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Kapitel 7 
Scribens in corpore1 

Torkild Thanem 

Då skrivandet fortfarande var i sin linda skrev vi bokstavligen på kroppen – 

på döda djurkroppar från getter och får, direkt på deras hud, som vi hade 

flått, kalkat, sträckt och torkat till pergament. Redan då var skrivandet en 

maskin som frigjorde oss från våra kroppar. Så fort man skrivit ner sina 

tankar blir ju kroppen överflödig. Den skrivande kroppen behövs inte längre 

för att berätta vad man försöker säga. Texten kan börja leva sitt eget 

oändliga liv. Texten kan lagras, den kan teleporteras, och läsaren kan själv 

ta sig an den skrivna texten utan närvaro av en författarkropp. Författaren 

blev just dödförklarad därför att läsaren själv ansågs kapabel att fortsätta 

tolka och därmed omskriva den text som författaren lämnat. Däremot finns 

inga läsare utan kropp, ej heller några sådana författare. Även de 

konstgjorda manuskriptcentralerna, som registrerar allt fler akademikers 

inlämnade alster och returnerar kvitton på dito, konstruerades och 

programmerades av sansande, tänkande och skrivande människokroppar av 

kött, blod, ben, inälvor och bakterier. 

Måhända har skönlitteraturen varit duktigare än akademin på att 

framvisa den kroppsliga skriften, om inte författarens egen kropp. I Written 

on the body lockar Jeanette Winterson med oss in i en berättelse om två 

älskande som läser, känner och tolkar varandras kroppar genom att ta på, 

beröra och omfamna. Tvåhundra år tidigare skrev en naken och inspärrad 
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Marquis de Sade, fråntagen papper och penna, sitt kroppsliga begär på 

cellväggen, med sin egen avföring. 

Men där skönlitteraturen är avklädd, är samhällsvetenskapen påklädd, 

oftast grå och trist, ibland prydlig. Johan Asplund, som stundom lyfts fram 

som svensk samhällsvetenskaps stora tänkare och skönskrivare, har talat om 

avhandlingens och det vetenskapliga skrivandets språkdräkt. Denna 

språkdräkt kanske inte är en förklädnad, men en språkdräkt är ett försök att 

klä upp och dölja kroppen och de kaotiska, oordnade erfarenheter, tankar 

och känslor, observationer, ord och reflektioner som kommit till uttryck 

genom mer eller mindre vetenskapliga processer. Det är sällan man bjuds in 

i några inre gemak. Frotterad i kroppsmetaforer, har Asplund senare klätt 

upp våra kroppsliga organs sociala betydelse, i skrifter om munnens 

socialitet, om mättnadsprocesser, och om att skaka hand, denna viktiga gest 

som det är så lätt att göra fel, om handen är för svettig, för slapp, eller för 

stark och ivrig. Kroppen talar sitt eget språk. 

Jodå, fler samhällsvetare har börjat nosa på kroppen, dock mer på 

andras än på sina egna, på tryggt avstånd från kroppsliga odörer och 

känsloladdade uttrycksformer. Alltjämt präglade av Michel Foucaults eller 

Judith Butlers tecken för många fram kroppen som ett objekt för 

disciplinering, kontroll och diskursiv konstruktion, inom företag, 

organisationer, politiska system och kulturella rörelser. Med inspiration från 

Maurice Merleau-Ponty eller Erving Goffmann låter andra kroppen träda 

fram som ett aktivt och tänkande medium för lärande och kunskap, social 

interaktion och identitetsbyggande. Än så länge har färre visat på inspiration 

från Hélène Cixous, Heather Höpfl eller Luce Irigaray, från den écriture 

féminine varigenom kroppsliga erfarenheter uttrycks direkt, poetiskt och 

kraftfullt, emot och långt bortom de fallogocentriska abstraktionerna vars 

skriftremsor dominerar i stort sett alla discipliner. 

De flesta av oss fortsätter låtsas som att vi inte skriver med kroppen, att 

vilken kropp vi har inte spelar någon roll för hur vi skriver eller vad vi 

skriver. Vi avkroppsligar vårt skrivande. Och även om det finns gränser för 
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hur mycket en läsare kan tänkas vilja veta om en författares kropp, så vet vi 

fortfarande för lite om skrivandets kroppslighet. 

