Fabeln är 
alltså tragedins grundprincip, så att säga dess själ; på andra plats kommer 
karaktärerna”.257 Averroës medger betydelsen av karaktär, men ser 
handlingen, dvs. fabeln, som mindre betydelsefull. Den ersätts med tro, 
som närmast kan jämställas med Aristoteles tankeinnehåll.258  

Det är i denna filosofiska tradition som Tawfiq al-Hakims al-Malik 
Oudib hör hemma. Fokus i dramat är inte längre människor i handling. Det 
är en filosofisk diskussion. Al-Hakim, som erkände den västerländska 
litteraturens inflytande på den arabiska, menade dock att detta handlade 
om form och yttre uttryck och inte påverkade dess anda, dess substans.259 
Samtidigt är det just i uppdelningen mellan substans och yttre aspekter 
som al-Hakim mest fjärmar sig från det klassiska dramat och mest närmar 
sig den västerländska moderna traditionen. 

Den största skillnaden mellan Sofokles och al-Hakim ligger i 
förhållandet mellan individuella roller och handlingen (karakterisering och 
handling till skillnad från karakterisering och tro). I Sofokles Oidipus Rex är 
handling och karaktär oskiljaktiga storheter. Oidipus är den han är genom 
sina handlingar, inte genom vad han säger eller tänker. Därför att han är 
den han är, saknar han egentliga valmöjligheter. ”En person har karaktär 
om hans tal eller handlade […] visar ett val, hurdant detta än är, och han 
har god karaktär om det valet är gott.”260 Karaktärerna i en tragedi skall 
enligt denna tradition vara goda, dvs. göra det rätta moraliska valet, 
lämpade efter person, lika vanliga människor samt konsekventa.261 Averroës 
definition säger att ”de ting som människor försöker avbilda är antingen 
dygder eller synder”.262 Det innebär att Averroës gör ett avsteg från det 
aristoteliska kravet att karaktärerna i sig skall vara i grunden goda. Al-
Hakim som saknar Sofokles fokus på handlingen som det centrala, är 
således fri att utveckla sina karaktärer som individer som representerar 
olika troshållningar. Essensen i al-Malik Oudib är att visa människor som 
utövar sin rätt att välja och de konsekvenser som blir resultatet om den fria 
viljan missbrukas och används i motsättning till guds lagar. Man kan 
således avbilda både dygd och synd.  

Al-Malik Oudib och fransk symbolism 
Vid sidan av det klassiska dramat och den ”averroëska” traditionen kring 
Aristoteles, kommer en viktig impuls till al-Hakims författarskap från 
fransk konst och kultur under 1900-talet, inte minst efter al-Hakims år i 
Paris. I ett långt förord till al-Malik Oudib hävdade al-Hakim att han gjorde 

 
257 Aristoteles  (1994), s. 34. 
258 Butterworth (1986), s. 76.  
259 al-Hakim (1981), s. 281. 
260 Aristoteles (1994), s. 46. 
261 ib. 
262 Butterworth (1986), s. 51. 
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ett försök att återvända till en mer autentisk syn på det grekiska dramat än 
någon av de västerländska dramatiker som försökt lyckats med: Racine, 
Corneille och Shakespeare led alla av för mycket psykologiserande. 
Däremot menar al-Hakim att André Gides kung Oidipus (placerad i den 
franska symbolismen och avant-gardet) låg närmare det grekiska dramat 
än någon annan tragedi.263  

Al-Hakims al-Malik Oudib uppvisar intressanta strukturella likheter 
med Jean Cocteaus La machine infernale. Båda har lämnat den strikta 
klassiska dramats gradvisa stegring, för att i stället bygga på ett antal 
scener. Medan Cocteau också vidgat tidsperspektivet till att omfatta 17 år, 
har al-Hakim behållit en tidsram som omfattar mindre än ett dygn. 

