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Abstract
_____________________________________
The focus of this study is the two autobiographical novels Den högsta
kasten (1997) and Djävulsformeln (2000) by Swedish author Carina
Rydberg. Both novels generated lively public debate regarding how they
ought to be read and understood, what genre they belonged to, and the
ontological status of the narrating “I”. The aim is to investigate why the
protagonist, Carina, is perceived as unintelligible by many readers and
explore how she can be understood in relation to what constitutes an
intelligible identity from a literary and cultural perspective.
The novels, as well as their protagonist, are approached from the
perspective of genre theory, the argument being that Carina’s
unintelligibility is directly dependent on what genre she is read in relation
to. In the first part of the thesis the ambiguities of autobiographical texts
are discussed, and the narrative and protagonist are analyzed in relation to
the autobiographical genre. In the second part of the thesis the
consequences of reading the texts as examples of the Gothic with emphasis
on monstrosity, the uncanny and sexual transgression are examined. The
two readings demonstrate how interpretations of text and character are
highly influenced by the reader's expectations connected to genre.
Rydberg’s transgression of the norms of genre, gender, and identity leaves
the reader with a contradictory set of genre-specific expectations, which in
turn makes it difficult to understand and accept the protagonist.
The main theme of both novels is Carina’s unsuccessful attempts to
reconcile what she sees as two separate, essentially incompatible identities:
woman and author. The final chapter includes a comparative study in
which Rydberg’s novels are linked to works by other Swedish female
writers, both past and contemporary, to demonstrate that the conflict of
woman versus author is a common problem for female writers. The thesis
closes with a discussion about the possibility of placing Rydberg in a
specifically female literary tradition and demonstrate how a feminist
analysis can make the unintelligible intelligible.

Keywords
Carina Rydberg, autofiction, autobiography, identity narrative, the Gothic,
female Gothic, genre, Swedish literature, identity, gender, femininity,
monstrosity, female authors, transgression, the uncanny, intelligibility.
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Inledning

At any rate, when a subject is highly
controversial – and any question about sex
is that – one cannot hope to tell the truth.
One can only show how one came to hold
whatever opinion one does hold. One can
only give one’s audience the chance of
drawing their own conclusions as they
observe the limitations, the prejudices, the
idiosyncrasies of the speaker. Fiction here
is likely to contain more truth than fact.
Virginia Woolf, A Room of One's Own

1

Utblickar från startpunkten
Under vårvintern 1997 var det omöjligt att läsa kultursidorna i svensk
dagspress utan att gång på gång mötas av Carina Rydbergs blick.
Utgivningen av hennes bok Den högsta kasten genererade ett stort medialt
intresse och ledde också till en upprörd debatt som spred sig långt utanför
kulturbilagor och litteraturtidskrifter. 1 Till skillnad från Rydbergs tidigare
verk var Den högsta kasten uttalat självbiografisk, ”sann ända ut i
2
fingerspetsarna” enligt författaren själv. Det i sig hade dock knappast
räckt för att slå igenom i mediebruset – Rydberg var visserligen etablerad
som författare med fyra romaner bakom sig, men inte tillräckligt välkänd
för att i egenskap av sin person väcka särskilt intresse. Men i lanseringen
framkom det att Rydbergs nya bok inte bara handlade om henne själv; hon
hade också skrivit om andra människor och använt deras riktiga namn, och
vissa av de omskrivna var dessutom kända för allmänheten.
Förhandsintresset var stort. Rydberg gav många intervjuer, det
spekulerades offentligt om vilka kändisar som skulle bli omnämnda i
boken och uppgifter publicerades om att en av de omskrivna planerade att
3
stämma bokförlaget Bonniers på ”mångmiljonbelopp”. Så betydande blev
uppståndelsen redan innan boken nådde handeln att de flesta recensioner
innehöll referenser till lanseringen och förhandsspekulationerna, ofta i
negativa eller avståndstagande ordalag; till exempel förekom uttryck som
”massmedial[t] ståhej”, ”mediebomb”,”marknadsföringsspektakel” och
4
”kamikaze-kampanj”.
Många skribenter uppfattade uppmärksamheten som ett uttryck för
en allmänt ökande kommersialisering av privatlivet, och (författar)jagets
omvandling från subjekt till produkt var en tydlig tråd i den efterföljande
debatten. ”Carina Rydberg är sig själv nog, hon är sin egen, hon är varan i
sig, tinget i sig, varan som varat”, kommenterade Alexander Håkansson i
Göteborgs-Posten, och fortsatte med att kalla kritiken mot Rydbergs Prkampanj för hyckleri; ”vi är alla, som på ett eller annat sätt är inblandade,
5
delaktiga i det kulturella skojet”. Det var många som deltog i den mediala
1 Carina Rydberg, Den högsta kasten, Stockholm: Bonniers, 1997. I fortsättningen används
genomgående förkortningen ”Dhk” vid sidhänvisning.
2 Jan Helin, Jan Karlsson, ”- Min bok är en våldsam hämnd. Utpekad kändisadvokat hotar
med miljonstämning”, Aftonbladet, 14/2 1997.
3 Ibid.
4 Daniel Sandström, ”Kärleken som svek”, Smålandsposten, 10/3 1997. Magdalena
Nordenson, ”Med boken som vapen. Carina Rydbergs hämnas på livet”, Hallandsposten,
11/3 1997, även i Gefle Dagblad, 14/3 1997, med rubriken ”Hämnd på livet – med boken
som vapen”. Lennart Bromander, ”En misslyckad romans”, Arbetet, 14/3 1997. Birgit
Munkhammar, ”Manlig moral begränsar dikten”, Dagens Nyheter, 22/3 1997.
5 Alexander Håkansson, ”Att vara vara i vår tid”, Göteborgs-Posten, 4/4 1997.
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process som bidrog till att Den högsta kasten blev en bästsäljare och
Rydberg själv en celebritet. Under året 1997 skrevs spaltmeter om såväl
romanen som om Rydberg som person. I Aftonbladet respektive Expressen
blev hon utsedd till en av det årets häxor/påskkärringar, hon ombads testa
en väska för bärbara datorer, hon sommarpratade i P1 och blev slutligen
6
korad till en av ”årets kvinnor” i Aftonbladet, i kategorin ”årets hämnare”.
Det är talande att medietidningen Vision placerade lanseringen av Den
högsta kasten på femte plats av årets mest lyckade marknadsföringskampanjer – ur det perspektivet var Carina Rydberg enastående på den
7
litterära scenen det året.
I debatten kring själva boken utkristalliserade sig några huvudspår.
Förutom den ovan nämnda relationen mellan författarpersona och
marknad diskuterades å ena sidan yttrandefrihet och konstnärlig frihet och
å andra sidan andras rätt till privatliv intensivt, men den kanske mest
omdebatterade frågan rörde på vilket sätt Rydbergs verk egentligen skulle
läsas, förstås och bedömas – som självbiografi, som roman eller som något
däremellan? I Sydsvenska Dagbladet konstaterade Clemens Altgård att
”[s]om roman betraktad är boken ofullgången, men frågan är om den ens
försöker vara en roman. Det här är en prosaskildring med anspråk på
8
fullständig autenticitet och den har likheter med dagboksgenren”. En
liknande läsning gjorde Måna Berger, som skrev att ”[e]ftersom Carina
Rydberg är författare och ’kan knep’ som hon säger så sträckläser jag boken
med god behållning, som en roman. Men detta är ingen roman. Det är en
9
självbiografisk skildring.” Jonas Thente slog å sin sida fast att ”Den högsta
10
kasten är en utmärkt roman av en utmärkt författare.” I en studie av
debatten delar Christian Lenemark upp recensenterna i fyra grupper
baserade på läsart: de som läste boken som självbiografi, de som i
läsningen upplevde en glidning i texten från självbiografi till roman (eller
tvärtom), de som läste den som en (postmodern) roman och de som
intresserade sig mer för distinktionen mellan litterärt kontra icke-litterärt
verk än mellan fiktion/icke-fiktion.11 Att bokens klassifikation beredde den
6 Elisabeth Montgomery, ”Årets häxor”, Aftonbladet, 27/3 1997, Stina Cederholm, Challe
Lundholm, ”Expressens häxor”, Expressen, 27/3 1997, Anita Adolfsson, ”- Jag tar inte
med datorn till krogen. Författarinnan Carina Rydberg provade nya datorväskan”,
Aftonbladet 23/4 1997, Åsa Mattson, ”Årets kvinnor. Här är kvinnorna som glittrat mest
och skrikit högst under 1997”, Aftonbladet 30/12 1997.
7 Carina Gerken Christiansen, ”Lanseringar. Dålig smak och ironi säljer”, Svenska Dagbladet,
28/11 1997.
8 Clemens Altgård, ”Svårigheten att göra skandal”, Sydsvenska Dagbladet, 8/3 1997.
9 Måna Berger, ”Beundransvärd hänsynslöshet”, Nerikes Allehanda, 11/3 1997.
10 Jonas Thente, ”En modig roman, Göteborgs-Posten, 14/3 1997.
11 Christian Lenemark, ”Fenomenet Carina Rydberg på fältet och som text – om Den högsta
kasten”, i Samlaren, vol. 123, 2002, s. 12.
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samlade kritikerkåren svårigheter var tydligt, och någon konsensus nåddes
inte.
Drygt tre år senare var det så dags för rond två: hösten 2000 gavs
Rydbergs nästa bok – Djävulsformeln – ut på Bonniers förlag.12 Också
denna bok presenterades som självbiografisk, om än med en tydligare
inriktning mot romanformen, och liksom i fallet med Den högsta kasten
var intresset stort redan innan boken fanns i handeln. Till stor del
grundade detta intresse sig i den stora uppmärksamhet som föregångaren
rönt – många förhandsartiklar anspelade på 1997 års debatt, och tonläget
13
var redan från början något raljant: ”Förra gången blev det liv i luckan”,
konstaterade man i Svenska Dagbladet, medan man på Expressens
ledarsida en vecka innan boksläppet påminde sina läsare om att ”ett nytt
skandalfyrverkeri” snart skulle ”explodera i tusen grälla färger”, och att
14
”[k]ultursidorna kommer sakta att färgas röda av all indignation”.
Förväntningarna var således höga. Efter den stora uppmärksamhet som
Den högsta kasten fick kunde det dock knappast bli något annat än en
antiklimax: Djävulsformeln recenserades visserligen i så gott som alla
dagstidningar och viss debatt uppstod återigen kring vad i boken som var
sant och inte, framför allt i fråga om kärleksaffären med konstnären Ernst
Billgren som Rydberg skildrade. Men man kan ana en viss utmattning hos
debattörer och skribenter. Lennart Bromander anknyter, liksom alla andra
recensenter, till genredebatten efter Den högsta kasten, men avslutar sin
text med orden ”för säkerhets skull upprepar jag det en gång till: Detta är
15
en roman!”. Rubriken till Ingrid P. Bossedals recension var rätt och slätt
16
ett direktcitat ur själva boken: ”’Det här är en roman, inget annat’”. Maria
Küchen menade i sin tur att frågan om ”[s]jälvbiografi eller inte är
ointressant, om man nu faktiskt ska kalla Djävulsformeln [sic] roman. Den
17
håller för det.”
Att Djävulsformelns genretillhörighet inte uppfattades som något
större problem berodde således inte, vilket Lenemarks genomgång också
visar, på att frågan på något sätt ”löstes” redan i fallet med Den högsta
kasten. Dock finns det nog anledning att anta att man fortfarande, tre år
senare, upplevde ämnet som förhållandevis uttömt. De flesta infallsvinklar
hade redan belysts, en mängd skilda ståndpunkter hade intagits, kritiserats
12 Carina Rydberg, Djävulsformeln, Stockholm: Bonniers. I fortsättningen används
genomgående förkortningen ”Dj” vid sidhänvisning.
13 Carl Otto Werkelid, ”Carina Rydberg ämnar minnas vad livet är”, Svenska Dagbladet,
22/10 2000.
14 Ledare, ”Hon gör rätt”, Expressen, 20/10 2000.
15 Lennart Bromander, ”Carina om Carina. ’Djävulsformeln’ svävar mellan fakta och fiktion.”,
Arbetarbladet, 27/10 2000.
16 Ingrid P. Bossedal, ”’Det här är en roman, inget annat’”, Göteborgs-Posten, 27/10 2000.
17 Maria Küchen, ”Kusligt skarp självdissektion”, Upsala Nya Tidning, 27/10 2000.
4

och försvarats, olika läsningar och tolkningar hade brutits mot varandra
offentligt utan att det hade lett till någon ömsesidig förståelse. Till detta
måste också läggas att Djävulsformeln uttryckligen presenterades som en
roman, till skillnad från Den högsta kasten som saknade genrebeteckning.
Redan på bokens omslag fanns med andra ord en tydlig läsanvisning eller,
om man så vill, ett slags facit.
Ytterligare en betydelsefull faktor för skillnaden i mottagande var
den förändring som pågick utanför litteraturfältet och vars konsekvenser
till viss del kan avläsas i hur det offentliga samtalet direkt knutet till Den
högsta kasten respektive Djävulsformeln utvecklades: Mellan 1997 och
2000 hade en bredare sociokulturell förskjutning av gränsen mellan privat
och offentligt påbörjats. Bara ett par månader efter Den högsta kastens
utgivningsdag hade den första svenska dokusåpan – Expedition: Robinson
– premiär i svensk television. Den följdes snabbt av fler. Antalet svenskar
som upptäckte och fick tillgång till internet ökade, och fler fick därigenom
kontakt med tidiga former av sociala medier som internetforum, chattrum
och direktmeddelandeprogram som till exempel ICQ. De första större
svenska plattformarna för nätgemenskaper var under utveckling och de
första bloggarna började dyka upp. Det ökande intresset för ”verkliga
berättelser” kombinerat med en framväxande nätkultur som uppmuntrade
användarna att konstruera och presentera en identitet efter delvis nya
spelregler torde ha bidragit till att åtminstone en del av Rydbergs läsare
hade mindre problem att hantera hennes anspråk på att ha skrivit en
skönlitterär roman som samtidigt inte var fiktion. Rydberg hävdade
18
offentligt att ”Hela historien är sann. Jag förlåter aldrig en lögn.” Denna
positionering problematiserades visserligen av de professionella läsarna,
men den frustrerade indignation som i hög grad präglade debatten efter
Den högsta kasten saknades alltså nästan helt.
Hur relationen mellan media och författare tagit sig uttryck och
förändrats över tid har varit föremål för ett ökat litteraturvetenskapligt
intresse de senaste åren, och den omvandling och omförhandling av
gränsen mellan privat och offentligt som inleddes i mitten av 1990-talet
(och som fortfarande pågår) har stått i särskilt fokus. I sin avhandling
Sanna lögner från 2009 undersöker Christian Lenemark ”det dynamiska
samspel mellan författaren, litteraturen och medierna […] som
19
manifesterat sig decennierna kring år 2000”. Som exempel använder han
sig av Carina Rydberg och Stig Larsson, och presenterar där en grundlig
18 Eva-Lotta Hultén, ”Besatthet kan vara konstruktivt”, Sundsvalls Tidning, 24/10 2000,
även i Västerbottens-Kuriren, 24/10 2000 med rubriken ”Besatt – rakt av”.
19 Christian Lenemark, Sanna lögner. Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens
medialisering, Hedemora: Gidlund, 2009, s 10.
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översikt av mottagandet av Rydbergs självbiografiska böcker liksom
hennes eget agerande i offentligheten. Samma år utkom även antologin
Litteraturens offentligheter, i vilken författarens positioneringsmöjligheter på det mediala fältet diskuteras i flera bidrag, liksom
20
litteraturkritikens roll i det offentliga samtalet om litteratur.
Redaktörerna Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson bidrog där med
artikeln ”Författaren på scen: Björn Ranelid”, och utvecklar sin analys av
21
Ranelid som offentlig aktör i boken Fenomenet Björn Ranelid. 2011
återvände de till ämnet med Författaren som kändis, men breddar
22
analysen genom att knyta an till bland annat nutida celebritetsforskning.
I Jagets scen diskuterar Cristine Sarrimo offentligt subjektsskapande i
samtida svensk litteratur och litteraturdebatt, och använder också kända
bloggare som exempel på hur framskrivandet av ett ”jag” inte längre är
23
beroende av en materiell produkt.
Denna forskningstrend kan ses som en rörelse bort från litteraturen
som primärt studieobjekt. Forskarblicken riktas då inte så mycket mot
boksidan som mot tidningen, skärmen eller scenen, och det som framför
allt analyseras är inte berättelsen och det litterära hantverket utan dess
upphovsmakares agerande och litteraturens effekt på sin omgivning. Detta
är naturligtvis ingenting problematiskt i sig; samspelet mellan litteratur
och samhälle är ett av litteraturvetenskapens angelägna forskningsområden, liksom relationerna mellan de olika aktörerna i det litterära
kretsloppet. Det utvidgade textbegreppet har dessutom breddat det
litteraturvetenskapliga fältet och öppnat för nya material, forskningsfrågor
24
och metoder.
Flertalet av de romaner som fått stort genomslag och som blivit
startpunkter för långa debatter har behäftats med epitet som anspelar på
25
detta – ”skandalbok”, ”omdebatterad”, et cetera.
Den mediala
20 Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson (red.), Litteraturens offentligheter, Lund:
Studentlitteratur, 2009.
21 Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson, Fenomenet Björn Ranelid, Malmö: Roos och Tegnér,
2009.
22 Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson, Författaren som kändis, Malmö: Roos och Tegnér,
2011.
23 Cristine Sarrimo, Jagets scen. Självframställning i olika medier, Göteborg: Makadam,
2012.
24 Se t.ex. ”Inledning”, Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson, i Litteraturens offentligheter.
25 Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna är det kanske mest extrema exemplet på detta.
Uppståndelsen i samband med utgivningen följde henne genom åren, till den grad att
mottagandet av hennes senare verk ofta innehöll referenser till 1976 års debatt. I sin
recension av ”Jag minns alla mina älskare och hur det brukade ta på mig” ägnade till
exempel Marianne Ekenbjörn halva utrymmet till att reflektera över mottagandet av Det
mest förbjudna (”Besatthet på distans”, Västerbottens-Kuriren, 27/10 2000). Se även
Maria Jönsson, Behovet av närhet blir med åren betydligt större än nödvändigheten att
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uppmärksamheten framhålls också gärna i paratexten vid nyutgivningar
och uppgår därmed i den allmänna föreställningen om texten.
Pocketutgåvan av Den högsta kasten försågs, som brukligt är, med utdrag
från positiva recensioner. Högst upp på baksidan finns ett citat av Gabriella
Ahlström: ”Glöm allt vad du läst om boken och läs den istället!” Här kan
ett dubbelt budskap utläsas. Bokens avsändare (förlag och författare) tycks
via Ahlström uppmana läsaren att distansera sig från den mediala
uppmärksamheten, men valet av citat och dess placering tyder samtidigt
på en stark vilja att påminna läsaren om romanens status som
26
omdebatterad. De litterära verken och det offentliga samtalet om dem
läggs på så sätt samman till en gemensam, medial händelse eller betraktas
som en utvidgad text. Därmed skapas en illusion av samtidighet, som om
verket och debatten uppstod i symbios med varandra.
Rydberg använde förvisso debatten efter Den högsta kasten som
både material och drivkraft i skrivandet av Djävulsformeln, och kan därför
sägas ha bidragit till att verk och debatt kom att framstå som symbiotiska
och nästan synkrona. Ändå kan man inte bortse från att Den högsta kasten
var en förutsättning för vad som kom att bli ett mångstämmigt samtal
utsträckt över flera år. Djävulsformeln kan i sin tur visserligen läsas som
ett bidrag till detta samtal men också som ett självständigt verk. Jag väljer
att arbeta utifrån ett snävare textbegrepp för att på så sätt komplettera de
mer litteratursociologiskt inriktade utredningar som redan gjorts av
Rydbergs författarskap. Den fråga som från början väckte min nyfikenhet
och forskningslust utgår också från en tydlig avgränsning mellan text och
kontext: Vad i Carina Rydbergs självbiografiska romaner var det som
provocerade och tjusade kritiker och andra läsare till den grad att de blev
två av de mest uppmärksammade och omdebatterade böckerna i svensk
nutid?
Utgivningen av romanerna sammanföll med starten på en bred och
förhållandevis snabb kulturell omförhandling av två besläktade
skiljelinjer: mellan privat och offentligt, och mellan verklighet och
fiktion.27 Under mitt arbete med Rydbergs verk blev det dock successivt
bevara sin värdighet. Om genus trots och åldrande i Kerstin Thorvalls författarskap,
Lund: Ellerström, 2015, s. 123ff.
26 Några andra exempel från de senaste åren: När Maja Lundgrens Myggor och tigrar gavs
ut som pocket 2008 förseddes den med epitetet ”2007 års mest omtalade bok” både på
fram- och baksidan. Unni Drougge gav på egen hand ut Boven i mitt drama kallas kärlek
i en förlängd version 2010, vars framsida lovar ”en helt ny del om efterspelet!” (vilket
torde vara ämnat att få läsaren att associera till den infekterade debatt som uppstod i
samband med utgivningen).
27 Detta var naturligtvis ingenting unikt för just åren kring millennieskiftet; dessa skiljelinjer
har debatterats intensivt i litteratur och offentlighet även tidigare. Se t.ex.: Cristine
Sarrimo, När det personliga blev politiskt. 1970-talets kvinnliga bekännelse och
självbiografi, Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion, 2000; Anders Öhman, Apologier.
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allt tydligare att frågan krävde ett mer komplext svar än att romanerna
”bara” användes som argument och exempel i denna omförhandling. Såväl
romanerna som dessas huvudperson, Carina, vrider sig ur etablerade
kategorier och förväntningar, också sådana som inte enbart kan relateras
till konfliktytorna mellan det erkänt verkliga och det konstnärligt
framställda. I gestalten Carina kolliderar motsatspar som offer och
förtryckare, maskulin och feminin, hybris och skam. Dessa konflikter gör
henne svårbestämd, till den grad att man kan tala om henne i termer av
obegriplighet.

Syfte, frågeställningar och relevans
Att döma av reaktionerna från många kritiker tycks huvudpersonen i Den
högsta kasten och Djävulsformeln, liksom romanerna själva, präglas av en
brist på begriplighet. I avhandlingsarbetets inledning kände jag själv en
stigande grad av frustration och irritation gentemot huvudpersonen, och
ställde mig frågor som: Vad är det egentligen för ett jag som talar i
romanerna? Varför är hon så svår att få grepp om? Dessa till synes enkla
och vardagliga frågor har fått bilda utgångspunkt för min studie. Syftet
med avhandlingen är att utreda vad som gör att den litterära gestalten
Carina uppfattas som obegriplig, för läsaren såväl för de inomtextliga
personer hon möter. De frågeställningar som genomsyrar diskussionen i
avhandlingen är:


Hur kan Carina förstås i relation till normerande föreställningar om
vad som konstituerar en begriplig identitet, ur ett litterärt såväl som
ett socialt perspektiv?



Vilka av dessa föreställningar överträder Carina – i relation till sin
omgivning respektive i relation till läsaren – och hur kommer det till
uttryck i texten?



Vilka litterära normer, genrekonventioner och genreförväntningar
aktiverar och överträder Rydberg i sin framställning?

Romanerna har hittills oftast lästs som självbiografiska verk, men jag
menar att de även kan läsas genom gotikens genremönster. Min tes är att
Carinas (o)begriplighet är avhängig vilken genre vi läser henne genom, och
att ovanstående frågor följaktligen bäst kan besvaras genom att anlägga ett
genreteoretiskt perspektiv i analysen av den litterära gestalten. Carinas
identitet är således sammanflätad med frågor som rör verkens
genretillhörighet. Jag prövar först möjligheterna och räckvidden för en
En linje i den svenska romanen från August Strindberg till Agnes von Krusenstjerna,
Eslöv: B. Östlings bokförlag Symposion, 2001.
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självbiografisk läsning och försöker besvara frågan om Carinas identitet
utifrån detta perspektiv. Denna diskussion tar mig en bit på vägen men ger
upphov till nya frågor om genre och identitet. I avhandlingens andra del
prövar jag därför att diskutera frågan om Carinas identitet i relation till
gotiken, en genre som präglat stora delar av Rydbergs övriga produktion
och som därför ligger nära till hands. Vad dessa genrer har gemensamt är
att de båda uppehåller sig vid frågor om identitet, berättande och genus –
kategorier som också är centrala i denna studie.
Med avhandlingen vill jag bidra till forskningen om Rydbergs
författarskap, och samtidigt också ge ett bidrag till studiet av litteratur som
rör sig i gränslandet mellan verklighet och fiktion. Rydberg var en av de
författare som gjorde störst avtryck i början av den senaste våg av
självutlämnande litteratur med verklighetsanknytning som sköljt över
landet. Sedan dess har vi sett utgivna dagböcker som Linda Skugges Men
mest av allt vill jag hångla med nån (2004), Martina Lowdens Allt (2006)
samt Lars Noréns En dramatikers dagbok (2008) och En dramatikers
dagbok 2005-2012 (2013), feministiskt drivna Bitterfittan av Maria
Sveland och Myggor och tigrar av Maja Lundgren (båda 2007), genrelekar
som Daniel Sjölins Världens sista roman (2007) och uppväxtskildringar
som Mig äger ingen av Åsa Linderborg (2007) och Felicia försvann av
Felicia Feldt (2012), bara för att nämna en handfull exempel från de
senaste årens stora och mångfacetterade utgivning av inhemsk
skönlitteratur med självbiografisk anknytning. Det är i dagsläget svårt att
veta om denna våg kommer att fortsätta växa i styrka eller om en
avmattning snart är att vänta, men de snart tjugo år som förflutit sedan
Den högsta kasten gavs ut har åtminstone skänkt tillräcklig distans till
trendens inledning för att man ska kunna undersöka den utan att helt låsas
av de svårigheter som ofrånkomligen följer med att granska sin egen
samtid.
Texter med självbiografiska anspråk utmanar läsarens
föreställningar om gränserna mellan liv och dikt, sanning och fiktion,
offentligt och privat. Dessa konfliktytor har också fått stå i fokus i såväl
debatt som vetenskaplig forskning om självbiografiskt skrivande. Min
ingång är dock delvis en annan, eftersom jag närmar mig Rydbergs
motsägelsefulla verk med frågor som rör hur begriplighet konstrueras och
presenteras, och hur genre fungerar som en struktur för båda processerna.
Normerna för vad som är begripligt respektive obegripligt (och varför) ser
olika ut på olika platser. I denna avhandling argumenterar jag för att
genrer fungerar som en sådan normerande plats, och att begriplighet och
obegriplighet kommer att vara avhängiga vilken genre ett verk läses mot.
Avhandlingen kan därför sägas vara ett exempel på hur byte av genre-
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perspektiv kan användas strategiskt i litteraturanalys.
Jag hoppas även kunna berika det forskningsfält som ägnas åt
gotikens möte med andra genreformer, genom att visa hur denna tradition
kan smyga sig in där man minst anar det och skapa friktion inom enskilda
verk. Gotikens romantiska arv för med sig underliggande diskurser om
subjektets unicitet, konstens roll och känslans betydelse, men hotar att i
samma andetag upplösa eller överskrida detta subjekt, få (konstnärlig)
genialitet att övergå i vansinne och främmandegöra verkligheten. Genrens
troper och struktur har genom historien visat sig vara ett verksamt sätt att
gestalta kvinnors särskilda utsatthet i ett patriarkalt samhällsbygge, till
den grad att detta utvecklats till en egen subgenre: ”female Gothic”. Genom
att läsa Rydberg som (postmodern) female Gothic vill jag ge exempel på
hur gotiken fortsätter att påverka många typer av samtida berättelser.

Material och tidigare forskning
Carina Rydbergs skönlitterära produktion omfattar till dags dato sju
romaner: Kallare än Kargil (1987), Månaderna utan R (1989), Osalig
Ande (1990), Nattens amnesti (1994), Den högsta kasten (1997),
Djävulsformeln (2000) och Den som vässar vargars tänder (2006),
samtliga utgivna på Albert Bonniers förlag. Rydberg har dessutom skrivit
manus till ungdomsthrillern Svart Lucia (1992), i regi av Rumle
28
Hammerich, samt ett antal pjäser för scen och radio.
Föreliggande avhandling koncentrerar sig framför allt på Den
högsta kasten och Djävulsformeln. Dessa två romaner är de enda av
Rydbergs verk som lanserats som självbiografiska, och som följaktligen
också lästs, tolkats och bedömts i det ljuset. Den högsta kasten och
Djävulsformeln intar, i egenskap av sitt förmodat självbiografiska stoff,
således något av en särställning i Rydbergs författarskap. I avhandlingens
andra del – ”Som om gotik” – förekommer en del utblickar mot Rydbergs
övriga produktion (med undantag för de dramatiska verken). Dessa
intertextuella inpass är tänkta att visa på vissa förenande drag mellan de
olika verken och fördjupa analysen. Jag gör däremot inga anspråk på att
teckna en heltäckande bild av Rydbergs författarskap.
Den högsta kasten och Djävulsformeln är båda berättade i första
person. Huvudpersonen, tillika berättaren, heter i bägge fallen Carina
28 Utgivet finns Satanisterna, Göteborg: Stadsteatern, 2009, Tjänarinnan, Stockholm:
Sveriges Radio, 2010, samt De förblindade, Stockholm: Sveriges Radio, 2011. Rydberg
har även gjort en radiobearbetning av Dracula av Bram Stoker, vilken getts ut i bokform;
Bram Stoker, Carina Rydberg (radiobearbetning), Dracula, Stockholm: Sveriges Radio,
2010. Outgiven dramatik för Radioteatern inkluderar Den förlorade (1991), Förföraren
(1996), Hemsökelsen (2003) och Sylvia (2005), När skruven dras åt (2015), en
bearbetning av Henry James gotiska skräcknovell ”The Turn of the Screw” (1898).
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Rydberg. Romanerna handlar om Carinas tillvaro i hemstaden Stockholm
och om hennes upplevelser under två längre resor, till Indien i Den högsta
kasten och till Maldiverna i Djävulsformeln. Det gemensamma temat är
Carinas komplicerade förhållande till sitt skrivande och frågan om det alls
är förenligt med att vara kvinna. Romanerna har ett explicit
självbiografiskt tilltal, men Rydberg har brutit med den linjära
kronologiska rörelse från barndom mot vuxenliv (och i vissa fall ålderdom)
29
som många självbiografier utgår ifrån.
Huvudhandlingen i
Djävulsformeln utspelar sig visserligen efter huvudhandlingen i Den
högsta kasten (och handlar till en del om den stora uppståndelsen efter
utgivningen), vilket ger den ett visst drag av ”uppföljare” eller ”del två”.
Den korta tidsrymden mellan utgivningarna – ungefär tre och ett halvt år
– ger dock vid handen att påbörjandet av Djävulsformeln skedde relativt
snart efter att Den högsta kasten kommit ut, vilket skänker en känsla av
synkronicitet till romanerna. Båda romanerna innehåller dessutom partier
som handlar om Carinas uppväxt och vuxenliv före Den högsta kasten, och
hennes bakgrund blir därmed belyst från två olika håll. I huvudsak
kommer jag att behandla Den högsta kasten och Djävulsformeln som en
litterär diptyk, det vill säga som två kompletterande skildringar som jag
läser bredvid varandra snarare än i följd.
Trots att Rydberg sedan länge är en både erkänd och välkänd
författare har hon inte varit föremål för någon större studie som enbart
inriktat sig på hennes författarskap, varken som helhet eller med fokus på
delar av det. Som tidigare nämnts handlade Christian Lenemarks
avhandling från 2009 om författarens medialisering, där Rydberg jämte
Stig Larsson användes som kontrasterande huvudexempel. Lenemarks
avhandling utgör det hittills största enskilda vetenskapliga arbete som
särskilt behandlar Rydberg, och då alltså med inriktning mot
litteratursociologiska perspektiv. Lenemark har vidare skrivit en artikel
särskilt om Rydberg, även denna med tydligt litteratursociologisk
30
inriktning. Däremot förekommer Rydberg ofta som exempel i mer
genreinriktade studier: Anders Öhman ägnar Den högsta kasten en stor
del av det avslutande kapitlet av Apologier, en studie av apologins
29 Se t.ex. Philippe Lejeunes definition av självbiografin: ”[un] récit rétrospectif en prose
qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie
individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité”, Le Pacte autobiographique,
Paris: Seuil, 1975, s. 14. (”[en] retrospektiv prosaberättelse skriven av en verklig person
om hans egen existens med fokus på hans individuella liv, och framför allt på historien
om hans personlighet”, min översättning.) Även om retrospektiva inslag förekommer hos
Rydberg är de förhållandevis få. Romanerna utgör snarare en beskrivning av en
personlighet i berättandets omedelbara nu, än en återberättad historia om en
personlighets tillblivelse och utveckling.
30 Lenemark, 2002.
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betydelse som retorisk modell i svensk romankonst, och placerar därmed
Rydberg i en specifik inhemsk litterär tradition av jagberättande som
31
försvarstal. I Jag. En fiktion behandlar Ingrid Elam Den högsta kasten i
kapitlet ”Det kränkta jaget”, som kontrast till Maja Lundgrens Myggor och
32
tigrar. Elams essäbok sträcker sig från antiken till idag, och sätter således
Rydberg i dialog med hela det västerländska jagberättandets olikartade
uttryck.
Den gotiska aspekten av Rydbergs självbiografiska produktion har
nyligen uppmärksammats av Anna Forssberg, som i artikeln ”Kusligt och
abjekt” jämför hur Rydberg respektive Selma Lagerlöf använder magiskt
tänkande som litterärt grepp.33 Forssberg tar avstamp i Sigmund Freuds
essä ”Das Unheimliche”, och sammanför den freudianska kusligheten med
Julia Kristevas abjektsbegrepp. Av Rydbergs verk inriktar sig artikeln dock
primärt på Djävulsformeln och behandlar inte Den högsta kasten mer än
i förbigående, och Forssberg fokuserar endast en aspekt av das
Unheimliche: tankarnas allmakt. Forssbergs övergripande iakttagelser
stödjer dock den fördjupade analys av båda romanerna som presenteras i
kapitel tre, ”I labyrinten”.
I övrigt förekommer Rydbergs verk oftast som (sub)genrespecifika
exempel utan djupare analys: Bo G. Jansson benämner till exempel Den
högsta kasten och Djävulsformeln som litterära dokusåpor, medan Arne
34
Melberg placerar Rydberg i bekännelselitteraturfacket. Den högsta
kasten omnämns också i standardverket Litteraturens historia i Sverige
35
som ett i raden av verk i den svenska självbiografiska romantraditionen.
Som synes är det framförallt som självbiografisk författare som Rydberg
uppmärksammas, även om Osalig ande ibland omnämns som exempel på
36
modern svensk gotik eller ”skräckel”. Rydberg har också behandlats i ett

31 Öhman, s. 197ff.
32 Ingrid Elam, Jag. En fiktion, Stockholm: Bonniers, 2012.
33 Anna Forssberg, ”Kusligt och abjekt. Magiskt tänkande hos Rydberg och Lagerlöf”, i
Tidskrift för litteraturvetenskap, nr 1 2015.
34 Bo G. Jansson, Episkt dubbelspel. Om faktionsberättelser i film, litteratur och tv, Uppsala:
Hallgren och Fallgren, 2006, s. 76f. Arne Melberg, Självskrivet. Om självframställning i
litteraturen, Stockholm: Atlantis, 2008, s. 199.
35 Bernt Olsson och Ingemar Algulin (red.), Litteraturens historia i Sverige, Lund:
Studentlitteratur, 2013, s. 508.
36 Bo G. Jansson, Postmodernism och metafiktion i Norden, Uppsala: Hallgren & Fallgren,
1996 (kapitlet ”Skräckel och fantastisk realism”). Mattias Fyhr, De mörka labyrinterna.
Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel, Lund: Ellerström, 2003, s. 29, 206. Olsson
och Algulin, s. 543f.
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antal uppsatser, främst ur ett receptionsinriktat perspektiv eller som
37
exempel på självbiografisk fiktion.
Tack vare den stora uppmärksamhet som romanerna rönte finns det
ett stort antal recensioner, debattartiklar och intervjuer att ta del av. I min
undersökning har jag främst intresserat mig för detta material som ett sätt
att undvika att uteslutande behöva tala om läsaren i generella termer som
en tänkt, allmängiltig position eller roll. Genom recensionerna har jag fått
tillgång till en mängd olika läsarupplevelser med tillhörande tolkningar
och analyser, vilka både breddat och fördjupat min förståelse för hur
38
romanerna uppfattades i sin samtid. Detta material kan naturligtvis inte
användas för att dra några allmängiltiga slutsatser om hur läsare i gemen
uppfattar Rydbergs romaner, men den månghövdade kritikerkår som
skrivit om sina möten med böckerna har fungerat som kontrast till min
egen läsning. I avhandlingen finns därför många olika läsare: jag själv, som
i skrivande stund läst och arbetat med romanerna i flera år; ett flertal andra
faktiska personer i form av kritiker och debattörer; samt den implicita
39
läsare som romanerna riktar sig till. Förutom dessa läsarkategorier talar
jag dessutom ibland om läsaren på ett allmänt och abstrakt sätt – det vill
säga som en princip i den litterära kommunikationen. Vilken läsare som
för tillfället åsyftas är antingen utskrivet eller framgår av sammanhanget.
Eftersom avhandlingen behandlar ett brett spektrum av frågor, vilka
dessutom undersöks genom två olika genreoptiker, använder jag mig av en
förhållandevis blandad samling forskare och teoretiker. Några spelar dock
än större roll än andra. Paul John Eakins arbete om självbiografi,
jagberättande och personskap utgör grunden för min syn på identiteten
som berättelse. Sandra M. Gilbert och Susan Gubars feministiska
översiktsverk av 1800- och 1900-talets västerländska litteraturhistoria är
av stor betydelse för romananalyserna. Framför allt är deras The
37 Se t.ex.: Jannike Lundgren, ”Att bli sedd bortom orden. Om en kvinnas sökande efter
identitet och tillhörighet i Carina Rydbergs Den högsta kasten”, C-uppsats, Institutionen
för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå universitet, 2001; Hilda Jakobsson,
"’Jag slog honom flera gånger och kysste honom mellan varje slag’" Incest, pedofili,
sadomasochism och gotik i Carina Rydbergs roman Månaderna utan R”, C-uppsats,
Centrum för genusstudier, Stockholms universitet, 2006; Julia Pennlert, ”’Faktion’” eller
’dubbelkontrakt’. En studie av receptionen av Den högsta kasten och Regissören”, Cuppsats, Institutionen för litteraturvetenskap, Göteborgs universitet, 2008; Matilda
Torstensson, ”Fiktionen som verklighet, verkligheten som fiktion. En analys av
gränsupplösningen mellan verklighet och fiktion i Carina Rydbergs Djävulsformeln”, Cuppsats, Institutionen för kultur och kommunikation, Göteborgs universitet, 2010.
38 Till skillnad från Lenemark har jag dock begränsat materialet till att endast omfatta
artiklar publicerade i svenskspråkig dagspress, eftersom jag sökt efter läsare snarare än
velat analysera en medial händelse.
39 Wolfgang Iser förklarar begreppet implicit läsare som ett sätt att förhålla sig till läsarens
närvaro utan att tillskriva denne några individuella egenskaper. Iser understryker att den
implicita läsaren är en konstruktion förankrad i den individuella textens struktur, och
inte ska sammanblandas med en verklig läsare. Se Wolfgang Iser, The Act of Reading. A
Theory of Aesthetic Response, Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1991, s. 34.
13

Madwoman in the Attic central för den diskussion jag för kring kön och
skrivande, och för att förklara att den kvinnliga författarens upplevelse av
en kluven identitet är en överindividuell erfarenhet med djupa historiska
rötter. Vidare används Sigmund Freuds essä ”Das Unheimliche” som
utgångspunkt för utredningen av Rydbergs bruk av gotiken, och Freuds
exempel på kusligheter har också fått styra dispositionen av kapitel tre.
Slutligen fungerar Kelly Hurleys utveckling av begreppet ”abhuman” som
ett nav kring vilket de avslutande två kapitlens resonemang kring
transgression och monstrositet cirklar.