I stället för att gräva ner mig i den ständigt växande högen av skrivande 

om kroppen, så kommer jag i denna korta text att ta mig an ett kroppsligt 

skrivande, och försöka greppa tag i den skrivande kroppen, vars huvud, 

fingrar, rygg och inre organ deltar med rörelser och känslor, av energi och 

utmattning, lust och frustration, aggression och förtjusning. Om detta verkar 

vi mindre beredda att berätta vad vi vet, vad vi tror och hur vi känner.  

* 

Då jag flyttade till Sverige på början av 2000-talet blev jag både imponerad 

och skrämd av det svenska språkets formalistiska precision, avancerade 

syntax och eleganta ordrikedom, fullproppad med bisatser och franska 

vändningar som jag inte hade kunnat föreställa mig kunde existera inom det 

skandinaviska språklandskapet. Jag insåg ganska snabbt att min trønderska 

dialekt kunde bli ett problem. Trønderdialekten är högljudd, och många ord 

ges extra kraft av en luftutblåsning från bröstregionen, så att även folk med 

rödfrusna öron ska kunna höra vad man säger, trots den nordvästra 

motvinden som hemsöker regionens fjordar och hav, åkrar och fjäll. 

Samtidigt är den vokalstinn, och har visat sig vara på tok för otydlig för 

svenskarnas, ja i synnerhet stockholmarnas, mer kontinentalt finstämda 

språköra. Lösningen har blivit en försvenskad språkdräkt med trøndersk 

accent.  

Kanske är det därför jag har haft svårt att skriva på svenska. Hittills har 

jag endast publicerat en akademisk text på språket. Om andras kroppar 

skulle den handla, åtminstone sa jag inte ett ord om min egen. Riktigt tråkig 

blev den, och jag kan inte tänka mig att någon har läst den. Jag hoppas 

innerligt att ingen har läst den. 

Med den här texten har det känts annorlunda. Då jag först satte mig ner 

med datorn i knäet för att förbereda min synops flöt orden på av sig själva 

och gled snabbt ut över skärmen. Det kändes skönt att jag kunde andas fritt, 



7. Torkild Thanem: Scribens in corpore 

att det inte fanns gränser för vad jag kunde kleta ner med mina tjocka 

pilsnerkorvsfingrar.  

Känslan ersattes dock tidigt nog av obehag – när jag fastnade i texten, 

när jag hakade upp mig, när jag inte hittade orden, åtminstone inte de rätta 

orden, när jag inte lyckades skriva det jag trodde jag ville skriva, när jag 

tvingades tänka om därför att det snabbt visade sig att jag hade fel. Jag 

minns hur jag rev mig i kalufsen, som hade mått bra av såväl tvätt som 

klippning, hur jag lutade mig tillbaks i stolen, och hur ryggen, axlarna och 

rumpan började värka. Hur det sved i mina närsynta ögon. Jag blev törstig, 

hungrig och trött. Tyvärr var kalopsen slut. I frysen fanns bara några 

kroppkakor.  

Liknande känslor återkommer nu, när jag som omväxling sitter i 

läsfåtöljen. Jag river mig i håret, kliar mig i örat. Skrivandet, och 

skrivandets krämpor, framprovocerar en rad jobbiga ticks. Det är sådant jag 

gör, när jag inte skriver, fast jag försöker skriva. Det enda jag har för ögat är 

att försöka skriva. Men jag förstoppas. Inget kommer ut.  

Som tur är blir jag kissnödig, och måste ta den lilla mikropaus som 

sjukgymnasten har uppmanat mig att ta, ofta, minst en gång i timmen. Jag 

kommer tillbaks och sätter mig igen för att fortsätta. Det värker fortfarande i 

axlarna. Sedan säger Sally till att hon behöver ut en tur, på sitt sedvanligt 

finstämda sätt. Ett litet pip, en bestämd blick, ett blött skägg på mitt knä. Jag 

har inget val. Nästan en hel timme är vi ute. Hon kissar, bajsar tre gånger, 

och vill nosa på nästan allt. Nu har hon somnat. För min egen del har 

smärtan i axlarna avtagit, och jag kan ta fatt på skrivandet igen. 

Mikropauser är värdelösa.  