Pjäserna delar flera drag, exempelvis fokuseringen på Jocasta. Båda 
förlägger roten till katastrofen i mötet med sfinxen, inte i det oförskyllda 
dödandet av Laius. I al-Hakims pjäs är sfinxens, ”fader Terrors”, natur 
dold genom lögn, i La machine infernale har Oidipus i själva verket 
misslyckats med att döda den. Sfinxen styr händelseförloppet. Liksom al-
Hakim utpekar Cocteau Teiresias som en suspekt figur, mer statsman än 
siare. Hos Cocteau är Teiresias Jocastas förtrogne, hos al-Hakim Oudibs 
dåliga rådgivare. För både Cocteau och al-Hakim finns det ett tydligt 
moraliskt centrum i frågan om det orättfärdiga i att döda ett barn. Cocteau 
låter i akt tre Jocasta på bröllopsnatten berätta historien som något som 
hänt en tjänsteflicka, och därvid möta Oidipus förakt för handlingssättet. I 
al-Malik Oudib är det Jocasta som själv hänför sin skuld till just denna 
händelse. 

I dramats upplösning väljer båda författarna att föra in spelet mellan 
en privat och en offentlig sfär. Al-Hakim gör detta linjärt, genom en 
uppdelning i två separata scener. Cocteau låter de båda sfärerna interagera 
genom en rumslig scenlösning där både det offentliga rummet och Jocastas 
kammare finns på scen samtidigt. Al-Hakims ”partisymmetri” antyds i 
Cocteaus scenanvisningar, med Teiresias och Creon på höger resp. vänster 
sida om Oidipus under avslöjandena. Jocasta är avskild och befinner sig i 
ett separat rum.  

Slutligen finns hos båda författarna spelet mellan Jocasta och 
Antigone. Al-Hakims Jocasta överlämnar Oudib i Antigones vård. 
Cocteaus Jocasta återvänder som ande för att själv beskydda både Oidipus 
och Antigone på deras färd. 

I sin syn på gudarna och konsten skiljer de sig markant. Al-Hakim ser 
i den franska modernismens syn på konsten som l’art pour l’art en parallell 
till det kosmos där gudarna rådde i det grekiska dramat. I al-Hakims 
drama uttrycks samma syn på konsten som ett eget spelfält genom 
”skurken” Teiresias som i slutet av akt två ges något av en berättarroll: 
 

Take me away from this place, Boy… For heaven has been 
pleased to make it a playground… Yes! For god is at play, 

 
263 al-Hakim (1981), s. 281. 
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creating art, shaping a story… a story based on my 
thought. With respect to Oedipus and Jocasta, it is a 
tragedy. With respect to me a comedy. You who rule this 
palace must shed tears. I am obliged to laugh! (He laughs 
hysterically.)264  

 
Givetvis måste detta uppror mot gudarna straffas, men al-Hakim ger här 
en tydlig parallell till modernismens manifest. Rollen som skapare och 
berättare måste dock slutligen tillhöra gud. 

I betoningen av formen för dramat, fann al-Hakim ett gemensamt 
drag mellan det grekiska stiliserade dramat och det franska symboliska 
dramat. Liksom de franska modernisterna var al-Hakim mycket medveten 
om betydelsen av form och struktur, detta trots en syn på dramatiken där 
det sceniska framförandet inte var det centrala. Vid tiden för al-Malik 
Oudibs publicering hade den egyptiska teatern fortfarande betydande 
fysiska begränsningar, något som påverkade möjligheten till scenisk 
framställning. Jean Cocteau har vältaligt beskrivit detta i sin skildring av 
en turné i Mellanöstern. Han kommenterade bl a de egyptiska 
teaterbyggnadernas dåliga standard, liksom de skillnader i attityden mot 
dramatiken, där de individuella skådespelarna var i fokus och varje fram-
förande sedd som en skapelse i nuet betonades i det egyptiska dramat.265

Gud eller förnuft – al-Hakims filosofiska fråga 
Al-Hakim försöker kombinera tanken på predestination med den fria 
viljan. Människan kan inte hållas ansvarig för något hon inte kan påverka 
eller undvika. Oudibs fall kan därför inte vara en direkt konsekvens av 
något beslut som gudarna eller ödet fattat, utan måste komma från 
människans vägran att acceptera guds överhöghet. Människan är univer-
sums nav. I dramat strävar man efter att finna en konsensus beträffande 
guds makt. Det är intressant att se detta i relation till den ideala konsensus 
mellan de lärde, culama, som inom islam utgör en av principerna för 
islamiskt juridiskt tänkande. För al-Hakim innebär det att åter behandla ett 
centralt tema: konflikten mellan hjärta och hjärna, mellan intellekt och 
religion, som också förekommer i cUsfur min al-sharq (Fågel från öst), där al-
Hakim skildrar sin tid i Paris. Faran att förlita sig på intellektet 
representeras som tidigare nämnts i al-Malik Oudib av Oudib och Teiresias. 
Teiresias är intrigmakaren som begår den yttersta synden att sätta sig själv 
i guds ställe. Genom sin egen vilja har han gjort Oudib till kung.266 I 
slutändan måste Teiresias bli överbevisad om guds auktoritet. Människan 
får inte försöka vara gudomlig. Efter att ha ställt dramats nyckelfrågor om 