För avhandlingen centrala begrepp
För kommande analyser och slutsatser är följande begrepp av avgörande
betydelse: begriplighet, identitet, genre, paratext, kontrakt och strategi.
Förutom paratext används dessa ord i allmänhet brett och med delvis
mycket olika innehåll, och det är därför på sin plats att kort redogöra för
den betydelse de tillskrivs i detta sammanhang. Denna redogörelse är tänkt
att fungera som en första introduktion av avhandlingens teoretiska
ramverk. Begreppen och den forskning de härrör ur diskuteras och
problematiseras mer utförligt i anslutning till de textanalyser där de
används.
Begriplighet
Begriplighet ska här förstås i sin mest grundläggande form; som det som
uppfattas som intellektuellt ”gripbart”, det vill säga möjligt att förstå och
känna igen. Förbundet med begriplighet är både mening och betydelse.
Enligt Wittgenstein får orden betydelse genom att de används vid ett givet
tillfälle. Utan ett sammanhang är de meningslösa. I Filosofiska
undersökningar myntar Wittgenstein begreppet ”språkspel” för att ringa
40
in hur ordens mening är avhängig det sammanhang i vilket de används.
Även om Filosofiska undersökningar framför allt behandlar hur
subjektet uttrycker och erfar mening, berör Wittgenstein också hur mening
41
skapas och kommuniceras mellan subjekt. Här poängterar han att
meningsfull kommunikation bygger på att de inblandade delar vissa
grundläggande uppfattningar, dels om vad orden betyder och dels hur de
kan eller bör användas: ”Om man ska göra sig förstådd genom språket,
krävs inte bara en överensstämmelse i definitionerna utan också (hur
40 Ludwig Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, Stockholm: Bokförlaget Thales, 1992,
s. 14, § 7, passim.
41 Ibid., s. 104, § 240-242.
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sällsamt detta än kan låta) en överensstämmelse i omdömena.” För att
bli förstådd måste man vara överens med den man talar med om vilket
språkspel som för tillfället gäller. Detta resonemang är överförbart till
skönlitteratur, i det avseendet att den är en form av kommunikation.
Författare och läsare behöver dela vissa grundläggande uppfattningar om
vad de nedskrivna orden betyder och hur grammatiken fungerar, men
också om vilket sammanhang det berättade befinner sig i.
Mening kräver alltså språkliga och sociala överenskommelser för att
kunna kommuniceras och begriplighet etableras. Dessa överenskommelser varierar dock, som alla sociokulturella fenomen, beroende på
tid och plats. Judith Butler skriver i Genustrubbel:
Abstrakt sett är språket ett öppet teckensystem där begriplighet ständigt
skapas och ifrågasätts. Som historiskt specifika organiseringar av språket
framträder diskurserna i pluralis; de samexisterar inom vissa tidsramar och
initierar oförutsägbara och oavsiktliga konvergenser, ur vilka specifika
43
diskursiva möjligheter uppstår.

Med andra ord: vad som anses begripligt styrs av ramen för de strukturer
– diskurser – som omger det som kommuniceras, och dessa strukturer är
såväl tillfälliga som platsspecifika. De är dessutom, liksom alla mänskliga
konstruktioner, relaterade till makt. Begriplighet hänger därför intimt
samman med makt, norm och i förlängningen en överhängande risk för
förtryck och bestraffning när normerna överträds.
I Foucaults efterföljd förstår jag makt som ett ständigt pågående
samspel mellan olika subjekt, ett föränderligt fält av relationer snarare än
44
en enkelriktad rörelse som går från förtryckare till den förtryckta.
Samtidigt kan man inte bortse ifrån att subjekten i detta samspel inte äger
samma möjlighet att påverka relationerna. Ju mer makt en grupp eller
person har, desto större inflytande har den över tillskrivandet av mening,
formandet av meningsskapande relationer och därmed formulerandet av
vad som klassas som begripligt. Enligt Butler kan detta maktspel sägas vara
dubbelverkande – å ena sidan innehåller det disciplinerande och
bestraffande av normavvikare, å andra sidan är delaktighet en

42 Wittgenstein, s. 104, § 242. För en mer ingående analys av Wittgensteins syn på mening
och kommunikation, se Colin McGinn, Wittgenstein on Meaning. An Interpretation and
Evaluation, Oxford: Blackwell, 1987, s. 53ff., 89f.
43 Judith Butler, Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion [1990], Göteborg:
Daidalos, 2007, s. 226.
44 Michel Foucault, Sexualitetens historia. Band 1: Viljan att veta, Göteborg: Daidalos, 2009,
s. 102ff.
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förutsättning för att individen alls ska bli en person. Butler understryker
också könets funktion som en avgörande faktor för hur subjektet
begripliggörs, och skriver i Genustrubbel att ”’personer’ helt enkelt bara
blir begripliga genom att tilldelas genus i enlighet med igenkännliga
46
mönster för genusbegriplighet”. Av den anledningen menar Butler att det
är omöjligt att definiera vad identitet är utan att först utreda relationen
mellan kön, genus och sexualitet ur ett maktperspektiv.
Identitet
I avhandlingen utreds hur Carinas identitet framträder i den skönlitterära
texten, och hur denna (själv)framställning kan förstås som obegriplig eller
bristfällig
utifrån
vanligt
förekommande
föreställningar
om
självframställning i allmänhet och kvinnlig identitet i synnerhet. Som
utgångspunkt används självbiografiforskaren Paul John Eakins teorier
kring jagberättande som förutsättning för identitet, särskilt det
resonemang han för i Living Autobiographically, där han understryker
nödvändigheten av att kunna presentera ett passande och begripligt
47
identitetsnarrativ för att uppfattas (och behandlas) som en person. Eakin
använder begreppet ”personhood” – personskap – för att ringa in den del
av identiteten som innefattar agens, förmåga till både känslor och abstrakt
tänkande, minne och historia. Med personskapet följer en mängd
rättigheter och privilegier kopplade till personens status som autonomt
subjekt. Mänsklighet och personskap går i de allra flesta fall hand i hand, i
det avseendet att de allra flesta människor otvetydigt är personer. Man kan
dock, utifrån Eakins resonemang, argumentera för att det finns undantag.
En människa som på grund av trauma eller sjukdom förlorat stora delar av
sina kognitiva resurser, till exempel vid svåra hjärnskador eller långt
framskriden demens, kan sägas ha ett svagt eller icke-fungerande
personskap.48 Draget till sin spets skulle man kunna beskriva en individ
vars hjärnfunktioner upphört men som hålls vid liv på konstgjord väg som
45 Judith Butler, The Psychic Life of Power. Theories in Subjection, Stanford: Stanford Univ.
Press, 1997, s. 14. Butler skriver: “Power acts on the subject in at least two ways: first, as
what makes the subject possible, the condition of its possibility and its formative occasion,
and second, as what is taken up and reiterated in the subject’s ‘own’ acting. As a subject
of power (where ‘of’ connotes both ‘belonging to’ and ‘wielding’), the subject eclipses the
conditions of its own emergence; its eclipses power with power. The conditions not only
make possible the subject but enter into the subject’s formation. They are made present
in the acts of that formation and in the acts of the subject that follow.”
46 Butler, 2007, s. 67f.
47 Paul John Eakin, Living Autobiographically. How We Create Identity in Narrative,
Ithaca: Cornell Univ. Press, 2008.
48 Eakin, 2008 s. 30, 51. Se även Paul John Eakin, “Introduction: Mapping the Ethics of Life
Writing”, i The Ethics of Life Writing, Paul John Eakin (red.), Ithaca: Cornell Univ. Press,
2004, s. 5f.
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en människa som inte (längre) är en person överhuvudtaget. Personskap
är således, enligt denna definition, något villkorat, något som kan
bedömas, utvecklas, förloras och återvinnas.
Personskap ska alltså inte förstås som synonymt med identitet i
stort, däremot ligger det nära begrepp som ”subjekt” och ”jaget”. Kristina
Hermansson skriver i sin avhandling Ett rum för sig att ”subjekt” och ”jag”
ofta används synonymt i de skandinaviska språken, och att de ”förknippas
med tankar och känslor, med individualitet och individuell
49
handlingsförmåga (agentskap)”. Gemensamt för personskap, subjekt och
jag är således ett fokus på vad man kan kalla ”det inre”, både gällande
individens självuppfattning och för omgivningens tolkning (och värdering)
av individen. Språket blir därför helt avgörande för att ge detta abstrakta
subjekt ett slags form, liksom för att kunna presentera det för andra genom
jagberättande. Samtidigt är det genom jagberättande som subjektet
uppstår, just genom att det görs berättningsbart.
Min utgångspunkt i avhandlingen är det (själv)berättande jaget,
men det innebär inte att andra aspekter av identitet lämnas därhän i
analysen av Rydbergs texter. Den fysiska kroppen i kombination med
könstillhörighet som identitetsbärande faktor spelar en viktig roll för att
förstå hur Carina obegripliggörs såväl inför sin fiktiva omgivning som inför
läsaren. I begreppet identitet finns ett underliggande krav på att vara
identisk med sig själv, det vill säga att vara densamma över tid. I de
analyser som följer visar jag att Carina delvis misslyckas med att uppvisa
en tillräcklig identitet med sig själv, primärt ifråga om kropp och kön.
En av avhandlingens utgångspunkter är att en tillräckligt hög nivå
av begriplighet är en förutsättning för att ett personskap ska kunna
etableras och att identiteten därmed ska uppfattas som fullgod, både i
individens relation till sig själv och i relation till omgivningen. Om det
godtagbara personskapet är en förutsättning för att bli accepterad och
respekterad av andra, så är romangestalten Carina ett talande exempel på
vad konsekvenserna kan bli för den som inte lyckas framstå som begriplig.
Hennes berättelse är i mångt och mycket en berättelse om att alltid bli
betraktad som på något sätt bristfällig, att mötas av oförståelse eller avsky,
och att som en följd av detta bli utesluten, ratad eller bortstött.
Genre
En persons jagberättande sker aldrig i ett vakuum eller i ett neutralt
sammanhang. Omständigheterna – plats, tid, medium, mottagare, och så
vidare – påverkar vilket slags berättelse som anses lämplig, liksom vad som
49 Kristina Hermansson, Ett rum för sig. Subjektsframställning vid 1900-talets slut: Ninni
Holmqvist, Hanne Ørstavik, Jon Fosse, Magnus Dahlström och Kirsten Hammann,
Göteborg: Makadam, 2010, s. 21.
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alls är möjligt att berätta. På så vis kan man tala om olika subgenrer inom
självframställning. Detta leder in på det tredje grundläggande begreppet
för avhandlingen, nämligen genre. Jag använder det genomgående i dess
nutida betydelse: för att skilja mellan olika typer av berättelser utifrån
50
tema, motiv, framställning och stil. De genrer som jag framför allt valt att
fokusera i relation till Rydbergs två romaner är dels kopplade till
självbiografiskt skrivande – självbiografi, självbiografisk roman,
autofiktion – dels till det romantiska och kusliga spår som ständigt finns
närvarande i hennes författarskap, nämligen skräckromantik och gotik.
När jag använder begreppet genre vill jag, i likhet med flera samtida
genreteoretiker, sträva bort från äldre forsknings fokus på typologi och
taxonomi. Att tala om genrer utifrån en grundtanke om förekomsten av
genrekonstituerande verk har den olyckliga följd att efterföljande texter
måste sorteras som antingen plagiat eller undermåliga, eftersom de ju
aldrig kan sägas överträffa det som en gång bestämts vara mall och ideal.
Att tvärtom resonera i termer av evolution eller framåtskridande bär å
andra sidan med sig en risk att hamna i en litteraturens teleologi, som
funnes det ett utstakat mål med varje berättelsetyp. Istället betraktar jag
genre som en underliggande, seglivad struktur, en litteraturens
”grammatik” som i sig är betydelsebärande. Michail Bachtin uttrycker en
liknande grundsyn när han skriver att: ”Genren lever i nuet, men minns
alltid sitt förflutna, sitt ursprung. Den representerar det skapande minnet
51
i den litterära utvecklingens process.” För Bachtin innehåller en genre
52
information om sig själv eftersom den är ett ”objektiv[t] minne”. En
författare behöver inte studera mer än ett par exempel ur en genre för att
kunna använda sig av dess minne eller, för att återknyta till strukturtanken,
53
skriva utifrån dess grammatik. På motsvarande sätt tänker jag mig att en
läsare snabbt kan etablera en förståelse för en specifik genres tradition och
använda genreminnet i läsningen av nya texter.
50 John Frow, Genre, London: Routledge, 2006, s. 55ff.
51 Michail Bachtin, Dostojevskijs poetik, Gråbo: Anthropos, 2010, s.129 (kursivering i
original).
52 Ibid., s. 146.
53 Gary Saul Morson och Caryl Emerson hävdar i sin omfattande studie av Bachtins teoretiska
verk att hans benägenhet att använda organiska metaforer i relation till genrer innebär
att de inte kan betraktas som system, och slår fast: ”Never shaped by design or integrated
as a structure, genres cannot be adequately described as or by a system of rules.” Mikhail
Bakhtin. The Creation of a Prosaics, Stanford: Stanford Univ. Press, 1990, s. 293. Jag är
dock inte övertygad om Morsons och Emersons premiss för slutsatsen; att det skulle
finnas en given motsättning mellan det organiska och det strukturella/systematiska. Inte
nog med att det obestridligen existerar organiska strukturer i naturen, grammatik är
visserligen ett mänskligt konstruerat regelsystem men samtidigt något som (i de flesta
fall) växer fram, omförhandlas och förändras över tid utan en uttänkt design eller planerat
syfte.
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Alastair Fowler skriver i Kinds of Literature att genrer är en
funktionell del i litterär kommunikation; ”they actively form the experience
54
of each work of literature”. Enligt Fowler söker läsaren genrekategorisera
ett verk för att utröna dess mening. Beroende på vilken genre läsaren
bedömer att ett verk tillhör kommer denne alltså att läsa och bedöma det
efter olika premisser. Här spelar dessutom läsarens tidigare erfarenhet och
kompetens in. Särskild förväntan på ett verk baserad på dess
genretillhörighet kräver något slags kännedom om genrens särart och
konventioner, det vill säga att läsaren har tidigare kunskap om vad som
kan sägas vara konstituerande för den specifika genre som åberopas, hur
dess grammatik är uppbyggd, eller – för att tala med Bachtin – vad den
”minns”. Hans Robert Jauss använder begreppet ”horizon of expectations”
– förväntningshorisont – för att beskriva den enskilde läsarens
erfarenhetsbaserade förväntningar i mötet med en ny text. Denna horisont
kan förändras av texter som utmanar tidigare erfarenheter och vidgar
läsarens kunskap om det litterära landskapet. Diskrepansen mellan en
läsares förväntningshorisont och hens intryck av ett nytt verk benämner
Jauss ”estetiskt avstånd”. Detta avstånd kan, rimligen beroende både på
dess storlek och på den individuella läsarens förmåga att överbrygga det,
generera så vitt skilda reaktioner som förtjusning, avvisande eller
55
förvirring.
Eftersom en av denna avhandlings grundläggande hypoteser är att
det som skaver och stör i Rydbergs romandiptyk är att hon på ett försåtligt
vis aktiverar flera olika genreförväntningar hos läsaren, är det nödvändigt
att också tala om genre som något som kan överskridas, korsas och
kombineras. Fowler argumenterar för användningen av Wittgensteins
begrepp ”familjelikhet” som alternativ till typologiska kategoriseringsmodeller. Familjelikhet lämpar sig väl för att beskriva litterära genrer,
menar Fowler, och förklarar analogin:
Representatives of a genre may then be regarded as making up a family
whose septs and individual members are related in various ways, without
56
necessarily having any single feature in common by all.

54 Alastair Fowler, Kinds of Literature. An Introduction to the Theory of Genres and Modes,
Oxford: Clarendon P., 1982, s. 38.
55 Hans Robert Jauss, Toward an Aesthetic of Reception, Brighton: Harvester, 1982, s. 25:
“If one characterizes as aesthetic distance the disparity between the given horizon of
expectations and the appearance of a new work, whose reception can result in a ‘change
of horizons’ through negation of familiar experiences or through raising newly articulated
experiences to the level of consciousness, then this aesthetic distance can be objectified
historically along the spectrum of the audience’s reactions and criticism’s judgment
(spontaneous success, rejection or shock, scattered approval, gradual or belated
understanding).”
56 Fowler, s. 41ff.
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Jag ansluter mig till Fowlers tanke att en genredefinition inte kan
formuleras utan att genast motbevisas, och att alla system för
kategorisering därför är dömda att kullkastas. Familjelikhet som metafor
för genre leder dock, vilket Fowler också skriver, till att verk inom samma
genrefamilj inte behöver dela en enda egenskap. Frågan är då om en sådan
syn på genre är förenlig med idén om genre som meningsskapande för
läsaren. Kritiker av familjelikhet som grund för genreteori menar att den i
förlängningen tömmer genrebegreppet på mening. John Swales
konstaterar till exempel att genreteorier som utgår ifrån familjelikhets57
begreppet kan få vad som helst att likna vad som helst.
I ”Our Vampires, Our Neighbours” argumenterar Ken Gelder för att
genrer har ett slags integritet samtidigt som de befinner sig i ständig
rörelse. Fokus i Gelders artikel ligger visserligen på vampyrfilm, men hans
inledande, mer allmänt hållna resonemang kring genrer är fruktbara även
för detta arbete. Gelder liknar genreutveckling vid hur ett grannskap
förändras över tid, men ändå kan sägas vara samma område:
New arrivals – new traits or characteristics – move in, while older
inhabitants move out, some stay for a long time, as residues or relics, while
others are transient, fleeting, emergent, staying for a moment then leaving
58
(with) barely a trace.

Liknelsen är givande som utgångspunkt för avhandlingens avslutande
diskussion om genrehybriditet, eftersom den ger en möjlighet att förena
till synes motsatta föreställningar om genrer. Enligt Gelder uppfattar vi i
dagsläget genrer som på samma gång vertikala och horisontella, rena och
förorenade, monogama (i betydelsen att de äger någon form av lojalitet till
sin natur och sina traditioner) och promiskuösa (eftersom de ständigt
korsbefruktas med andra traditioner och därmed riskerar sina egna
59
särdrag och i förlängningen sin egen existens).
Det finns dock ett problem med Gelders resonemang. Även om han
inte själv tycks vilja lägga några värderingar i sin redogörelse är det svårt
att inte, om än ofrivilligt, tillskriva rent (”pure”) ett högt värde och
förorenat (”contaminated”) ett lågt. Beskrivningen riskerar därmed att
implicit placera idealet om stabila, obesmittade genrer högre än tanken på
ett dynamiskt, föränderligt samspel mellan olika stildrag. Mina
invändningar till trots vill jag hålla fast vid Gelders grannskapsmetafor
57 John Swales, Genre Analysis. English in Academic and Research Settings, Cambridge:
Cambridge Univ. Press, 1990, s. 51.
58 Ken Gelder, “Our Vampires, Our Neighbours”, i Speaking of Monsters. A Teratological
Anthology, Caroline Joan S. Picart och John Edgar Browning (red.), New York: Palgrave
Macmillan, 2012, s. 29.
59 Ibid.
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som ett fruktbart sätt att tänka kring och förhålla sig till genrebegreppet.
Genre blir på så sätt en plats, ett litterärt postnummer snarare än en strikt
form eller ett modus. Liksom en persons upplevelse av sin boendesituation
påverkas av vilka grannar som bor i husen intill påverkas också texterna i
en genre av vilka nya texter som ”flyttar in” och ”ut” ur genrekvarteret.
Varje invånare i ett grannskap påverkar grannskapet som helhet och
därmed alla andra invånare. Relationerna mellan grannarna uppstår i en
samtidighet som påverkar alla parter oavsett texternas tillkomstår, utan att
genren för den skull görs omedveten om sin historia. På detta sätt
omintetgörs (åtminstone delvis) möjligheten att upprätta en kronologisk
hierarki av verk inom samma genre, oavsett om den utgår från en typologi
baserad på genregrundande verk eller från en evolutionstanke.
Paratext, kontrakt och strategi
Läsarens möte med en text börjar inte med avkodningen av det första ordet
på första sidan; textens inramning skickar signaler om dess innehåll redan
innan själva läsningen inletts och inverkar på tolkningen av den. Under och
efter läsningen tillkommer ytterligare information om textens
beskaffenhet, vilket vidare påverkar läsaren. Litteraturteoretikern Gérard
Genette myntade begreppet paratext för att beteckna olika former av
60
sådan inramning. I skönlitteraturens fall omsluts texten rent fysiskt av
bokens omslag med titel, författarens namn, eventuella bilder, citat ur
recensioner, baksidestext och författarfotografi, et cetera. Innanför
pärmarna förekommer i vissa fall dessutom för- och/eller efterord,
61
illustrationer, fotnoter och så vidare. Till denna fysiska inramning kan
också läggas vad Poul Behrendt kallar paratexter med ”begivenhedstilknytning”; det vill säga författarporträtt och -intervjuer före och efter
utgivningen samt recensioner och anmälningar (de senare kan naturligtvis
62
påverkas av de förra, vilket var tydligt i Rydbergs fall). Paratexten utgör,
enligt Genette, inte en skarp gräns utan en tröskel; en förhandlingszon där
läsaren vägleds i utformandet av sina förväntningar; ”at the service of a
63
better reception for the text and a more pertinent reading of it".
Man kan förvisso diskutera huruvida det är möjligt att värdera vad
som är en ”bättre” eller ”mer relevant” läsning än en annan, och ur vems
60 Gérard Genette, Paratexts. The Thresholds of Interpretation, Cambridge: Cambridge
Univ. Press, 1997.
61 I Paratexts formulerar Genette en omfattande lista över paratextuella element, vilken
inkluderar alltifrån val av den fysiska bokens format, typsnitt, typografi och
papperskvalitet, till förlagets eventuella reklam för boken och författarens offentliga och
privata kommentarer om den, m.m.
62 Poul Behrendt, Dobbeltkontrakten. En æstetisk nydannelse, København: Gyldendal,
2006, s. 28 (kursivering i original).
63 Genette, 1997, s.2
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perspektiv en sådan värdering i så fall ska göras, men Genettes
huvudpoäng är av stor vikt för den följande undersökningen av Rydbergs
verk. Paratexten används av författare och förlag för att läsaren ska möta
texten på ett visst sätt, för att uppmuntra en särskild läsart och tolkning.
Men om paratexten väcker förväntningar som sedan inte infrias, eller om
texten visar sig innehålla något som paratexten hemlighåller, kan läsaren
reagera med att känna sig lurad. En stark men missvisande paratext kan
också göra att texten upplevs som bristfällig eller obegriplig. I kapitel 1
presenterar och diskuterar jag Den högsta kastens och Djävulsformelns
paratexter utförligt, för att utreda vilka förväntningar som kan tänkas
väckas hos Rydbergs läsare.
Nära knutet till paratext-begreppet är idén om ett kontrakt mellan
författare och läsare. I Dobbeltkontrakten skriver Behrendt att den mest
grundläggande kontraktstypen är utformad på ett av två sätt. Antingen
behandlar det som berättas något som skett i verkligheten, vilket kan
stödjas eller bevisas med hjälp av oberoende, empiriska källor. Eller så är
berättelsen uppdiktad och utan verklighetsgrund, och frågan om
64
anknytning till verkligheten är därför irrelevant för läsningen. Läsarens
möjlighet att uppfatta vilket kontrakt författaren vill ingå är avgörande för
att den självbiografiska pakt mellan läsare och författare som Philippe
65
Lejeune beskriver i Le Pacte autobiographique ska komma till stånd.
Också genretillhörighet utgör ett slags kontrakt, åtminstone om det tydligt
66
signalerats i paratexten.
Lägger man samman paratext, genretillhörighet, kontrakt och
tänkbara förväntningshorisonter för Den högsta kasten och
Djävulsformeln framträder en motsägelsefull bild. Böckerna ramas in av
sina enskilda, materiella paratexter, men är samtidigt inbäddade i en
gemensam kontext i form av en offentlig, intensiv litteraturdebatt. De
intertextuella referenserna kopplar dessutom samman romanerna med
Rydbergs tidigare produktion och laddar på så sätt hennes övriga verk med
en paratextuell verkansmöjlighet. Paratexterna pekar mot sinsemellan
oförenliga kontrakt: å ena sidan ett tydligt artikulerat självbiografiskt
kontrakt, å andra sidan ett fiktionskontrakt, vilket i sin tur ytterligare
kompliceras av att det pekar mot olika genrer. Den läsare som försöker
upprätthålla sin del av den skönlitterära pakten behöver därför gång på
64 Behrendt, s. 19.
65 Le Pacte autobiographique är tyvärr inte översatt till svenska, och inte heller i sin helhet
till engelska. Jag använder mig primärt av det längre utdrag ur boken som publicerats i
engelsk översättning i On Autobiography, vilken består av ett urval av Lejeunes teoretiska
arbeten om självbiografiskt skrivande: Philippe Lejeune, On Autobiography,
Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1989. Lejeunes teori om den självbiografiska
pakten behandlas utförligt i kapitel 1.
66 Med detta inte sagt att jag menar att en sådan skiljelinje går att dra upp, annat än i
teoretiska resonemang.
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gång justera sin förväntningshorisont. Det estetiska avstånd som Jauss
beskriver kan därmed tänkas växa på ett oöverskådligt sätt för vissa läsare,
vilket i sin tur uppmuntrar eller framtvingar ständiga omförhandlingar av
kontraktet.
De kontraktsbaserade teoretiska modellerna utgår ofta från
författaren som den aktiva parten medan läsaren riskerar att framför allt
betraktas som passiv mottagare utan större agens. För att öppna för en mer
dynamisk syn på läsarens möjlighet att välja läsart använder jag mig av
begreppen strategi och strategisk läsning, vilka utreds grundligt i kapitel
1. En strategisk läsning karaktäriseras av att läsaren i mötet med texten
medvetet justerar sin förväntningshorisont i syfte att pröva den mot en
särskild genre eller stil. Målet med den strategiska läsningen är inte att
kategorisera texten, utan att undersöka den utifrån ett specifikt, medvetet
valt perspektiv.

Rättssalen och labyrinten som analysverktyg
I Barnbokens form redogör Vivi Edström för några av de centrala
grundstrukturerna i barnboken, vilka hon benämner handlingsmönster.
De flesta av de mönster som Edström behandlar – vandringen, resan,
rymningen, sökandet och bovjakten – betecknar olika typer av
67
rörelsebetonade förlopp. Edström poängterar särskilt att mönstret ”hem68
uppbrott-äventyr-återkomst” är en betydelsefull struktur för barnboken.
Grundprincipen i Edströms resonemang påminner mycket om hur jag
arbetat med Rydbergs diptyk för att få syn på betydelsebärande mönster.
De romaner som är föremål för min undersökning har dock inte en lika
linjär och kronologiskt inriktad komposition som den Edström beskriver.
Av den anledningen har jag anlagt ett spatialt snarare än ett temporalt
perspektiv på texten, det vill säga använt mig av platser istället för förlopp
för att avtäcka handlingsmönster och rörelser. I analyskapitlen används
två spatiala tankefigurer för att undersöka texten. De tankefigurer jag
arbetar med – självbiografins rättssal och den gotiska labyrinten – är
medvetet hämtade ur de genrer som är centrala för avhandlingen. Inom
respektive genre används dessa två platser ofta som centrala motiv och
teman, och i mina analyser visar jag att de förekommer på denna nivå
också i Rydbergs romaner.
Valet av ett rumsligt fokus innebär dock inte att temporala aspekter
av verken lämnas därhän, eller att jag menar att tiden saknar relevans för
förståelsen av dem. Tvärtom spelar den icke-linjära kronologi som
67 Vivi Edström, Barnbokens form, Göteborg: Stegeland, 1980, s. 13, 29-44.
68 Ibid., s. 25, 46.
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Rydberg arbetar med en central roll för hur (o)begriplighet uppstår i
texten. Att föreställa mig berättelsen som en plats snarare än ett förlopp
har dock motverkat lockelsen att falla in i förväntningar om en könad,
normativ progression. Istället har andra sorters rörelser än den längs med
en linjär tidsaxel blottlagts, både hos Carina och hos en tänkt läsare.
Genom användningen av spatiala tankefigurer förändras också bilden av
de två huvudverkens relation till Rydbergs övriga skönlitterära produktion,
i och med att intertextuella referenser betraktas som förbindelser mellan
olika topos snarare än som tillbakablickar mot förflutna berättelser och
livshändelser, eller som återanvändning av tidigare teman eller motiv. De
platser, händelser och gestalter som återkommer i författarskapet
behandlas som jämbördiga textuella positioner eller lägen som läsaren kan
besöka. Därmed blir det inte heller relevant att behandla Rydbergs tidigare
romaner utifrån eventuella föreställningar om, eller förväntningar på,
konstnärlig progression eller utveckling.