Även om skrivandet är en kroppslig process, så kopplar det bort oss 

från kroppen – från våra egna kroppar och från andras. En förmiddag någon 

gång på mitten av nittiotalet bjöd pontifikatets chefssociolog ut brittiska 

socialdemokratins motsvarighet på förmiddagspromenad, varpå den senare 

hövligt tackade nej därför att han fortfarande inte hade hunnit diktera ihop 

morgonens tre tusen obligatoriska ord. Om just detta säger Gilles Deleuze 

(1994) förvånansvärt mycket. I Différence et répétition skriver han att 
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tänkandet isolerar oss från omgivningen. Själv kan jag tillägga att med 

skrivandet är det inte särskilt annorlunda. Det är minst lika asocialt. Tänka 

kan man ju göra utan att sitta still.  

Jag brukade fantisera om att hitta ett favoritfik där jag kunde sitta och 

skriva. Skulle man vara intellektuell så skulle man vara på kafé. Jag försökte 

några gånger, på det krampaktigt avslappnade hipsterfiket runt hörnet, och 

lyckades ibland, en kort stund, att förtjusas av den livliga atmosfären 

samtidigt som jag reducerade alla samtal, beställningar och klirr med 

kaffekoppar och assietter till ett obetydligt bakgrundsbrus.  

Jo, jag stänger hellre in mig om andra människor brusar för mycket. En 

manisk kollega från ett rikare land än Norge ville för ett par år sedan besöka 

min institution en månad. De hade ändå hyrt en stuga i skärgården. Då han 

kontaktade mig sa han att han enbart behövde tillgång till trådlöst bredband 

och något han kallade en hub. Jag vet inte hur mycket han skrev den tiden 

han var här. Men han plapprade på, i fulla drag, på innpust og utpust, i långa 

magadrag och bastanta utblåsningar. Jag vet inte vad för märke han rökte, 

något med filter måste det ha varit. Det var synd att han inte snusade, då 

hade han sväljt prisen och blåst ut allt i ett, i ett enda stort alles, och det hela 

hade varit avklarat. 

Min kropp behöver i alla fall arbetsro för att kunna skriva. Och den 

behöver avbrott från skrivandet. Tar skrivandet över blir det fysiskt 

outhärdligt. Då övergår passionen i smärta. Det blir olidligt smärtsamt att 

skriva när kravet på videnskab tränger ut all lidenskab. Jag gör mig själv 

märkvärdig, förstås, men illa mådde jag hösten 2010 då jag skulle bli klar 

med en bok, som redan hade legat nere i fem år. Jag motionerade inte på 

fyra månader, fick ont i ryggen och ännu högre blodtryck. Varför hade jag 

inte haft bättre framförhållning? Våren 2013 var ungefär likadan. Två tajta 

deadlines. Jag stressade, hann inte träna, åt dåligt men som vanligt för 

mycket, och när jag sedan kunde komma i gång och löpa så åkte jag på en 

benhinneinflammation som fortfarande gör sig påmind.  

Denna vår har inte varit bättre. Alla dessa skrivprojekt man tar på sig, 

för att publicera, nå ut, och bli någon som inte bara försvinner och glöms 
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bort, men någon att räkna med, vars alster kan räknas och rangeras, någon 

som kan mätas och mäta sig med alla andra medelmåttor som heller inte har 

något att säga men som får mycket sagt. Man kanske blir lättare igenkänd, 

men man känner inte igen sig själv. Individualismen är ett märkligt påhitt. 

Det är ingen idé att lägga all skuld på de vetenskapliga tidskrifterna, på 

alla redaktörer och elaka granskare, i synnerhet den tredje, som aldrig har 

varit någon kamrat. Ej heller ska jag klaga på mina medförfattare. De har 

lika fullt upp som man själv med sig själva.  

Ska jag hellre skriva om redaktörerna för denna skrivbok? Eller 

förlaget självt, själva företaget? Ni ville ju att jag skulle skriva om hur det 

känns att skriva, hur kroppen arbetar med en vetenskaplig text. Vad kan då 

vara bättre än att ventilera detta när jag är mitt uppe i det, ja, vädra lite 

morgonluft?  