 
264 al-Hakim (1981), s. 113-114. 
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förhållandet mellan den fria viljan och den gudomliga ordningen, lämnar 
rebellen Teiresias dramat för att söka efter guds närvaro: 
 

Teiresias: […] Take med up to heaven, Boy. Bring me to 
God. I would like to know whether he truly is laughing at 
me just now... or whether he does not know me or care 
about me... Has he laughed in advance since the beginning 
of creation... since he created this jest and shot it off into 
time to strike anyone who opposes it? It envelops anyone 
who challenges it and clings to anyone who stands in its 
way... Take me up to heaven, Boy, so that I may know. If I 
find God laughing at me, I too will laugh in his presence... 
like this... and this...267

 
Oudib har konspirerat med Teiresias för att nå tronen genom att använda 
sig av en inte alltför farlig vit lögn: “Monstret”, sfinxen, som han dödat var 
i själva verket ett lejon. Att en gång ha gjort detta moraliskt felaktiga val 
sliter på honom, utan att han är beredd att ta konsekvenserna. Denna 
Oudib är en sekulär modern man, som inte tror på någonting utanför sig 
själv och sina känslor. Det finns ingen tragisk oundviklighet i hur 
händelserna utspelas. Den enda skuld Oudib kan finna hos sig själv är det 
envisa sökandet efter sin bakgrund. För honom är Sanning inte i sig ett 
yttersta värde, utan någonting som han är beredd att bekämpa på samma 
sätt som han en gång bekämpade och besegrade lejonet. I denna kamp mot 
lejonet, ”fader Terror” ligger ursprunget till Oudibs vägran att underkasta 
sig gud. 
 

Oedipus: Truth? What power does this truth have? If it 
were a savage lion with sharp claws and teeth, I would kill 
it and throw it far from our path. But it is something found 
only in our minds. It is a figment of the imagination, a 
ghost.268  

 
Trots känslan av att både gud och människa konspirerar mot honom 
vägrar Oudib att underkasta sig. För att Oudib skall se, måste Jocasta dö. I 
slutscenen då Oudib ber om tillåtelse att bege sig ut i öknen, uttalar 
prästen det som är Oudibs återkommande karaktärsbrist: hans vägran att 
låta sig ledas av gud. 
 

Oedipus: What interest does god have in drawing out my 
torment? Hasn’t he fully exercised his right to punish me 
yet?   
[…] 

 
267 ib., s. 124. 
268 ib., s. 118. 
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Priest: If you wish to draw near to god and light a lamp to 
him in your soul, it will give you light on your darkest 
nights. But you have preferred to light candles in your 
intellect which have all gone out in the first gust of 
wind.269  

 
I kontrast till den frågande Oudib och den upproriske Teiresias, 
representerar således Creon och Prästen hjärtat. Att följa Creon blir också 
Oudibs slutliga råd till folket: ”Denne man har ett jämnt temperament och 
rent hjärta, med en troende själ”.270

Jan Bremmer har placerat det klassiska Oidipusdramat i en kontext 
som handlar om ledarskap och betraktat det som en myt som handlar om 
tronföljd, genom att presentera en modell för hur man inte skall genomföra 
tronskiftet och därmed varnat den yngre generationen att fortsätta respek-
tera sin far.271 Denna tolkning är relevant också för al-Malik Oudib. Den 
äldre generationen, representerad av Creon, och dess legitimitet bekräftas i 
sitt krav på auktoritet baserad på traditionell vishet (förlitande på gud). I 
al-Malik Oudib tycks det finnas en spänning mellan olika former av 
ledarskap och styre. Å ena sidan betonas den demokratiska sidan av 
Oudibs styre. Han är folkvald och har fått sin makt från folket för att 
handla å deras vägnar.272 När dramat utvecklas, får folkets tro på sin 
ledare en rejäl törn. När Oudib finner sanningen om sitt förflutna, måste 
folket hantera frågan om huruvida man kan ge sin ledare fortsatt 
förtroende, ”denne man som förstod mer än vad han behövde hade missat 
det minimum en person borde veta”.273