Disposition
Avhandlingen består av två delar, i vilka Den högsta kasten och
Djävulsformeln analyseras först som självbiografiska romaner/autofiktioner och sedan som romaner influerade av gotiken. Varje del inleds
med en mer detaljerad disposition, där huvuddragen i argumentation och
analys presenteras. Verken undersöks sedan med rättssalen respektive
labyrinten som spatiala tankefigurer för att å ena sidan utröna hur Rydberg
konstruerat sitt narrativ och hur det påverkar läsningen, å andra sidan följa
den litterära gestalten Carinas rörelse i dessa rum.
Genom att läsa texterna ur två skilda perspektiv vill jag försöka
förstå Carina och lyfta fram särskilda, genrespecifika aspekter hos verken,
men också avtäcka vilka teman och frågor som dyker upp i båda
läsningarna. De två primära delarna samverkar och berikar varandra
genom att Carina studeras mot bakgrund av två sinsemellan olikartade
genretraditioner. Ingen av analyserna är därför mer ”rätt” än den andra –
avhandlingens syfte är inte klassifikatoriskt – utan belyser istället hur textoch karaktärstolkning påverkas av läsarens förväntningshorisont. De två
separata läsningarna medför att vissa nyckelscener analyseras i båda
delarna utifrån den roll de spelar för den läsart som för tillfället är aktuell.
Jag har valt att låta resonemanget styra citeringstekniken, vilket ibland
resulterar i att samma stycken eller partier återges på flera olika ställen i
avhandlingen. På så sätt påminner min text lite om Rydbergs, vars
romaner i hög grad präglas av upprepande. Min tanke har dock varit att
avhandlingens två delar ska kunna läsas förhållandevis fristående från
varandra, beroende på läsarens intresseområde.
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Avhandlingens slutkapitel inleds med en sammanfattning av de
tidigare kapitlen. Jag övergår sedan till att diskutera några frågor som
aktualiserats i båda läsningarna, vilka alla hänger samman med olika
former av obegriplighet och hur obegriplighet produceras. Slutligen
presenterar jag en jämförande analys, i vilken Carinas sätt att hantera
dikotomin författare/kvinna kontrasteras mot andra kvinnliga författares
behandling av samma problematik. Den komparativa, kvinnohistoriskt
medvetna samläsningen illustrerar kontextens betydelse för vad och vem
som klassas som begriplig.
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Del 1
Som om sann

A word after a word
after a word is power.
Margaret Atwood, ”Spelling”

27

I denna avhandlingsdel närmar jag mig Den högsta kasten och
Djävulsformeln som två halvor av ett självbiografiskt litterärt projekt. Det
är just i relation till den självbiografiska romantraditionen som de vanligen
läses, värderas och analyseras, vilket är naturligt eftersom texterna både
omges av och innehåller starka självbiografiska genremarkörer. Alla dessa
markörer, från Rydbergs uttalanden i förhandsintervjuer via information
på bokomslagen till de tydliga biografiska likheterna mellan författare och
huvudperson, leder och lockar läsaren att uppfatta böckerna som, om inte
objektivt sanna, så åtminstone subjektivt uppriktiga och med definitiv
verklighetsanknytning. Jag har alltså anpassat min förväntningshorisont i
avsikt att undersöka det av författare och förlag föreslagna läsarkontraktet.
Man kan därför säga att jag utifrån den självbiografiska romanens
särskilda villkor försöker följa en tänkt läsares möjligheter att
begripliggöra verken och den person som porträtteras.
Avhandlingsdelen består av två kapitel. Kapitel 1 behandlar primärt
de sätt på vilka läsaren uppmuntras att anlägga en självbiografisk läsart,
och hur detta medför specifika förväntningar på framställning, koherens,
innehåll och moral för att berättelse såväl som huvudperson ska uppfattas
som begripliga. Efter en inledande analys av böckernas paratexter ger jag
en teoretisk bakgrund till begreppet kontrakt som metafor för förhållandet
mellan författare och läsare. Likheterna mellan självbiografiskt skrivande
och vardagligt ”jag-berättande” som subjektsskapande handling etableras
sedan, med stöd av framför allt Paul John Eakins forskning. På detta följer
en kortare genomgång av hur relationen mellan själv-/biografi och fiktion
har beskrivits teoretiskt, vilket dels visar på svårigheten med att göra
sådana gränsdragningar och dels tjänar som belysande exempel på olika
sätt att närma sig litteratur med det ena benet i fiktionen och det andra i
levd erfarenhet. I kapitlets avslutning återvänder jag till kontrakts-tanken
och den senare forskning som öppnat för teorier kring dubbla eller
parallella kontrakt. Jag presenterar här min kritik av kontraktet som idé
och argumenterar istället för det alternativa begreppet strategi, vilket
öppnar för en mer aktiv och rörlig läsarroll.
Största delen av kapitel två består av en närläsningsbaserad analys
av de två romanerna, i vilken de ställs i relation till rättegången som
retorisk förebild. Som tidigare nämnts behandlas romanerna som delar av
samma berättelse och jag väljer därför att inte skilja dem åt i min
undersökning. Kapitlet inleds med en övergripande beskrivning av hur och
varför rättegången använts som modell i litterärt jagberättande, samt vilka
olika roller med tillhörande talakter som rättssalen både tillåter och kräver.
I läsningen följer jag sedan berättarjaget Carina i hennes rörelser mellan
olika positioner i denna metaforiska rättssal. Analysen visar att den skuld
som den iscensatta rättegången har att fördela ansvar för är oupplösligt
förbunden med kön och sexualitet. Carinas oförmåga att förena
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författarskap och kvinnoliv på ett sätt som gör henne begriplig för sig själv
och andra är berättelsens smärtpunkt och kärna. Runt denna kretsar
beskrivningar av svek, våld och övergrepp, vilka omväxlande används som
försvarstal, bekännelser och anklagelser. Jag argumenterar slutligen för att
Carinas ständiga byten av positioner tvingar även läsaren att röra sig i den
fiktiva rättssalen och på så sätt ofrivilligt justera sin tolkning.
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Kapitel 1 – På tröskeln
_____________________________________

Paratext – förpackningar och förhoppningar
Framsidan av boken Den högsta kasten täcks av ett fotografi föreställande
en svartklädd, bararmad kvinna som sitter och röker vid en bardisk. Inga
andra människor syns på bilden, och hennes ensamhet understryks av att
stolarna i bakgrunden är uppställda på borden. Hon stödjer huvudet med
ena handen och har blicken förlorad i fjärran, riktad mot en obestämd
punkt strax under takhöjd. Hon tycks vara omedveten om fotografens
närvaro. Kvinnan är Carina Rydberg. Fotot är taget från sidan, lite
uppifrån, och är en aning kornigt, som om motivet fångats i flykten eller av
en slump. Christian Lenemark jämför fotot med en bild från en dold
69
övervakningskamera. Det är ett fotografi som vid första anblick ser äkta
ut, närmast dokumentärt. Det är det naturligtvis inte. Omslaget är en
noggrant planerad, iscensatt och bearbetad tablå, framställt med
intentionen att väcka just associationer till autenticitet hos betraktaren –
den presumtiva läsaren.
Gérard Genette förklarar i Paratexts att textens inramning, dess
paratext, utformas för att förmedla lämplig information om dess innehåll
och art. Paratexten kan, enligt Genette, delas upp i två delar. Den första –
peritexten – delar samma plats som texten, det vill säga att de är fysiskt
förbundna med varandra. Till peritexten hör titel, bokomslaget med alla
70
dess beståndsdelar, format, illustrationer, för- och efterord, et cetera.
Den andra delen – epitexten – befinner sig på avstånd från texten, och
utgörs av offentliga eller privata uttalanden av författaren, förlaget eller en
godkänd tredje part. Genette nämner bland annat författarintervjuer,
dagboksanteckningar och marknadsföring som exempel på epitexter. Den
högsta kastens omslagsfotografi bidrar alltså till verkets paratext och
tillhör, mer specifikt, dess peritext.
Syftet med paratexten är att uppmuntra vissa förväntningar hos
läsaren och försöka förhindra andra. Omslaget till Den högsta kasten
motverkar exempelvis förväntningar om en berättelse som riktar sig till
barn, som utspelar sig på 1700-talet eller som är skriven i någon av de mer
fantastiska genretraditionerna. Just det specifika verkets genretillhörighet
kan med fog sägas vara en av de mest grundläggande bitar information som
parattexten, och i synnerhet peritexten, förmedlar. Inte minst
utformningen av populärlitteraturens omslag vittnar om vilken roll textens
69 Lenemark, 2009, s. 37.
70 Genette, 1997, s. 4f.
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omedelbara inramning spelar för att effektivt skapa förväntan och
beredskap hos läsaren för vilken sorts text som väntar mellan pärmarna –
val av typsnitt, layout, bilder och färger är gjorda för att bokköparen eller
biblioteksbesökaren snabbt ska kunna skilja fantasy från deckare, science
fiction från chick lit.
Förutom omslagets utformning, vars information är av en mer
implicit, symbolisk karaktär, förekommer också ibland en uttrycklig
genrebeteckning på framsidan. Genette skriver att en sådan beteckning
måste anses som officiell, och att ingen läsare ”rättfärdigt” kan säga sig
vara omedveten om, eller bortse från denna benämning, även om hen inte
71
känner sig tvingad att hålla med om den. Att en bok till exempel försetts
med beteckningen ”roman” på omslag och/eller försättsblad ska, enligt
Genette, ses som information från författaren eller förlaget, dels om
intention (”’I look on this work as a novel’”) dels om ett val (”’I decide to
72
assign the status of novel to this work’”). Denna subjektivitet i intention
och val ligger i linje med Genettes grundsyn rörande paratextens funktion
och möjlighet att styra läsaren, alltså att den har kraft att locka, stödja och
peka mot vissa läsningar (om omvänt avstyrka andra), men att den inte
kan tvinga fram samma tolkning hos alla läsare.
Den högsta kasten är inte försedd med någon genrebeteckning på
framsidan, endast titel, författare och förlag anges. På baksidan beskrivs
den som ”en hänsynslöst öppet självbiografisk berättelse om passion och
svek, besatthet och skam, makt och maktlöshet”. I sin detaljerade analys
av Den högsta kastens omslag fokuserar Lenemark uteslutande de många
signaler som lockar och leder läsaren att uppfatta boken som just en
självbiografisk text. Han menar bland annat att ”[e]ftersom Den högsta
kasten i övrigt saknar genrebeteckning får omslagsfotografiet funktionen
av att skapa och bygga upp en förväntan om att vad som komma skall – det
vill säga boken Den högsta kasten – ska betraktas som oförmedlad
73
verklighet”. Det är emellertid möjligt att tolka omslaget på ett mer
tvetydigt sätt. Just avsaknaden av genrebeteckning kan i det här fallet ses
som ett tecken på textens obestämbarhet. (Det bör dock nämnas att
pocketutgåvans framsida försetts med en indirekt genrebeteckning. Där
citeras nämligen kulturskribenten Maria Schottenius: ”Jag har aldrig läst
en så självutlämnande roman.” Den högsta kasten gavs ut som pocket
redan samma år, och många av läsarna mötte alltså en paratext som pekar
åt ett delvis annat håll än originalutgåvans.)

71 Genette, 1997, s. 94.
72 Ibid., s. 95.
73 Lenemark, 2009, s. 37.
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Själva titeln – ”Den högsta kasten” – ger heller inga direkta signaler
om ett självbiografiskt innehåll, till skillnad från titlar som innehåller
tydliga genremarkörer som ”liv”, ”minnen”, ”jag”/”mig”/”min”/”mitt” eller
74
till och med genrebegrepp som ”självbiografi” eller ”memoarer”.
Baksidestextens något vaga beskrivning är slutligen en möjlig indikation
på att läsaren har anledning att vara lite på sin vakt. Den benämns alltså
inte som en roman men inte heller som en självbiografi, utan som en
”självbiografisk berättelse”. Vad innebär den etiketten? Vad är det för slags
förväntan som ska väckas hos läsaren, och vilka krav ska uppfattas som
rimliga att ställa på texten? Bokens omslag uppmanar visserligen läsaren
att ställa in sig på en självbiografisk text, men aktar sig samtidigt noga för
att slå fast att den är en självbiografi. Däremellan finns onekligen en viss
skillnad – självbiografin är bara en av många etablerade former för att
berätta om sig själv i litterär form. Som vi ska se längre fram tenderar
självbiografiska texter som faller utanför ramarna för den traditionella
självbiografin att skapa visst huvudbry för såväl läsare som litteraturteoretiker.
Medan Den högsta kasten paketerades och marknadsfördes som en
av författaren självupplevd berättelse fick Djävulsformeln en tydligt
annorlunda inramning. Rydbergs porträtt förekommer denna gång inte på
bokens framsida, vilken pryds av en rocka och en dykare i mörkblå siluett
mot en ljusblå, mönstrad bakgrund. Ett konventionellt (om än markant
blåtonat) författarfotografi finns dock på en av omslagets innerflikar. Den
måhända mest avgörande skillnaden böckerna emellan är att medan Den
högsta kasten saknade genrebeteckning blev Djävulsformeln försedd med
75
epitetet ”roman” på framsidan. I baksidestexten förekommer dessutom
ordet två gånger: ”Efter Den högsta kasten återkommer Carina Rydberg
med en ny och ännu mer självutlämnande roman. [---] Med
Djävulsformeln har Carina Rydberg än en gång skrivit en djärv roman där
hon utmanar både sig själv och sina läsare.”
Djävulsformelns baksidestext knyter alltså inte bara bestämt
samman de två verken; genom uttrycken ”en ny […] roman” och ”än en
gång skrivit en […] roman” likställs de, och därigenom förs Den högsta
kasten in i romanfacket så att säga i efterhand. Genom att upprepa ordet
”roman” uppmuntrar Djävulsformelns paratext läsaren att behandla
texten som fiktion, samtidigt som den explicita sammankopplingen med
Den högsta kasten komplicerar frågan om genretillhörighet för båda
74 Se: Lejeune, 1989, s. 14. Lejeune menar att titlar som ”Berättelsen om mitt liv” etc. är ett
sätt att implicit etablera identitet mellan författare, berättare och protagonist, och
följaktligen genrebestämma texten som självbiografisk.
75 Denna genrebeteckning förekommer dock inte på pocketutgåvans framsida.
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verken. Frågan om vilka förväntningar som egentligen ska väckas hos den
presumtiva läsaren kan således svårligen besvaras med en enda
genrebeteckning – inget av omslagen ger något entydigt besked, och lagda
sida vid sida motsäger de dessutom varandra ifråga om vilken eller vilka
76
genre/r de egentligen tillhör.

Pakter och kontrakt
I sin inflytelserika bok Le Pacte autobiographique [”Den självbiografiska
pakten”] lyfter Philippe Lejeune särskilt fram användandet av ”roman”
som undertitel som ett exempel på ”fiktionsförsäkran”, en försäkran som
tillsammans med icke-identitet i namn mellan författare och huvudperson
77
utgör vad han kallar den fiktionella pakten. Lejeune ställer den fiktionella
pakten som motsats till den självbiografiska dito och drar på så sätt upp
tydliga gränser mellan fiktion och självbiografi, som han definierar som
”[en] retrospektiv prosaberättelse skriven av en verklig person om hans
egen existens med fokus på hans individuella liv, och framför allt på
78
historien om hans personlighet”.
För att skilja självbiografin, biografin och romanen från varandra
konstruerar Lejeune ett skenbart enkelt rutschema där genreangivelse och
personnamn används som de avgörande faktorer som sorterar texter.
Beroende på genreangivelse och hur namnen på författare, berättare och
huvudperson överensstämmer ger schemat olika utfall: biografi,
självbiografi eller roman. Men schemats prydlighet motsägs av det faktum
att det innehåller två tomma rutor, vilka har kommit att bli platser för
intensiv debatt. Lejeune själv menar att de tomma rutorna representerar
”osannolika” respektive ”omöjliga” texter: i det första fallet texter i vilka
det föreligger ett självbiografiskt namnkontrakt samtidigt som
genreangivelsen är fiktion, i det andra fallet texter som kombinerar en
självbiografisk genreangivelse med en huvudperson vars namn är ett annat
än författarens.
Sedan utgivningen av Le Pacte autobiographique har dock
författare, litteraturvetare och teoretiker hjälpts åt att fylla de tomma
rutorna med en mängd ”osannolika” och ”omöjliga” texter. Lisbeth Larsson
påpekar till exempel att en stor del av 1970-talets svenska självbiografiska

76 Går man till Bonniers hemsida och deras författarpresentation av Rydberg kategoriseras
både
Den
högsta
kasten
och
Djävulsformeln
som
romaner.
Se
http://www.albertbonniersforlag.se/Forfattare/R/carina-rydberg, avläst 2015-10-15.
77 Lejeune, 1989, s. 14f.
78 Lejeune, 1975, s. 14, min översättning.
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verk skrivna av kvinnor hör hemma i någon av Lejeunes tomma rutor. 79
Faktum är att den förstnämnda tomma rutan, i vilken fiktion och
självbiografiskt namnkontrakt kombineras, visat sig utöva en så stark
dragningskraft på författare att den vid det här laget närmast svämmar
över av texter. Det som för Lejeune framstod som osannolikt utvecklade
sig till att bli en litterär trend, en texttyp som av vissa sorterats som en
subgenre till självbiografin, av andra kallats ett slags blandform av
självbiografi och (meta)roman och åter andra föredragit att beskriva som
en ”skrivpraktik” snarare än en genre.80 Att denna texttyp allmänt beskrivs
i termer av mellanting, hybrid, korsning, et cetera, har säkerligen bidragit
till att den har ovanligt otydliga gränser, att det myntats så många namn
för den och att samma begrepp använts parallellt men med mycket olika
definitioner.
Enligt Lejeune är biografiska och självbiografiska texter, i motsats
81
till alla former av fiktion, referentiella texter. Liksom naturvetenskap och
historieskrivning gör de anspråk på att förmedla information om en
verklighet utanför texten, och därmed också möjliggöra verifieringstester.
Här infinner sig omedelbart ett problem: Hur är det möjligt att verifiera en
människas beskrivning av ett inre förlopp, av tankar, känslor, drömmar?
Lejeunes svar är att självbiografin ”tells us precisely […] what it alone can
82
tell us”, det vill säga att den förmår berätta om just det inre förlopp som
annars är dolt för andra. Den särskilda referentiella pakt som upprättas
mellan den självbiografiske författaren och dennes läsare medför
visserligen att textens innehåll inte kan kontrolleras på samma sätt som
andra referentiella texter, men innebär också att författaren förväntas
berätta sant utifrån vad som är möjligt. På så sätt uppstår en
överenskommelse mellan författare och läsare: den ena föresätter sig att
hålla sig till sanningen, den andra att acceptera att denna sanning är
subjektiv och möta berättelsen med tillit. Av detta följer, menar Lejeune,
83
att man kan tala om den självbiografiska genren som kontraktbaserad.
Det självbiografiska kontraktet artikulerades uttryckligen av
Rydberg själv i samband med utgivningarna. ”Eftersom jag inte fingerat

79 Lisbeth Larsson, ”Självbiografi, autofiktion, testimony, life writing”, i Tidskrift för
genusvetenskap, nr 4 2010, s. 13f.
80 Kerstin Munck, Att föda text. En studie i Hélène Cixous författarskap, Eslöv: B. Östlings
bokförlag Symposion, 2004, s. 83.
81 Se även Paul John Eakin, Touching the World. Reference in Autobiography, Princeton:
Princeton Univ. Press, 1992.
82 Lejeune, 1989, s. 22.
83 Ibid., s. 29.
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namnen har jag fråntagit mig rätten att fabricera”, menade hon till exempel
i en intervju 1997.84 Tre år senare uttryckte hon sig på ett likartat sätt:
– Det krav jag ställer på mig själv när jag skriver på det här sättet, det är att
jag inte ska ljuga om andra människor. Detta sanningskrav försvinner om
jag plötsligt börjar fingera namnen på folk. Då skulle jag kunna skriva vad
fan som helst om dem och det vore ändå juridiskt oantastligt.85

Rydberg gjorde med andra ord tydliga referentiella anspråk i Den högsta
kastens och Djävulsformelns epitexter (framför allt i intervjuer), och tog
på sig rollen som sanningssägare. Förlaget laddade också peritexterna med
86
referentiella markörer. Läsarna uppmanades således att tro på det de
läste. Viktigt är dock att hålla isär det som kommunicerades av Rydberg i
media (epitexten), det som signalerades på omslaget (peritexten), det
romanerna själva uttrycker och vad som sades i offentligheten av kritiker
och debattörer. Även om verken kan ha uppfattats som svåra att separera
från de uppmärksammade litteraturdebatterna – debatten efter Den
högsta kasten spelar dessutom en viktig roll för handlingen i
Djävulsformeln – vill jag inte gå så långt som att behandla offentligt samtal
och skönlitterär text som delar av samma verk, eller ens värdera dem som
likvärdiga utsagor. Däremot menar jag att läsarkontraktet, och därmed
kritikers och recensenters inställning i mötet med den skönlitterära texten,
i hög grad utgjordes av epitextuell förhandsinformation i form av bland
annat författarintervjuer.
Att tala om sanning, som Rydberg öppet gjorde, innebär att också
öppna för lögnens möjlighet. Lejeune går så långt som att hävda att
självbiografin är en genre av allt eller inget och att allt som skrivs under ett
87
självbiografiskt kontrakt och som inte är fakta per definition är lögn. En
självbiografisk författare kan, till skillnad från en författare av fiktion, bli
anklagad för (och till och med belagd med) att fara med osanning. Man
behöver inte leta länge eller långt bak i tiden för att hitta inhemska
exempel: Gunnar Myrdals hårda fördömande av sonens Jan Myrdals
uppväxtskildring; den bittra fejden mellan Anna Wahlgren och Felicia
Feldt; Carin Evanders rasande angrepp på sin far, författaren Per Gunnar
Evander, i dagspressen handlade alla om huruvida de texter som skrivits
och publicerats var lögn eller inte. I Norge skrev fjorton av Karl Ove
84 Annelie Jordahl, ”Här är mitt liv”, Dagens Nyheter, 2/3 1997.
85 Cecilia Hagen, “Huka er gubbar, nu laddar hon om!”, Expressen, 19/10 2000.
86 Se t.ex. baksidestexten till Den högsta kasten: ”Det är den sortens bok som brukar komma
ut tjugo år efteråt, när känslorna hunnit lägga sig. Men Carina Rydbergs bok handlar om
Stockholm här och nu. […] För ett kastsamhälle är vad det är frågan om, i Stockholm
1995.” (Min kursivering.)
87 Lejeune 1989, s. 13, 17.
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Knausgårds släktingar anonymt under en offentlig protest mot författarens
skildring av familjens historia och menade att Min kamp bröt mot norsk
lag. I dessa fall, liksom många andra offentliga dragkamper om sanningen,
var konflikten djupt personlig; de som upprördes upplevde att antingen de
själva eller någon närstående hade blivit beljugen. Men även för den läsare
som inte har någon personlig koppling till de händelser och personer som
omskrivs spelar frågan om trovärdighet och sanningsanspråk stor roll. Hur
läsaren tolkar förhållandet mellan författare, berättare och huvudperson
styr inte bara bedömningen av textens referentiella anspråk, det påverkar
också vem läsaren tillskriver eventuella moraliska omdömen, till exempel
sanningsenlig kontra lögnaktig.
I sin avhandling om 1970-talets kvinnliga bekännelselitteratur
skriver Cristine Sarrimo att ”[den självbiografiska g]enrens sanningsanspråk ställer höga krav på den som skriver; författarens rykte, hennes
moraliska och mänskliga roll och publika roll står på spel.” 88 Seymour
Chatman har visserligen en uppenbar ontologisk poäng när han fastslår att
författare och berättare inte är densamma, ens i de fall när författaren själv
vill göra gällande att så är fallet.89 Ändå tycks det självbiografiska tilltalet
vara så uppfordrande att läsaren får svårt att skilja mellan verklig författare
och litterär gestalt. Sarrimo konstaterar till exempel att:
Trots litteraturvetares spetsfundiga diskussioner om självbiografins
förhållande till sanningen och verkligheten envisas ändå många läsare med
att uppfatta självbiografin som mer verklighetsrefererande än annan
litteratur. De ställer därför gärna författare till svars för innehållet i deras
verk.90

Medan en fiktiv romangestalt kan bete sig i princip hur avskyvärt som helst
utan att dessa handlingar nödvändigtvis påverkar läsarens föreställning
om författarens person, hänförs varje handling, tanke och känsla som
uttrycks av huvudpersonen i en självbiografi till författaren. Läsaren av en
självbiografi riktar således moraliska bedömningar till personer utanför
texten, medan fiktionsläsaren (i de flesta fall åtminstone) riktar dem inåt,
innanför textens ramar.
Lejeunes argumentation i Le Pacte autobiographique bygger till stor
del på användandet av kontrakt och pakt som metaforer för de villkor som
reglerar mötet mellan författarens intention med texten och läsarens
tolkning av den. Mellan intention och tolkning ligger olika slags förväntan
88 Cristine Sarrimo, När det personliga blev politiskt, Eslöv: B. Östlings bokförlag
Symposion, 2000, s. 79.
89 Seymour Chatman, Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film, Ithaca:
Cornell Univ. Press, 1978, s. 147f.
90 Sarrimo, 2000, s. 77.
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och förhoppningar, vilka helst (men inte nödvändigtvis) ska harmoniera
någorlunda för att försäkra en tillfredsställande läsning. Harmonieringen
kan sägas förutsätta att författare och läsare är överens om vilken sorts text
som ligger mellan dem: vad texten är, gör och hävdar, respektive inte är,
gör och hävdar. När det kommer till texter med koppling till författaren
själv knyts överenskommelsen, pakten eller kontraktet till frågan om
referentialitet: Vem handlar den här texten om? Är tingen och kropparna
som beskrivs på sidorna faktiskt möjliga för mig att se och vidröra? Har det
som berättats ägt rum i verkligheten eller är händelserna hopfantiserade?
Att svaren på dessa frågor påverkar läsningen behöver knappast någon
vidare utredning; läsarens möjlighet att överhuvudtaget besvara dem är
emellertid en minst lika styrande faktor.
I debatten efter Den högsta kasten gavs uttryck för olika syn på dess
referentiella tillförlitlighet, men en viss frustration just ifråga om
möjligheten att alls avgöra i vilken grad den beskriver en yttre verklighet
framträdde också. I Lejeunes efterföljd kan man därför tala om att Rydberg
formulerat ett otydligt och/eller otillräckligt kontrakt. Med tanke på hur
starkt paratexten betonade verkets referentiella aspekt kan detta framstå
som motsägelsefullt eller svårbegripligt – ett självbiografiskt kontrakt var
uppdraget och behövde så att säga bara läsarens signatur i nederkanten för
att en självbiografiskt tolkande läsning skulle komma till stånd. Att boken
trots detta upplevdes som problematisk att kategorisera och förhålla sig till
måste därför bero på att något innanför dess pärmar – det vill säga i själva
texten – svårligen kunde inrymmas i kontraktets formuleringar.
Kontraktet är en tacksam metafor för att beskriva relationen mellan
författarintention och läsarförväntan. ”Det här är den sorts text jag har
skrivit”, försäkrar författaren, ”och så länge som du accepterar dess
premisser så ska jag göra mitt bästa för att infria dina förhoppningar.”
Genom själva akten att läsa godtar läsaren villkoren och ett kontrakt kan
därmed sägas ha ingåtts. Men Lejeunes resonemang riskerar att leda in i
något av en logisk återvändsgränd. För det första: Begreppet pakt
implicerar en tillitsbaserad överenskommelse, vilket Lejeune själv
problematiserar när han hävdar att läsaren tenderar att uppföra sig som en
detektiv vid läsningen, ständigt sökande efter tecken på kontraktsbrott
91
från författarens sida. För det andra, och än mer försvårande: Det finns
faktiskt inget avtal i egentlig mening, inga konkret formulerade
överenskommelser, inget kontrakt för författare och läsare att underteckna. Text och paratext formuleras långt innan läsaren möter dem, och
hen har ingen möjlighet att påverka utgångspunkterna för överenskommelsen. I en kommentar till Le Pacte autobiographique, elva år efter
dess utgivning, backar Lejeune också delvis på denna punkt. Istället menar
91 Lejeune, 1989, s. 14.
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han att författaren i själva verket konstruerar en implicit läsare att
signalera sin intention till, vilket ger illusionen av att ett kontrakt verkligen
ingåtts. Men den faktiska läsaren är naturligtvis fri att välja en helt annan
92
läsart än den författaren hade i åtanke. Till skillnad från vid ett verkligt
kontrakt kan författaren inte hota med några repressalier, juridiska eller
andra, om läsaren viker in på en annan väg än den förväntade.
Trots att kontraktsmetaforen, som visats ovan, har sina uppenbara
svagheter vill jag ändå dröja kvar vid den ytterligare några ögonblick.
Läsaren behöver måhända inte frukta några konsekvenser av att, så att
säga, bryta mot ett avtal hen egentligen aldrig ingått. För författaren är
läget däremot något annorlunda. Självbiografiskt skrivande är nämligen
inte bara en litterär genre, det kan också förstås som ett slags avknoppning
från vardagens ständiga jagberättande, och för detta finns det en mängd
regler och normer som man gör bäst i att följa.

Att berätta sig själv
Situationen kan vara en arbetsintervju, en blinddejt, ett läkarbesök, ett
första möte med en ny bekant – frasen är alltid en variant på samma tema:
”Berätta lite om dig själv.” Vi har alla fått denna uppmaning och vi har alla
frågat efter andras berättelser, oftast utan att ifrågasätta frågans
utgångspunkt – att det finns en berättelse färdig att berättas. Redan från
mycket späd ålder tränas vi i att framföra våra identitetsnarrativ, både för
att utveckla vår minneskapacitet och för att konstruera en identitet. Vi lär
oss också att anpassa narrativen beroende på det sammanhang vi befinner
oss i, till den grad att vi i vuxen ålder kan sägas ha en hel uppsättning av
delvis skilda berättelser om oss själva. Som Paul John Eakin formulerat
det: “By the time we reach adulthood we know how to deliver a suitably
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edited version of our stories as the occasion requires.” Eakin sätter här
fingret på två centrala komponenter i jagberättande (det han kallar
”identity narrative”), nämligen lämplighet och tillfälle, liksom att det
första är avhängigt det andra. Den jagberättelse vi presenterar för nya
kolleger vid fikabordet är inte densamma som den vi förmedlar till en
privat bekantskap i en intim miljö (det räcker med att som tankeexperiment byta ut dem för att förstå vad Eakin menar med ”suitably
edited”), och när vi själva är åhörare förväntar vi oss också att andras
berättelser varierar beroende på omständigheterna.
Identitetsnarrativet kan sägas ha dubbla funktioner: för det första
fungerar det som ett sätt att presentera ett begripligt personskap inför
92 Lejeune, 1989, s. 125ff.
93 Eakin, 2008, s. 28.
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andra, för att därigenom belägga sin status som autonomt subjekt, vilket
medför särskilda rättigheter och skyldigheter. För det andra utgör det
grunden till jagets upplevelse av sig själv och en förutsättning för att kunna
erfara tid och utveckling, minnas, dra slutsatser och göra förutsägelser. De
villkor och omständigheter som gäller i individens levda nu görs begripliga
genom att denne väljer ut lämpliga delar av det förflutna för att sätta
samman en berättelse om vägen dit, liksom om en möjlig fortsättning.
Men vad händer med den som inte kan berätta en tillräckligt bra
historia om sig själv, den vars identitetsnarrativ inte godtas av lyssnaren?
Och hur vet man vad som är en acceptabel berättelse? Eakin skriver att
eftersom reglerna kring självberättande är outtalade och omedvetna är de
lättast att få syn på när de överträds. I Living Autobiographically
identifierar Eakin tre större överträdelser, som inte bara är giltiga i livet
utan som också fått konsekvenser för författare av självbiografisk
skönlitteratur:
1) Förvrängning av biografiska och/eller historiska fakta.
2) Kränkning av rätten till privatliv.
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3) Misslyckat uppvisande av normativt personskap.
De två inledande punkterna är av moraliskt art. Den första är
instinktivt lätt att förstå – att ett identitetsnarrativ som visar sig bygga på
lögner (eller uppgifter som uppfattas som lögner) inte godtas av
mottagaren är närmast förväntat. Inte heller den andra är särskilt
överraskande. Den som skapar sitt personskap på bekostnad av någon
annans rättigheter, ogiltigförklarar i någon mån sin egen berättelse i
moraliskt hänseende. Det var framför allt dessa två som aktualiserades i
debatten efter Rydbergs självbiografiska verk. I samband med Den högsta
kasten anklagades hon för att ha kränkt andras privatliv, framför allt den
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namngivne advokaten Rolf. Även många av dem som inte gick så långt
som att fördöma hennes val att använda personernas verkliga namn kände
sig tvingade att i alla fall väcka frågan om vad man egentligen får skriva i
en roman, vilket visar att Den högsta kasten uppfattades som en text som
96
åtminstone befann sig i riskzonen att bryta mot Eakins andra punkt ovan.
94 Eakin, 2008, s. 32.
95 Se t.ex.: Jesús Alcalá, ”Carina Rydbergs förlorade heder”, Dagens Nyheter, 15/3 1997;
Helin och Karlsson, ”- Min bok är en våldsam hämnd”; Nordenson, ”Med boken som
vapen. Carina Rydbergs hämnas på livet”/”Hämnd på livet – med boken som vapen”.
96 Se t.ex.: Maria Schottenius, ”Flickan som trampade på bröder”, Expressen, 14/3 1997: ”Har
ett förlag rätt att ge ut en bok där författaren i uttalat hämndsyfte med namns nämnande
avslöjar personer inpå benknotorna?”; Yrsa Stenius, ”Får en författare vara en
skitstövel?”, Aftonbladet 1/4 1997: ”Frågan lyder: Får en konstnär bete sig hur
skitstövelaktigt som helst bara han eller hon skapar god konst? Eller, i Carina Rydbergs
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Efter Djävulsformeln beskylldes hon istället för att ljuga eller hitta på, i
varje fall rörande den sexuella relation till Ernst Billgren som utgör en
97
viktig del av berättelsen.
Den tredje och sista punkten visar istället på den nära kopplingen
mellan identitetsnarrativ och personskap: Berättelsen om det egna jaget
blir ett bevis på att detta jag alls existerar. För att återknyta till Lejeune och
kontraktsmetaforen kan man argumentera för att även självberättande i
Eakins mening är kontraktsbaserat. Individen förbinder sig att följa
reglerna för att skapa och tillskrivas ett personskap. Men att bryta mot ett
kontrakt innebär ofta negativa följder för den felande parten, och Eakin
listar också några av de konsekvenser som överträdelserna kan leda till:
offentligt fördömande, åtal och (som sista åtgärd) tvångsomhändertagande. Konsekvenserna visar tydligt vad som faktiskt står på spel.
Liksom en normbrytande könstillhörighet kan leda till korrektionsvåld
löper den som inte förmår återberätta ett godtagbart identitetsnarrativ
risken att tillrättavisas och straffas. Det är värt att understryka att de
strängaste sanktionerna Eakin nämner är direkt knutna till uppvisande av
ett bristande personskap. Den som inte är i stånd att via ett begripligt
identitetsnarrativ presentera ett godtagbart personskap kan i värsta fall
betraktas som icke-tillräknelig, låsas in och därmed uteslutas från det
övriga samhället.
De normer som styr vilka sorters identitetsnarrativ som är
godtagbara är – liksom alla normer – produkter av specifika kulturella
sammanhang, och bara för att ett narrativ anses som godtagbart betyder
det inte att det är tillgängligt för vem som helst. I teorin kan man
visserligen tänka sig att vi kan välja mellan en oändlig mängd olika
identitetsnarrativ, men Eakin påminner om att det i själva verket är
kulturen som styr och begränsar vilka som är tillgängliga för oss:
Despite our illusions of autonomy and self-determination – ‘I write my
story, I say who I am’ – we do not invent our identities out of whole cloth.
Instead, we draw on the resources of the cultures we inhabit to shape them,
resources that specify what it means to be a man, a woman, a worker, a
98
person in the settings where we live our lives.

fall: Får en författare avsiktligt lämna ut och skada sina medmänniskor bara för att hon
kan göra god litteratur av sina syften?”
97 Christina Larsson, ”Ernst Billgren: Carina och jag har tyvärr ingen sexuell relation”,
Aftonbladet, 12/10 2000. Cecilia Hagen, ”Får man skriva vad som helst?”, Expressen,
19/10 2000: ”[Ernst Billgren] säger så här när jag ringer upp: - En författare får väl skriva
vad som helst. Hitta på vad som helst. Jag är inte förbannad. Inte min fru Helen [sic]
heller. Hon är också konstnär och har livlig fantasi.” (min kursivering).
98 Eakin, 2008, s. 22.
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Normerande föreställningar om olika identitetsfaktorer reglerar alltså
individens möjligheter att utforma sin egen berättelse. Eakin nämner
uttryckligen kön som en sådan faktor, men utvecklar inte hur villkoren för
jagberättande skiljer sig åt för kvinnor respektive män. Det är dock inte
långsökt att utgå ifrån att de tillgängliga ”grundnarrativen” rimligen är
könskodade med tanke på att de är sprungna ur en kultur som bygger på
99
hierarkisk och asymmetrisk könsseparation.
De skilda kulturella
narrativa mallar som omger moderskap respektive faderskap, kvinnors
konstnärskap i kontrast till mäns och den roll som giftermål förväntas
spela i kvinnors respektive mäns liv är bara några exempel på hur utbudet
av tillgängliga identitetsnarrativ skiljer sig åt beroende på kön. Ett
identitetsnarrativ som överskrider gränsen mellan feminint respektive
maskulint kodad berättelsetyp torde därför kunna uppfattas som
avvikande eller till och med oacceptabelt.
Hos Eakin framstår subjektet som förhållandevis autonomt,
visserligen begränsat men ändå aktivt väljande och skapande utifrån de
kulturellt betingade alternativ som står till buds. Lisbeth Larsson påpekar
dock att ”[v]issa berättelser och vissa berättare visar sig vara starkare än
andra, vilket innebär att de också kommer att betraktas som mera sanna,
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oavsett om de är det eller ej”. Leigh Gilmore framhåller att vad som
uppfattas som sanning är kulturellt betingat, liksom vem som anses ha rätt
att uttala respektive är auktoriserad att bedöma den. Gilmore poängterar
dessutom att individers position i förhållande till sanning påverkas av
värdebegrepp (”terms of value”) som kön, klass, ras/etnicitet, sexualitet,
och så vidare. 101 För självbiografiska författare gäller samma villkor som i
allmänhet; den kulturella definitionen av sanning, liksom hur olika
identitetsfaktorer värderas, utgör grunden för hur författarens
sanningsenlighet bedöms. I enlighet med Gilmores respektive Larssons
resonemang följer att huruvida en berättelse anses vara trovärdig eller inte
i hög grad beror på vilken status berättaren har, eller kort sagt: vem det är
som berättar. Följaktligen kan man också tala om svagare berättare och
berättelser, vilka bedöms som mindre sanna.
Hur uppfattas då dessa svaga berättelser? I likhet med Eakin och
Larsson framhåller Naomi Scheman att kulturen ställer upp gränser kring
vilka berättelser som kan berättas och på vilka sätt, men poängterar också
att dessa gränser lämnar vissa subjekt utanför:

99 Se Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”,
i Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr. 3 1988.
100 Lisbeth Larsson, Sanning och konsekvens. Marika Stiernstedt, Ludvig Nordström och
de biografiska berättelserna, Stockholm: Norstedt, 2001, s. 21.
101 Leigh Gilmore, Autobiographics. A Feminist Theory of Women’s Self-Representation,
Ithaca: Cornell Univ. Press, 1994, s. 107.
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People do not remember everything that happens to them, and culturally
available story lines help give shape to the stuff of some lives (make them
“memorable”) while leaving others gappy and jerky. Narrativity per se may
be humanly important, but we have no access to narrativity per se: What we
have are culturally specific narratives, which facilitate the smooth telling of
102
some lives and straitjacket, distort, or fracture others.

Jag vill fästa särskild uppmärksamhet på de ord Scheman använder för att
beskriva vad som händer med de ”story lines” som inte passar in i de
kulturella normerna: ”straightjacket”, ”distort” och ”fracture” leder
associationerna till (misslyckade) försök att upprätthålla obrutna linjer i
jagberättande. En sådan linje är kronologi. För att avgöra om en berättelses
struktur är godtagbar eller inte är temporalitet, kausalitet och relationen
dem emellan viktiga faktorer, det vill säga att händelser sker i en särskild,
av varandra avhängig ordning längs med en tänkt tidslinje. Judith
Halberstam beskriver i A Time Queer Time and Place hur den
västerländska uppfattningen om hur ett liv bör se ut är intimt förbundet
med medelklassens särskilda heteronormativitet. Normen för ett ”gott liv”
både uppmuntrar och fordrar utbildning, parbildning, karriärutveckling,
barnafödande, familjeliv och så vidare, men det måste dessutom ske vid
rätt tidpunkt, i rätt mängd och i rätt ordning. För identitetsnarrativ gäller
således att de är styrda av särskilda, heteronormativa föreställningar
kopplade till begär och fortplantning, liksom till etnicitet, klasstillhörighet,
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med mera.
Carina och hennes berättelse uppfattades av många som på något
sätt bristfälliga eller otillfredsställande. Detta får konsekvenser för
Rydberg själv, för den litterära gestalten Carina och för den presumtiva
läsarens möjlighet att förstå sig på den person som berättas. Att
upplevelsen av ofullständighet är knuten till föreställningar om
kvinnlighet, i synnerhet moderskap, märks både i författarintervjuer,
recensioner och debattinlägg: Carinas och Rydbergs ovilja att skaffa barn
beskrivs av flera skribenter i termer av onaturlighet som gränsar till

102 Naomi Scheman, “Queering the Centre by Centering the Queer. Reflections on
Transsexuals and Secular Jews”, i Feminists Rethink the Self, Diana Tientjens Meyers
(red.), Boulder: Westview Press: 1997, s. 126.
103 Judith Halberstam, In a Queer Time and Place. Transgender Bodies, Subcultural Lives,
New York: New York Univ. Press, 2005, s. 4f.
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omoral.104 Halberstam använder respektabilitet som nyckelord för att
beskriva hur och varför tid, mängd och ordning spelar en sådan avgörande
roll för att ett identitetsnarrativ ska uppfattas som tillfredsställande. Men
bakom respektabiliteten ligger, menar jag, ett än mer grundläggande
begrepp: begriplighet. I följande analyskapitel kommer jag att utveckla den
roll föreställningar om kön spelar för den särskilda obegriplighet som
präglar Rydbergs självbiografiska romaner.
De outtalade reglerna kring vardagligt jagberättande är knutna till
moraliska grundantaganden om sanningssägande kontra andra
människors rätt till privatliv samt till kravet på uppvisande av koherens
och respektabilitet hos det talande subjektet. Dessa regler utgör ett slags
raster genom vilket läsaren möter och värderar även skönlitterära
identitetsnarrativ. Den självbiografiska litteraturen möts ständigt av
varianter av samma två frågor: Är detta verkligen sant? Får man skriva
så här om andra människor? Frågorna svarar mot de första två regler som
Eakin formulerat kring jagberättande – kravet på sanning och skyddet för
andras privatliv – och de ställer litteraturen till svars på samma sätt och på
samma grunder som identitetsnarrativ som saknar konstnärligt anspråk.
De normer som gäller för uppvisande av personskap kan däremot knytas
till berättelsens utformning och struktur. Eftersom en självbiografisk
roman är ett slags identitetsnarrativ i skönlitterär form kommer
tveksamheter ifråga om koherens påverka både bedömningen av
berättelsens kvalitet och graden av begriplighet hos berättelsens ”jag”. När
det gäller texter där ett fiktionskontrakt är etablerat mellan läsare och
författare leder ett fragmentariskt, svårbegripligt berättarjag i allmänhet
inte till samma slags frågor kring kvaliteten hos romanbygget som helhet.