Då jag först bjöds in till att bidra till en bok om skrivande tänkte jag 

genast vad härligt det skulle bli, fast jag egentligen inte hade tid. Men kända 

namn hade redan tackat ja. Jag gjorde min synops. Som sagt, rätt bra kändes 

det, och ganska fort gick det. Sedan hörde jag inget på ett tag, vilket var 

ganska bra det med. Men plötsligt damp ett mejl ner i korgen, som sa att 

mitt utkast skulle vara klart om två veckor. Eller var det för två veckor 

sedan? Hur som haver. Det kunde kvittat. Irritationen växte. Blodtrycket 

steg, inte så mycket, men lite grann. Hjärtat dunkade på, lite snabbare än 

innan. Blodet pressade sig från bringan, upp genom halsen, in i huvet, ut på 

tungan och ut genom käften. Inte i en guttural svordom, men i ett djupt 

andetag följd av en lång suck. Det berättade jag förstås inte. Förrän nu. I 

mitt svarsmejl var jag ovanligt vänlig. Jag bad om mer tid, och fick det. Inte 

betänketid, men kroppstid. Ändå gentog sig samma scenario två gånger till. 

Som om jag inte hade annat att göra, andra texter att skriva, som var mycket 

viktigare, och krävde mycket mer arbete. Och som om att skrivandet inte 

fick ta tid, som om att det var en maskin som skrev, en skrivmaskin, och 

inte den kropp som jag levde med, och i. Jag perspirerade sur, 

stresshormonell testerisk svett. Jag kände mig genomborrad, perforerad av 

en skrivmaskinsregim som hade klätt om till borrmaskin. Fast, det hela var 
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säkert ett missförstånd. Det var inget att klaga på vänligheten, och heller 

inte på generositeten. Utan boken hade jag säkert inte satt mig ner för att 

skriva av mig dessa rader. Och till slut fick ju kroppen ta den tid den 

behövde, för att träda fram och ta plats, med alla mina brister och celluliter.  

Ja, kroppen gör sig påmind under skrivandet. Det gör även kroppens 

organ, om inte annat så i bildlig mening. Men vilka organ använder man när 

man skriver? Bara huvudet, fingrarna och ögonen? Vad med den vassa 

tungan? Eller bör man skriva med hjärtat, med en känslosamhet som går 

djupare än till fingertopparna? Får man skriva tårögd och med tänders 

gnissel?  

Det verkar finnas en hierarki bland kroppens olika organ. Kanske oftare 

i mina hemtrakter än i andra delar av Norge hör man folk prata uppskattande 

om folk som talar från levern – dæm snakke rætt fra lævvra. Kort översatt 

betyder det att man inte lägger något emellan, att man talar direkt, på 

dialekt, ärligt och ofiltrerat, att man låter känslor och kroppsliga 

erfarenheter tala för sig själva. Ibland visar det sig gå en genväg från lævvra 

till rævva. Ja, det kan snackas mycket skit rakt från levern. Jag undrar om 

det var Kjartan Fløgstad som sa det på det viset, den lugne, sansade 

västlänningen, som ändå inte kunde tacka nej till första nubben magisk 

realism då en sällsynt manganlast från Macapa lossades av på kajen i Sauda. 

Åtminstone kan människans största körtel sprida både edder og galle, gift 

och galla, sura uppstötningar, som i bästa fall kan förfinas till surmagad 

kritik. Som ni ser så kan jag inte med öppet hjärta säga att jag själv inte har 

gjort det, i tal eller skrift. Det finns gallsyra kvar i skrumplevern. 

Rent befriande kan det kännas att skriva glanulärt, med sina körtlar, att 

säga som det är. Att skriva av sig, låta det flöda – av sig själv, om sig själv, 

utan fasoner och jålerier. Inte det att jag ogillar juggel og jåleri. De som 

känner mig skulle kalla mig en jålebukk, ett riktigt jålportrett, med eller 

utan smink eller skägg. En fetischistisk hypokondriker av halvfeta mått. 

Storlek 85B numera. Men hellre det, kanske, än en kritiker med 

hypokondrisk fobi mot tidskriftsfetischism, som lika fullt accelererar rakt in 
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i det allra bästa som Amerika har att bjuda på. Tidskriften för hypokritiska 

managementstudier, det vore något det. 