Vid al-Malik Oudibs slut har al-Hakims Oudib genomgått en 
utveckling från den envise individ som vägrar att erkänna samhällets 
grundprinciper (guds styre), till en människa som tar ansvar för sin brist. 
Alla de felande karaktärerna i dramat – Oudib, Jocasta och Teiresias – har 
nått samma slutsats, och bekräftat guds rättvisa och ultimata makt. I al-
Hakims drama är gränsen mellan människa och gud absolut och kan inte 
suddas ut. Människan kan inte bli gudomlig. Hennes yttersta mission är 
att acceptera guds absoluta överhöghet. Thebe räddas inte genom en 
”moral salvation through self-sacrifice which redeems society”, som hos 
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Sofokles,274 utan genom att ett orättfärdig ledare ersätts med en rättfärdig, 
någon som erkänner guds allmakt.  

Gud och människa – Sofokles kamp  
För att tydliggöra skillnaden mellan al-Hakim och Sofokles syn på 
förhållandet till makterna, vänder vi oss så till Oidipus Rex, den 
ursprungliga och ideala tragedin. Sofokles Oidipus tvingas att hantera sin 
mänsklighet och individualitet för att uppfylla sitt öde som den människa 
som står på gränsen mellan gudomligt och mänskligt; ”at the point where 
the divine and human spheres intersect, where the separation between 
them bedomes difficult and mysterious, where the intelligible order in life 
meets with darker levels of existence”.275 I Oidipus Rex har Oidipus fått sin 
makt genom sitt förhållande till gud).276 Han har fått stöd och hjälp från 
gud för att rädda folket.277 Oidipus svarar mot folkets förtroende i samma 
anda genom att i stunder av nöd vända sig till gud. Han sänder därför 
Creon till Apollotemplet för att söka råd. Till skillnad från Oudib, kan 
Oidipus handla rätt och ändå utstå lidande. Samma handling tvingas i al-
Malik Oudib på Oudib som högst motvilligt skickar efter råd.  

I Oidipus Rex möter gudar som är mäktiga, men inte nödvändigtvis 
rättfärdiga. Kören bönfaller om räddning från Zeus, den ”grymme Gud 
som bränner oss”.278 Gudarna kan välja att leka med människans lycka och 
öde. Där ligger den grymma ironin i det spel de spelar med Oidipus då de 
leder honom från lycka och förtvivlan gång på gång, innan de utdelar det 
sista förödande slaget i enlighet med Teiresias uttalande: ”Denna dag skall 
visa din födelse och föröda dig”.279 Oidipus insikt markerar gränsen för 
mänsklig kunskap. Trots detta ifrågasätter Oidipus inte gudarnas rätt att 
handla som de gör, utan bekräftar att allting ligger i guds hand som kan 
bestämma över framgång eller sorg.280 Till viss del finns en antydan till en 
annan syn hos Jocasta, som argumenterar att orakel inte alltid är 
tillförlitliga och inte alltid sanna. Detta understryker dock snarast 
gudarnas makt att göra som de vill. Gudarna avslöjar inte sina 
hemligheter. Att försöka utröna dem är fåfäng möda, det är inte 
människans sak att lägga sig i profetian.281 Det som sker kommer att ske 
och gudarna ser till att den kunskap de vill förmedla också visar sig.282  

 
274 Cedric H. Whitham (1982), The Heroic Paradox. Essays on Homer, Sophocle 
and Aristophanes. Red.Charles Segal. London: Ithaca. Cornell University Press, s. 
41. 
275 Segal (1981), s. 8. 
276 Sophocles (1991), s. 111. 
277 ib., s. 112. 
278 ib., s. 118-119. 
279 ib., s. 129. 
280 ib., s. 117. 
281 ib., s. 141. 
282 ib., s. 142. 