104 Se t.ex. Johan Lindskog, ”- Jag försökte ta livet av mig. – ’Jag har hundraprocentigt stöd
från mina föräldrar’”, Aftonbladet, 27/4. I intervjun frågar Lindskog Rydberg: ”Du är 34
år. Det vore naturligt att du kände en längtan [efter barn]?” När det förväntade svaret
uteblir formulerar han om frågan: ”Känner du inte att det är en del av din kvinnlighet att
skaffa barn?”. I sin recension kontrasterade Maria Schottenius Carinas tillvaro med ett
mer lämpligt kvinnoliv: ”Istället för hem, kärlek och små bäbisar i babylift blev hennes liv
de varma nätterna på krogen, på baren, bland cigaretterna, personalen och vännerna, mer
eller mindre konserverade i sprit.” Schottenius refererade vidare till kvinnlig fertilitet som
”biologiska uppgifter” (Schottenius, ”Flickan som trampade på bröder”). Anita Goldman
kritiserade Rydberg för att inte vara ”representativ”: ”Hur många 38-åriga kvinnor har
tid eller lust att sitta på Pa & Co och spela poker med ’grabbarna’? De flesta av de kvinnliga
författare jag känner är uppslukade av ’det kvinnliga dilemma’ som ambitionen att
kombinera konstnärskap med barn och familjeliv innebär.” (Anita Goldman, ”Det
kvinnliga dilemmat. Låt mig slippa baren – utanför den har det hänt mycket.”, Dagens
Nyheter, 15/11 2000.) Även skribenter som inte var ute efter att kritisera Carinas
bristfälliga femininitet återupprepade ändå normen. Se t.ex. Ulrika Milles, ”Formel1 i
smärta”, Expressen, 27/10 2000: ”Längst ned på havsbotten finns kanske det som […]
accepterar också en kvinna som inte fungerar som en riktig kvinna, utan hem, barn och
beundrare.”
43

Jagberättandets många genrer
Ett stort antal litteraturvetenskapliga klassificeringssystem har
formulerats i syfte att klargöra det självbiografiska skrivandets relation till
fiktion respektive fakta. Med tanke på hur allvarliga påföljderna för
kontraktsbrott kan bli, i livet såväl som inom den självbiografiska
litteraturen, liksom hur frågan om genretillhörighet är läsarkontraktets
förutsättning, är det inte underligt att det setts som en angelägen fråga.
Tidigare nämnda Philippe Lejeune är inte ensam i ambitionen att
konstruera modeller för att lättare kunna genrebestämma texter. I
”Fiktionell berättelse, faktionell berättelse” presenterar Gérard Genette ett
annat sätt att skilja fiktion från andra typer av berättelser. Genettes modell
består av en serie triangulära scheman baserade på relationen mellan
författare, berättare och huvudperson, och finner ”bara fem logiskt
koherenta figurer”: Självbiografi, historisk berättelse (inklusive biografi),
homodiegetisk fiktion, heterodiegetisk självbiografi och heterodiegetisk
fiktion.105
Modellen medger alltså två typer av självbiografi, där den ”rena”
eller homodiegetiska självbiografin karaktäriseras av att alla tre positioner
tydligt pekar på samma subjekt, medan den heterodiegetiska självbiografin
106
handlar om författaren själv men berättas av en annan person. Men till
skillnad från Lejeune, vars schema resulterade i tomma rutor, lämnar inte
Genette de icke-logiska figurerna därhän. Istället rör han sig vidare från
”det logiskt koherenta” och lyfter fram fiktiva texter som på olika sätt
motsäger, eller åtminstone problematiserar, det tidigare uppställda
grundläggande antagandet att en identitet mellan författare och berättare
innebär att berättelsen är av faktisk karaktär. Genette tillstår öppet att
hans formel alltså inte självklart går att tillämpa på alla texter, men
understryker samtidigt att ”det som identifierar den narrativa identiteten
[…] är inte den numeriska identiteten ur mantalsskrivningssynpunkt, men
att författaren står för en berättelse vars sanningsenlighet han tar ansvar
för”.107 Med andra ord är författarens villighet att stå som personlig garant
för textens sanningshalt avgörande för Genette, något som måste avgöras
så gott det går från fall till fall. Redan här börjar alltså det som först verkade
vara ett strikt klassificeringssystem öppna för subjektiv tolkning, och mot
slutet av artikeln understryker Genette också skillnaden mellan teori och
105

Gérard Genette, ”Fiktionell berättelse, faktisk berättelse”, Tidskrift för
litteraturvetenskap, 22:2/3, 1993, s. 35. ("Récit fictionel, récit factuel", kapitel ur Fiction
et diction [1991]).
106 Ett inhemskt exempel är P.O. Enquists självbiografi Ett annat liv (2008), vilken är
berättad i tredje person.
107 Genette 1993, s. 36.
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praktik; mellan de ”rena former, oskadade av all kontamination, vilka utan
tvivel bara förekommer i poetikprofessorns provrör” och ”den verkliga
praxisen” i vilken formerna ligger så nära varandra att de ofta
överlappar.108 Frågor om skillnaden mellan faktiska och fiktionella
berättelser måste därför ständigt ställas, menar också Genette, om inte
litteraturforskningen ska stelna i förlegade genredefinitioner och
-relationer.
I Rydbergs fall tycks Genettes ”logiskt koherenta” figurer i förstone
räcka mer än väl för att kategorisera de två romaner som står i fokus här.
Att huvudperson och författare bör förstås som en och densamma kan
definitivt sägas vara den mest uppmuntrade läsarten – såväl paratext som
text riktar läsaren mot en självbiografisk läsning. Huvudperson och
författare delar namn, kön, bostadsort, yrke och en mängd andra
biografiska fakta. Rydberg ville dessutom, som beskrivits tidigare, gärna ta
det ansvar för sanningen som Genette talar om ovan. Hon sade sig ha lagt
just ett ”sanningskrav” på sig själv i arbetet med böckerna. De av de
omskrivna personer som invände mot innehållet i romanerna ifrågasatte
heller aldrig det självbiografiska anspråket, tvärtom utgick dessa konflikter
just ifrån att Rydberg och Carina var samma person men att Rydberg inte
varit sanningsenlig. På så vis förordade också Rydbergs mest upprörda
kritiker indirekt en självbiografisk läsning – i annat fall vore ju deras
invändningar absurda.
Ändå syns hos många recensenter en osäkerhet rörande valet av
läsart: ”Eftersom Carina Rydberg är författare och ’kan knep’ som hon
säger så sträckläser jag boken med god behållning, som en roman. Men
detta är ingen roman. Det är en självbiografisk skildring” skrev Måna
Berger om Den högsta kasten, och visade därmed på en läsupplevelse som,
trots ett artikulerat självbiografiskt kontrakt, gled över i en mer
109
fiktionsbetonad läsning. Kersti Bergold menade att ”Om det handlar om
en roman, självbiografi eller autentisk berättelse om en självförbrännande
fixering må vara osagt. Samtliga delar ingår förmodligen i det slutgiltiga
110
formexperimentet.” Inte heller för Bergold verkar Den högsta kastens
klassifikation vara en enkel historia. I fallet med Djävulsformeln märks en
liknande rådvillhet hos flertalet skribenter. ”Boken ’Djävulsformeln’ rör sig
i gränslandet mellan fiktion och verklighet” skrev Christina Vallgren, och
fortsatte: ”Romanen kallas skönlitteratur, men befolkas av nu levande
människor, vissa identifierbara för en inre krets, andra för de flesta
108 Genette 1993, s. 39.
109 Berger, ”Beundransvärd hänsynslöshet”.
110 Kersti Bergold, ”Modernt storstadsliv silat genom moderna människors ögon”,
Vestmanlands Läns Tidning, 4/3 1997.
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111

svenskar. De gör saker som i vissa fall har hänt, i andra fall inte.” Vilka
saker som hänt respektive inte hänt, och hur Vallgren fått kännedom om
skillnaden däremellan förklaras inte, men är inte heller viktigt i
sammanhanget. Det centrala är att också här syns ett slags oscillering
mellan två tolkningar – en som skulle passa i en av Genettes logiskt
koherenta figurer, och en annan som snarare liknar någon av de ickekoherenta.
Ingrid P. Bossedal var ännu mer öppen med sin frustration inför
texten:
Och att läsa [Djävulsformeln] är bisarrt. Trots att jag vet att det är en roman,
och att jag försöker betrakta den romangestalterna som fiktiva, vill jag
ständigt tillrättavisa författaren, som samtidigt är bokens huvudperson,
som samtidigt säger sig beskriva sig själv och sitt eget liv. Människorna i
boken har dessutom namn som jag känner igen, befinner sig på platser som
är välbekanta, är helt enkelt offentliga personer på offentliga platser och
112
kliver därför ständigt ut ur fiktionen. Som ändå är fiktion.

Bossedals bryderi leder oss tillbaka till Genettes korta reflektion kring
diskrepansen mellan teorins okontaminerade provrör och den verkliga
litteraturens respektlöshet inför modeller och matriser. De
gränsdragningar som i både Lejeunes matris och Genettes ”logiskt
koherenta” figurer framstår som förhållandevis rättframma visade sig vara
betydligt svårare att göra för Rydbergs läsare. En artikulerad identitet
mellan författare och huvudperson, överenstämmelse i namn och
biografiska fakta, bekräftelse på ett självbiografiskt kontrakt från direkt
berörda och en hög grad av referentialitet till trots – i recension efter
recension uttrycktes ändå en påtaglig ambivalens inför hur Rydbergs texter
”bör” läsas och vilken genre de tillhör. Även för erfarna läsare, vilket
litteraturkritiker kan kallas, var det estetiska avståndet mellan tidigare
erfarenhet och aktuell text så pass betydande att det försvårade eller
komplicerade tolkningen av texternas förhållande till å ena sidan
verkligheten och å andra sidan roman- respektive självbiografigenren.
Medan Lejeunes teoretiska modell inte medger några mellanting
mellan referentiella och fiktiva texter har andra litteraturteoretiker särskilt
intresserat sig för olika slags möten mellan självbiografi och fiktion. Som
kontrast till de fem logiskt koherenta berättelsefigurer som Genette
presenterar ritar han upp en självmotsägande triangel för att försöka
beskriva genrebegreppet autofiktion. Denna triangel sätter likhetstecken
mellan berättare och huvudperson, mellan huvudperson och författare
111 Christina Vallgren, ”’Man gör inte som Carina Rydberg’”, Aftonbladet, 13/10 2000.
112 Bossedal, “Det här är en roman, inget annat”.
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men inte mellan författare och berättare. Formelns bristande logik svarar
enligt Genette mot autofiktionens självmotsägande pakt: ”’Det är jag och
det är inte jag.’”113 Genette understryker dock att likhetstecknen i triangeln
inte har exakt samma betydelse; enligt honom fastställer det ena en
semantisk och rättslig identitet mellan författare och huvudperson, medan
det andra, mellan berättare och huvudperson, istället betecknar en
lingvistisk/syntaktisk identitet, vilken i texten markeras genom
användandet av ”jag”.114 Autofiktionsbegreppet myntades dock inte av
Genette, utan av den franske litteraturvetaren och författaren Serge
Doubrovsky som ett sätt att klassificera den egna romanen Fils (1977), och
115
möjligen också i direkt opposition mot Lejeunes tomma rutor. Trots sin
relativt ringa ålder har begreppet hunnit bli flitigt omdebatterat och ett
flertal konkurrerande definitioner har formulerats.
Kerstin Munck skriver i Att föda text att ”[f]örfattaren [till autofiktiv
text] använder sig själv och till och med sitt namn som stoff, men är inte
ute i självbiografiska avsikter, i varje fall inte inför läsaren”.116 Munck
ansluter sig här till den dominerande franska synen på autofiktion, vilken
innebär att ett slags skiljelinje dras mellan de självbiografiska texter där
författaren skrivit om sig själv och de där hen skrivit in sig själv, där de
förstnämnda betraktas som självbiografier medan de senare klassas som
autofiktion. En liknande skillnad finns mellan Linda Hutcheons begrepp
”mimesis of product” och ”mimesis of process”; verklighetsimitation
respektive imitation av tanke- och/eller skrivarprocess, vilka Munck också
använder. En författare som skriver om sig själv kan sägas göra sitt jag eller
sitt liv till den produkt som imiteras i texten, medan en författare som
skriver om sin egen identitets- eller skrivarprocess ger texten metafiktiva
egenskaper och uppmanar därmed till läsaraktivitet och medskapande. 117
Munck skriver vidare att autofiktion inte är samma sak som ”den typ av
självbiografiska romaner som vi känner från svenskt 1970-tal eller för den
delen en roman som Carina Rydbergs Den högsta kasten”.118
För Munck är det autofiktiva skrivandet ”en skrivpraktik som
ymnigt använder det självupplevda, men inte för att det ska dechiffreras
eller ’avslöjas’ utan för att sätta igång författarens ’fria associationer’. Det
är arbetet med språket, de fria associationerna kring orden som

113 Genette, 1993, s. 37.
114 Ibid., s. 37f.
115 Munck, s.80, Lenemark, 2009, s. 94.
116 Munck, s. 84.
117 Ibid., s. 37f.
118 Ibid., s. 84.
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betonas.”119 Detta fokus på språkets möjligheter och begränsningar i
relation till subjektets förmåga att uttrycka och (om)skapa sig själv är
centralt för den franska traditionen, vilket också kan förklara den starka
koppling mellan autofiktion och metafiktion som Munck gör. Metafiktiva
texter problematiserar förhållandena mellan språk och verklighet
respektive mellan liv och dikt, vilket ligger nära den beskrivning av
autofiktion som uttrycks ovan.120 Att använda sig av den levda
erfarenheten och det egna subjektet blir därmed ett medel för författaren
att utforska dessa förhållanden, inte målet i sig. Munck kritiserar Genettes
definition av autofiktion för att vara så uttänjt ”att det förefaller
meningslöst”.121 Beteckningen autofiktion har successivt kommit att
användas i långt bredare bemärkelse än sin ursprungliga, och man kan nog
säga att det på många håll skett en semantisk utvidgning av begreppet.
Autofiktion är dock inte det enda begrepp som cirkulerar för att
beteckna texter som blandar självbiografi och fiktion. Arnaud Schmitt
nämner i artikeln ”Making the Case for Self-narration against Autofiction”
några av de mest spridda engelska begreppen (autobiographical novels,
autobiographical fiction, autobiographical narratives), innan han själv
introducerar sitt eget alternativ; self-narration – självberättande.122
Schmitt argumenterar för att autofiktionsbegreppet bör ersättas med
självberättande eftersom autofiktion har kommit att användas för att
framhäva det fiktiva på bekostnad av det referentiella i texten. 123 Detta
leder, enligt Schmitt, till att författaren undslipper kravet att ta verkligt
ansvar för sin berättelse. Problemet ligger framför allt i själva ordet
autofiktion, menar Schmitt, eftersom hänvisningen till fiktion bereder
vägen för en uppsjö av självupphävande texter vilka endast syftar till att
lära den voyeuristiske läsaren en läxa. 124 För Schmitt är autofiktion alltså
ett begrepp som riskerar att forma en tradition byggd på förakt för sina
läsare. Självberättande i sin tur ska betraktas som
a loosely-referential literary genre. Referential because there is no
protective distance between the narrator and the author, consequently there
is also a degree of assumed responsibility for the text’s content. Literary

119 Munck, s. 84.
120 Ibid., s. 74.
121 Ibid., s. 81.
122 Arnaud Schmitt, “Making the Case for Self-narration against Autofiction”, a/b:
Auto/Biography Studies, vol. 25, nr. 1 2010.
123 Schmitt understryker att Doubrovskys egen beskrivning av begreppet satte det
självbiografiska före det fiktiva, men att han också inkluderade en stark psykoanalytisk
aspekt, vilket Schmitt uttryckligen vill undvika.
124 Schmitt, s. 129.
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because it resorts to every formal weapon offered by novels and does not
make it one of its duties to be true to life.125

Schmitts definition fungerar bra för att ringa in Rydbergs blandning av
självutlämnande, beredvillighet att ta ansvar för texten och en
omisskännligt skönlitterär stil, men är svår att förena med hennes uttalade
intention att vara just ”sann”. Frågan är väl också om den
definitionsförvirring som råder på det litteraturvetenskapliga fältet
verkligen kan avhjälpas genom införandet av ytterligare begrepp. Som
tidigare nämnts har autofiktion dessutom redan kommit att få delvis nya
betydelser, av vilka åtminstone ett par täcker in just det förhållande mellan
referentialitet och skönlitterära stilistiska ”vapen” som Schmitt beskriver
ovan.
Det som enligt Schmitt framför allt skiljer självberättande från
självbiografi är att det förstnämnda är en ”self story” medan den
sistnämnda är en ”life story”, berättelse om jaget respektive livet. 126 Medan
självbiografins livsberättande innebär att författaren så att säga vänder på
det normala förhållandet genom att göra sig till herre över livets innehåll
erbjuder självberättande ett slags narrativ som kombinerar estetisk
fantasifullhet med en hög grad av referentialitet. Schmitts uppställning
påminner om Hutcheons motsatspar ”mimesis of product” och ”mimesis
of process” som tidigare beskrivits. Hos både Schmitt och Hutcheon kan
anas en syn på traditionell självbiografi som ett i grunden mer artificiellt
sätt att framställa sitt jag än självberättelsen respektive processimitationen, eftersom den inte bara förmedlar bilden av att livet är en kedja
av logiskt sammanhängande händelser utan också att det kan återberättas
på ett ”riktigt” sätt. Till skillnad från självbiografin har självberättandet lärt
sig att objektivitet är omöjligt för den som talar om sig själv:
[Self-narration] is aware that every life narrative, as honest as it purports to
be, is flawed simply because our memory is also by definition flawed. We
forget, we misunderstand or only partially understand, we lie, we use our
imagination to escape our limited empirical experience.127

Man skulle kunna läsa Schmitts påstående att varje livsnarrativ är
bristfälligt som att han implicit förutsätter (eller åtminstone erkänner
möjligheten till) ett objektivt narrativ, vilket förvrängs av den mänskliga
subjektiviteten både i själva upplevelsen av livet och i återberättandet av
det. Jag tolkar det snarare som att han underförstått syftar på, och
underkänner, själva föreställningen om en sådan objektiv berättelse. I
125 Schmitt, s. 129.
126 Ibid., s. 130.
127 Ibid., s. 129.
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praktiken spelar dock detta ingen roll – summan av subjektivitetens alla
feltolkningar, genvägar och ofullkomligheter är den enda berättelse vi har
tillgång till.
I artikeln ”Den franska autofiktionsdebatten” visar Eva Ahlstedt att
autofiktion använts både som ”övergripande term för allt jagberättande”
och som ”en underavdelning till den självbiografiska romanen”, alltså både
som överordnat begrepp och som subkategori. 128 I det offentliga svenska
litteratursamtalet får autofiktion allt oftare status som paraplybegrepp
som får täcka alla möjliga slags jagberättande, istället för ”självbiografisk
roman”. Ahlstedt ställer sig positiv till litteraturvetaren Manuel Albercas
sätt att lösa problematiken, vilket i korthet kan förklaras som att Alberca
låter autofiktionen och den självbiografiska romanen löpa som två
parallella axlar mellan å ena sidan självbiografi och å den andra sidan
roman. Skillnaden mellan självbiografisk roman och autofiktion ligger
enligt Alberca främst i hur relationen mellan författare, berättare och
huvudperson artikuleras – öppet inom autofiktionen, dolt eller endast
antytt i den självbiografiska romanen. Enligt Albercas modell skulle Den
högsta kasten och Djävulsformeln klassas som autofiktion, medan till
exempel Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna är en självbiografisk roman.
Till skillnad från Lejeunes rutschema, där texter sorteras in i tydliga rutor
och på så sätt alltid kan sägas vara ”antingen eller”, utgår Albercas modell
från att texters genretillhörighet är något som bör placeras på en glidande
skala. Större utrymme ges därmed åt hur texter längs med samma axel
relaterar till varandra, vilket öppnar för mer komparativa
genrediskussioner. Flexibiliteten i modeller som Albercas, eller
definitioner som Schmitts, är tilltalande ur ett teoretiskt perspektiv.
Skillnaden mellan teori och praktik dyker dock upp även här. När
tvetydighet är inbyggd i genren kan inget stabilt kontrakt formuleras, vilket
för läsaren innebär osäkerhet gällande referentialitet och moraliska
omdömen. Författaren riskerar i sin tur att bli missförstådd eller att
läsaren upplever sig ha blivit utsatt för ett kontraktsbrott.

Dubbla kontrakt?
Till skillnad från äldre teoretiker som Lejeune, som slog fast att
självbiografi är en fråga om ”allt eller inget” har senare kontraktsteorier
öppnat för möjligheten att samma text kan leda läsaren mot fler än ett
128 Eva Ahlstedt, ”Den franska autofiktionsdebatten: en pågående debatt om en mångtydig
term”, i Den tvetydiga pakten. Skönlitterära texter i gränslandet mellan självbiografi
och fiktion, Eva Ahlstedt och Britt-Marie Karlsson (red.), Göteborg: Acta Unversitatis
Gothoburgensis, 2011, s. 39.
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kontrakt.
I Dobbeltkontrakten. En æstetisk nydannelse driver den
danske litteraturvetaren Poul Behrendt tesen att en estetisk vändning ägde
rum under 1900-talet, en vändning som introducerade något han kallar
”dubbelkontraktet”. Till skillnad från tidigare nämnda begrepp som
autofiktion, självbiografisk roman, self-narrative, med flera, ska
dubbelkontraktet dock inte förstås som en egen genre utan som en
författarteknik – Behrendt kallar den rent av för en ”invasion” – vilken kan
130
användas inom (eller ”invadera”) vilken genre som helst.
Behrendts inledande beskrivning av de två traditionella kontrakten
mellan författare och läsare – sakprosans respektive fiktionens kontrakt –
överensstämmer i hög grad med till exempel Lejeunes och Genettes
utgångspunkter, men Behrendt menar att det numera finns en utbredd
tendens bland författare att inte längre hålla sig till antingen det ena eller
131
det andra, utan att istället använda båda två. Till skillnad från autofiktion
eller andra liknande hybridgenrer, försöker författaren inte hålla de två
kontrakten igång parallellt. Istället äger en tidsförskjutning rum i läsning
och förståelse: Läsaren ställs först inför ett öppet artikulerat kontrakt som
sedan, i ett avgörande ögonblick, visar sig vara falskt. Det som påståtts vara
sant är i själva verket fiktion, eller vice versa. Det rör sig med andra ord om
ett medvetet vilseledande från författarens sida, vilket paradoxalt nog
innebär att den läsare som först tolkar texten ”fel” i själva verket reagerar
132
”rätt”. Enligt Behrendt är det alltså på sätt och vis fortfarande en fråga
om antingen/eller, eftersom de två kontrakten inte kan existera samtidigt
för samma text.
Behrendts resonemang må vara användbart för att benämna ett
specifikt grepp författare kan begagna sig av i avsikt att utmana gränsen
mellan det uppdiktade och det upplevda, men inte för att förklara varför
Rydbergs självbiografiska verk orsakade en sådan grad av bekymmer hos
många läsare. Hos Rydberg finns inte den tidsförskjutning mellan två
kontrakt som Behrendt talar om – det kontrakt som läggs framför läsaren
förändras inte. Snarare verkar problemet uppstå någonstans mellan
kontraktets utformning och upplevelsen av den faktiska texten. Det
självbiografiska kontraktet räcker helt enkelt inte till.
I Episkt dubbelspel utgår Bo G Jansson, i likhet med Behrendt, ifrån
idén om artegna kontrakt för fiktion respektive fakta. Liksom Behrendt
intresserar han sig för berättelser som blandar fakta med fiktion och
därmed laborerar med dubbla kontrakt, och liksom sin danska kollega
menar Jansson att de två traditionella kontrakten inte kan vara giltiga
129 Lejeune, 1989, s. 13.
130 Behrendt, s.30.
131 Ibid., s. 19.
132 Ibid., s. 26.
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samtidigt för läsaren. En avgörande skillnad mellan Jansson och Behrendt
är dock att medan Behrendts dubbelkontrakt innebär att läsaren bara gör
ett enda byte i värderingen av texten och att detta byte sker på författarens
villkor, så menar Jansson att läsaren kan växla läsart många gånger. Här
finns således möjlighet för läsaren att välja. Jansson använder
janusansiktet och ankharen som metaforer för texter med tvetydig
referentialitet, både för att illustrera sitt resonemang och som argument
133
för varför kontrakten inte kan gälla samtidigt. Med stöd av Barbara Foley
(som i sin tur stödjer sig på perceptionspsykologisk forskning) slår Jansson
fast att vi i läsning inte förmår värdera en text som varande både sann och
osann, på samma sätt som vi antingen kan se en anka eller en hare men
134
inte båda samtidigt.
Analogin är visserligen tjusig, liksom den besläktade parallell till
janusansiktet som Jansson drar senare, men även om man godtar
premissen att det är omöjligt att ”se” båda djuren eller ansiktena samtidigt
så kan man inte förneka att den som vet vad en ankhare är kommer att
känna igen den just som en sådan, liksom att den som känner till myten
om Janus omedelbart identifierar honom på grundval av hans dubbla
ansikten. Därför borde man kunna tala om ett slags tredelat seende: två
fokuserande alternativ att växla mellan samt ett mer överblickande och
kategoriserande betraktelsesätt. Överfört till litteraturen skulle det
innebära att läsaren visserligen växlar mellan de två kontrakten under
läsningen, samtidigt som hen på ett annat plan ständigt är medveten om
att det rör sig om en hybridtext. Detta förutsätter dock att läsaren redan
har en viss kännedom om skönlitterära genrer som laborerar med dubbla
kontrakt, det vill säga, känner igen ankharen just som en sådan.
Frågan är dock om en läsares tolkningsmöjligheter så
oproblematiskt kan likställas med en betraktares. Ankharen och
janusansiktet är trots allt inte verbala utan visuella framställningar, vilket
innebär en skillnad inte bara ifråga om hur informationen förmedlas utan
också om dess mängd, typ, inramning och syfte. Janssons referens till
janusansiktet är dock intressant som startpunkt för ett delvis annorlunda
tankespår. De framställningar av Janus som bevarats från antiken är ofta i
form av statyer och betraktaren måste då fysiskt röra sig runt objektet för
att kunna se det i sin helhet – en stillastående åskådare kan inte till fullo
förstå Janus natur, det vill säga att han har två ansikten riktade åt motsatta
håll. Liksom janusstatyn kräver att vi förflyttar oss i rummet för att
uppfatta alla sidor hos honom fordrar autofiktion och självbiografiska
133 Ankharen är en optisk illusion i form av en bild som går att förstå på två olika sätt, i likhet
med Rubins berömda vas vars konturer också kan tolkas som silhuetterna av två ansikten
i profil (se avhandlingens framsida för en tolkning av vasen). Betraktaren av ankharen
kan växla fram och tillbaka mellan två synsätt och antingen se en anka eller en hare.
134 Jansson, 2006, s. 48.
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romaner en rörlig läsart, det vill säga att läsaren ”flyttar på sig” i tanken
och på så sätt byter perspektiv på det berättade och den som berättar. Detta
gäller i högsta grad också för Rydbergs romaner, vilket kommer att utredas
mer utförligt i nästa kapitel.

Att läsa ”som om”
Idén om läsaren som ett tolkande subjekt i ständig rörelse, låter sig dock
svårligen kombineras med kontrakts-metaforen, vare sig vi tänker oss en
text med ett kontrakt eller med två. Som utretts tidigare utgör kontraktet
grunden till en statisk, reglerad relation mellan två (eller flera) parter,
något som fastslås gemensamt och som därmed inte kan ändras utan
samtligas explicita samtycke. Ett kontrakt kan överträdas eller brytas,
vilket konstituerar ett kontraktsbrott – här finns ett tydlig rätt och fel, med
tillhörande konsekvenser. Men hur skulle en läsare kunna vara autonom
och i rörelse, och samtidigt vara bunden till ett kontrakt? Ett kontrakt som,
vilket Lejeune påminner oss om, hen dessutom inte haft någon möjlighet
att påverka utformningen av. Kontraktsteorier utgår ofrånkomligen från
författaren, och i viss mån förlaget, eftersom de gemensamt utgör den enda
part som har möjlighet att formulera några klausuler i denna tänkta
överenskommelse. Läsaren riskerar i dessa teoribyggen därmed att
reduceras till en primärt reaktiv mottagare vars främsta uppgift är att tolka
paratextens och textens anvisningar på rätt sätt för att prestera en så ”god”
läsning som möjligt. Textuella ankharar och janusansikten erbjuder
måhända en pendlande rörelse från en position till en annan, men båda är
låsta av de traditionella kontraktens snäva rigiditet.
För att läsaren ska kunna äga någon verklig agens behövs därför en
annan, kompletterande ingång till tolkning och analys. Inom didaktik och
pedagogik talar man ofta om olika lässtrategier, och utan att vidare
fördjupa mig i dessa fält vill jag plocka upp och pröva begreppet strategi
135
som kontrast till kontrakt. Strategisk läsning ska här förstås som en
läsart inriktad på att läsa texten ”som om” den äger vissa egenskaper
136
snarare än att den ”är” något specifikt. Skillnaden mellan ”som om” och
”är” ligger i möjligheten till flexibilitet – ett ”som om” innebär ett analytiskt
135 Se t.ex. Caroline Graeske, ”Att läsa med strategi på gymnasiet. Om fiktioner, läsarter och
didaktisk design”, i Litteratur och läsning. Litteraturdidaktikens nya möjligheter, Maria
Jönsson och Anders Öhman (red.), Lund: Studentlitteratur, 2015.
136 Denna utgångspunkt är delvis inspirerad av Wittgensteins resonemang kring språkliga
och visuella tvetydigheter i Filosofiska undersökningar. Enligt Wittgenstein kan en
betraktare av ett ting uppfatta det som att det ”är” detta ting, men också som att det är
”som” detta ting. Just Filosofiska undersökningar gjorde för övrigt den tidigare nämnda
ankharen berömd, eftersom Wittgenstein använde den som exempel på en bild som går
att förstå på fler än ett sätt.
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prövande, förutsättningslöst undersökande mot bakgrund av en extern,
preexisterande form eller förebild, medan ”är” implicerar essentialism och
en förutbestämd uppsättning av möjliga utfall. Mer konkret uttryckt: en
strategisk läsning innebär att prova att läsa en text som om den tillhörde
en särskild stil eller genre, hade ett specifikt tilltal eller syfte, uttryckte en
viss filosofi eller intern logik, men utan att definitivt binda sig vid en
enskild hypotes eller tolkningsmodell. Målet är inte att avgöra huruvida
texten ”är” x eller inte, utan att ta reda på vad som händer med den egna
tolkningen när texten läses ”som om” den vore x. Att tänka i termer av
strategi snarare än kontrakt vänder på perspektiv och maktförhållande
eftersom en strategi är något som läsaren kan formulera på egen hand,
beroende på vilka behov som uppstår i mötet med texten. En läsare kan
välja strategi oberoende av författarens intentioner, ja till och med i direkt
opposition till det kontrakt som författaren erbjuder sig att ingå.
Ingenting hindrar naturligtvis att författare och läsare använder
likartade strategier, men det bakomliggande syftet är inte detsamma. En
författare som bestämmer sig för att skriva inom en viss genre eller väljer
en specifik retorisk inramning som förebild kommer ofrånkomligen att
påverkas av genrens grammatik (eller ”oberoende minne”, för att tala med
Bachtin), vilken ger besked om hur och vad som är lämpligt respektive
olämpligt att skriva. Även i de fall författaren är ute i avsikt att tänja
genregränser eller bryta mot skönlitterära ”regler” så innebär det inte att
narrativets grammatik är satt ur spel, tvärtom behövs det som fond just för
att det ska finnas något att göra uppror mot. En författarstrategi är i detta
sammanhang något som syftar till att ge struktur och historia – grammatik
och minne – åt det skrivna, både för att begripliggöra texten för en tänkt
läsare och för sig själv i själva skrivakten. En läsare kan med hjälp av
paratexten få kännedom om författarens val och själv välja att följa
författarens exempel, fast då för sin egen läsupplevelses skull snarare än
att hen är bunden av något osynligt kontrakt. Men läsaren kan också plocka
upp andra spår eller perspektiv och bestämma sig för en helt annan strategi
för att försöka förstå texten. Analysen i nästföljande kapitel är utgår ifrån
en specifikt vald lässtrategi som ligger relativt nära den intention som
uttryckts av Rydberg själv och som kommuniceras i paratexten, det vill
säga att Den högsta kasten och Djävulsformeln är självbiografiska texter,
vilket därmed också gör dem till identitetsnarrativ.
Att skriva sin egen berättelse kan vara ett vanskligt företag, i
synnerhet om berättelsen inte uppkommer som ett svar på en direkt, yttre
uppmaning utan är sprungen ur berättarens egen lust att tala om sig själv.
Risken finns att man framstår som egofixerad eller egenkär, och därmed
förlorar åhörarens välvilja. Jagberättelser lånar därför ofta form från andra
genrer, fiktionella såväl som icke-fiktionella, både för att legitimera själva
berättandet men också för att organisera berättelsen. Tillvaron är trots allt
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inte särskilt berättelselik; den innehåller på samma gång för mycket (alla
vardagens detaljer under tusentals dagar) och för lite (hur många kan
identifiera peripetin i sitt liv?). Vilken eller vilka former som lånats in för
att legitimera och organisera berättelsen påverkar läsarens möjliga val av
lässtrategier.
I Reading Autobiography skriver Sidonie Smith och Julia Watson
både om olika strukturerande former för självgranskning och om
jagberättandets olika genrer, av vilka många gränsar till andra typer av
narrativ.137 Dessa skiljer sig åt både i fråga om tilltal, struktur och fokus,
såväl som ontologiska ställningstaganden rörande bland annat sanning,
minne och erfarenhet.138 Enligt Leigh Gilmore kan självbiografiska
berättelser betraktas som utsagor uppkomna inom specifika retoriska
inramningar i vilka en person placerar sig själv ”in order to achieve as
proximate a relation as possible to what constitutes truth in that
discourse”.139 Gilmore listar några olika typer av retoriska inramningar,
bland annat den kristna bekännelseakten och de skandalösa memoarerna,
och visar därmed både på bredden av kulturellt begripliga sätt att berätta
om sig själv och på att sanningsbegreppet varierar dem emellan.
Också Eakin nämner några av de kulturellt acceptabla sätt som
förekommer för att berätta om sig själv: “protocols exist for many of the
kinds of self-narration we may need to use – in churches, in courtrooms,
in meetings of Alcoholics Anonymous, and so forth. Institutions even
produce manuals stipulating the kinds of stories they want us to tell.” 140 De
”manualer” som här radas upp kan alla sägas få sin form av den specifika
plats som de är bundna till. Eakin nämner rättssalen som en av dessa
platser, och just rättegångens talakter – försvarstalet, anklagelseakten och
vittnesbörden – används ofta både som retoriska strategier i självframställningen och som liknelser för att sortera självbiografiska berättelser i
underkategorier.
Redan i tidningsintervjuer i samband med utgivningen av Den
141
högsta kasten benämnde Rydberg sin bok som ”en hämnd”, ett uttryck
som dessutom upprepas flera gånger i romantexten. Hämndmotivet lyftes
också fram i recensionerna och den efterföljande debatten, där vissa ansåg
137 Sidonie Smith och Julia Watson, Reading Autobiography. A Guide for Interpreting Life
Narratives, Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 2001, s. 69ff.
138 Ibid., s. 183ff.
139 Leigh Gilmore, The Limits of Autobiography. Trauma and Testimony, New York: 2001,
s. 3.
140 Eakin, 2008, s. 28f.
141 Helin och Karlsson, ”- Min bok är en våldsam hämnd. Utpekad kändisadvokat hotar med
miljonstämning”, Nordenson, ”Med boken som vapen. Carina Rydbergs hämnas på
livet”/”Hämnd på livet – med boken som vapen”.
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hennes hämndlystnad berättigad, andra menade att det är elakt men ”kul”
att hämnas, och åter andra framhöll att hämnd alltid är moraliskt
142
tvivelaktigt. För att en hämnd överhuvudtaget ska komma ifråga krävs
att den föregås av (upplevelsen av) en kränkning eller ett brott, antingen
juridiskt eller moraliskt. Den högsta kasten kretsar mycket riktigt kring
frågor om skuld och ansvar, och Djävulsformeln bär också den på tydliga
drag av utredande och fördelande av skuld. Det eller de brott som utlöser
hämnden förblir dock påfallande odefinierade, som om behovet av
upprättelse väckts innan förbrytelsen medvetandegjorts. Carina söker efter
grunden till detta behov i barndom och vuxenliv, i Stockholm, Indien och
på Maldiverna, på land och under havsytan. Ett brott har begåtts och
läsaren ställs inför en serie bevis att värdera och sortera. Det ligger alltså
nära till hands att närma sig verken som exempel på självbiografisk text
som lånat struktur och retorik från rättprocessen. I följande analys vill jag
därför pröva strategin att läsa Rydberg med rättegången som
strukturerande princip. Den spatiala tankefigur som används som
analysverktyg är följaktligen rättssalen.