Tråkigare är ändå de formulaiska texterna som påstår sig tala sanning, 

men som med sina majestätiska pluralismer och sitt passiva berättande, sitt 

ständiga upprabblande av metodtekniker och sina känslokalla 

bortförklaringar, aldrig säger emot makten, och aldrig säger som det är, fast 

de påstår sig veta hur det är, nästan överallt. Hur kan det vara annorlunda? 

Det kan det ju inte, därför att det har de just lagmässigt demonstrerat, utan 

att ha levt eller upplevt något som helst. Den grådaskiga masken de döljer 

sig bakom är inget mindre än en förljugen orm, en pormask som ålar sig 

genom den livlösa men redan genomruttna texten. Samtidigt älskar jag 

denna mask, som får den perfektionistiska ytan att krackelera. Borde den 

inte fredas, läggas på glas och ställas ut? Inte så att jag aldrig själv har 

försökt följa andras formler, eller bett andra följa mina. Alla har vi våra 

demoner. En viktigare fråga är var masken bäst kan odlas. Mitt i den 

fysikavundsjuka betongen, som en guerillalarv? Eller simmande i magsyra?  

Metaforerna glider mig ur handen, och för mig över till det faktum att 

jag oftast hamnar någonstans mitt emellan, fast långt ute. Problematisering, 

positionering och forskningsfråga, litteraturgranskning och teoretisk ansats, 

empiriskt sammanhang, metod och forskningsetik, huvudteman, citat och 

analys, diskussion och slutsats. Detta hörs ju rent och prydligt ut. Man kan 

undra om det finns utrymme för några kroppar inom så steriliserade 

kategorier. 

Men ibland sticker jag ut den vässade skalpelltungan, som är så vass att 

den är kluven. Jag vrider och vänder på andras botoxade tankekroppar, 

reducerar dem ad absurdum, tills de är så svältfodrade och utmagrade att 

rynkorna kommer tillbaka. Där gräver jag mitt hål, och slutar inte fast jag är 

djupt nere i det, står fast på granit, inreder med bokhyllor, som jag måste 

klättra på för att ha något hopp om att någonsin ta mig upp. Vill det sig väl 

så tittar jag upp med ett litet frö som sedan, om jag har tur, kan växa till ett 

bidrag. 
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Tror jag att jag har något vettigt att säga så flyter den egna kroppen in i 

det empiriska fältet, där andras ord blir mina och mina intryck blir till 

andras beteenden, där mina trubbel blir till andras problem, person blir till 

politik, fetischism blir till genusuttryck, och lättja blir till hälsohetskritik. 

Om det inte var tvärtom.  

Måhända att forskningsrådens etiska riktmärken är till hjälp för läkare 

och psykologer som redan vet vilka etiska problem de måste sopa under den 

kantianska regelmattan, vilken alltjämt ersatt den hippokratiska sjalen. Jag 

har ännu inte lyckats använda dem med mitt orena förnuft. I stället försöker 

jag vara så snäll jag kan mot dem som jag tror behöver det, och så elak som 

möjligt mot dem som förtjänar det. Brutalt kanske det är, men det känns bra. 

Den kroppsliga etiken vill faktiskt bara väl. 

Ibland låtsas jag som att jag har trängt genom empirin med både en och 

två och tre analysnivåer, rört mig fram och tillbaka, mellan andras idéer och 

mina fynd, gått igenom mening efter mening, sakta och försiktigt 

identifierat teman, underteman och überteman, med highlighter, eyeliner, 

rödpenna och läpp-penna. Sirligt skrivit ner allt på post-it-lappar, klistrat 

upp dem på väggen, bytt plats på dem, lekt pussel. Men oftast blir det bara 

en enda stor skrytlapp, i bästa fall en trutmun, eventuellt en och annan 

fläskläpp, mot det som andra sagt och skrivit. 