 128

                                                          

I Oidipus Rex har människan inte verklig och säker tillgång till 
gudarnas värld, och kan aldrig veta vilka plågor de kommer att välja att 
sända över människan. De är bara till viss del beredda att tillmötesgå 
mänsklig nyfikenhet eller böner om hjälp. Gudarna må vara de som har 
kunskap, men denna visdom förmedlas aldrig helt till människan. Som 
Robert Parker har uttryckt det: ”the Gods prove very economical as to how 
much they will or can reveal”; “’never apologize, never explain’ might 
seem to be the divine motto”.283 Apollooraklet kan ge viss inspirerad hjälp, 
men det är en illusorisk hjälp som inte ger raka svar. Människan ges inte 
en manual för hur livet skall levas, utan gudarna väljer att behålla den 
yttersta auktoriteten att handla själva och låter sig inte tvingas av 
människan.284 Detta står i skarp kontrast till al-Hakims tillmötesgående 
orakel, som inte lämnar något utrymme för tvivel, utan redan i första akten 
namnger Oudib som Laius mördare.285  

Gudarna står över människan, och är fria att göra sina egna val. Deras 
överhöghet är i Oidipus Rex inte som för al-Hakim främst moralisk. De är 
inte så långt fjärmade från människan att deras beslut inte kan ifrågasättas. 
Sofokles kunde låta sina karaktärer både närma sig gudarna i dialog och 
förebrå dem deras handlingar: ”If Gods and saints refuse to do what men 
want them to do, men get angry and odd things happen.”286 När Sofokles 
Oidipus upptäcker sanningen lägger han ansvaret hos gud och bekräftar 
därmed guds makt samtidigt som han anklagar dem då han i sin 
förhoppning till Creon önskar att gudarna bättre skall bevara honom.287

Eftersom gudarna är nyckfulla, kan man också försöka bekämpa 
deras beslut och handlingar. Jocasta vet att så länge handlingsförloppet 
pågår, kan vägar förändras och hon kan be om att undkomma 
förbannelsen.288 Oidipus, i det att han erkänner sig skyldig till alla 
anklagelser, gör det i en akt av trots mot Apollo som leker med människan 
genom de visioner han väljer att sända. Det enda sätt Oidipus har att tillgå 
är genom att vägra att acceptera just det som Apollo ger: insikt, syn, 
vision. Han tar sig egen syn och vägrar därmed att se, vägrar att låta 
gudarna få sista ordet/synen.289  

Oidipus Rex slutar så med en avgörande akt av trots och motstånd mot 
gudarna. Oidipus kämpar en heroisk kamp för att forma en arena där 
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Jones. Oxford: Clarendon, s. 13. 
284 Sophocles (1991), s. 121. 
285 al-Hakim (1981), s. 97. 
286 H.S. Versnel (1981), “Religious mentality in ancient prayer”, i H.S. Versnel 
(red.): Faith, Hope and Worship. Aspects of religious mentality in the ancient 
world. Leiden: Brill, s. 37-38. 
287 Sophocles (1991), s. 173. 
288 ib., s. 149. 
289 ib., s. 169. 
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gudarna inte förmår att nå människan, att finna handlingsutrymme 
utanför gudarnas kontroll. Detta försök må vara svagt och resultera endast 
i självförstörelse, men det visar ändå människan i hennes kamp för att 
själv avgöra sitt öde, och ifrågasätta guds vilja. Det visar en värld där 
gudarnas själva existens inte på något sätt är ifrågasatt – att ifrågasätta gud 
i vrede är i själva verket ett tecken på tro.290  

Al-Hakims Oudib tar i stället sin utgångspunkt i frågan om huruvida 
människan är ansvarig inför gud eller kan leva sitt liv i total frihet. Hans 
gud delar med sig av sin kunskap, ger en manual, men drar sig sedan 
tillbaka, där Sofokles gud förblir ganska nyckfull och ointresserad av att 
tillhandahålla en moralisk kompass eller förhållningsregler som kan 
riskera att begränsa deras eget handlingsutrymme.291 Där Oidipus Rex 
upplöses i att människan genom sitt ultimata trots mot de nyckfulla och 
opålitliga gudarna visar sin egen storhet, slutar al-Malik Oudib i bekräf-
telsen av människans underkastelse för gud och slutsatsen att det bästa 
och mest rationella handlingssättet för människan är att inte försöka 
undkomma guds vilja. 

 

Avslutande kommentarer: Den sekulära människans yttersta gudom-
lighet 
Jean Cocteaus drama rör sig på en psykologisk nivå som inte behandlar de 
frågeställningar rörande förhållandet till gudarna som utgör grunden hos 
Tawfiq al-Hakim såväl som Sofokles. Likheterna med Tawfiq al-Hakim 
handlar om form och struktur, dvs. snarast rörande konstnärliga val. I 
dessa finns dock desto större likheter, till exempel i separationen av privat 
och offentligt rum. 