142 Se t.ex.: Crister Enander, ”Ett naket, bultande hjärta”, Kvällsposten, 26/2 1997; Eva X.
Moberg, ”Carina Rydbergs besinningslösa mod”, Aftonbladet, 18/3 1997; Stenius, ”Får en
författare vara en skitstövel?”.
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Kapitel 2 - Carina i rättssalen
_____________________________________

Att hålla ett försvarstal
I en rättsprocess rekonstrueras och presenteras konkurrerande versioner
av ett och samma händelseförlopp, och dessa historieskrivningar placerar
ansvar och skuld hos sinsemellan olika individer, grupper eller system. En
rättegång kan ytterst sägas vara en kamp om tolkningsföreträde, om vems
sanning som genom domslutet upphöjs till giltig. Det är inte svårt att förstå
varför rättsprocessen utgör en lockande modell för den som vill berätta om
sig själv; som retorisk inramning betraktad är den välkänd för de flesta och
dess formella struktur är tydlig. Genom att använda rättssalen som
metaforisk plats – sin ”scen”143 – kan författaren själv bestämma vilka
anklagelser som ska bemötas och av vem.
Men rättssalen är inte bara en fysisk plats, den är också ett slags
relationellt topos. Rättegångsförfarandet kräver att fler än en person är
närvarande, och samtliga har sina bestämda, särskilda relationer till de
andra. Den fiktiva rättegången fungerar som ett ritualiserat skådespel där
alla deltagare har sina på förhand givna roller; domare, åklagare,
försvarsadvokat, målsäganden, den anklagade, vittne/-n och (i vissa fall)
jury. Rättssalens persongalleri erbjuder därmed ett antal skilda positioner
att berätta sin historia från, och beroende på vilken roll författaren väljer
får självberättandet olika utformning, tilltal och innehåll. Men även om
författaren på så sätt kontrollerar många av faktorerna måste hen
åtminstone till viss del anpassa sig till den juridiska diskursen i
framställningen av jaget. Därigenom riskerar hen också att tvingas förhålla
sig till ”vad som utgör sanning inom denna diskurs”, vilket öppnar för en
typ av sanningskrav som skönlitteraturen svårligen kan svara mot. 144 Valet
av retorisk inramning är alltså inte bara ett val av berättarstrategi, det
innebär också ett val av vilka slags argument som blir möjliga att använda
för eventuella motståndare.
Under rättegången förväntas den åtalade att besvara de anklagelser
som riktas mot honom, ja, hen är rent av tvungen att tala enligt Anders
Öhman.145 Denna förväntning (eller tvång) avspeglas inte minst i att den
anklagades juridiska roll benämns ”den svarande”. I Apologier beskriver
Öhman hur den fingerade rättegångssituationen används som ett sätt för
143 Öhman, s. 22.
144 Gilmore, 2001, s. 3 (”what constitutes truth in that discourse”, min översättning).
145 Öhman, s. 22.
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den självbiografiska författaren att legitimera sin önskan att berätta sin
historia samtidigt som ”dess retorik skydda[r] den som bekänner från att
bli alltför naken”.146 Öhman intresserar sig främst för apologin som
retorisk strategi vilken används för att dölja det personliga behovet att
bekänna i formen av att låtsas svara mot en yttre uppmaning att tala om
sig själv. Den författare som väljer rollen av den åtalade ger sig själv alltså
en direkt anledning att berätta sin historia, och kan antingen försvara sig
mot utvalda anklagelser eller erkänna skuld genom att bekänna valfria
förbrytelser.
Bekännelsen har historiskt sett varit den förmodligen mest
inflytelserika och använda modellen för det västerländska självberättandet. Inte för inte är de två verk som mer än några andra kommit
att stå modell för självbiografiskt skrivande betitlade just Bekännelser; i
det ena fallet kyrkofadern Augustinus berättelse om sin väg till frälsning, i
det andra Jean-Jaques Rousseaus självbiografi från 1781. Från att ha varit
ett religiöst sakrament i form av bikt har bekännelsen sekulariserats och
kommit att bli ett retoriskt modus bland andra för att tala om sig själv.
Denna process har medfört att den tänkta mottagaren eller adressaten för
bekännelsen har förändrats, från Guds ställföreträdare med makt att
147
utdela gudomlig nåd till en profan åhörare.
På ett sätt är detta naturligtvis en grundläggande skillnad: Den
kristna bekännelseakten är en religiös och mystisk rit genom vilken
individen demonstrerar sin förmåga att identifiera och erkänna synd, och
sedan renas från dessa synder för att kunna närma sig Gud. Den sekulära
bekännelsen kan inte resultera i någon andlig rening av det slag som bikten
och den efterföljande förlåtelsen leder till. Istället för att bekänna sin
mänskliga svaghet inför en ofelbar gudomlighets representant riktar sig
den bekännande till sina medmänniskor. Denna skillnad mellan religiös
och sekulär bekännelse tycks ställa upp ett jämlikhetsförhållande mellan
avsändare och mottagare av den sekulära bekännelsen, och den kan
uppfattas som mer frivillig än den religiösa. Detta tillbakavisas dock av
Michel Foucault, som i första bandet av Sexualitetens historia slår fast att
vi lever i en kultur uppbyggd kring bekännelseakter, där den till synes djupt
personliga driften att bekänna i själva verket är en internalisering av
maktens uppmaningar och behov:
Bekännelsekravet strömmar nu emot oss från så många olika håll, det är
numera så djupt införlivat med oss att vi inte längre uppfattar det som
verkan av en makt som tvingar oss; det förefaller tvärtom som om
146 Öhman, s. 15.
147 För en mer utförlig historisk genomgång av bekännelsens roll för självbiografiskt
berättande, se Öhman, s. 19ff.
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sanningen i vårt innersta gömsle ingenting hellre ”önskar” än att få komma
i dagen; och om den inte når fram, beror det på att ett tvång håller den
tillbaka, att den utsätts för maktövergrepp och inte kommer att kunna
formulera sig förrän efter något slags frigörelse. 148

Internaliseringen frammanar illusionen av bekännandet som ett personligt
– och frivilligt – val, genom vilket subjektet kan nå sanning om sig själv.
Men, fortsätter Foucault,
man måste göra sig en ganska bakvänd föreställning av makten för att tro
att det är frihet de talar till oss om, alla dessa röster som under så lång tid i
vår civilisation har tjatat och tjatat för att få oss att säga vad vi är, vad vi
gjort, vad vi minns och vad vi glömt, vad vi döljer och vad som döljer sig,
vad man inte tänker på och vad man tror att man inte tänker.149

Hos Foucault finns ingen demokratisk, jämlik relation mellan
bekännelsens avsändare och adressat, eftersom bekännelsen till syvende
och sist alltid tjänar maktens syften. Den sekulära instans som utkräver
bekännelser tillskrivs också samma slags makt som biktfadern, den har
förmågan att ”döma, straffa, förlåta, försona”, och själva bekännelsen
”oskyldigförklarar [den som bekänner], den återlöser honom, den renar
honom, den avlastar hans synder, den befriar honom, den lovar honom
frälsning”.150 Utifrån Foucaults perspektiv tycks skillnaden mellan religiös
och sekulär bekännelseakt inte vara så stor. I båda fall rör det sig om ett
rituellt självberättande på uppmaning av högre makt för att upprätthålla
ordning.151
Enligt Foucault är sexualiteten alltid bekännelsens kärna och stoff.
Hans mer allmänt hållna resonemang kommer dock något på kant med
bekännelsens roll i den juridiska praktiken. Visserligen kan bekännandet
av ett lagbrott vara en befrielse och en rening i bemärkelsen att
brottslingen slipper bära traumat av sin gärning i hemlighet, men det
innebär ett erkännande av skuld, inte en oskyldigförklaring. De flesta
bekännelser, i synnerhet de litterära, stannar dock inte vid detta
erkännande utan innehåller också en förklaring till varför brottet
148 Foucault, 2009, s. 77.
149 Ibid., s. 77f.
150 Ibid., s. 79.
151 Det bör påpekas att Foucault intresserar sig för bekännelsen som kulturellt praktik och
inte anlägger ett specifikt litteraturteoretiskt perspektiv, vilket gör att den bekännelsens
genealogi som han skisserar skiljer sig något från litteraturvetenskapliga
historieskrivningar (se t.ex. Susannah Radstone, “Cultures of Confession/ Cultures of
Testimony: Turning the Subject Inside Out”, i Modern Confessional Writing, Jo Gill
(red.) New York: Routledge, 2006, s. 173). Foucaults övergripande teser är dock
användbara för att belysa hur det moderna samhället både är beroende av och skapar
(eller framtvingar) individuella subjekt, vilket i sin tur också avspeglas i litteraturen.
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överhuvudtaget begicks. I denna förklaring skymtar inte sällan försök att
skjuta över i varje fall en del av skuldbördan på andra, eller på
omständigheter utanför brottslingens kontroll. Bekännelsens förklaringar
glider därmed ofta över i ett slags urskuldande.
I epilogen till Apologier prövar Öhman om apologin har använts i
självbiografiska romaner från 1970-talet och framåt, och om den i så fall
förändrats. Hans sista exempel är Den högsta kasten, som i Öhmans analys
beskrivs som en ”ofullgången” apologi ”därför att det inte finns någon
konkret person att lägga skulden på. Det embryo av urskuldande som ändå
finns i romanen omfattar främst skrivandet som livsval.” 152 Samtidigt
använder Öhman just Rydberg som exempel på hur omformuleringen av
offentligt respektive privat under perioden kring millennieskiftet garanterar apologins fortlevnad.
Till skillnad från Öhman ser jag ett mer konkret urskuldande i Den
högsta kasten, nämligen i hur Carina upprepade gånger benämner sitt
skrivande som ”en våldshandling, en hämnd”.153 Denna formulering är på
samma gång ett erkännande och ett försvar. En våldshandling utgör
visserligen ett brott, men Carinas våld – texten – är enligt henne inte en
aktion utan en reaktion. Den är en hämnd. Även i Djävulsformeln drivs
Carina av ett behov att hämnas och att straffa dem som gjort henne illa.
Hämndaktionen är i sig ett brott, den innebär en rättsvidrig, självsvåldig
transformation av jaget från målsägande till domare och bödel. Det är dock
ett brott som kan vara mer eller mindre förståeligt, ja till och med
ursäktligt, beroende på varför man hämnas, huruvida hämnden står i
proportion till den ursprungliga handlingen och om denna ursprungshandling är tillräckligt väl belagd. För att hämnden ska uppfattas som
etiskt – om än inte juridiskt – rättfärdig måste det alltså finnas ett första
brott med tillhörande offer. Det är följaktligen avgörande att Rydberg
lyckas övertyga läsaren om att Carina är ett offer för att vidden av hennes
hämnd ska framstå som rimlig.
Av vad består då det eller de brott som Carina berättar att hon utsatts
för? Det mest uppenbara, det som till och med benämns som ett brott
enligt svensk lagstiftning,154 är det Carina utstår i relationen med Kaizad
som skildras i Den högsta kasten; sexuellt våld och en påtvingad graviditet.
Rolfs förbrytelser i samma bok är uteslutande av moralisk art. Den vänskap
som växer fram dem emellan visar sig vara ett falskspel från hans sida; han
använder hennes förälskelse för att dölja en affär med en annan, gift
kvinna, och vägrar dessutom att hjälpa henne ur en ekonomisk
152 Öhman, s. 200.
153 Dhk, s. 31, 363, 384.
154 Ibid., s. 175: ”Det var en våldtäkt, i alla fall i min bok”, menar vännen Daniel när Carina
berättar vad Kaizad utsatt henne för.
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krissituation trots att det lån hon ber honom om är – i sammanhanget –
blygsamt. I Djävulsformeln är det framför allt Ernst Billgren som väcker
hennes hämndlystnad, han som först behandlar henne som en
prostituerad och senare ger ut en påstått självbiografisk bok i vilken han
skriver att hon är lesbisk. Också författaren och journalisten Jesús Alcalá
förtjänar straff, enligt Carina, efter att skarpt ha kritiserat Den högsta
kasten, kallat Rydberg för ”en medelmåttig författare” och anklagat henne
155
för att ha betett sig omoraliskt.
Männen hon hämnas på har förbrutit sig mot henne först, antingen
genom att förgripa sig på henne, genom att utnyttja hennes känslor för
egna syften, genom att kränka hennes sexualitet eller genom att ljuga om
henne offentligt. Merparten av de vapen de använt sig av är inte tillgängliga
för henne, men som författare kan hon använda sin penna för att ge igen:
”Och jag tänker mig, att kanske har det varit ett straff från början, varje ord
jag skrivit. Kanske har det alltid varit fråga om hämnd. Jag för pennan till
156
papperet. Jag hämnas.”
Det är inte hon som utdelar första slaget,
påminner hon läsaren, skillnaden är bara att hon slår tillbaka offentligt. På
så sätt förklarar och försvarar hon sitt handlande. Det är visserligen ”en
våldshandling, en hämnd”, men likt en försvarsadvokat som pläderar inför
en jury tycks Carina fråga läsarna om de verkligen kan klandra henne. Visst
har hon tagit lagen i egna händer, men vilken annan rättvisa har hon att
hoppas på än den hon själv skipar?

Att berätta och bli trodd
I den fasta rollbesättningen i rättegångens skådespel ingår, som påpekats
ovan, även vittnet. Liksom den anklagades försvarstal fått stå som förebild
för litterära apologier och den anklagades erkännande påminner om den
sekulära bekännelsen har också vittnesmålet använts som retorisk modell
för självbiografiskt skrivande. Carina återkommer visserligen till frågor
som rör sin skuld och sitt ansvar, frågor som hör till rättegångens diskurs.
Men när läsaren uppmanas att komma närmare för att lyssna till
berättelsen ”om allt det jag aldrig vågat göra, allt jag knappt ens vågat
tänka på” är det inte från den anklagades bänk som hennes röst
kommer.157 Hon har då valt en annan plats i rättssalen att tala ifrån –
vittnesbåset.
Liksom bekännelsen och försvarstalet lånar vittneslitteraturen
retorik och tilltal från rättegången, men det föreligger en avgörande
155 Alcalá, ”Carina Rydbergs förlorade heder”.
156 Dhk, s. 10 (kursivering i original).
157 Ibid.
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skillnad mellan de talande subjekten i respektive fall. Susannah Radstone
skriver att det moderna bekännande subjektet är ett tudelat sådant: en del
av subjektet (vare sig man benämner denna del samvete, överjag eller en
internalisering av maktens krav på självutlämnande) är satt att granska
samma subjekt i syfte att upprätthålla ”civilisation” eller ”ordning”. 158
Denna tudelning skapar en konflikt inom subjektet, en konflikt som enligt
Radstone inte kan återfinnas hos vittnet:
In testimony the subject is no longer in struggle with itself, but constitutes
itself as innocent or ”done to” in relation to implicated other/s or events. In
literary confession it is the subjects own violence or sexuality that troubles
the narrator. In witness testimony it is the violence or sexuality of another
or the shock of an event that disturbs the witness.159

Det är viktigt att påpeka att Radstone genomgående använder ”witness”
både för att åsyfta någon som bevittnat en händelse och någon som (påstår
sig ha) blivit utsatt för något, det vill säga är ett brottsoffer. Hela Carinas
försvar bygger på att hon är primäroffret i fallet, och texten är med
Radstones begrepp ett långt vittnesmål.
Radstone menar, med stöd av Foucault och E.L. Stelzig, att subjektet
destabiliseras av och i bekännelseakten, och att bekännande därför är en
transformativ handling.160 Vidare skriver hon att bekännelsen, trots att den
alltid är riktad till någon annan än den som talar, framför allt syftar till en
omvandling av jaget och är ett sätt att sätta punkt för det egna
självgranskandet.161 Vittnesmålet är, enligt Radstones resonemang, på
många sätt bekännelsens motsats: ”testimony represents the ’turning
inside out’ of the confessional self so that the trouble which resided within
and even constituted the subject is now deemed to be positioned outside
the self”.162 När konflikten på så sätt placeras utanför subjektet uppstår
varken någon destabilisering eller utveckling av jaget – vittnet är och
förblir ett skuldfritt och solitt subjekt.
Radstone ringar också in den grundläggande epistemologiska
skillnad som föreligger mellan bekännelsens respektive vittneslitteraturens ”problem” eller ”omöjlighet”, som de har formulerats i
forskning och debatt. Hon använder sig av begreppen ”intra-subjektivitet”
respektive ”inter-subjektivitet” för att visa på en grundläggande olikhet i
158 Susannah Radstone, “Cultures of Confession/ Cultures of Testimony: Turning the Subject
Inside Out”, i Modern Confessional Writing, Jo Gill (red.) New York: Routledge, 2006, s.
170.
159 Ibid. (Kursivering i original.)
160 Ibid., s. 171, 173.
161 Ibid., s. 175.
162 Ibid., s. 176.
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tolkningen av de två berättelsetyperna: Medan bekännelser får oss att
ifrågasätta subjektets möjlighet att nå kunskap om sitt (tidigare) jag
väcker vittnesmålet frågor om huruvida det är möjligt att omvandla
omskakande eller traumatiska upplevelser till meningsfull erfarenhet som
kan kommuniceras till andra.163
Som Anders Öhman visar i Apologier kan det fingerade försvarstalet
användas som taktik för den som vill berätta om sig själv utan att framstå
som alltför villig att ta ordet. Vittnesmålet kan naturligtvis användas på
samma sätt. Att inta offerrollen är visserligen ett riskabelt företag – lyckas
man inte vara tillräckligt trovärdig när man vittnar om att ha blivit utsatt
för någon annans handlingar hamnar man lätt själv på den anklagades
bänk. Vissa typer av vittnesmål ifrågasätts dessutom mer aggressivt än
andra, inte minst när (den påstådda) förbrytelsen är knuten till sexualitet
och kön. Men den som lyckas övertyga åhörarna om sanningen i sin
berättelse blir i omgivningens ögon skuldfri, ja närmast renad från synd.164
Carinas vittnesmål är centrerat kring hennes komplicerade
förhållande till könsnormer och kvinnlighet, vilket grundats redan i
barndomen. Den högsta kastens första del – ”Ryska posten” – innehåller
ett antal tillbakablickande kapitel som beskriver laddade händelser från
Carinas uppväxt, samtliga med koppling till kvinnoblivande. I det första
kapitlet av barndomsminnen beskriver berättarjaget hur hon äcklades av
de andra flickornas kroppar under grundskolans gymnastiktimmar, och
tillägger att hon fortfarande i vuxen ålder tycker illa om kvinnlig
beröring.165 Kort därefter skildras hur den mycket unga Carina intresserar
sig för sex mellan homosexuella män, att hon blir upphetsad av tanken men
också känner solidaritet med dem. Det är inte de jämnåriga flickorna som
Carina speglar sig i och inte heller nämns några kvinnliga förebilder; för
henne är vuxna, homosexuella män mer intressanta som identifikationsobjekt.
Barnet Carina är avvikande inte bara i sin inre värld, också rent
fysiskt skaver hon mot flicknormen. Hon stammar, bär glasögon, håret är
slitet, och trots att hennes jeans är av samma märke som de andra
flickornas så sitter de ändå fel på hennes kropp. 166 Inte heller kan hon
dansa på rätt sätt och det krävs en tillrättavisning från en klasskamrat för
att hon ska förstå hur pinsam hon ser ut när hon försöker.167 Hennes mest
framträdande egenskaper, inre såväl som yttre, är alla avvikelser från ”den
163 Radstone, s. 175.
164 Ibid., s. 176.
165 Dhk, s. 18.
166 Ibid., s. 20, 25, 26.
167 Ibid., s. 27.
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eftersträvansvärda flickan”. Detta är något hon väljer att bejaka, kanske för
att kunna behålla någon form av självrespekt. ”Jag är utvald, jag är
annorlunda, jag tillhör en annan kast”, tänker Carina när klasskamraterna
tittar på henne och hånler. Hon fortsätter revanschlystet: ”De vet inte om
det än, säger jag till mig själv. Men jag är bättre än de. De kommer att få
se.”168
På bara några sidor skissar Rydberg upp bilden av ett barn som inte
verkar passa in i någon annan kategori än den hon själv utgör. Något hos
henne kolliderar ständigt med etiketten ”flicka”, och detta oroar de andra
barnen. Detta blir tydligast i kapitlets avslutande skildring av en omgång
”Ryska posten”, då Carina för första gången tillåts delta. Leken är till en
början mycket beskedlig – det är främst handslag och klappar som delas ut
– och Carina tycker att det hela är ganska tråkigt. Det är först när klassens
mest aggressive och fysiskt utvecklade pojke, Jörgen, bestämmer sig för att
vara utdelare av ”posten” som det hela tar en annan vändning. Han erbjuds
att, reglerna till trots, själv få välja flicka, men avböjer ointresserat: ”Vem
som helst. Det spelar ingen roll.” 169 Det blir Carina som väljs ut av
klasskamraterna. Hon uppfattar det inte som ett utslag av illvilja, utan
snarare att det sker för att hon ännu inte deltagit i leken. Carina får ställa
sig längst fram i rummet och Jörgen ropas in.
Bara någon meter innanför dörren, tvärstannar han. Han stirrar på mig.
Han ser inte arg ut. Men han är mer än bara förbluffad; det finns något i
hans ögon som snarare skulle kunna liknas vid ren fasa och det kunde vara
komiskt, men av någon anledning är det inte det, inte ens för resten av
klassen.
”Inte hon!” säger han högt.
”Men du sa ju vem som helst.”
”Ja, men vem som helst men inte hon!”170

Carina måste gå tillbaka till sin plats, och efter en kort överläggning väljer
man en ny adressat: klassens sötaste flicka. Hon är ett säkert kort, och
kanske också en passande kompensation för det första, misslyckade valet.
Kyssen delas ut och ”någon visslar till men det utbryter inget jubel. Snarare
verkar alla känna sig lättade. De andas ut. Allt är som det ska vara.” 171
Ordningen är återställd, inte bara inom ramen för leken.
Till en början är valet av Carina ett slags bekräftelse på att hon trots
allt ändå tillhör gruppen ”vem som helst”, vilket i lekens kontext innebär
gruppen ”flickor”. Men Jörgens reaktion på att Carina valts ut till honom,
168 Dhk, s. 27.
169 Ibid., s. 29.
170 Ibid., s. 29f.
171 Ibid., s. 30.
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och klasskamraternas lättnad när felet sedan rättats till, omintetgör på ett
ögonblick denna bekräftelse. Valet av Carina visar sig vara ett allvarligt
misstag från de andra barnens sida. Så snart Jörgen återvänder bli
kontrasten mellan hans – i sammanhanget – framträdande maskulinitet
och hennes brist på femininitet genast påtaglig, och också djupt oroande.
Carinas position som adressat bestämmer också identiteten hos
brevbäraren, alltså Jörgens egen. Han står plötsligt inför ett fullständigt
oväntat ifrågasättande av sin könsidentitet, och trots att hans främsta
egenskap är aggressivitet reagerar han inte med vrede utan med fasa.
Genom att välja Carina till den aggressive, fysiskt utvecklade Jörgen
ifrågasätter klassen ofrivilligt den mest obestridligt maskulina positionen i
gruppen, och därmed är också allas individuella könstillhörigheter öppna
för omförhandling. Det är inte konstigt att ingen tycker att situationen är
komisk.
Att Carina överhuvudtaget väljs ut visar visserligen att hon inte
klassas som tillhörig gruppen ”pojkar”, men hon är ändå ett ogiltigt val.
När det kommer till kritan är hon inte ”vem som helst”; i en odiskutabelt
heteronormativ situation är hon inte godtagbar som flicka, det vill säga
som ett objekt för maskulin åtrå. Denna händelse, som alltså fått ge namn
åt den första delen av Den högsta kasten, tjänar som ett belysande exempel
på hur och varför Carina upplever sin identitet som tudelad, motsägelsefull
och radikalt annorlunda än alla andras. Den som inte förmår nå upp till en
lägsta nivå av koherens mellan kön, sexualitet och beteende kommer alltid
att vara ensam, och upplevelsen av att vara en utomstående är kärnan i
Carinas offerskap. Det är omgivningens reaktioner på Carinas person som
från början etablerar denna ensamhet – ”problemet” situeras alltså utanför
subjektet, för att återknyta till Radstones argumentation. Att vittna om
könsnormernas uteslutningsmekanismer tjänar till att försöka
återupprätta ett solitt subjektskap eftersom orsaken till Carinas ensamhet
och abnormitet därigenom placeras i de andras oförmåga (eller ovilja) att
behandla henne som ett begripligt, odelat subjekt.
I tonåren upptäcker Carina att ”kvinna” inte är något man föds till
utan något man blir. Kvinnlig skönhet visar sig i själva verket handla om
självförtroende; den som vågar bestämma sig för att vara vacker och
uppträder därefter kommer också att uppfattas som vacker av sin
omgivning. Under några år innehar hon det självförtroendet, och njuter av
bekräftelsen hon får från män.172 Hon lär sig på så sätt att vara kvinna, hon
vet vilka krav som måste uppfyllas för att inta denna position. Men det
heterosexuella spelet tillåter bara ett slags relation mellan män och
kvinnor; den sort som baseras på sexualitet och begär. Carina längtar dock
efter manlig vänskap, och i tjugoårsåldern får hon möjlighet till detta: ”jag
172 Dhk, s. 137f.
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började umgås med män på mäns vis” och ”med tiden […] blev jag
upptagen i deras krets, jag blev en av dem, kanske delvis på grund av min
manhaftighet och min till synes osentimentala syn på sexuella
relationer”.173
Parallellt med att Carina etableras som en i ”grabbgänget” börjar
hon också skriva på heltid. Dessa två saker beskrivs som intimt förbundna
med varandra: ”Jag uppfyllde min barndomsdröm och blev författare. Det
skulle visa sig bli katastrofalt för mina mer kvinnliga ambitioner. Jag
träffade inga män längre, i alla fall inte på det sätt jag önskade”, 174
konstaterar berättarjaget. Författarrollen maskuliniserar henne, och när
175
hon dessutom ”blir en av dem” och inordnar sig i sitt ”grabbgäng”
uppfattas hon successivt allt mindre som kvinna. Ju mer otydlig hennes
könstillhörighet blir desto mindre lämpad som partner blir hon. Hon
njuter visserligen av sin plats i gruppen och den manliga vänskap hon så
länge eftertraktat, men denna mellanposition får också som konsekvens att
hon inte längre kan relatera eller relateras till män på ett sätt som kan leda
till kärleksförhållanden.
Det här är den sista av återblickarna, och också utgångspunkten för
Den högsta kastens egentliga handling. Carina har blivit både en författare
och en av grabbarna, och kombinationen har försatt henne i ett slags
könets moment 22. Hon är ”en av männen” samtidigt som hon har
kvinnliga (heterosexuella) begär, och situationen påminner om
efterverkningen av ”Ryska posten” – hon är åter oidentifierbar, en
vandrande omöjlighet. Den avgörande skillnaden ligger i att hon nu inte
passivt låtit sig bli placerad utanför varje möjlig könsidentitet;
författarskapet och manlig gemenskap är båda något hon aktivt strävat
efter, och båda är också maskulint kodade. Hon kan därmed själv sägas
vara den som denna gång destabiliserar sin könsidentitet och därigenom
positionerar sig som obegriplig. ”Problemet” har blivit internaliserat i
subjektet, och vittnesmålet glider därmed över i något som mer liknar en
bekännelse.
Om nu författaren är en maskulint kodad identitet så blir en
skrivande kvinna en obegriplig paradox, åtminstone enligt Carinas
personliga paradigm som det presenteras i Den högsta kasten. Att vara
författare är något hon fötts till, och det är en identitetsposition som
trumfar såväl hennes biologiska kropp som hennes inre könsidentitet. Men
Carina varken kan eller vill vara man. Hon är ett varken-eller som
framlever ett icke-liv. Enligt Judith Butler är heterosexualitet ett
173 Dhk, s. 138.
174 Ibid., s. 138-139.
175 Ibid., s. 138.
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obligatoriskt inslag i en begriplig identitet. Heterosexuella relationer är i
sin tur förbehållna dem som kan presentera en tillräckligt hög grad av
koherens mellan kön, sexualitet och beteende i enlighet med
176
heteronormativa förväntningar.
En förutsättning för detta är att
skiljelinjen mellan könen till varje pris upprätthålls. Carina associerar
ständigt författarskap med manlighet och ställer det i motsats till
kvinnlighet. Hennes dubbla roller som författare och kvinna får henne att
överträda gränsen mellan manligt och kvinnligt, och därmed blir hon
omöjlig som part i en heterosexuell relation. Resultatet blir att hon aldrig
kan uppnå full begriplighet.
Carinas författaröde fortsätter att både erbjuda och tvinga henne till
manlig gemenskap och anpassning till maskulint beteende. Hon vill
fortfarande ”vara bland pojkarna och för att vara det, måste man platsa i
177
laget.” Att platsa i laget syftar här rent konkret på att satsa pengar i ett
nattligt tärningsspel, och nog är det en passande liknelse. Den som vill
vinna stort måste satsa högt, och det är inte förvånande att hon förlorar allt
medan Rolf tar hem hela potten. Det som försvinner ned i hans kavajficka
är mer än pengar, det är hennes kvinnlighet och i förlängningen därmed
det hon ser som sin enda chans att få ett meningsfullt liv.
När Rolf talar om sina framtidsplaner längtar Carina efter att få vara
en del av dem, efter att få ta verklig plats i hans liv. Hon tänker desperat:
Lämna mig inte kvar här med mitt ensliga författarliv, ett liv som blir mer
och mer förödmjukande för var dag som går, ett liv som inte är något liv
alls och när satt jag senast så här sist, tillsammans med en man vars liv
178
jag ville dela, hur många år har gått, har jag någonsin?

Carina ringar här in precis det dilemma som driver berättelsen framåt
genom båda romanerna: Livet som författare är ”ett liv som inte är något
liv alls”, en existens märkt av förödmjukelse. Samtidigt är det också en
upphöjd position som ger makt över andra. Lite längre fram i Den högsta
kasten understryker Carina samma grundläggande motsättning mellan
författarskap och liv, fast nu från andra hållet: ”Just nu gör jag ingenting
annat än misstag. Det är så med en författare som inte kan skriva. Hon
försöker leva istället och det går naturligtvis åt helvete. Jag borde skriva
179
istället. Jag borde sluta leva.” Att leva är något hon gör istället för att
skriva, och tvärtom, och båda har sina för- och nackdelar.

176 Butler, 2007, passim.
177 Dhk, s. 185.
178 Ibid., s. 237 (kursivering i original).
179 Ibid., s. 261.
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Livet måste, enligt Carina innehålla mer än att finnas till, andas och
röra sig, mer än att ha vänner och ett arbete, mer än att tänka, skriva och
längta. Ett meningsfullt, ”riktigt” liv behöver också inrymma kärlek,
upplevelsen av att älskas och åtrås. För att kunna leva ett meningsfullt liv
måste man vara begriplig, både för andra och för sig själv, och som jag
tidigare beskrivit är förmågan att uppvisa en kulturellt godtagbar och
fastslagen könstillhörighet en förutsättning för detta. Det är endast som
kvinna Carina kan leva ett sådant ”riktigt” liv, men premissen tycks bygga
på ett cirkelresonemang: Genom att vara begärd av en man blir hon kvinna,
men för att alls kunna begäras måste hon först bli identifierad som just
kvinna.
”Jag försöker skaffa mig ett liv. Allt har varit romaner. Det har inte
funnits plats för något annat. Nu är jag trettiotvå. Det är dags att det händer
180
något”, svarar Carina i Den högsta kasten när folk frågar vad hon gör.
Hennes svar kan lika gärna tolkas som riktat till läsaren, som ett slags
försök att rättfärdiga det uppskruvade tonläget i romanen och ett försvar
av hennes förödmjukande, hopplösa kärleksval. Det är visserligen tydligt
att Carina älskar den känsla av utvaldhet som författarpositionen medför
– att tillhöra den högsta kasten har onekligen sina fördelar – men hon
hävdar att hon ännu hellre vill leva. Livet framställs genomgående som den
dynamiska polen medan författarpositionen är statisk: det är i livet som
”det händer något”, inte i skrivandet. Detta ”något” som livet erbjuder är
kärlek, men kärleken förblir utom räckhåll för henne så länge hon skriver.
Författarskapet framstår ömsom som något ödesbestämt, ömsom
som ett val, och Carinas bild av vad det innebär att vara en författare spelar
en nyckelroll i hennes oförmåga att förena skrivandet med ett meningsfullt
liv. Trots det verkar hon försöka göra motstånd mot detta öde som hon
upplever har tvingats på henne utifrån. ”Det är litteraturen som förstör
mitt liv. Det förbannade skrivandet. Jag kommer aldrig mer att skriva en
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roman”, utbrister hon trotsigt. Men läsaren vet redan i samma ögonblick
att hon misslyckas i sin föresats – historien är berättad och ”skriven” av
Carina, den materiella boken i läsarens hand är en ständig påminnelse om
att alla hennes försök är förgäves.
Det är således svårt att låta sig övertygas om att Carina egentligen
menar allvar när hon påstår sig vilja välja bort skrivandet för gott. Trots
allt säger hon själv att hon alltid har varit författare, att hon ”ville skriva
182
innan [hon] ens kunde”. Att vara författare är, för henne, en essentiell
del av hennes identitet, det är något hon fötts till och mer därtill: ”Jag är
180 Dhk, s. 204.
181 Ibid., s. 326.
182 Ibid., s. 27.
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utvald, jag är annorlunda, jag tillhör en annan kast.” Vem eller vad som
valt ut henne förklaras aldrig – och det är heller inte relevant i detta
sammanhang – det centrala är Carinas känsla av ett medfött, upphöjt
utanförskap. Denna utvaldhet ger henne inte bara förmågan att ta litterär
hämnd på dem som gjort henne illa, den ger henne också rätten att göra
det.