Analysen då, är den lika anatomisk som då Descartes började? Några 

decennier innan han skulle dö i lunginflammation i ett iskallt Stockholm 

som hovlärare för drottning Kristina, bodde Descartes i Amsterdams 

Kalverstraat för att lära sig den medicinska anatomikonsten där den 

frodades som mest. Inte på barberarsalongerna – detta var tvåhundra år 

innan Sweeney Todd och minst tvåhundra år efter medeltidens 

barberarkirurger – men mitt bland slakterierna. Descartes var en flitig 

beställare av kalvkadaver till sin lilla dissektionssal. Möjligen uppstod 

intresset för anatomisk analys redan då han som jesuitsoldat, med 

sabelskalpell i hand, hjälpte prinsen av Nassau att omringa Prag inför slaget 

på Vita berget. Året var 1620, och man var helt i början på trettioåriga 

kriget. Inte bara skulle Prags andra defenestrering ett och ett halvt år innan 
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hämnas. Resterna av Rudolf II:s mystiska rosikrucianism, religionstolerans 

och alkemism skulle utrotas.  

Nåväl, Descartes blev vare sig soldat eller anatom på riktigt. Däremot 

utvecklade han en optocentrisk analysmetod, varigenom ämnet, likt en död 

kropp, kan dissekeras och öppnas upp med kniv, så att man tydligt och klart 

kan ta fram de olika organen, syna dem i detalj, innan man marinerar dem i 

konserverande formaldehyd, lägger tillbaks dem på rätt plats, kopplar ihop 

dem, och ser dem som en mekaniskorganisk helhet, som om det vore en 

människa med huvud och kropp, en bête-machine, en monstermänniska med 

både själ och lekamen.  

Det var anatomisk analys det, fast det är sällan som så kallade 

analytiker upptäcker några irreguljära monster i sina arbeten. Rent och 

prydligt ska det vara, sterilt och välordnat, reguljära mönster som i en, ja, 

som i en analys tryggt avskuren från kroppen.  

Fysiologisk analys däremot känner sig för med magen. 

Fysioanalytikern glider fram genom den empiriska materien på magkänsla. 

Teman kan inte enbart synas, räknas och förklaras. Jag måste känna på dem 

också, känna efter, om jag ska förstå vilken betydelse de kan ha för det jag 

trodde jag ville ha sagt. Om jag ska kunna ombestämma mig och övertygas 

om att det inte riktigt låg till som jag trodde, fruktade och hoppades. När 

transvestiter inte är ett dugg intresserade av att passera som kvinnor. När 

konsulter inte alls är så prestationsinriktade som nidbilden vill ha det till, 

men önskar ett liv bortom kundkontona, där de kan springa loss, eller andas 

ut. 

Hur är det då med skatologisk analys? Finns den? Är den över huvud 

taget möjlig? Eller är den bara ett annat galet och illaluktande påhitt av 

mångsysslaren Georges Bataille – bibliotekarien, poeten, numismatikern, 

slösaren och excessonomen, överskottsekonomen, som förväxlade ögat med 

ägget, frossade i kroppens inre erfarenheter, och åt upp dem. Fast enligt 

Andreas Benjaminsen, Walters australiensiska kusin, var inte Bataille det 

minsta intresserad av att smutsa ner sig i fekens rännsten. Han slösade inte 
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alls med fekalierna, men med tiden, med pengarna och med orden, den 

lyxliraren.  

Kanske finns det en alkemisk ådra i skatologin, där man gör guld av 

skit. Liknelsen med den vetenskapliga skrivprocessen är långt ifrån ny, och 

tyvärr inte min. Jag har hört den ett antal gånger efter att jag flyttade in i den 

svenska akademin, men aldrig innan. Var det något som Schwedenborg 

hade hittat på? Inte var det väl Schwedberg? Alltjämt visar det sig dock att 

guldvärdet är ett marknadspris, ett absolut relativt mått på gott och dåligt. 

Och mer sällan kommer liknelsen från hemkördberusade guldgrävare och 

alkemister, än från nyktra trädgårdsmästare, utan sekatör men armerade med 

ogräsjärn och järnfosfat, på jakt efter maskrosor och sniglar. Vanligtvis rör 

det sig om att rensa bort och täcka över snarare än att förädla den skit som 

redan finns. Inte sällan stryker rosor och guldkorn med i samma veva. 