För Sofokles och Tawfiq al-Hakim är frågan om människans lidande 
ett centralt tema som i deras tragedier kommit till olika uttryck. Sofokles 
placerade sina frågor om det ondas rättfärdighet i den religiösa ritualens 
sammanhang, inifrån. Al-Hakim fann sig i ett samhälle där gudarnas, eller 
guds, själva existens och förmåga att styra i tillvaron var ifrågasatt. Även 
om författarna i slutändan bekräftade både denna existens och makt hos 
de gudomliga makterna, kom de till olika slutsatser rörande frågan om 
varför onda saker drabbar goda människor om gud(arna) är rättfärdiga. 
Sofokles kan i själva verket i högsta grad ha ifrågasatt det senare 
påståendet, och argumenterat att även om gudarna är mäktiga är de inte 
med nödvändighet vare sig rättfärdiga eller goda. Om de inte är det, har 
människan frihet att ifrågasätta och anklaga dessa gudar i vredesmod, och 
t o m vända dem ryggen, som Oidipus tycks göra. Att vara mänsklig är att 
ta ansvar också för handlingar som man inte är skyldig till. Att vara 
mänsklig är att försöka vara gudomlig. För al-Hakim var detta en omöjlig 
lösning, ja, en irrlära. Han var inte beredd att ge upp vare sig den 

 
290 Versnel (1981), s. 41. 
291 Parker (1999), s. 11.  
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allsmäktige eller den rättfärdige guden. Onda ting sker människan för att 
hon handlar orätt, och hon måste ta ansvar för sina egna tidigare 
handlingar. Oudib måste undersöka vilka möjligheter som står till buds 
för att utröna vem han själv är. I centrum för dramat står bruket och 
missbruket av den fria viljan. Gud kan straffa människan endast för 
hennes handlingar, inte för deras allmänna karaktär. Oidipus Rex visar sig 
heroisk genom det sätt på vilket han agerar gentemot ett rättfärdigt eller 
orätt-färdigt öde; al-Malik Oudib visar sanningen som det yttersta värdet. 

En grundläggande skillnad mellan Sofokles och al-Hakim ligger i 
förhållandet mellan mänsklig handling och idé. Al-Malik Oudib är i 
grunden en filosofisk debatt, inte ett drama där handlingen står i centrum. 
Denna skillnad finns också mellan Aristoteles och Averroës. Om man drar 
denna skillnad till dess logiska följd i relation till gud(arna), är lidandet för 
Sofokles en realitet och människans storhet visas genom de val hon gör när 
hon tvingas hantera denna verklighet. För al-Hakim är valet 
utgångspunkten. När det felaktiga valet väl gjorts, saknar människan 
alternativ och möjligheter. Om gudarna i den antika världen var ansvariga 
för att upprätthålla världen inför människan, är människan i al-Hakims 
värld ansvarig för världsordningen inför gud. Det är i dramatikerns 
strävan att också bevara guds barmhärtighet som han kommer närmast att 
helt och hållet ge upp guds möjligheter att påverka tillvaron. När al-
Hakim bevarar människans fria vilja i al-Malik Oudib, blir gud reducerad 
till en blandning av domare i högsta domstolen och deckarhjälten Perry 
Mason. Detta är dessutom en detektiv som inte för ett ögonblick bevarar 
spänningen i dramat, utan direkt förkunnar att ”Oudib gjorde det!” De 
gudomliga krafterna är förvånansvärt passiva. Där människan är fri, kan 
gud inte vara det. Sofokles Oidipus Rex kan läsas som ett kraftfullt rop av 
vrede som ifrågasätter gud i lika hög grad som bibeln Job och kommer till 
samma slutsats på frågan ”varför”? Jo, därför att gud är gud. al-Hakims 
och 1900-talets svar på samma fråga blir: Det onda drabbar människan för 
att hon är människa. Kanske är detta det tydligaste tecknet på en påtaglig 
och genomgripande förändring i det moderna samhället. Det är något som 
inte bara genomsyrar västerlandet utan också har rötter i medeltida 
islamisk filosofi och teologi.  
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