Det kluvna subjektet
När Carina reser till Indien befinner hon sig i det tillstånd av
oidentifierbarhet som beskrivits ovan. Detta är inte enbart ett mentalt eller
känslomässigt tillstånd, det är något som påverkar också hennes kropp –
hennes menstruationer är oregelbundna och kommer med flera månaders
mellanrum. Hon sätter det i samband med sin livssituation: ”Jag tänker
ibland, att något hos mig har upphört. Jag tänker mig, att ensamheten får
kroppen att upphöra.”184 Ett av kvinnokroppens mest symbolladdade
karakteristika – menstruationen och dess signal om fertilitet – är i obalans,
och försvagas som könsbestämmande attribut.
Men själva resandet påverkar Carina, hon förändras när hon reser
och ”blir någon annan”.185 En föraning om förvandlingen kommer redan
på planet till Indien, där hennes stolsgranne skämtsamt varnar henne för
män. Hon tänker: ”Något hos mig sover. Men jag tyckte om det han sa.
Akta dig för män. Det kändes nästan som en komplimang. Jag är kvinna
trots allt. Jag står här och stryker på läppstift.”186 Könets performativa
aspekt tydliggörs här nästan lika explicit som hos Simone de Beauvoir och
senare Judith Butler med flera; genom de små, upprepade handlingarna
könas subjektet, som till exempel genom påstrykande av läppstift. Att det
finns en korrelation mellan att bli identifierad som kvinna och att vara
någon som lever under hot bekymrar inte Carina märkbart. Trots allt är
även ett hotat subjekt ett subjekt, medan den människa som inte självklart
kan könsbestämmas riskerar att förlora själva sitt personskap.
Det är därför närmast symtomatiskt att Carina oväntat känner
smärtan av ägglossning strax innan Kaizad kommer gående, och de inleder
det samtal som är startskottet för deras relation. Ägglossningen
könsbestämmer henne redan innan de för första gången interagerar, den
placerar henne otvetydigt i kategorin ”kvinna”, tillhörande ”Ryska postens”
normativa, feminina grupp etiketterad som ”vem som helst”. Kaizad
behandlar henne också som en kvinna, vilket i det här fallet innebär en lång
183 Dhk, s. 27.
184 Ibid., s. 45f.
185 Ibid., s. 77.
186 Ibid., s. 33.
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rad av förnedranden och övergrepp. De ligger med varandra första kvällen,
ett samlag som Carina misstänker skulle ha skett med våld om hon inte gett
efter. Men övergreppssituationen är än mer komplex: Kaizad drar av sig
kondomen i smyg innan han får utlösning i henne och Carina märker
ingenting förrän det redan är försent. ”Jag tänker på det lilla hugget jag
kände medan jag satt vid bordet, bara några minuter innan han kom fram
till mig. Som om han visste. Som om han känt vittringen.”187 På ett
ögonblick har hennes nyetablerade kvinnlighet vänts emot henne, och
befruktning förvandlats till övergrepp. Det leder varken till ett barn eller
till en abort, utan slutar i ett tidigt missfall, och Carinas lättnad är
omisskännlig när blodet strömmar ur henne. ”Jag är fri, tänker jag. Det är
nu min frihet börjar. Giftet rinner ur mig.” 188 Giftet – embryot – är
resultatet av tvångsbefruktning, ett övergrepp som bara kan begås på en
kvinna. Nu lämnar det hennes kropp, dagen efter att hon och Kaizad
slutgiltigt skilts åt.
Men trots fertilitetens bevis på könstillhörighet finns det ändå ett
element av osäkerhet kring Carinas kvinnlighet under veckorna i Indien.
Till en början ter det sig som ett lättsamt rollspel: ”Jag är en annan. Jag
märker hur min röst, mitt leende, mina gester förändras, hur jag
upprepade gånger drar fingrarna genom håret, på kvinnors vis, ja, jag
koketterar verkligen, jag står utanför mig själv och iakttar det, förbryllad
och en smula road.”189 Berättarjaget, det som Carina uppfattar som sitt
”sanna jag”, befinner sig inte i den könade kroppen. Istället har hon
reducerats till en utdriven ande, som vore ägglossningen inledningen på
ett slags exorcism. Längre fram är den lättsamma tonen borta: ”Jag spelar
denna kvinna”, konstaterar hon. ”Jag har förlorat mig själv.” 190 Också
under samlag, uppstår denna kusliga dubbelexponering, och den
avgörande skillnaden mellan den spöklika betraktaren och kvinnan i
kroppen avslöjas.
Jag är två kvinnor nu: den som ligger här i sanden tillsammans med sin
älskare och den andra, hon som iakttar oss på avstånd, på andra sidan av
den smala bäcken som skiljer den här delen av stranden från havet. [---] Det
är hon som skriver dessa ord, ett år senare.191

Den Carina som fördrivits från kroppen är i själva verket det skrivande
jaget. Ekvationen kvinna plus författare ter sig omöjlig att lösa – skrivandet

187 Dhk, s. 80 (kursivering i original).
188 Ibid., s. 135.
189 Ibid., s. 72.
190 Ibid., s. 95.
191 Ibid., s 105.
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medför en avköning av kroppen medan kvinnlighet stöter bort
författaridentiteten och leder till en splittring av subjektet.
Det är talande att denna explicita uppdelning av berättarjaget endast
förekommer när Carina är tillsammans med Kaizad, eller om man hellre
vill; mellan ägglossning och missfall. Varken i uppväxtskildringarna eller i
romanens andra del, ”Ge mig korparna”, förekommer det kluvna
berättarjaget på detta sätt. Vid två tillfällen i den andra delen antyds
visserligen en motsättning mellan författarjag och kvinnojag, men den
utomkroppsliga författarpositionen återkommer inte. När Carina ber Rolf
om att få låna pengar drar han sig för att svara och vill inte se på henne.
”Jag tänker, att han borde se mig i ögonen nu, försöka upptäcka det. Han
borde upptäcka den andra.”192 Författarjaget är alltså tillbaka i kroppen –
hon och kvinnan har samma blick, hon kan skönjas i kvinnans ögon.
Längre fram bevittnar Carina hur Rolf uppvaktas av en kvinna inne
på PA. Hon plågas av att se dem tillsammans, men kan ändå inte gå
därifrån: ”Jag är två nu: en som genast vill gå, lämna detta, men den andra
– den starkare – befaller mig att stanna kvar.”193 Författarjaget har nu blivit
den klart kraftfullare av de två, med fullt kommando också över kroppen,
trots att Carinas menstruation fortsätter att vara regelbunden och hennes
kropp alltså förblir könad. Det är först i romanens slutskede, kort efter att
Carina börjat skriva igen, som menstruationen upphör.
Det är sant; ända sedan den första fullmånenatten i Goa, ända sedan mitt
första möte med Kaizad, har min kropp varit en kvinnas. Det hade inte varit
så på flera år. Jag hade inga blödningar. Det fanns ingenting hos mig som
påminde mig om min egen fruktsamhet. [---] Nu, när det bara återstår några
veckor av år 1995, och det står klart för mig att allt har gått förlorat, märker
jag hur det som vaknade till liv återigen har lagt sig till vila. Inga fler hugg i
underlivstrakten, som de senaste månaderna infunnit sig lika regelbundet
som fullmånen. Månen. Den påverkar mig inte längre. Förtrollningen är
bruten.194

Menstruationen knyts här till måne, myt och förtrollning, som om Carinas
kropp fått sin kvinnlighet till låns. Man kan ana Askunge-sagan mellan
raderna – den tidsbegränsade förvandlingen till åtråvärd kvinna för att
väcka en mans begär – men till skillnad från Askungen blir Carinas
förvandling inte permanent genom ”sann kärlek”. Ingen prins förälskade
sig i Carina innan klockan slog och när förtrollningen bryts tvingas hon
därför återvända till utgångspunkten. Fertiliteten var ett undantag, en

192 Dhk, s. 319.
193 Ibid., s. 342.
194 Ibid., s. 380f.
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anomali. Nu är normaliteten återställd, vilket paradoxalt nog gör Carina
själv abnorm.
Det finns dock ett parti i romanens andra del som kan sägas
påminna om det nästan fysiska separerandet av författarjag och kvinnojag,
men där kluvenheten uttrycks på ett mer subtilt sätt. Fokus är ett samtal
mellan Carina och Rolf vid två olika tillfällen. Första gången skildras
situationen ur hennes synvinkel:
”Jag är ett hopplöst fall vet du”, säger Rolf plötsligt. ”Jag är som en
fjortonåring. Sedan är jag sexistisk också. Jag hatar damfotboll.”
”Du får nog ge mig ett bättre exempel på din sexism.”
Det gör han också, men det är ett exempel jag redan känner till. Jag talar
inte om att jag känner till det. Jag tänker på Kaizad, på mardrömmarna jag
hade i veckor efter det att vi skilts åt. Vaknade med händerna tryckta mot
magen: bara en dröm, finns ingenting därinne, bara en mardröm.195

Läsaren får inte veta vad Rolf svarar, och kan bara gissa utifrån Carinas
reaktion att det på något sätt är kopplat till graviditet. Nästa gång samtalet
återges är det i slutet av ett kapitel där Carina ersatts av en allvetande
berättare som använder Rolf som fokalisator. Detta grepp tvingar honom
till vittnesbåset för att erkänna sin egen sexism, vilket stärker Carinas
moraliska rätt att hämnas på honom. Rolf minns:
Du får nog ge mig ett bättre exempel på din sexism. Abort. Abort är
mord. Inte ens när han sa så reagerade hon. Det värsta är att man påstår
att graviditet har med kvinnans kropp att göra. Abort. Man dödar. [---]
Barn är äckliga men det betyder inte att jag frånkänner dom rätten att
leva. Abort är mord. De flesta kvinnor blir upprörda när han talar om det.
Inte Carina. Egendomligt med en kvinna som inte reagerar, ja är det inte
rent av onaturligt?196

Rydberg väljer att separera Carinas minnen av övergreppet från Rolfs svar,
och hon förlägger också en hel del text mellan de två skildringarna av
samtalet. En möjlig tolkning av de två versionerna av händelsen är att de
utgör ett eko av Carinas dubbla jag under perioden med Kaizad. Den första
redogörelsen fungerar då som motsvarigheten till kvinnan Carina, för
vilken Rolfs svar väcker minnen av övergreppet på den obestridligt
kvinnliga kroppen. Den andra redogörelsen berättas från en annan punkt,
vilket påminner om hur den fördrivna författaren Carina betraktar sig själv
utifrån när hon ligger med Kaizad på stranden.
Den uppdelning av jaget som beskrivits ovan är, menar jag, både en
konsekvens och en illustration av Carinas inre konflikt mellan sitt
195 Dhk, s. 233.
196 Ibid., s. 285f.
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kvinnojag och sitt författarjag. I centrum för denna konflikt ligger frågan
om kropp kontra språk, närmare bestämt om den kvinnliga kroppens alls
kan vara ett vara subjekt i ett maskulint, patriarkalt språk. Denna
problematik var föremål för västerländsk feministisk kritik, analys och
debatt under stort sett hela 1900-talet, och har fortsatt engagera även
under 2000-talet. Perspektiven och svaren har måhända skilt sig åt, men
grundfrågan har i princip varit densamma: Kan kvinnan överhuvudtaget
existera som subjekt i ett språk som i sin själva essens reducerar henne till
objekt, eller måste språket på något sätt aktivt förändras? För den
individuella, kvinnliga författaren är detta givetvis en uppgift av närmast
oöverkomlig svårighetsgrad. Som Ebba Witt-Brattström formulerat det:
”Man kan fråga sig vad en författarinna har för möjligheter att finna fram
till ett eget konstnärligt språk, ett språk som inte redan i det ögonblick hon
skriver ner det förnekar henne som subjekt och tonar ner hennes
197
erfarenheter som kvinna.” I samma ögonblick som språket ”förnekar
henne som subjekt” raseras kvinnans möjlighet att inta en författarposition
(vilken kräver subjektskap), och riskerar dessutom att driva henne in i
självobjektifering, självförakt och slutligen självförnekelse. Den skrivande
kvinnan är därmed ett subjekt som existerar under ett ständigt hot om
upplösning.
I första delen av trilogin No Man’s Land – The War of the Words –
beskriver de feministiska litteraturvetarna Sandra M. Gilbert och Susan
Gubar hur litteraturhistoriens manliga författare närmast systematiskt har
nedvärderat kvinnors språk genom att beskriva det i termer av pladder och
198
obegriplig smörja, eller knyta det till kroppsvätskor och fekalier. Gilbert
och Gubar lyfter fram skönlitterära exempel från en rad upphöjda manliga
författare, från Spenser via Faulkner till Joyce och Eliot, och tecknar
därigenom en bild av en västerländsk litteraturkanon genomsyrad av
förakt för talande och skrivande kvinnor. Under 1900-talet gjorde
modernitetens och modernismens ”nya kvinnor” uppror mot denna
begränsande och förtryckande diskurs och provade ett flertal strategier i
skrivandet, som något förenklat kan reduceras till två huvudspår: antingen
en reträtt tillbaka till äldre språk eller språkpraktiker vilka upplevdes som
”rena/-re” från förtryck, eller experiment med nya, specifikt kvinnliga,
uttryckssätt.
I den strömning som förespråkade utvecklingen av nya språkliga
former märktes ett tydligt behov av att återerövra och på så sätt
återupprätta den kvinnliga kroppen, vars sexuella och reproduktiva
197 Ebba Witt-Brattström, Ur könets mörker Etc. Litteraturanalyser 1983-1993, Stockholm:
Norstedts: 2003, s. 71f.
198 Sandra M. Gilbert och Susan Gubar, No Man’s Land. The Place of the Woman Writer in
the Twentieth Century. Volume 1: The War of the Words, New Haven/London: Yale Univ.
Press, 1988, s. 231f.
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funktioner skapade särskilda erfarenheter vilka inte kunde förmedlas via
ett patriarkalt språk. Bland dessa kan särskilt nämnas Hélène Cixous, vars
essä ”Le rire de la Méduse” (1975) – ”Medusans skratt” – gav upphov till
den (övervägande franska) feministiska teoribildningen kring écriture
féminine. Som Kerstin Munck poängterar i Att föda text knyter Cixous
uttryckligt samman det kvinnliga skrivandet med den kvinnliga kroppen:
”Skriften är till för dig, du är till för dig, din kropp tillhör dig.” skriver
199
Cixous, utan att sätta någon punkt mellan (skrift)språk och kropp. Det
är också i denna text hon slår fast att den kvinnliga författarens bläck har
en alldeles särskild färg: ”Inom henne finns alltid kvar åtminstone lite av
200
den goda modersmjölken. Hon skriver med vitt bläck.”
Huruvida ett kvinnligt, förkroppsligat språk är en möjlig väg ur
patriarkatets lingvistiska rävsax eller ej är dock en fråga som aldrig verkar
förespegla Carina. Hon gör ständigt motstånd mot sitt kön och sin kropp,
och kroppen svarar i sin tur med utebliven menstruation, missfall och
onormal (till skillnad från avundsvärd) brist på ålderstecken. Inte heller
vill hon se sig som en del av en kvinnlig litteraturhistoria; kvinnliga
författare lyser med sin frånvaro i båda verken. Däremot omnämns en rad
samtida författare och andra skribenter, som till exempel Klas Östergren,
Stig Larsson, Lars Gyllensten och Bobo Karlsson, liksom flertalet manliga
konstnärer, regissörer och musiker. I den mån äldre författare omnämns
rör det sig också om män (Hjalmar Söderberg, August Strindberg, m.fl.).
Överhuvudtaget är de namngivna personerna i överväldigande majoritet
män, medan kvinnor i hög grad omnämns som väninnor, fruar, flickvänner
eller reduceras till epitet som ”skådespelerskan”, ”bulgariskan” eller helt
enkelt ”kvinnan”. Den värld Carina ger läsaren inblick i är således en värld
som främst befolkas av manliga subjekt, och det är också den värld hon
själv aktivt uppsökt i sin längtan efter manlig gemenskap.
I recensionsmaterialet kring romanerna förekommer en hel del
jämförelser mellan Rydberg och andra författare, och även här är
omgivningen påfallande maskulin. Redan i Den högsta kastens
baksidestext placerades romanen i ”en stark svensk tradition, med rötter
hos August Strindberg och Hjalmar Söderberg”. Med recensionsmaterialet
som stöd vill jag påstå att många läsare också plockade upp dessa
referenser i sin läsning. Jämförelser med Strindberg var den i särklass mest
förekommande litteraturhistoriska hänsyftningen i dags- och
kvällspressens recensioner av båda romanerna, men även Söderberg
omnämndes av flertalet recensenter. Också Sven Lindqvist och Jan Myrdal
199 Munck, s. 190, 191f. ”Le rire de la Méduse” finns inte i sin helhet översatt till svenska. Jag
citerar genomgående Kerstin Muncks översättningar i Att föda text.
200 Ibid., s. 14.
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användes upprepade gånger som litterära paralleller, om än i mindre
201
omfattning. När Rydberg sattes in i ett litteraturhistoriskt sammanhang
drogs också vissa paralleller till 1970-talets så kallade ”bekännelselitteratur”, om än i mindre omfattning, vilket ytterligare understödde
uppfattningen att romanerna skulle kategoriseras som en del av den
svenska jag-centrerade romantraditionen. Ytterst få tycks däremot ha
uppmärksammat den gotiska underströmmen i hennes berättelse, vilken
jag alltså återkommer till i avhandlingens andra del: ”Som om gotik”. 202
Studiet av artikelmaterialet avslöjar dessutom hur uppmärksam
Rydberg var på vad som skrevs om henne. I två texter efter Den högsta
kasten jämfördes hon med Ernest Hemingway, och när hon i
Djävulsformeln låter Carina förkunna att ”några förebilder ska man ha och
själv skriver jag ju som Hemingway” kan man inte låta bli att förstå det som
en blinkning till media, även om hon i romanen daterar detta
203
konstaterande till 1986. Det förekom naturligt nog också jämförelser
med kvinnliga författare, allt ifrån Jane Austen, Edith Södergran, Anaïs
Nin och författare från 1970-talets våg av kvinnliga bekännelseromaner,
men inga namn återkommer lika ofta som Strindberg och Söderberg.
Såväl inom som utanför verkens pärmar situeras alltså både Carina
och Rydberg i en maskulin värld och en primärt manlig litterär tradition,
av egen kraft likväl som av andras. Att välja en annan väg, som till exempel
écriture féminine, framstår aldrig som ett tänkbart alternativ. Det språk
Carina slutgiltigt vill arbeta och existera i är det kanoniserade språket, det
manliga språket, trots att det driver henne ur sin egen kropp och
fragmenterar hennes jag.

Det opålitliga vittnet
Carinas blick, den punkt från vilken läsaren får ta del av den absoluta
merparten av det som skildras, är inte bara subjektiv utan också
otillförlitlig – hon är vad som inom narratologin klassas som en opålitlig
201 Se t.ex.: Nordenson, ”Med boken som vapen. Carina Rydbergs hämnas på livet”/”Hämnd
på livet – med boken som vapen”; Ulrika Milles, ”Kastväsen”, Expressen, 22/3 1997; Nina
Lekander, ”Och det var intressant”, Expressen, 1/4 1997; Hagen, ”Får man skriva vad som
helst?”.
202 Ett undantag är Annelie Bränström Öhman, som i sin recension av Djävulsformeln
(”Dokusåpans drottning”, Västerbottens-Kuriren, 27/10 2000) drar klara paralleller
mellan Rydberg och gotiska klassiker.
203 Se Schottenius, ”Flickan som trampade på bröder”: ”På en prosa mer hårdkokt än
manlige Hemingways […] gestaltas en kvinna som ser sig och sin kvinnlighet som en
katastrof.”). Anders Ehnmark, ”Inte riktigt uppriktigt”, Expressen, 5/4 1997: “[D]et är
något intressantare som ringas in – lite grann som i en Hemingway-novell. Carina
Rydberg är ganska så hemingwaysk.” Dj, s. 20.
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berättare. Begreppet opålitlig berättare (”unreliable narrator”), först
myntat av Wayne Booth i The Rhetoric of Fiction (1961), har varit
omdebatterat under decennier. En av grundfrågorna har varit huruvida
(den opålitliga) berättaren ska räknas som intradiegetisk eller som en del
av berättelsens inramning, en annan huruvida den faktiska läsaren ska tas
i beaktande eller om opålitligheten uppstår i en diskrepans mellan
204
författaren och berättaren och därmed är en rent inomtextlig fråga. Per
Krogh Hansen poängterar att man dessutom kan tala om en extratextuell
opålitlighet, det vill säga att den faktiska läsaren upplever en klar skillnad
mellan sin egen uppfattning om hur världen och människan är beskaffad
205
och hur berättaren uppfattar desamma.
I Rydbergs text är världen och det som finns i den – alla människor,
händelser, ord och handlingar – förmedlad och filtrerad genom ett jag som
visserligen reflekterar över sin egen subjektivitet, men som sällan på allvar
ifrågasätter sina egna, stundtals orimliga, tolkningar av omgivningen.
Enligt en sliten kliché spelar vi alla huvudrollen i berättelsen om vårt liv,
och det gäller i högsta grad Carina. Ingenting är för litet, för obetydligt eller
för långsökt för att kunna knytas till henne själv, och den ständiga
utgångspunkten i hennes avläsningar av andras beteenden är det egna
jaget.
I Djävulsformeln träffar hon en före detta pojkvän som hon
fortfarande är förälskad i på en fest, och upptäcker att han har en ny kärlek:
Jag såg hur de lämnade rummet tillsammans, gick ut i den fuktigt varma
sommarnatten och jag föreställde mig att de inte gick hem genast, utan
dröjde sig kvar en smula, ja, kanske gick de in bland träden, älskade med
varandra och jag tänkte mig att det skedde på hans initiativ, att det var som
allra bäst att göra det nu, medan jag ännu fanns kvar i rummet.206

Hon beger sig hemåt något senare. ”Utanför den barackliknande
byggnaden höjde sig marken och under ett av träden skymtade jag två
gestalter. Jag visste vilka de var. Jag hade haft rätt.” 207
Utgångspunkten för Carinas upplevelse av det som utspelar sig är att
hon är centrum för händelserna, en nexus som knyter samman hennes
observationer så att allt hon erfar fogas in i berättelsen om hennes eget jag.
Som läsare är det inte helt lätt att acceptera denna blick som obekymrat
vänder allt som sker tillbaka till den betraktande. De gestalter som Carina
ser under träden förblir oidentifierade för läsaren, liksom vad de ägnar sig
204 För en översikt av de dominerande ståndpunkterna, se Per Krogh Hansen,
”Reconsidering the Unreliable Narrator”, i Semiotica, vol. 165, nr. 1 2007.
205 Ibid., s. 242f.
206 Dj, s. 27.
207 Ibid., s. 29.
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åt – identifieringen av såväl person som handling sker inte genom blicken
utan genom något slags inre visshet vilken inte har direktkontakt med en
beskriven yttre verklighet. Vidare, även om det hade visat sig vara den före
detta pojkvännen och hans mörkhåriga sällskap som låg med varandra
under trädet, så finns det fortfarande ingenting utanför Carinas övertygelse
som stödjer det hon säger sig vara förvissad om; att deras samlag skulle
vara relaterat till henne. Här kan man alltså tala om ett slags extratextuell
opålitlighet – att okritiskt acceptera Carinas verklighetsuppfattning är
svårt. Å ena sidan uppstår en hög grad av igenkänning i denna
hypersubjektivitet hos många läsare – vem har inte någon gång varit så
överväldigad av känsla att hen åtminstone för ett ögonblick befunnit sig i
ett liknande tillstånd av övertolkning och egocentricitet? Å andra sidan
verkar berättelsens tillbakablickande perspektiv som en kontraproduktiv
faktor till denna igenkänning – vem av oss skulle i efterhand låta en sådan
hypersubjektivitet förbli oredigerad i våra identitetsnarrativ? Att placera
sig så ogenerat i universums mittpunkt att till och med andra människors
sexakter i själva verket beror på oss, det är ett slags hybris man möjligen
delar med sina närmsta vänner som ett temporärt infall.
Carinas blick glider på några ställen över i ett annat slags
betraktarposition, som när hon fortsätter sin vandring hemåt:
Jag tog tunnelbanan hem och medan jag vandrade den sista biten mot huset
där jag bodde, började jag gråta så okontrollerat att en granne som gick
några meter bakom lät avståndet mellan oss vidgas ännu mer – för att inte
störa, inte göra intrång i sorgen. Själv märkte jag över huvud taget inte att
det fanns någon i närheten. Jag grät högt, i tron att jag var ensam.208

Blicken har här lyfts ut ur Carinas kropp, den hovrar någonstans ovanför
henne, på tillräckligt avstånd för att fånga in både henne, den efterföljande
grannen och det ökade avståndet dem emellan. Med det förändrade
perspektivet följer också ny, tidigare omöjlig kunskap: kännedom om en
annans inre. Denna nya blick och den kunskap som blicken ger tillgång till
tillhör inte Carina utan en annan betraktare, som har smugit sig in som
berättare i texten, vidgat upplevelsehorisonten och på så sätt avslöjat den
”nakna verklighetsskildringen” som varande ett verk med skönlitterära
beståndsdelar. Detta fiktionaliserar jagberättandet och får texten att
(åtminstone tillfälligt) landa i den ena av Lejeunes tomma rutor, den där
ett självbiografiskt kontrakt kombinerats med ett fiktivt innehåll.
Den sortens omöjliga kunskap som beskrivits ovan ska inte förväxlas
med den ”vetskap” som Carinas hypersubjektiva, återvändande blick ger
henne. På samma sätt som hon ”vet” att det är hennes före detta pojkvän
och hans sällskap som befinner sig under trädet i passagen ovan fortsätter
208 Dj, s. 29.
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hon att tolka sin omgivning utifrån sina egna känslor. Den framväxande
attraktionen mellan Carina och Ernst är för henne så viktig att gränsen
mellan inre och yttre verklighet blir suddig; hennes blick gör ingen skillnad
mellan upplevelser från den ena eller andra sfären. Omgivningen laddas
med en överdriven sensibilitet, den blir en resonanslåda för Carinas
förväntan och anspänning, som vid den vernissage där Carina och Ernst
möts: ”Även de övriga vernissagebesökarna reagerar, men på ett mindre
uppenbart sätt. En vibration. Alla känner den. Men det gäller att inte låtsas
om något.”209 Och lite längre fram: ”Alla vet det. Alla känner det: en sorts
oro i luften men varifrån kommer den?”210
Carinas känslomässiga upplevelse överförs till och förstärks av detta
”alla”. Här kan en parallell till det romantiska, närmast allsmäktiga
skaparidealet utläsas. Romantikerna föreställde sig en korrespondens
mellan inre känsla och natur. För att en sådan relation skulle vara möjlig
krävdes att naturen uppfattades som besjälad på samma sätt som
människan. För Carina är det dock inte naturen som korresponderar med
hennes inre; känslan projiceras istället på andra människor. Carinas inre
värld äger en sådan styrka att den i hennes ögon också påverkar de andra
besökarnas uppfattning om den yttre världen. Folksamlingen i
utställningssalen förenas därmed i en kollektiv känsloupplevelse som utgår
ifrån Carina, även om de själva inte inser att hon är katalysatorn. Men detta
är alltså en illusorisk kunskap, ett exempel på hur Carina utgår ifrån sin
personliga sinnesstämning i sin tolkning av omvärlden. Blicken är
visserligen riktad utåt men det som observeras är snarare resultatet av
jagets gestaltning av sig själv än en verklighet som existerar oberoende av
henne, även om blicken skulle vändas åt ett annat håll. Eller, om man så
vill, Carina ser det hon har behov av att se, och det behovet är sprunget ur
hennes ständigt pågående självskapande. Susannah Radstone menar att
bekännelseakten skapar subjektet samtidigt som den beskriver
subjektsblivandets process.211 Carinas inåtvända blick påminner på så vis
mer om det bekännande subjektets granskande av sig själv än om en
ögonvittnesskildring i en rättssal.
Det är därför något ironiskt att Carina, i kort reflektion om att hon
efter sina långa vistelser i Indien tycker sig kunna skilja indier från till
exempel lankeser och pakistanier på grundval av gester, kroppsrörelser
och blick, ger just blicken en helt annan betydelse. ”Man ser någon i ögonen
och det är som att komma hem. En människa som vant sig vid resan har
sitt hem litet varstans i världen. Hon hittar sitt hem i en annan människas
blick.” Det hem som Carina tycker sig kunna finna i den andras blick ter sig
209 Dj, s. 83.
210 Ibid.
211 Radstone, s. 171.
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som en omöjlighet i hennes egen. Carinas blick må vara riktad mot andra,
men den är egentligen bara intresserad av henne själv.
Den Carina som talar i Den högsta kasten såväl som i
Djävulsformeln har själv sällan tvivel kring rimligheten i sina upplevelser
och tolkningar, det är istället Rydberg som i framställningen ställer Carinas
mytologiserande subjektivitet mot nästan provocerande avskalade
skildringar av det som händer runt omkring henne. Kontrasten mellan inre
och yttre händelseförlopp skapar ett motstånd mot en självbiografisk
läsning genom att den framkallar känslan av två olika röster som talar,
ibland var för sig, ibland unisont. Växelspelet mellan rösterna har på så vis
samma typ av effekt som de skiftande betraktelsepositionerna som
beskrivits ovan.
”Man kan övertyga sig om vilka vansinnigheter som helst, bara man
anstränger sig tillräckligt mycket”, konstateras i Djävulsformelns första
del.212 Orden är Carinas med syftning på djävulsformelns makt.
Djävulsformeln, ramsan som hon uttalar i syfte att andra ska drabbas av
olycka, är betecknande för hennes världsbild: hennes blotta tanke är nog
för att förändra världen. Citatet kan dock på samma gång också läsas som
Rydbergs ord, med syftning på Carinas verklighetsuppfattning. De två
positionerna överlappas i ett slags textuell dubbelexponering, och
osäkerheten befästs ytterligare. Dubbelexponeringen återkommer också
på andra ställen i berättelsen, som när Carina förklarar varför hon först
misstänkt att hennes dyklärare Marianne är lesbisk:
Men åtrån och misstron kan ibland avge samma signaler och tolkningen av
dessa signaler är helt och hållet beroende av mottagaren och dennes
benägenhet att missuppfatta. Samtidigt vilar det en erotisk atmosfär över
denna ö som gör det lätt att missuppfatta och övertolka vad som helst. 213

Här kan man ana en allvetande berättare, på samma gång kyligt
konstaterande och ursäktande. Carinas hypersensibilitet är visserligen
grundad i hennes ”benägenhet att missuppfatta”, men hon står också
under inflytande av en miljö som understöder denna benägenhet. Tillvaron
på ön tycks inte vara riktigt verklig, inte heller människorna som befinner
sig där. Marianne har ”läppar som Julia Roberts”, en av de andra
deltagarna ”påminner om den flintskallige mördaren jag såg i en TV-rysare
en gång i tiden” och ”Stuart ser verkligen bra ut, på det där klassiska
214
filmstjärneviset som man egentligen inte tror existerar på riktigt”.
Tillförlitligheten i Carinas vittnesmål undergrävs visserligen av
referenserna till film och fantasi, men samtidigt förklaras hennes
212 Dj, s. 56.
213 Ibid., s. 163.
214 Ibid., s. 152, 156, 320.
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subjektivitet som något som ligger utanför hennes egentliga kontroll, för
”att befinna sig på Maldiverna är som att leva i en helt och hållet fiktiv
värld, där till och med det mest naturliga känns konstruerat och för
tankarna inte till något man själv upplevt utan snarare till det man sett i en
215
Hollywoodmelodram och drömt sig bort till.” Vem kan behålla verklighetsuppfattning och förnuft i en sådan omgivning?
Det finns också ansatser till ett slags kritisk självgranskning hos
Carina själv, men de är sällsynta. I Den högsta kasten inser hon till slut att
hon nog övertolkar sin omgivning en smula: ”jag tänker att jag börjar bli
paranoid nu, jag börjar inbilla mig saker, inbilla mig att det talas mer om
mig än vad det borde, inbilla mig att allt handlar om mig”. 216 Något
jämförbart ifrågasättande av rimligheten i hennes tolkningar förekommer
inte i Djävulsformeln, även om det finns antydningar: ”Och det var när han
gjorde detta, som det timida och undanglidande i hans personlighet för
mig kom att förvandlas till ren beräkning” berättar hon på ett ställe.217
Detta inskjutna ”för mig” är ett svagt, om än omisskännligt erkännande av
att det trots allt kan existera en verklighet oavhängig henne själv.

Läsarens roll
Att läsa Den högsta kasten och Djävulsformeln med rättssalen som spatial
tankefigur gör att berättelsen förefaller komma från olika platser eller
förmedlas av olika roller. Carina rör sig fram och tillbaka i rättssalen – ena
stunden är hon ett offer som vittnar om våld och kränkningar, på nästa sida
försvarar hon sig mot andras anklagelser. Ibland framstår hon närmast
som en åklagare i färd att presentera bevis: blåmärken på halsen efter
Kaizads övergrepp, andras vittnesmål om hur alla antagit att Carina och
Rolf varit ett par, Ernst Billgrens särpräglade lukt och beskrivningen av
hans nakna kropp. Platser namnges och beskrivs, namn redovisas, samtal
återges noggrant: ”Det var här, det var då, det var dessa personer och de sa
och gjorde följande…” Vid ett par tillfällen sätter hon sig på den åtalades
bänk och prövar bekännelsens retorik, som när hon tänker sig att den
olycka hon nedkallat över en man kan ha drabbat ett oskyldigt barn istället:
Det var en skuld jag aldrig skulle bli kvitt. Det var jag som gjorde det.
Skulden kan vara hur irrationell som helst. Och allra tyngst är den som
ligger bortom all världslig rättsskipning. Jag är skyldig. Men ingen kan
straffa mig. Denna absoluta frånvaro av straff – av konsekvens – förstärker
215 Dj, s. 150.
216 Ibid., s. 288.
217 Ibid., s. 128 (min kursivering).
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skulden, ja närmast förhöjer den: som hade jag bekänt mig till en hemlig
och förbjuden tro, som för all framtid skulle avskärma mig från resten av
218
mänskligheten.

I Den högsta kasten lyckas Carina omvandla den outhärdliga skammen
över otillräcklig femininitet till självutnämnd suveränitet, och skulden ges
här en liknande funktion för att särskilja henne från den breda massan.
Bekännelsen är inte sprungen ur ånger så mycket som ur behovet av att slå
fast existensen av ett unikt ”jag” som alls kan bekänna. Detta triumferande,
närmast koketterande förhållningssätt till skuld förstärks kort därefter när
hon förklarar att ”[l]ivet blir futtigt om man inte kan föreställa sig att man
begår en synd. Synden måste till varje pris uppfinnas. Och jag har
219
uppfunnit min.”
Vem är det då berättelsen är riktad till, eller rättare sagt, vilken roll
blir läsaren tilldelad? Något entydigt svar finns inte; liksom i leken ”Ryska
posten” definierar mottagaren och avsändaren av meddelandet varandra,
och läsaren byter därför plats i rättssalen var gång Carina gör det. Hon
appellerar stundtals till läsaren som till en domare eller en jury, dels när
hon håller fram sina sår och dels när hon urskuldar sitt eget textuella våld.
Häri ligger en förväntan på läsaren att värdera bevisen och avkunna en
dom, det vill säga att utse vilken part som är den mest felande. Något straff
kan naturligtvis inte utdelas, däremot fördömande respektive förlåtelse.
Men eftersom Carina pendlar mellan att bekänna, försvara sig och vittna
förändras åtalspunkterna i målet oupphörligen, och det blir därför svårt att
avkunna ett domslut.
Men läsaren erbjuds en annan roll förutom domarens; i läsningen
görs hen också till ett slags sekundärvittne. Radstone skriver att termen
vittne inte bara kan användas för att beteckna det ursprungliga vittnet till
en händelse (och som alltså också kan vara den som drabbats), det kan
också beteckna vittnesmålets mottagare, oavsett om vittnesbörden sker
muntligt eller via text.220 I både Den högsta kasten och Djävulsformeln
återkommer behovet av att ha en utomstående betraktare som så att säga
giltiggör det som sker. I Den högsta kasten slår Kaizad upp
fönsterluckorna mitt i deras första samlag: ”Det är inget spel, det är något
han måste göra. Han vill att någon ser.” 221 Carina har också detta behov,
vilket blir synligt bland annat när hon önskar att ”Abbe Bonnier” ska
bevittna hennes och Rolfs relation: ”Vill att Abbe ska se oss tillsammans.
218 Dj, s. 55 (kursivering i original).
219 Ibid., s. 62.
220 Radstone, s. 176.
221 Dhk, s. 79f.
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Vill att han ska tänka: Ja. De hör ihop. Vill ha en välsignelse.”222 Om den
utomstående betraktaren saknas är det som om det som händer inte är ”på
riktigt”, det är åtminstone Carinas förklaring till varför hennes och Ernst
Billgrens första sexuella möte blir så misslyckat:
Ingen av dem vi umgåtts med under kvällen kan med säkerhet säga att
vi gick till mitt hotell tillsammans. Inte ens receptionisten såg oss.
Och för ett ögonblick slår det mig: kanske är det just det som är felet.
Det fanns ingen åskådare.
Vissa människor är beroende av åskådare: av ett hot. Det måste finnas
en tredje.223

Denna tredje kan ytterst sägas vara läsaren själv, som på så vis finner sig
plötsligt tvingad in i rollen av ofrivillig voyeur. Läsakten har omvandlats
till ett bevittnande som tjänar någon annans syften. ”Ja, det måste
berättas. Annars har det aldrig hänt” menar Carina , och varje läsare som
tar del av hennes berättelse giltiggör den därmed, vare sig hen vill eller
224
inte.