Åtminstone i teorin så föredrar jag nog schizoanalysen. Den som Félix 

Guattari fabulerade fram tillsammans med Deleuze, dels för att sätta våra 

drifter in i ett större sammanhang än det kärnfamiljens triangeldrama som 

Freud hade bäddat för på divanen, dels för att ge kött till den systemkritik 

som Marx sirligt hade benat fram. Det sägs att Guattari hade idéerna och 

Deleuze den filosofiska kanonen. Samtidigt tror jag Deleuzes kroniska 

andningsbesvär gjorde sig mer påminda än Guattaris baksmällor. Sällan får 

man tala mer kontradoxalt, mer paradoxalt, mer obestämbart, med fler 

tungor, med mer kluven tunga, stammande, hostande, men ändå så precist 

och levande därför att kroppen kan ha mer än en tanke i huvudet. 

Av schizoanalysen kan det bli en riktigt upphettad diskussion, en 

diskussion där jag pressar mina fynd för vad de kan tänkas vara värda, och 

mer därtill, snett mitt emot det som andra har skrivit förr, mot och framåt, 

med mod i bröstet, struttande direkt mot framtiden. Här kan jag tala 

någorlunda till punkt, för nu finns endast en riktig diskussant, en diskutant, 

en generalkombattant, en klossmajor och kommendantsergeant, som kan stå 

upp och skrida fram, rak i ryggen. Om det är för att huden är tjockare än 

ryggmärgen skulle jag kunna säga några ord, men avstår. Oavsett, det är här 

det kan börja bubbla till, när blodet jäser till mousserande rosé, och ger en 
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kittlande berusning som inget aquavitiskt potatiselixir, även om det så har 

seglat både till Brisbane och tillbaks.  

Fast, hur funkar bubbelvin till sura uppstötningar egentligen? 

Baksmällan får man ta sedan, med en återställare. När refuseringsbrevet 

dimper ner, och sänder mig rett i dørken, rakt i däcket, med en käftsmäll. Då 

kan inte ens en slutsats bränd på fjällvärldens bästa mandelpotatis hjälpa 

mig. Nej, ska man få ut sitt bidrag där det räknas så får det inte finnas för 

mycket där, åtminstone inte av kött, blod och inälvor. Hellre ett bihang som 

genom en liten enkel operation smidigt kan avlägsnas från resten av 

systemet, och stoppas in i fältets jätteappendix, som inte äter vad som helst, 

men glupskt tar för sig av det mest lättsmälta margarinet.  

Så genialt man själv tycker det är, geniets lidande, kulturmannens 

bakterieflora. Men känns det bättre än då jag för några år sedan kom ut som 

transvestit i kvasivetenskapliga ord utan bild? Det var spännande och lite 

halvnervöst att skriva om min egen kropp. Gav det en skräckblandad 

tjusning? Inte riktigt, för vem skulle bry sig. Så farligt var det ju inte. Insåg 

jag hur självupptagen jag var? Säkert inte, men hellre det, kanske, än att 

låtsas som att jag inte är en kropp, eller ignorera att den kropp jag är, var 

och kanske blir spelar roll för vad och hur jag skriver. Exakt vilken roll den 

spelar blir jag dock mer och mer osäker på. Likt skrivandet är det kroppsliga 

tänkandet ingen exakt vetenskap. 

* 

Knappt två år innan han gick bort hade den norske kulturmarxisten och 

radiojournalisten Erling Lægreid (2010) följande att säga på sitt nynorska 

västlandsspråk om narcissismen i norsk samtidslitteratur: ”Eg har gjort fleire 

forsøk på å lese Min kamp-bøkene, men har gitt opp. Eg synes ikkje 

personen Knausgård er interessant nok til tre tusen sider, ikkje til fem 

hundre eingong. Eg er alt knekt etter to hundre.” 

Jag skrattade högt av detta och nästan lika djupt. Jag har länge varit 

förtjust i Lægreid. Inte lika länge, men länge, har jag haft svårt för den han 

pratade om. Machomannen, misogynisten, som hade kommit över den sista 
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kartongen Teddy utan filter i ett restlager på taxfreen på Longyearbyen 

flygplats. Var han inte i överkant dryg, även för att vara norrman? Kan man 

bli mer självupptagen? Riskabelt självutlämnande ja, men än mer okänslig 

mot dem han utlämnar, sägs det. Tidigare hade han visst kallat Stockholm 

för fittstaden, fast med bibelbältets blöde kyststribedialekt lät det väl hellre 

som fiddebyen. Kanske borde man ta det som en ofrivillig komplimang, ta 

det som en man, och inte som en man i kvinnokläder. Nej, detta hade han 

sagt om min nya hembygd, och det från lagården i lilla Sverigetexas! Om 

detta visste säkert litteraturkonsumenterna på Manhattan allt, när de köade, i 

hundravis av meter och lika många minuter, eller smet förbi dörrvakterna 

utan giltig biljett, för att hylla sörlänningen för hans 

föräldraskapsförfattarskap. 

Snart hann efterklokheten mig i fatt. Om jag har så svårt för denne 

författare, hur kan jag då fortsätta skriva om mig själv och min egen kropp? 

Är det okej så länge jag gör djupa repor i den blankputsade självidentiteten, 

och låter mina drifter, känslor och svagheter flöda, på kors och tvärs över 

könsgränser och egobyggen? Så länge jag utlämnar mig själv och inte 

andra? Så länge självreflektionerna sätts in i ett relevant sammanhang, av 

arbetsförhållanden, maktrelationer och kroppspolitik? Om mina 

självreflektioner ger en inblick i hur jag upplever och relaterar till andra i 

mitt arbete?  

Häromdagen testade jag mina betraktelser på antikvarien och litteraten 

nedför backen, som både ägde och förkroppsligade Rogers reol. Jag 

öppnade med att fråga om de inte hade några böcker av Kristiansands och 

Ystads store son. Han svarade kort att nej, det hade de inte. Då jag följde 

upp med att det var ett skämt, skrattade han med, pliktskyldigt, fast det var 

uppenbart att han var föga imponerad. Nej, vare sig böckerna eller personen, 

lade han till, kunde mäta sig med att se målarfärg torka. Jag skulle aldrig ens 

läsa dem, kom det sedan. Inte jag heller, svarade jag då. För i romanen 

Nordaustpassasjen ironiserar Fløgstad att hans berättarjag skrivit en två 

bands biografi om huvudpersonen i Lægreids recension, med titeln Og vel 

så det, och väl så det, och mer därtill, som om inte det var nog.  
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* 

Vi får aldrig veta vad kulturmarxisten från Årdalstangen skulle sagt om 

detta, om han ens hade brytt sig. Men det är tveksamt att det hade kommit 

något gott från den vänsterkanten. Och det kanske är lika bra. Om någon 

frågar kan jag säga att det blev åtta sidor, och några rader till, om någon som 

tror han vet vem han är, därför att han blev som han blev och inte som han 

skulle. Man kanske får hoppas att det inte blir så mycket mer. Inte att jag har 

någon grund till att klaga. Jag har sällan haft så här roligt, med en text alltså.  

Själv har jag det rätt så bra ändå. Jag är både man och blek och 

skandinav och medelålders. Det känns inte så dumt att vara førti, feit og 

ferdig. Inte så tokigt att vara transvestit heller. Det har inte varit något 

hinder för min karriär, och det kommer det säkert inte att bli. Tvärtom så har 

jag forskat om det, skrivit om det, och blivit befordrad på det. Och när 

kroppen sagt ifrån så har jag kunnat springa pustande frustande in i empirin 

tillsammans med flera dussin halvhurtiga konsulter.  

Andras kroppar är annorlunda, förstås. Många har det rätt besvärligt på 

grund av sin kropp, på grund av det som vissa andra tycker om och 

tillskriver deras kroppar. Hur det känns behöver vi också veta mer om, och 

skriva mer om. Men om vi låtsas som att kropp bara är något som den andre 

har, så bör man hellre låta bli. 

Vidare läsning? 
När det är sagt, så kan inte alla känna igen sig i allt som skrivs kroppsligt. 

Det är heller inte meningen. Men ska man nu skriva mer kroppsligt är det 

inte så dumt att även läsa kroppsligt. Nedan har jag därför listat några av de 

texter som har gett mig inspiration. Så vitt jag minns talar inga av dem 

explicit om att skriva kroppsligt. Men rört upp mina känslor, det har de 

gjort, med sina köttiga direktheter och fabulösa ellipser. Hur de ska läsas 

ska inte jag lägga mig i, åtminstone inte här. Det viktigaste är väl att komma 

i kontakt med sin egen kropp, så gott det går, men utan att fastna där. 
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Annars kan man lika gärna ge upp att förstå andras kroppar, och ens egen, 

och vad som händer däremellan. 
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