Författarstrategi och läsarstrategi
Att välja att läsa Den högsta kasten och Djävulsformeln enligt den strategi
som här använts, det vill säga som om de är formade som rättsprocesser,
blottlägger den röda tråd av skuld och straff som löper genom Rydbergs
text. Läst med rättegången som handlingsmönster blir Carinas rörelser och
positionsbyten synliga, liksom hur läsaren tvingas spegla hennes rörelser
och själv byta plats i den fiktiva rättssalen. Det mönster som framträder
visar på en situation som påminner om leken ”Hela havet stormar” – så
snart man satt sig på en plats börjar musiken spela, man tvingas resa sig
igen och vandra runt tills musiken avbryts och det utbryter en ny kamp om
sittplatserna. Var gång Rydberg flyttar Carina mellan åklagarsida,
försvarssida och vittnesbås, måste läsaren ge upp sin plats och försöka
sätta sig på en stol som för tillfället är ledig. Detta ligger långt ifrån den
frivilliga, kontrollerade rörelse i museirummet som betraktaren av Janus
ägnar sig åt för att kunna se hans båda ansikten. Läsarens möjlighet att
röra sig (läsa) strategiskt försvåras med andra ord av författarens strategi,
trots att de båda strategierna delar rättegången som gemensam grund.
Rättegångens retoriska inramning medför ett särskilt dilemma för
den självbiografiske författaren: Eftersom rättssalen är en plats som
222 Dhk, s. 259.
223 Dj, s. 95.
224 Ibid., s. 96.
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förutsätter dialog och flera olika individer blir jagberättandet en pjäs där
en skådespelare måste spela alla roller så övertygande som möjligt för att
den rekonstruerade historien ska uppfattas som ”sann”. Det innebär en
balansgång mellan att framställa sin egen version av det förflutna som
trovärdig och riktig, utan att den uppfattas som ohederlig, alltför
tillrättalagd eller uppenbart orättvis gentemot övriga inblandade. Som
Radstone påpekar måste det offer som vittnar alltid framstå som oförvitligt
och objektivt för att undgå misstanke om mened och jäv. Men Carina kan
inte förställa sin röst tillräckligt väl, läsaren uppfattar hennes påträngande
subjektivitet oberoende av vilken roll hon för tillfället spelar. Hon har en
egen agenda och hennes bias i målet lyser igenom. Vilken position hon än
intar i rummet, ja till och med vid de tillfällen hon kliver in i andra
människor och tar över dem fullständigt (som i fallet med Rolf och hans
tankar om abort), förmår hon inte övertyga om att hon verkligen försöker
tala i någon annans sak än sin egen. Därför uppfattas hon också
ofrånkomligen som opålitlig och partisk.
Eva Hættner Aurelius skriver i Inför lagen att det juridiska talet
bland annat ”utmärks […] av att mottagaren bedömer faktum och den
person som processen gäller”, samt att ”mottagaren intar en auktoritativ
hållning till avsändaren – denna har makten att bedöma och döma den
225
talande”. I en mer traditionellt uppbyggd rättegångsanalogi ligger det
med andra ord nära till hands att placera läsaren i rollen som domare, som
förhoppningsvis ska övertygas att acceptera författarens syn på brott,
skuld, offer och förövare. Skulle Rydberg använt ett sådant upplägg så
skulle Carinas opålitlighet kunna bli ett påtagligt problem. Men det
egentliga målet i texten är inte, utifrån min analys, att läsaren ska fälla
något domslut, eller ens tillåtas att göra det. Eftersom läsarens roll i själva
verket visar sig vara vittnets, den som gör berättelsen giltig, är frågan om
vem som förtjänar straff sekundär. När läsaren väl inser detta är det för
sent – bevittnandet har redan ägt rum och kan inte göras ogjort. Den
oundvikliga, gnagande följdfrågan blir då: Föreligger det risk att en dag bli
kallad till den ”riktiga” rättegången för att avlägga vittnesmål? Och vem
sitter i så fall på domarens plats när man kliver upp i vittnesbåset?
Som påpekats tidigare är rättegången ett tillfälle där händelseförlopp rekonstrueras, eller, för att låna Hættner Aurelius formulering;
”det juridiska talet [handlar] om vad som har hänt – dess tempus är
226
preteritum”.
Genom rättsprocessen fastslås en historia, eventuell
kausalitet etableras och ansvaret för det som ägt rum fördelas. För att detta
ska vara möjligt förutsätter rättegången en linjär tidsuppfattning – en
225 Eva Hættner Aurelius, Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn
till Fredrika Bremer, Lund: Lund Univ. Press, 1996, s. 59.
226 Ibid., s. 59.
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handling måste kunna sägas ha föregått en händelse för att den ska ha
orsakat den. Slaget kommer före smärtan, planeringen före det överlagda
mordet. Rydberg beskriver visserligen ett livsmönster som etableras i
barndomen och som fortsätter att påverka Carina genom tonår och in i
vuxenlivet, men berättelsen är också präglad av ett slags rundgång, delvis
på grund av att Carina ständigt byter roller och därmed måste återkomma
till samma händelser från ett annat håll.
Identitetsnarrativ, litterärt självberättande och den självbiografiska
genren bygger alla på en linjär tidsuppfattning. Tack vare skrivkonstens
möjligheter till historisk dokumentation har människan utvecklat vad
Mark Freeman och Jens Brockmeier benämner ”historical consciousness”,
vilket inte bara har inneburit en övergång från mytisk till linjär
tidsuppfattning utan också att livet ses som ett särskilt slags förlopp:
The written records of history make it possible to think not only of time but
also of life itself in terms of chronological sequence: That which happens
between the birth and the death of a person becomes seen as a linear flow of
227
events, stretching along the ”arrow of time”.

Freeman och Brockmeiers beskrivning är välbekant; människans liv
framställs ofta som en enkelriktad resa från födelse till död, med
upplevelser och händelser som hållpunkter efter vägen. Den linjära tidens
hegemoni har dock ifrågasatts, inte minst från feministiskt håll. I
”Revolutionary Time: Revolt as Temporal Return” skriver Fanny
Söderbäck att linjär tid sedan länge förknippats med det manliga subjektet,
liksom med progression, okroppslighet, förnuft och kultur. Kvinnan har i
sin tur hänvisats till cyklisk tid, vilken kopplas till upprepning,
228
kroppslighet, reproduktion och natur.
Med denna välkända, könade
dikotomi i åtanke ligger det nära till hands att misstänka att berättelsen
om ett kvinnoliv har svårt att passa in i en litterär genre vars själva
229
fundament är en maskulint kodad syn på tid.

227 Mark Freeman och Jens Brockmeier, “Narrative Integrity: Autobiographical Identity and
the Meaning of the ‘Good Life’”, i Narrative and Identity: Studies in Autobiography, Self
and Culture, Jens Brockmeier och Donal Carbaugh (red.), Philadelphia: Benjamin, 2001,
s. 78.
228 Fanny Söderbäck, “Revolutionary Time: Revolt as a Temporal Return”, i Signs, vol. 37,
nr. 2 2012, s. 301f.
229 Detta är naturligtvis ingen ny tanke. Lisbeth Larsson beskriver till exempel i Sanning och
konsekvens hur feministiska litteraturteoretiker tidigare argumenterat för att kvinnors
livsberättelser inte kan nedtecknas inom ramen för traditionell självbiografi, eftersom
genrens särdrag är utformade efter manligt självberättande i en patriarkal kontext. Se
Larsson, 2001, s. 107f. Detta synsätt kan i sin tur kritiseras för att hamna farligt nära
essentialism: befäster man inte bara en oönskad könsdikotomi genom att tala om
kvinnors liv som vore de till sin natur väsensskilda från mäns?
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Lästa med jagberättandets rättegångsinspirerade retorik som extern
referens framträder Den högsta kasten och Djävulsformeln som texter
vilka både innehåller och framtvingar rörelse. Som jag visat i analysen
uppfattar jag att dessa rörelser inte sker längs med en linjär tidslinje så
mycket som i rättegångens rum, det vill säga rättssalen. Rättegången är en
specifik process som sker på en särskild plats. Begreppet process innefattar
visserligen en temporal aspekt, men rättssalen skapar ett särskilt slags tid.
De som träder in i rättssalen träder samtidigt in i en tidsbubbla skild från
den omgivande världen, och först när processen avslutas genom domslut
kan deltagarna lämna den igen. Eftersom det i Carinas fall aldrig kan
avkunnas någon dom öppnas heller aldrig dörren ut.
Den självbiografiska genrens grammatik skapar förväntningar på att
den primära rörelsen i berättelsen ska ske längs ”the arrow of time”. Därför
uppstår en diskrepans mellan läsarens förväntningshorisont och det
faktiska textuella landskapet i Rydbergs romaner. Denna diskrepans, eller
estetiska avstånd, kan vara en möjlig förklaring till en del av den osäkerhet
och frustration kring romanerna som uttrycktes i debatt och recensioner.
Men Rydberg aktiverar inte bara den självbiografiska romanens genreminne; den gotiska grundton som präglar stora delar av hennes övriga
produktion ljuder även i hennes självbiografiska texter. Detta öppnar för
en kontrasterande strategi: att läsa Den högsta kasten och Djävulsformeln
med gotiken som extern referens.
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Del 2
Som om gotik

The fallen angel becomes a
malignant devil. Yet even that
enemy of God and man had
friends and associates in his
desolation; I am alone.
Mary Shelley, Frankenstein
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Mellan raderna i både Den högsta kasten, och Djävulsformeln ljuder en
ödesmättad klang av undergång. Till viss del är detta naturligtvis en
konsekvens av själva utgångspunkten för berättelserna, det vill säga att
Rydberg redan från start avslöjar att Carinas desperata försök att byta
författarskap mot kvinnoliv i slutändan kommer att visa sig fruktlösa –
annars skulle det inte finnas någon berättelse att läsa. Men det kusliga,
uppskruvade tonläge som genomsyrar böckerna, Rydbergs särskilda sorts
intertextuella blinkningar och Carinas hopplösa kamp för att bryta sig fri
leder sammantaget associationerna bakåt i tiden, tillbaka till den
strömning i litteraturhistorien som går under namnet gotik.
Visserligen kan varken Den högsta kasten eller Djävulsformeln
sägas vara gotisk litteratur i någon mer formell bemärkelse, men jag menar
att Rydberg genom att utforska och leka med stilmedel och genreelement
från gotiken kommer i beröring med (delar av) det tankegods som genren
från början hämtat inspiration och drivkraft från, oavsett om denna
beröring är medveten eller inte. De könsideal som uttrycks i gotiken är
visserligen till stor del avhängigt de sociokulturella kontexter som gotiska
författare befunnit sig i men, som bland annat Sandra M. Gilbert och Susan
Gubar beskrivit i The Madwoman in the Attic, detta tankegods har sina
230
rötter långt bak i västerländsk idétradition. Grundantagandet som dessa
könsideal bygger på – det vill säga att det skulle finnas essentiella och
viktiga skillnader mellan två stabila könskategorier och att kvinnan överlag
är underordnad mannen – påverkar dessutom fortfarande i högsta grad
vår nutid.
Det råder ingen brist på forskning kring den gotiska litteraturens
historia och utveckling, och jag kommer därför inte att ägna något större
utrymme åt detta. Eftersom mitt syfte inte är att ställa texterna mot olika
genredefinitioner för att mäta graden av ”gotiskhet” kommer jag heller inte
att föra någon ingående diskussion kring hur man kan eller bör avgränsa
gotiken mot närliggande områden som skräck eller romantik. Jag vill
istället pröva att läsa texterna med gotikens teman och motiv som fond för
att undersöka Den högsta kasten och Djävulsformeln från ett hittills
nästan helt oprövat håll.
Medan avhandlingens första del hade en tydligare uppdelning
mellan teori och analys är dessa mer sammanvävda i del två. Kapitel tre
inleds med en kortfattad introduktion till gotik som litterär genre, vilken
övergår i en fördjupning i subgenren ”female Gothic”. Labyrintens
betydelse behandlas därefter, dels som motiv i genren, dels som textanalytiskt verktyg. Freuds teori om ”Das Unheimliche” presenteras sedan.
230 Sandra M. Gilbert och Susan Gubar, The Madwoman in the Attic. The Woman Writer
and the Nineteenth-Century Literary Imagination (2. uppl.), New Haven: Yale Univ.
Press, 2000.
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Tre av de motiv som Freud menar skapar en kuslig effekt i skönlitteraturen
(ofrivillig upprepning, dubbelgångare och tankarnas allmakt) fungerar
som grund för den analys som utgör största delen av kapitlet. Med hjälp av
å ena sidan feministisk gotikforskning och å andra sidan
genusvetenskaplig teori lyfter jag fram hur föreställningar om kön spelar
en avgörande roll för den särskilda Unheimlichkeit som Rydberg skriver
fram.
Kapitel fyra handlar primärt om de olika sorters gränsöverskridanden som romanerna uttrycker. Carinas svårigheter att inta en stabil
identitetsposition relateras till viktorianska föreställningar om kön som
satt djupa spår i både litteratur och samhälle, och som också hållits levande
i Rydbergs tidigare produktion. Motsatsparet ängel och monster som
patriarkala metaforer för kvinna utreds och används som bakgrund i den
fortsatta analysen. Den sammanvävning av sex, våld och kön som präglar
såväl den gotiska traditionen som Rydbergs verk klargörs sedan, och
analyseras i dialog med feministisk litteraturteori och debatt kring
sadomasochism och BDSM.
Den gränsöverskridande, monstruösa kroppen kommer därefter i
fokus, och jag visar hur Carinas kroppsliga instabilitet kan läsas som ett
eko av sekelskiftesgotikens grotesker samt hur stereotypa föreställningar
om manligt respektive kvinnligt skapande förvandlar den kvinnliga
författaren till ett monster och hennes skrivande till en förvriden och
motbjudande förlossning. Slutligen undersöker jag romanernas struktur
och belyser hur Carinas berättelse faller sönder. Alla förväntningar på
förlösning eller katharsis som byggts upp hos läsaren kommer på skam
genom Rydbergs repetitiva skrivsätt. Den labyrintiska texten saknar slut,
och således överskrids även normer för hur en berättelse i allmänhet bör
vara uppbyggd.
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Kapitel 3 – I labyrinten
_____________________________________

Det gotiska arvet
Liksom autofiktion, självbiografisk roman eller något av de andra begrepp
som cirkulerar för att beteckna texter med självbiografiska anspråk är
gotiken på många sätt en motsägelsefull genre. Den kan å ena sidan
uppfattas som statisk och formelartad, å andra sidan som föränderlig,
myllrande och under ständig omförhandling beroende på vart man riktar
sin uppmärksamhet, vilken sorts läsning man ägnar sig åt och hur man
väljer att förhålla sig till genrens föreställda gränser. Dess mittfåra kan
visserligen sägas vara hårt styrd av genrekonventioner, vilket fått och får
till följd att många verk beskyllts för att likna varandra, ibland intill
förväxlingens gräns. Detta är nu ingenting unikt för just gotiken – de
populärlitterära genrerna har anklagats för att bestå av karbonkopior av
ett fåtal genregrundande verk – men möjligen medför gotikens tydliga
historiska arv att den uppfattas som fastfrusen i tiden.
Den gotiska litteraturen hade sin första storhetstid under andra
halvan av 1700-talet och en bit in på 1800-talet, och var under en kort tid
den dominerande skönlitterära genren i framför allt Storbritannien. Men
även om gotiken kom att betraktas som ”låg litteratur”, till stor del på
grund av den massproduktion av billiga romaner som översvämmade
marknaden, levde den vidare under 1800-talet som inspirationskälla för
författare influerade av den romantiska rörelsen. Liksom under sin första
guldålder fortsatte gotiken att vara en primärt brittisk företeelse, och den
följde med in i den viktorianska eran där den influerade författare som
Edgar Allan Poe, Charlotte och Emily Brontë, Elizabeth Gaskell, Charles
Dickens, Oscar Wilde, Bram Stoker och Robert Louis Stevenson. Under
slutet av 1800-talet fick genren ett nytt uppsving, framför allt i
231
Storbritannien.
En nutida läsare kan uppfatta merparten av skönlitteraturen och
dramatiken från gotikens första glansperiod som främmande. Det
melodramatiska anslaget och det högt uppskruvade känsloläget skiljer sig
från till exempel den realistiska romantraditionen. Tillsammans med den
historieromantiserande inramningen, de stereotypa karaktärerna och de
osannolika intrigerna formar detta en litteraturtyp som en modern läsare
kan uppleva som mer föråldrad än betydligt äldre verk, något som särskilt
gäller för den gotiska dramatiken. Den kanske mest typiska gotiska ur231 Kelly Hurley, The Gothic Body. Sexuality, Materialism, and Degeneration at the Fin de
Siècle, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1996, s. 4.
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intrigen, i vilken en oskyldig jungfru stängs in i en labyrintisk borg av en
furste som antingen vill döda henne, gifta sig med henne eller båda
delarna, bidrar säkerligen till att 1700-talets gotiska roman länge sågs som
hopplöst daterad av många.
Det gotiska arvet har dock visat sig vara mer livskraftigt än man
kanske kunnat förvänta sig, och ofta tagit oväntade vägar in i vår tid. I sin
avhandling De mörka labyrinterna visar Mattias Fyhr att gotiken lever
vidare i nutida litteratur, musik, film, serier, rollspel och subkulturer. Fyhr
beskriver vidare hur gotiken under senare halvan av 1900-talet förgrenat
sig i en mängd subgenrer, samt hur den letat sig in i och inspirerat andra
stilarter, bland annat science fiction, skräck och punk. Baserat på en
extensiv läsning av engelsk litteratur från perioden 1764-1820, vilken Fyhr
benämner som ”gotikens genrekonstituerande tid”, ställer han upp
följande definition: ”En gotisk text skildrar en eller flera subjektiva
världar, som saknar högre ordning och utmärks av en atmosfär av
förfall, undergång och olösbarhet, samt innehåller grepp som ger texten
232
labyrintiska egenskaper.” En av Fyhrs viktigaste utgångspunkter är att
inte stirra sig blind på rekvisita för att definiera gotiken. Istället har han
velat avtäcka de underliggande mönster och teman som förenar gotiska
verk. Han ”betraktar alltså gotik som ett modus, det vill säga ett sätt att
233
forma kulturella produkter inom olika medier”.
I Gothic and Gender resonerar Donna Heiland på ett liknande sätt
kring de svårigheter och möjligheter som uppstår när man söker en
genredefinition bortom yta och dekor, och landar i transgression –
överträdelse – som ett centralt tema:
If gothic novels do not need to ’look’ gothic – if they don’t need the
’trappings’ (as they are often called) of castles, ghosts, corrupt clergy, and so
on – then what exactly defines the genre? An answer would still point to a
series of conventions, just slightly different ones. As I noted above, the
stories of gothic novels are always stories about transgression. The
transgressive acts at the heart of gothic fiction generally focus on corruption
in, or resistance to, the patriarchal structures that shaped the country’s
political life and its family life, and gender roles within those structures
come in for particular scrutiny. Further, and importantly, these acts are
often violent, and always frightening. For gothic novels are above all about
the creation of fear – fear in the characters represented, fear in the reader –
and they accomplish this though their engagement with the aesthetic of the
234
sublime or some variant of it.

232 Fyhr, s. 64 (kursivering i original).
233 Ibid.
234 Donna Heiland, Gothic & Gender. An Introduction, Malden, MA: Blackwell, 2004, s. 4f.
(Min kursivering.)
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Liksom Fyhr använder Heiland de genrekonstituerande romanerna från
gotikens guldålder som utgångspunkt för sin diskussion kring genrens
kännetecken. Hennes fokus är dock som synes ett annat är Fyhrs eftersom
hon, vilket klargörs redan i titeln på hennes bok, studerar gotiken specifikt
ur ett genusperspektiv. De överträdelser som Heiland menar är den
huvudfråga som dominerar gotiken begås mot de patriarkala normsystem
som begränsar kvinnors livsvillkor.
Relationen mellan gotik och kön är ett levande forskningsområde.
Termen female Gothic myntades av Ellen Moers redan 1976, som en del av
den nära nog litteraturarkeologiska inventeringen av kvinnligt skrivande
som ägde rum under 1970-talet. Moers var en av de första som prövade
tanken på ett särskilt, feminint förhållningssätt till den gotiska traditionen
och det är därför förståeligt att hennes definition är något bred: ”What I
mean by Female Gothic is easily defined: the work that women writers have
done in the literary mode that, since the eighteenth century, we have called
235
the Gothic.” Gotiken, i sin tur, förklaras något svävande av Moers som
236
något ”som har med rädsla att göra”. Moers öppna förhållningssätt fyller
begreppen Gothic respektive female Gothic med ett innehåll som på
samma gång är brett och vagt, vilket gör att de, åtminstone för mig, blir
närmast verkningslösa som teoretiska arbetsredskap. Detta sätt att skapa
separata litterära kategorier framför allt på grundval av författarnas kön
riskerar dessutom att inte leda mycket längre än till slutledningar som
befäster redan existerande könsroller och förväntningar, men Moers term
har ändå levt vidare, omdefinierats, preciserats och fyllt med delvis nytt
innehåll.
I introduktionen till antologin The Female Gothic förklarar Juliann
E. Fleenor female Gothic som gotik skriven av kvinnor och läst av kvinnor,
en definition som ligger mycket nära Moers.237 Fleenor sammanfattar dock
senare mer specifikt vad hon lägger i begreppet:
It is essentially formless, except as a quest; it uses the traditional spatial
symbolism of the ruined castle or an enclosed room to symbolize both the
culture and the heroine; as a psychological form, it provokes various feelings
of terror, anger, awe, and sometimes self-fear and self-disgust directed
toward the female role, female sexuality, female physiology, and
procreation; and it frequently uses a narrative form which questions the
validity of the narration itself. It reflects a patriarchal paradigm that women

235 Ellen Moers, “Female Gothic” [1976], i Literary Women, London: Women’s P., 1978, s.
90.
236 Ibid. (“But what I mean – or anyone else means – by ‘The Gothic’ is not so easily stated
except that it has to do with fear.” Min översättning.)
237 Juliann E. Fleenor, The Female Gothic, Montreal: Eden P., 1983, s. 4.
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are motherless yet fathered and that women are defective because they are
not males.238

Fleenor lägger alltså stor vikt vid den psykologiska aspekten av den
kvinnliga gotiken, vilken ”framkallar skiftande känslor av skräck, ilska,
bävan, och stundtals självfruktan och självvämjelse riktad mot
239
kvinnorollen, kvinnlig sexualitet, kvinnlig fysiologi och fortplantning”.
Trots att Den högsta kasten och Djävulsformeln inte är vad man skulle
kalla traditionella gotiska verk så är Fleenors längre beskrivning
användbar som utgångspunkt för en strategisk ”som om”-läsning av
texterna.
Fleenor understryker miljöns funktion som symbol både för
hjältinnan själv och för kulturen, och hon nämner specifikt det förfallna
slottet och det slutna rummet, två typer av platser som är vanligt
förekommande inom (framför allt den äldre) gotiken. Taget bokstavligt är
detta inte miljöer som förekommer i de två verk som står i centrum för
avhandlingen, men Rydbergs text kan både läsas som en flirt med såväl
gotikens slott eller borg och som ett slags slutet, textuellt rum. Dessutom,
menar jag, är det möjligt att kombinera dessa två topos i läsningen. Om
man förenar den genretypiska gotiska borgen, som med sin oklara
planlösning, sina lönndörrar och underjordiska gångar försvårar
hjältinnans försök att orientera sig, med det slutna rummets instängdhet
landar man nämligen på en minst lika gotisk, symbolladdad plats:
Labyrinten.
I följande kapitel kommer jag att undersöka Rydbergs texter som
delar av en och samma labyrintiska struktur. Denna metod hoppas jag ska
fungera som ett alternativ till det kronologiska angreppssätt som vanligen
används på självbiografisk fiktion, där stort fokus läggs på huvudpersonens utveckling över tid. Genom att behandla texten som en plats
snarare än att utgå från berättelsens tidsaxel öppnas alternativa
infallsvinklar och tolkningsmöjligheter, vilka kan erbjuda kompletterande,
fördjupande och tidigare osynliga förklaringar på varför både texten och
Carina ständigt kommer på kollisionskurs med föreställningar om
begriplighet.

Att bygga en textuell labyrint
Som tidigare nämnts pekar Mattias Fyhr i sin definition av gotiken
specifikt ut ”labyrintiska egenskaper” som ett av dess grundläggande
240
genredrag.
Han visar senare hur labyrinten används som bild för att
238 Fleenor, s. 15.
239 Ibid.
240 Fyhr, s. 64.
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beskriva faktiska miljöer, hur författarna använder sig av detaljer som
lönnrum, tavlor och dubbelgångare för att förstärka den labyrintiska
egenskapen, men också hur ”den skildrade världens [sic] på olika sätt
sträcks in i läsarens egen verklighet”, det vill säga att labyrinten dessutom
241
fungerar som ett metafiktivt redskap.
Fyhr gör också en viktig
distinktion mellan den labyrintestetik som förekommer i medeltida texter
och den gotiska labyrinten. Den förstnämnda framställer labyrinten som
högre ordning temporärt förklätt till kaos; i slutändan visar den sig alltid
ha ett mönster som går att förutsäga, och förvirring förbyts därmed till
uppenbarelse. Den sistnämnda saknar tvärtom ordning och de gotiska
labyrinternas ”eventuella strukturer bygger snarare på upprepning och
slump och leder bara djupare ner i oordning, vilsenhet och låsning” menar
242
Fyhr.
Att fokusera aspekter som har labyrintiska egenskaper möjliggör en
annan förståelse av Rydbergs litterära projekt än vad som framträder vid
en självbiografisk läsart, och får också den gotiska intertexten att
framträda tydligare. Mellan Den högsta kasten och Djävulsformeln löper
förbindelser av olika slag och på olika nivåer, som ett slags intertextuella
lönngångar. Jag kommer dessutom att visa på förekomsten av mer eller
mindre tydliga kopplingar även till Rydbergs fyra tidigare romaner. I detta
avsnitt behandlar jag därför Rydbergs verk som delar av en och samma
textuella labyrint. Carina har visserligen, till skillnad från Emily i Udolphos
mysterier eller Matilda i Slottet Otranto, inga kusliga slott att förirra sig i,
men den text hon är en del av har en struktur som inte står dessa
243
stilbildande byggnader efter i snårighet.
Labyrinten är, som Penelope Reed Doob påpekar i The Idea of the
Labyrinth, på samma gång en symbol för kaos som en sinnebild för
ordning, helt beroende på varifrån man betraktar den:
First, the labyrinth is a miraculous work of art, a masterpiece of masterarchitects, a fitting monument to the fame of the designer and
commissioner, a worthy temple or palace for gods or men. Second, the very
intricacy that makes the maze an architectural wonder as an artifact renders
it almost incomprehensible as a process experienced by the disoriented
wanderer. […] In short, the maze is an embodiment of contraries – art and
chaos, comprehensible artifact and inexplicable experience, pleasure and
244
terror.

241 Fyhr, s. 94.
242 Ibid., s. 114.
243 Ann Radcliffe, Udolphos mysterier (The Mysteries of Udolpho), 1794. Horace Walpole,
Slottet Otranto (The Castle of Otranto), 1764.
244 Penelope Reed Doob, The Idea of the Labyrinth from Classical Antiquity through the
middle Ages, Ithaca: Cornell Univ. Press, 1990, s. 24f.
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Reed Doobs iakttagelse är träffande; någon som står utanför och beundrar
den konstfärdiga konstruktionen har onekligen en helt annan upplevelse
av en labyrint än den som har förirrat sig i dess inre. Hennes observation
kring dess dubbla natur är dessutom tillämpbar både på labyrinten som
materiell artefakt och som metafor för en komplex berättelse – som läsare
kan man imponeras av en snillrikt konstruerad romanintrig samtidigt som
man identifierar sig med de fiktiva personer som tvingas uppleva samma
intrig så att säga ”inifrån”, och på så sätt också själv erfara hur det är att gå
vilse.
Ilana Shiloh kompletterar Reed Doobs karaktärisering av
labyrintens motsägelsefulla egenskaper:
Labyrinths thus simultaneously embody order and chaos, clarity and
confusion, unity (a single structure) and multiplicity (many paths). They
may be viewed as a path, though circuitous, leading to the heart of the maze,
or as a construct, self-contained, symmetrical and perfect. They may be
impenetrable— when one cannot find the center— or inextricable— when
245
one cannot find the exit.

Shilohs och Reed Doobs respektive beskrivningar av labyrinten som en
självmotsägelse – ett slags antitetiskt topos om man så vill – kommer att
användas som mönster i den fortsatta analysen. Jag vill dock passa på att
särskilt lyfta fram det sista motsatsparet i Reed Doobs sammanfattning:
“pleasure and terror”. Reed Doob har visserligen ställt upp begreppen som
motsatspar, där den plats man själv befinner sig på i relation till labyrinten
avgör vilken känsla man får, men orden skulle lika gärna kunna läsas ihop
och därmed ges en samtidighet. Just kombinationen av “pleasure” och
“terror” för passande nog tanken till ett av gotikens främsta kännetecken –
det sublima.
Det sublima är ett begrepp som är svårt att avgränsa och låsa fast i
en slutgiltig definition, eftersom det syftar på hela den komplexa
kombination av känslor som väcks i människan i mötet med det storslagna
och skrämmande. För litterära skildringar spelar terror en avgörande roll
för att läsaren ska få – eller kanske snarare drabbas av – en sublim
246
upplevelse.
Fyhr skriver i De mörka labyrinterna: ”Den högsta och
245 Ilana Shiloh, The Double, the Labyrinth and the Locked Room. Metaphors of Paradox in
Crime Fiction and Film. New York: Peter Lang Publishing Inc., 2010, s. 93.
246 Devenda Varma förklarar skillnaden mellan terror och horror på följande sätt: “the
difference between Terror and Horror is the difference between awful apprehension and
sickening realization: between the smell of death and stumbling against a corpse.” The
Gothic Flame: Being a History of the Gothic Novel in England, Its Origins, Efflorescence,
Disintegration, and Residuary Influences, New York: Russel and Russel, 1966, s. 130.
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njutbaraste formen av terror uppkommer tack vare att vi kan reflektera
över det faktum att vi samtidigt som vi ser faran framför oss – i avbildad
form – befinner oss i säkerhet eftersom det avbildade inte hotar oss i
247
verkligheten.” För att kunna njuta av det skrämmande i fiktionen, alltså
uppnå ett sublimt tillstånd, behöver vi ständigt påminnas om att det vi ser
inte är ”på riktigt”. För att återvända till textens metafiktiva potential så är
det alltså endast den som befinner sig i trygghet på utsidan – läsaren – som
kan få en gotiskt sublim upplevelse av den. Detta blir möjligt eftersom
texten, till skillnad från en faktisk labyrint, medger snabba alterneringar
mellan olika perspektiv: Läsaren kan kliva ur identifikationen med
karaktärerna (inre perspektiv) för att på ett mer distanserat sätt kunna
värdera och uppleva berättelsen som konstruktion (yttre perspektiv), och
sedan omedelbart återvända till karaktärerna i labyrintens inre igen.
Varken det sublima eller upplevelsen av det sublima är dock statiska,
ahistoriska fenomen. Den kulturella kontexten normerar vilka relationer
mellan specifika företeelser och emotioner som är godtagbara, och det
sublima är inget undantag. Fred Botting kontrasterar exempelvis hur
terror och sublimitet uppfattas ur ett modernt respektive postmodernt
perspektiv:
Terror and sublimity, in modernity, disclose some Thing excessive,
something abyssal and unpresentable in cultural and symbolic formations,
a site of horror from which subjects, on the verge of seeing all boundaries
dissolve, recoil. With postmodernity, in contrast, terror becomes endemic
and transgression is both limitless and exhausted, ceaselessly used up in
248
playful circulations of aesthetic games that interrogate less than nothing.

Botting menar att postmoderniteten innebär en tillvaro genomsyrad av
terror till den grad att den övergått till att vara ett normaltillstånd, och att
skräcken för gränsöverskridande ersatts av lekfulla estetiska experiment.
Frågan blir då: Om det sublima kräver ett visst mått av kontrastskapande
terror för att erfaras, blir det då över huvud taget möjligt att få en verkligt
sublim upplevelse i en postmodern värld där terror blivit norm? Botting
tycks påstå att gränsöverskridande förlorat sina avskräckande egenskaper,
vilket jag vill hävda är något överdrivet. Även om Botting har en poäng i att
postmoderniteten problematiserar förgivettagna gränsdragningar och
kategoriseringar, vilket i sin tur avdramatiserat vissa typer av överskridanden, är det inte detsamma som att gränsöverskridande inte längre
är möjligt eller att det inte skulle bestraffas. Fortfarande bevakas vissa
gränser noggrant i samhället, bland annat skiljelinjen mellan kvinna och
247 Fyhr, s. 36.
248 Fred Botting, Gothic Romanced. Consumption, Gender and Technology in
Contemporary Fictions, London: Routledge, 2008, s. 157.
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man, och därför har även postmoderna gotiska verk potential att väcka
känslor av terror.
Man kan visserligen argumentera för att konsekvenserna för
gränsöverskridanden inom skönlitteraturen är annorlunda än i en
samhällelig kontext, men gotiken står enligt Botting i ständig kontakt med
sin omvärld: ”Gothic fictions, for all its wanderings in desolate landscapes
and invocations of diabolical forces, never stray far from home; it plays
upon human fear and anxieties, its hauntings emanating as much from
249
within as without.” Jag vill argumentera för att den känsla av oro som
Den högsta kasten och Djävulsformeln väcker är knuten till den
obegriplighet som uppstår när normer för identitetskonstruktion och
genreformer överskrids. Dessa normer är i högsta grad verksamma också i
läsarens egen verklighet.
Nära förbundet med oro, rädsla och skräck är det som på tyska heter
250
das Unheimliche och som på engelska benämns the uncanny.
På
svenska brukar begreppet ofta översättas med kuslighet, men den
mångtydighet som finns i det tyska och (till viss del) i det engelska ordet
försvinner tyvärr i översättningen. Jag kommer att använda det tyska
begreppet för att få med den dubbeltydighet som är själva poängen med
uttrycket. Freud skriver i artikeln “Das Unheimliche” att ordets bas,
heimlich (hemlighet) kan sägas ha en möjlig betydelse som är densamma
som sin egen motsats, unheimlich, det vill säga något okänt. Men heimlich
betyder också ”hem-lik” i äldre tyska, samt ger associationer till heimisch
(inhemsk, hemmastadd) och därmed till det som upplevs som välbekant –
251
det okändas raka motsats. Das Unheimliche kan därför samtidigt tolkas
både som något hemligt, något välbekant och något icke-välbekant. Freud
menar, med stöd av Friedrich von Schelling, att den sammantagna
betydelsen av begreppet kan förstås som ”[det] som borde förblivit en
252
hemlighet, stannat kvar i det förborgade, men som framträtt”.
Freuds avsikt med artikeln är att vidareutveckla den definition av
das Unheimliche som psykiatrikern Ernst Jentsch presenterat i en artikel
253
några år tidigare. Jentsch vill ringa in och förklara den obehagskänsla

249 Botting, s. 131.
250 Engelskans uncanny är ett något enklare ord än det tyska unheimlich, en negation av
canny som stammar från ken, kännedom, kunskap, förståelse. Det som är uncanny är
alltså något okänt, något som finns utanför ens kunskapsområde eller något obegripligt.
251 Sigmund Freud, “Det kusliga” [1919], i Konst och litteratur, Sigmund Freud, Clarence
Crafoord (volymansvarig), Stockholm: Natur och kultur, 2007, s. 323.
252 Ibid., s. 328.
253 Ernst Jentsch, ”Zur Psychologie des Unheimlichen”, i Psychiatrisch - Neurologische
Wochenschrift, nr 22 1906.
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som uppkommer när det välkända möter det okända, och lyfter särskilt
fram en typ av situation som skapar en upplevelse av Unheimlichkeit:
Among all the psychical uncertainties that can become a cause for the
uncanny feeling to arise, there is one in particular that is able to develop a
fairly regular, powerful and very general effect: namely, doubt as to whether
an apparently living being really is animate and, conversely, doubt as to
whether a lifeless object may not in fact be animate – and more precisely,
when this doubt only makes itself felt obscurely in one’s consciousness. The
mood lasts until these doubts are resolved and then usually makes way for
254
another kind of feeling.

Att inte omedelbart kunna avgöra om en gestalt är verkligt levande eller
endast animerad, det vill säga huruvida vi betraktar en automat/maskin/
docka eller en människa, är något som ofta drabbar de litterära figurerna i
gotisk litteratur. Så länge inte författaren genast avslöjar hur det verkligen
förhåller sig kommer också läsaren drabbas av vad Jentsch benämner
intellektuell osäkerhet, och därmed framkallas känslan av Unheim255
lichkeit. Jentsch nämner E.T.A. Hoffmann som ett exempel på författare
som använder sig av detta verkningsmedel, en tråd som Freud sedan
plockar upp i sin artikel genom att analysera Hoffmanns novell
Sandmannen för att visa hur och varför Unheimlichkeit kan uppstå vid
läsning av skönlitteratur.
Freud hävdar dock med bestämdhet att das Unheimliche i
Sandmannen inte har sin grund i intellektuell osäkerhet. Även om den
animerade dockan Olimpia kan framstå som skrämmande, menar Freud
att hon ”ingalunda är den enda som måste göras ansvarigt för berättelsens
oförlikneligt kusliga effekt, ja inte ens är det som i första hand bör till256
skrivas denna effekt”. Istället pekar Freud på ”rädslan att skada ögonen,
rädslan att bli blind [vilken] nog så ofta är en ersättning för kastration257
sångesten” som den egentliga källan till läsarens obehagskänslor.
Den övergripande tesen i Freuds resonemang är att das Unheimliche
kan framkallas på två olika sätt: Antingen genom att individen börjar
betvivla att övervunna vidskepligheter som gengångare och onda ögat bara
254 Ernst Jentsch, “On the Psychology of the Uncanny” [”Zur Psychologie des
Unheimlichen”], http://art3idea.psu.edu/locus/Jentsch_uncanny.pdf, Penn State
University, hämtad 2015-10-19 (min kursivering).
255 Jentsch skriver visserligen ”psychischen Unsicherheitszuständen”, se ”Zur Psychologie
des Unheimlichen”, s. 197. Detta översätts dock ofta till ”intellektuell osäkerhet”
(respektive ”intellectual uncertainty”), inte ”psykologisk” eller ”psykisk” dito, se t.ex.
Freud s. 333.
256 Freud, s. 330.
257 Ibid., s. 334.
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är skrock, eller genom återuppträdande (och igenkännande) av tidigare
bortträngda infantila komplex. Det förstnämnda fallet rör en prövning av
den materiella realiteten, det sistnämna handlar om återkomsten av något
258
verkligt som varit bortträngt. Förutsättningen för att vi alls ska få en
upplevelse av Unheimlichkeit vid läsning av texter som innehåller till
exempel spöken eller andra övernaturligheter är, enligt Freud, att
”diktaren skenbarligen har placerat sig på den alldagliga realitetens mark.
Då övertar han också alla de betingelser som i vanliga livet leder till att det
kusliga uppstår, och allt det som i verkliga livet känns kusligt har också
259
samma effekt i dikten.” Det gäller alltså för författaren som vill uppnå en
kuslig effekt att först utlova och etablera realism innan realismens ramar
överskrids, först då ”reagerar [läsaren] som [denne] skulle ha gjort på egna
260
upplevelser”. En tillräckligt hög grad av hem-likhet är en förutsättning
för den särskilda känsla av obehag och otrygghet som genomsyrar stora
delar av den gotiska litteraturen.
För att belysa andra uttryck för das Unheimliche visar Freud på flera
typer av kusliga motiv i skönlitteraturen. Varianter av tre av dem
förekommer frekvent i Den högsta kasten och Djävulsformeln och är
därför av särskilt intresse för denna undersökning. Dessa tre är
dubbelgångaren, oavsiktlig upprepning och vad Freud kallar tankarnas
allmakt, med vilket menas upplevelsen av eller rädslan för att kunna
261
orsaka skada endast genom ord eller tanke.
Freuds teori om das
Unheimliches ursprung har använts med skiftande grad av ”rättrogenhet”
inom gotikforskningen, men även för den som inte vill fördjupa sig i
freudianska komplex kan begreppet vara användbart som verktyg vid
texttolkning. I följande analys kommer jag att behålla Freuds grundantagande, det vill säga att känslan av Unheimlichkeit uppstår i oron för
att det vi tidigare klassat som välkänt i själva verket har hemliga aspekter
eller egenskaper. Med detta riskerar en litterär upplevelse av das
Unheimliche att obegripliggöra hela vår uppfattning om också den levda
verkligheten.

258 Freud, s. 348f.
259 Ibid., s. 350.
260 Ibid.
261 Ibid., s. 341. I sin artikel benämner Forssberg det sistnämnda som ”magiskt tänkande”,
vilket också är en välfungerande term. Jag har dock valt att hålla fast vid den svenska
översättningen av begreppet i artikeln ”Det kusliga”.
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Tvångsmässig upprepning
Den högsta kasten och Djävulsformeln är präglade av upprepning, såväl
inom ramen för respektive verk som i relation till varandra, och dessutom
i viss mån även i relation till Rydbergs tidigare produktion. Dels upprepas
enskilda ord och fraser på ett iögonenfallande sätt, dels flerfaldigas
särskilda situationer, händelser och gestalter som ekar genom tid och text.
Den som läser romanerna separat kommer förmodligen att lägga märke till
både den cirkelgång Carina ägnar sig åt inom ramen för respektive
handling och uppfatta de fraser som Rydberg trummar in i sin text – för
den som lägger verken bredvid varandra blottläggs ett mönster av
upprepning som gränsar till besatthet.
Att den språkliga upprepningen är ett medvetet stilgrepp hos
Rydberg signaleras inte minst genom att hon gärna kursiverar
nyckelmeningar när de upprepas, som till exempel Ernsts ord: ”Jag tänker
skriva en självbiografisk kärleksroman. Det skulle förvåna mig om inte
262
den här kvällen kom med.” Andra upprepningar kursiveras visserligen
inte, men är inte desto mindre tydliga, i synnerhet eftersom
uppmärksamheten på texten skärps i och med de kursiverade
upprepningarna. I Den högsta kasten återkommer formuleringen ”en
våldshandling, en hämnd”, liksom ”De fläckarna går aldrig ur. Du kommer
263
att minnas mig nu.” I Djävulsformeln upprepas att passion och lust är
som ”ett brott”, något förbjudet och hemligt, och varje gång Carina går
händelserna i förväg påminner hon läsaren om att ”detta vet jag ännu
264
inte”.
Det är våldet, brottet, hämnden och makten i att fläcka och
därigenom prägla andra som upprepas, liksom eftertankens bitterljuvhet.
Detta repetitiva skrivsätt gör att texten ständigt vänds inåt, det skapar en
upplevelse av återvändande, men inte ett återvändande som skänker den
trygghet man kan förknippa med det välkända. Istället för att bli mer och
mer bekant med de textuella platser som återbesöks, vilket man kunde ha
förväntat sig skulle bli resultatet av upprepningarna, framkallas en känsla
av Unheimlichkeit.
Freud skriver i ”Das Unheimliche” att ”oavsiktlig upprepning […]
gör i övrigt harmlösa företeelser kusliga och tvingar på oss tanken om
någonting ödesdigert, oundkomligt, där vi annars bara skulle ha talat om
265
’slumpen’”.
Kan man då tala om ”oavsiktlig upprepning” i ett skönlitterärt verk? Frågan manar till att undersöka skillnaden mellan Rydberg
och Carina; beroende på vem av dem man utgår ifrån kommer eventuell
262 Dj, s. 90, 107, 128.
263 Dhk, s. 31, 363, 384, respektive s. 76, 244, 387.
264 Dj, s. 107, 234 respektive s. 146, 149, 160, 183, 201.
265 Freud, s. 339.
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avsikt att få helt olika betydelse för analysen. Många av de språkliga
upprepningar som förekommer i Den högsta kasten och Djävulsformeln
är avgjort avsiktliga (den ovan nämnda kursiveringen är ett bevis så gott
som något). Vid en författarcentrerad läsning vore det således problematiskt att använda Freuds begrepp för att hävda förekomsten av das
Unheimliche, i så fall är det frågan om en av författaren frammanad sådan.
Anlägger man istället Carinas perspektiv på det som utspelar sig blir bilden
en annan. För henne är tillvaron fylld av märkliga sammanträffanden och
déjà vu-upplevelser, och hon ”hör till den sorten som inte tror att det
existerar någon slump.”266
Carina är medveten om sin belägenhet, och noterar ofta hur hon
ständigt befinner sig i likartade situationer: ”Jag tänker, att jag har varit
med om det här förut. Jag tänker på, att jag är tolv år igen och att pojkarna
från den andra klassen jagar bort mig från skolgården.”; ”Som om alla
platser är en och samma, tänker jag. Som om man alltid återvänder.”;
”Ibland känns det som om mitt liv är en enda lång serie besattheter, som
267
hela tiden finner nya uttryck.”; ”Det är lustigt hur allt upprepar sig.”
Hennes reflektioner, som i sig kan sägas utgöra ett slags repetitivt
beteende, kan läsas som ett sätt för Rydberg att fästa läsarens uppmärksamhet på Carinas oförmåga att bryta sitt beteendemönster. Den
klaustrofobiska upplevelsen blir på det sättet också överförd till läsaren,
som i läsningen tvingas in i samma orubbliga tankecirklar som Carina inte
förmår bryta. Författarens avsiktliga upprepning leder följaktligen både
romangestalt och läsare in i en serie – för dem – oavsiktliga upprepningar,
vilket Freud alltså kategoriserar som en grund för Unheimlichkeit.
Det är värt att nämna att Freud själv tycks ha haft ett spatialt snarare
än temporalt tänkande kring upprepningars förmåga att generera
Unheimlichkeit. Flertalet av de konkreta exempel som nämns i artikeln är
nämligen varianter av ett och samma grundtema: En person har gått vilse
och trots försöken att hitta rätt finner hen sig gång på gång ha återvänt till
samma plats. I två av tre exempel är den vilsegångnas belägenhet dessutom
förorsakad av att miljön begränsat dennes synförmåga (genom dimma
268
respektive mörker).
Likheten mellan Freuds desorienterade vandrare
och den som är fångad i en labyrint är slående. Inne i labyrinten är, som
tidigare beskrivits, perspektivet synnerligen begränsat och möjligheten till
överblick mycket liten. Risken att förirra sig tillbaka till en punkt man
tidigare befunnit sig på – en oavsiktlig spatial upprepning – är
överhängande, särskilt i en gotisk labyrint vilken dessutom saknar utgång.

266 Dhk, s. 221.
267 Dhk, s. 113, 266, Dj, s. 19, 87.
268 Freud, s. 338.
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Även om de platser som Carina och läsaren återvänder till ingår i
samma textuella labyrint så befinner de sig inte alltid inom ramen för
samma verk. Rydberg infogar ett fåtal explicita referenser till Den högsta
kasten i Djävulsformeln, bland annat när Carina liksom i förbifarten
nämner att en icke namngiven kulturjournalist ”hade ett trassligt
kärleksförhållande med en advokat, vars namn jag genast glömde bort men
som flera år senare skulle bli en av huvudpersonerna i den första
269
självbiografiska roman jag någonsin skrivit.” Dessutom studsar också ett
slags intertextuellt eko mellan de båda texterna: Att Den högsta kastens
stockholmsdelar kretsar kring restaurangen PA & Co påminns vi om när
Carinas i Djävulsformeln talar om “den restaurang där mitt liv utspelar
270
sig”. ”Om jag inte går nu kommer något fruktansvärt att hända”, tänker
Carina i Djävulsformeln, och orden klingar som ett genljud av Carinas
271
tanke i Den högsta kasten: ”Något fruktansvärt kommer att hända här.”
När romanerna läses tillsammans uppstår således ännu en form av
upprepning, vilken binder samman texterna och ytterligare ökar den
klaustrofobiska känslan av cirkelrörelse. Att detta fruktansvärda förblir
odefinierat förstärker instängdheten och profetian fortsätter att oroa. Så
länge Carinas föraning inte fullbordas kommer hon, och också läsaren, att
tvingas fortsätta återvända till den för att försöka nå tillfredställelse.
Carinas behov av avslut är uppenbart, liksom att det är grundat i en känsla
av låsning. Hon söker förklaringar på denna oro men letar utanför sig själv:
Vid en tidigare resa till Indien knöt hon fast en tråd vid det sufiska helgonet
Salims grav i Fatehpur Sikri och bad en bön, men bröt mot seden som säger
att tråden ska knytas upp när bönen besvarats.
Jag har fortfarande inte knutit upp tråden. För tio år sedan knöt jag
den och uttalade min önskan. Det var en allvarlig handling och den
belönades. Men jag återvände aldrig. Att inte återvända är att förneka sitt
allvar och därmed blir jag en av de människor jag föraktar, människor för
vilka ingen handling är riktigt betydelsefull.
272
Det är inte över än. Det har lämnats ofullbordat.

Carinas ord kan tolkas som att den fastknutna tråden i moskén är en möjlig
anledning till att mönstren i hennes liv fortsätter upprepa sig. Ändå väntar
hon elva år innan hon återvänder till graven och väljer därmed att länge
vara just en sådan människa som hon föraktar. Så länge tråden i Fatehpur

269 Dj, s. 58.
270 Ibid., s. 260.
271 Dj, s. 28f, Dhk, s. 381.
272 Dhk, s. 165f.
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Sikri sitter kvar, oupplösligt fästad vid ”de snidade träskärmarna”,
hemsöker det fastknutna löftet texten. Tråden kräver allvar, kräver
återvändande som betalning, och straffet för att inte uppfylla sitt löfte blir
att leva detta återvändande.
Också romanernas handling utmärks, som sagt, av repetition.
Carina tycks göra samma saker, begå samma misstag, möta samma
människor och uppleva samma känslor gång på gång. De cirklar hon går i
verkar omöjliga att bryta och hennes upprepade beteende stänger in henne
mer effektivt än något gotiskt slott skulle kunna göra. Det som begränsar
henne är tankestrukturer snarare än konstruktioner av sten. Dessa
tankestrukturer (det vill säga hennes internaliserade föreställning att
författare och kvinna är omöjliga att förena) leder till att hon själv blir
omöjlig, och det ska visa sig vara långt svårare att fly från ett mentalt
fängelse än från ett fysiskt.
En av de typsituationer som Carina ständigt återvänder till är att hon
blir besatt av män hon i själva verket inte känner, och att hon tolkar denna
besatthet som förälskelse. Vad som egentligen är så oemotståndligt med
Rolfs person förblir höljt i dunkel genom Den högsta kasten. Det vi får veta
om honom är helt enkelt inte tillräckligt för att förklara Carinas fixering vid
honom – hans attraktionskraft verkar ligga utanför hans individuella
särdrag. Mönstret upprepar sig i Djävulsformeln där Carina i några
inledande tillbakablickar berättar om sina relationer till Johan och
Rickard. Den förstnämnde har för övrigt regissörsambitioner medan den
andre är skådespelare vilket ger dem en form av dubbla identiteter, något
som kommer att diskuteras mer ingående längre fram.
Carina ger aldrig någon egentlig förklaring till varför hon förälskar
sig i någon dem – det är först när Johan bryter med henne som hon
reagerar och blir ”krossad”, och hennes känslor för Rickard förvånar till
och med henne själv: ”För mig har kärleken alltid kommit som en chock”
tänker hon, men för den som också läst Den högsta kasten är hennes
274
plötsliga känslostorm mindre av en överraskning.
Att hon senare
utvecklar samma typ av ensidiga, på ytan oförklarliga relation till
dykläraren Julian är därför förväntat, beteendet är vid det här laget
etablerat som Carinas emotionella och erotiska modus operandi.
Vad är det då i denna situation som tvingar Carina att upprepa den
gång på gång? Vilken funktion fyller dessa män och kanske framför allt de
känslor hon väcker hos sig själv med dem som katalysatorer? Något som
förenar alla hennes (försök till) relationer är att de får henne att känna
skam: ”En obesvarad och hemlig kärlek är alltid ogiltig och skamlig. Och
273 Dhk, s. 122.
274 Dj, s. 26, 32.
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det är ogiltigheten – skammen – som ger ondskan dess näring.” I detta
konstaterande ryms hela kärnan i Carinas problematik. ”Den obligatoriska
heterosexualiteten” som Butler beskriver förutsätter att individen håller
sig inom de fasta kategorierna feminin kvinna respektive maskulin man för
276
att bli möjlig som partner. För Carina, vars identitet innefattar både
maskulin, intellektuell författarroll och feminin, kroppslig längtan, kan
kärleken aldrig bli annat än obesvarad och ogiltig. Den ondska som får
näring av skammen blir då, i enlighet med den tidigare beskrivna
grunddikotomins logik, hemmahörande i samma spalt som begreppen
”död” och ”skriva”, och här finner vi så en möjlig förklaring till
repetitionen: Genom att försätta sig i detta tillstånd av skam sätter Carina
fingret på sin egen smärtpunkt, samtidigt som hon kan använda männen
som drivkraft och inspiration i skrivandet. Men eftersom hon aldrig förmår
göra upp med sitt eget grundantagande – att den kvinnliga författaren är
omöjlig som identitet och att den kvinnliga författarens livsberättelse
därför måste bli en obegriplig sådan – tvingas hon återvända till den skam
som är detta grundantagandes konsekvens.

Könet som trauma
Enligt en tidigare vanligt förekommande psykologisk tolkningsmodell
reduceras den gotiska hjältinnan ofelbart till ett passivt centrum för
berättelsen. Hjältinnans roll som statiskt offer tolkas då som ett sätt att
behålla sin femininitet och förbli ”a good girl”, en fin och duktig flicka, som
277
aldrig egentligen blir medveten om sin egen sexualitet. I In the Name of
Love argumenterar Michelle A. Massé mot denna tolkningsmodell. Massé
uppmärksammar istället repetitionen som utmärkande drag för den
gotiska genren som helhet, som verkningsfullt grepp inom individuella
verk samt som specifikt kännetecken för de kvinnliga huvudpersonerna.
Hon ser paralleller mellan den gotiska hjältinnans agerande och ett slags
beteende som vissa typer av verklighetens traumaoffer uppvisar, nämligen
ett handlingsmönster grundat i tvångsmässig upprepning. Upprepningarna, menar Massé, tjänar till att reaktivera traumat för att den
278
drabbade på så sätt ska tvinga sig själv att försöka erkänna det som skett.
Hon poängterar också att ett trauma inte nödvändigtvis måste utgöras av
275 Dj, s. 35.
276 Butler, 2007, s. 50ff. Begreppet ”obligatorisk heterosexualitet” kan härledas till Adrienne
Richs essä "Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence" (1980).
277 Michelle A. Massé, In the Name of Love. Women, Masochism and the Gothic, Ithaca:
Cornell Univ. Press, 1992, s. 10.
278 Ibid., s. 14f.
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en enskild händelse utan lika gärna kan bestå av ett längre skeende vilket
formar individens identitet och sätt att handskas med omgivningen.
”Nowhere is this more obvious than in gender expectations, and nowhere
is the trauma of those expectations more fully presented than in the
279
Gothic”, skriver Massé.
Gotikens arketypiska unga kvinna hamnar ständigt i samma typ av
situation – inspärrad, jagad, passiviserad, på olika sätt hotad av
fadersfigurer och friare – och det kan vara förledande lätt att avskriva
henne som ett menlöst offer. Men i enlighet med Massés argumentation
kan detta att hjältinnan ”aldrig lär sig” läsas symboliskt, dels som hennes
undermedvetna försök att genom upprepning hantera det patriarkala,
förtryckande samhällssystem hon är fångad i, såväl som ett genrespecifikt
280
sätt att peka på verkliga kvinnors situation.
Denna utgångspunkt för
tolkning möjliggör inte bara betraktandet av den gotiska kvinnan som aktiv
snarare än passiv, den ifrågasätter också läsarens förväntningar och
förhoppningar på ett lyckligt slut, vilket i äldre gotik nästan alltid är
synonymt med giftermål. Den gotiska kvinnans trauma grundar sig i den
bortträngda vetskapen om att hon inte kan sägas ha någon autonom
existens – hon finns endast till i relation till någon annan – och den enda
rörelse som står henne till buds är övergången från dotter till hustru. Att
som läsare klassa detta som en progression innebär, för att tala med Massé,
281
att ”rewrite the Gothic and assure its repetition”. Denna av samhället
förväntade och önskade rörelse är inte en övergång från ett tillstånd till ett
annat utan i själva verket en rundgång: Kvinnan går från flickebarn till
(gift) barnkvinna, fortfarande omyndig och juridiskt osynliggjord. Så
upprätthålls den dogm som gör kvinnans identitet beroende av relationen
till en man, samtidigt som illusionen av framåtskridande i hennes liv
förblir intakt.
Massés kritik av progressionsillusionen har vissa likheter med
Halberstams beskrivning av hur medelklassens särskilda heteronormativitet format synen på ett begripligt och idealt liv. Också hos
Halberstam spelar parbildning, äktenskap och barnafödande stor roll för
att individens liv ska anses röra sig framåt, vilket i sig är eftersträvansvärt
så länge det sker i rätt hastighet och med lämpligt långa pauser mellan
282
olika faser.

279 Dhk, s. 15f.
280 För en diskussion kring hur gotiken kan sägas bearbeta kvinnors utsatthet i ett patriarkalt
juridiskt system, se t.ex. Ruth Bienstock Anolik, ”The Missing Mother. The Meanings of
Maternal Absence in the Gothic Mode”, i Modern Language Studies, vol. 33, nr. 1 2003.
281 Massé, s. 11.
282 Halberstam, s. 4ff.
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En slutsats man kan dra av Massés och Halberstams analys är att det
behövs alternativa sätt att betrakta – om än inte lösa – den gotiska
hjältinnans dilemma, för att inte oavsiktligt förstärka just den illusion av
framåtskridande som är grunden till gotikens könsbundna trauma.
Progression förutsätter och framhäver en linjär tidsuppfattning: Nu
befinner jag mig längre fram än jag gjorde då, och i framtiden kommer jag
att befinna mig ytterligare en bit bort. I detta ligger en implicit värdering –
ju längre fram jag kommer desto bättre. Men det är just denna
underliggande norm som får oss att uppfatta giftermålet som den gotiska
romanens lyckliga slut istället för att identifiera det som ett återvändande
till utgångspunkten. Genom att välja att tänka i termer av plats snarare än
tid kan den linjära tidsaxelns determinism undvikas. På så sätt kan vi
undvika ett värderande synsätt som oundvikligen sätter likhetstecken
mellan ensam kvinna och olyckligt slut, och istället möjliggöra upptäckter
av andra saker i texten.
Att använda labyrinten som analysverktyg blir därmed ett sätt att
kunna skärskåda och erkänna den gotiska hjältinnans låsta situation för
vad den verkligen är. I den gotiska labyrinten är progression egentligen
omöjlig eftersom dess gåta är olösbar. Den är, för att återknyta till Ilana
Shilohs karaktärisering, både ogenomtränglig och omöjlig att undfly.283
Eftersom den saknar både utgång och mittpunkt erbjuder den inte heller
något uppdrag med en belöning för den som lyckas utföra det. Därigenom
förlorar också tiden sin betydelse: För den som befinner sig i labyrintens
inre finns bara nuet. Men avsaknad av tid ska inte förväxlas med
fullständig stagnation. Labyrinten kan inte upplevas från insidan annat än
genom rörelse – den som ovetande placeras i en labyrint kommer inte att
förstå vilket slags plats hen befinner sig på förrän hen börjar vandra i den.
Massés analys sätter Carinas beteende i nytt ljus. Om den gotiska
hjältinnans skenbara brist på handlingsförmåga i själva verket är en
konsekvens av och ett försök att bearbeta ett genusbundet trauma, innebär
det att Den högsta kasten och Djävulsformeln kan förstås som skildringar
av försök till aktiv förhandling med snarare än passivt godtagande av
könskodade förväntningar. Carina återvänder oupphörligt till den stora
motsättningen i sin tillvaro – den grundläggande dikotomin mellan
författarskap och kvinnoliv – och prövar nya sätt att ta sig ur den fälla hon
upplever sig vara fångad i. Att det framför allt är hennes egna romantiskt
färgade föreställningar om såväl författarrollen som vad det innebär att
vara kvinna som utgör denna fälla spelar mindre roll i sammanhanget.
Man kan med fog hävda att dessa föreställningar i sig är produkter av en
internaliserad asymmetrisk och hierarkisk könsmaktsordning där

283 Shiloh, s. 93.
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författaridentiteten är oupplösligt förenad med maskulinitet och därmed
ställs i opposition till att vara kvinna. Hela Carinas liv kretsar kring detta
utdragna, könsbundna trauma av oförenliga identiteter och hon försöker
bearbeta detta genom tvångsmässig upprepning: Varje återvändande,
varje upprepning av ord och handling, kan därigenom läsas som Carinas
reaktion på de villkor som begränsar henne, som försök att undkomma
linjär temporalitet och som ett utforskande av den struktur hon är placerad
i.
Jag menar alltså, med stöd av Massés resonemang vilket beskrivits
ovan, att det är själva försöken snarare än resultatet av dem som är det
centrala i sammanhanget. Dessa försök misslyckas måhända i den mån att
de inte resulterar i någon ”harmonisk” upplösning, men här är det på sin
plats att påminna om att den måttstock som klassar försöken som
misslyckade är en produkt av samma kulturella norm som fått oss att sätta
likhetstecken mellan ingånget äktenskap och lyckligt slut. Att se Carinas
kamp som förlorad för att hon inte uppnår målet (heterosexuell) tvåsamhet
är därmed att medskapa den könsbundna dikotomi som är
utgångspunkten för hennes skrivande.
Ironiskt nog, kan tyckas, är Carina själv medskapande och
upprätthållare av denna norm. Mot slutet av Den högsta kasten reflekterar
hon kring att ”Den högsta kasten” snart är färdigskriven: ”Egentligen,
tänker jag, är det oväsentligt om den här boken blir bra eller dålig. Den blir
284
ändå mitt största misslyckande.” Med de orden har hon så att säga dömt
sig själv till ännu en upprepning, och det framstår därför närmast som
ofrånkomligt att hon kommer att skriva ytterligare en självbiografisk
roman, redan innan den första är klar.
Enligt Massé finns det bara ett sätt för den gotiska hjältinnan att
bryta sitt tvångsmässiga beteende: “What finally does lay Gothic horror to
rest is the refusal of masculine authority as the only reality to which one
285
can turn and return.” Eftersom Carina har internaliserat grunden till sitt
eget trauma och gjort det till hörnstenen i sin självbild skulle detta
avvisande innebära att hon tvingades omformulera sin syn på vad det
innebär att vara kvinna respektive författare. En sådan omformulering
skulle innebära, ja närmast kräva, en avromantisering av författarrollen till
den grad att den inte längre skulle kunna sägas utgöra den högsta kasten.
Frågan är om inte Carina tycker att priset trots allt är värt att betala.

284 Dhk, s. 368.
285 Massé, s. 39.
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Tvillingar och dubbelgångare
Dubbelgångare och tvillinggestalter är ofta använda motiv i
skönlitteraturen, i synnerhet inom den romantiska strömningen under
1800-talet. Internationellt ansedda författare som Oscar Wilde, Charlotte
och Emily Brontë, Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson och E.T.A.
Hoffmann (bara för att nämna några) har alla arbetat med
dubbelgångarmotivet, liksom många svenska författare, bland andra Carl
286
Jonas Love Almqvist, Selma Lagerlöf och August Strindberg.
Dubbelgångaren sår tvivel om såväl subjektets unicitet som odelbarhet,
och kan både vara ett uttryck för likhet och för olikhet. Ilana Shiloh skiljer
mellan två närmast motsatta typer av dubbelgångare, den ena som resultat
av fördubbling, den andra av jag-delning. De två typerna av
dubbelgångare skiljer sig från varandra i fråga om hur de påverkar
subjektets upplevelse av sig själv. Vid fördubbling utplånas skillnaden
mellan jaget och den andra, vid jag-delning slutar subjektet vara identiskt
287
med sig självt. Förhållandet mellan Doktor Jekyll och den monstruösa
Mister Hyde är ett av de mest välkända och distinkta exemplen på jagdelning, medan William Wilson och hans dubbelgångare med samma
288
namn är ett tydligt fall av fördubbling.
I ”Das Unheimliche” bygger Freud vidare på Otto Ranks essä ”Der
Doppelgänger” från 1914, i vilken Rank presenterar sin teori om
dubbelgångarens utvecklingshistoria. Enligt Rank var dubbelgångaren
från början ett slags försäkring mot döden, med själen som den materiella
kroppens odödliga pendang. Freud i sin tur menar att denna ursprungliga
betydelse är knuten till den primära narcissism som präglar det lilla
barnets självuppfattning. Han skriver vidare att dubbelgångaren i senare
faser övergår från ”en försäkring för fortsatt liv” till att bli ”dödens kusliga
289
förebud”.
Som fortsättning i denna utvecklingslinje placerar Freud
framväxandet av samvetet vilket erbjuder möjligheter att ”behandla det
övriga jaget som objekt, alltså att människan är i stånd till
286 Se t.ex.: Sofia Wijkmark, Hemsökelser. Gotiken i sex berättelser av Selma Lagerlöf,
Karlstad: Estetisk-filosofiska fakulteten, [Avdelningen för humaniora och
genusvetenskap], Litteraturvetenskap, Karlstads universitet, 2009; Henrik Johnsson,
Strindberg och skräcken. Skräckmotiv och identitetstematik i August Strindbergs
författarskap, Umeå: h:ström - Text och Kultur, 2009.
287 Shiloh, s. 28, “doubling can result from two different processes: replication or splitting of
the self. [---] In the case of duplication, I am not different from another; in the case of
self-division, I am not identical to myself.” Shilohs uppdelning påminner om
psykoanalytikern Otto Ranks beskrivning av olika typer av dubbelgångare i essän ”Der
Doppelgänger” (1914).
288 Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1886), Edgar
Allan Poe, William Wilson (1839).
289 Freud, s. 337.
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själviakttagelse”.
När individen granskar sig själv uppstår en
fördubblingseffekt, som enligt Freud alltså kan betraktas som en sorts
dubbelgångarfenomen.
Fyhr skriver att “[t]vå människor som liknar varandra och antyds ha
övernaturliga bindningar skapar ofrånkomligen en labyrintisk känsla”,
291
men utvecklar inte närmare hur eller varför det förhåller sig så. Jag
föreslår att Rydbergs sätt att göra bruk av dubbelgångarmotivet dels skapar
en känsla av Unheimlichkeit, dels är en form av upprepning som förser
labyrintens väggar med speglar vilket därmed ytterligare förleder den
vilsegångna vandrare som förirrat sig inne i den.
Rydberg använder sig främst av dubbelgångare som skapas genom
fördubbling. Det mest uppenbara exemplet är naturligtvis att hon i Carina
skapat ett slags textuell tvilling eller spegelbild. Att skriva om sig själv på
detta sätt skulle kunna avläsas som ett uttryck för den primära narcissism
som Freud redogör för, ett skönlitterärt utslag av ren egocentrism om man
så vill, eller som ett kritiskt granskande av det egna jaget. Men ingen av
dessa tolkningar är i sig tillräcklig för att fastslå ett samband mellan tanken
på Carina som Rydbergs dubbelgångare och uppkomsten av
Unheimlichkeit i texten: Varken narcissism eller självrannsakan är
skrämmande per se, något som Freud också skriver. Dubbelgångarens
Unheimlichkeit beror, enligt Freud, istället på att den påminner oss om
den tidiga fas i jagutvecklingen då vi inte ännu lärt oss skilja mellan det
292
egna jaget, den omgivande verkligheten och den andre. Därmed väcker
förekomsten av dubbelgångare associationer till en hotande upplösning av
gränsen mellan individ och omvärld.
Skiljelinjen mellan jaget och omgivningen äventyras ytterligare
genom verkens dubbla genretillhörighet. Mötet mellan gotik och
jagberättande medger en biografisk tolkning av hjältinnan, enligt vilken
Carina kan läsas som Rydbergs metafiktiva representant i den labyrint hon
själv i egenskap av författare skrivit fram. Men om vi vänder på
perspektivet öppnas också en väg ut i läsarens verklighet. Kopplingen
mellan en självbiografisk författare och hens huvudperson är dubbelriktad
i så måtto att läsaren inte bara jämför kopian mot originalets facit utan
också (efter läsningen) kan värdera hur väl originalet verkar stämma
överens med sin skrivna kopia. Därför är Rydberg också Carinas
spegelbild; den litterära karaktären projiceras så att säga ute i läsarens
egen verklighet. Detta gäller också för de andra personer som blir
omskrivna av Rydberg – de förses (i många fall mot sin vilja) med fiktiva
dubbelgångare som ger intryck av att kunna röra sig utanför bokens
290 Freud, s. 337.
291 Fyhr, s. 102.
292 Freud, s. 338.
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pärmar. På så sätt sätts läsarens verklighetsuppfattning dubbelt på spel:
för det första genom att dubbelgångarmotivet i sig för tankarna till en
sammanblandning av subjekt och omvärld, och för det andra genom att
gränsen mellan fiktion och verklighet komprometteras.
Rydbergs textuella labyrint befolkas av en mängd personer som
tycks vara fördubblingar av varandra. Till viss del är Carina medveten om
att hon är omgiven av dubbelgångare, och kommenterar också detta: ”Jag
betraktar Kaizad. En dubbelexponering. En ny Shekhar Kapur, fast tjugo
293
år yngre.” ”Nu när jag ser dem sida vid sida, vet jag att likheten mellan
dem inte varit min inbillning. De ser verkligen ut som bröder och jag säger
294
det till dem: ’Ni skulle kunna vara syskon.’” ”Kristiania, tänker jag. En
295
till Kristiania.” ”En regissör hade förvandlats till en annan. Johan hade
296
förvandlats till Rickard.”
Carina misstänker dessutom att Rickard har en tvillingbror, även om
hon inte vet varifrån föraningen kommer. Nästan genast får hon sina
misstankar bekräftade, det finns en tvilling:
Det var som om mina fantasier – min fiktion – hade tagit ett steg
rakt ut i verkligheten, som om den annars okränkbara gränsen mellan
fantasier och verklighet för ett ögonblick hade gett vika och skapat en
dimension där allt var möjligt – i synnerhet det mest osannolika.
Det ingav en känsla av både triumf och fasa. Jag hade haft rätt hela
tiden. Men hur visste jag?297

Det smygande uppluckrandet av skillnaden mellan verklighet och fantasi
banar väg för den Unheimlichkeit som enligt Freud har sin grund i misstanken om att vad vi annars tolkar som vidskeplighet faktiskt kan vara
298
sant. Carinas fasa är sprungen ur just en sådan osäkerhet – om hon har
tillgång till omöjlig kunskap är kanske även andra onaturligheter möjliga,
och det osäkrar i ett slag alla förgivettaganden om verkligheten. Ingenting
går längre att säkert lita på.
Rickards tvillingbror visar sig heta Ernst, något som därtill skapar
299
en inomtextlig rundgång när Ernst Billgren senare dyker upp. Bandet
293 Dhk, s. 68.
294 Ibid., s. 201f.
295 Ibid., s. 290.
296 Dj, s. 40.
297 Ibid., s. 39.
298 Freud, s. 348.
299 Rydberg skruvar namnleken ett varv till när Ernst får låna Carinas gamla morgonrock av
märket ”Rolf”: ”Ernst Rolf helt enkelt. Jag gör mitt bästa för att inte visa hur mycket detta
roar mig.” Dj, s. 131.
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mellan tvillingbröderna är betydligt starkare än mellan de andra
dubbelgångarna, så starkt att det påverkar Djävulsformelns verkan. När
Carina får veta att Rickard och hans flickvän väntar barn uttalar hon
Djävulsformeln över dem flera gånger om dagen. Men olyckan drabbar fel
tvilling – Ernst och hans familj råkar ut för en bilolycka och hans son
omkommer. ”Ordet rikoschett for genom min hjärna. Enäggstvillingar. De
är i själva verket en och samma individ, fast i två upplagor. Det blev en
300
rikoschett.” Här rör det sig alltså om ett fall av sann fördubbling –
tvillingarna är inte bara varandras utseendemässiga dubbletter, de är
”samma individ”. Rickards ofödda barn får dessutom bli ett slags
dubbelgångare till sin döda kusin: ”En son, tänkte jag. Lena kommer att få
301
en son. Den förlorade måste ersättas.” Mycket riktigt blir det en pojke
som föds, och detta först när ”de båda bröderna återförenats” i Sverige. De
två tvillingbröderna får åter ”dela på” en son.
Även det Shiloh benämner jag-delning förekommer hos Rydberg,
om än uteslutande i Den högsta kasten. I samtliga fall rör det sig om en
specifik sorts klyvning av Carinas jag, genom vilket författare och kvinna
separeras ifrån varandra. ”Ja, du tror du lurar mig Kaizad, men du lurar
bara en av oss, du lurar kvinnan som sitter här vid bordet, hon som ler
mot dig, som leker med sitt hår, men inte den andra. Inte hon som står
302
intill.” Här finns uttryckligen två Carina – en som sitter mittemot Kaizad
och en annan som står bredvid och registrerar och värderar allt. Att det är
just författaridentiteten som iakttar och lyssnar förtydligas längre fram:
303
”det är hon som skriver dessa ord, ett år senare”.
Delningen återkommer i det avsnitt där Carina måste förödmjuka
sig och be Rolf om ett nödlån. När han drar på svaret tänker hon att ”han
borde se mig i ögonen nu, försöka upptäcka det. Han borde upptäcka den
andra. Ja, du tror du lurar mig Kaizad, men du lurar bara en av oss, inte
304
den andra. Inte hon som står intill.”
Den kursiverade upprepningen
påminner läsaren om vem den andra är, och får också Rolf och Kaizad att
flyta ihop i en fördubbling. Men Rolf tittar inte på henne, och kanske är det
därför han vågar neka att göra henne en tjänst som betyder så mycket för
henne och som kostar honom så lite. Hade han sett författaren i henne
hade han kanske förstått vad hon är kapabel att göra. För författaren är
hämndlysten, och det är till syvende och sist hon som bestämmer. De två
”Carinorna” bevittnar senare hur Rolf håller på att bli uppraggad av en
300 Dj, s. 54 (kursivering i original).
301 Ibid.
302 Dhk, s. 72 (kursivering i original).
303 Ibid., s. 105.
304 Ibid., s. 319 (kursivering i original).
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annan kvinna. ”Jag är två nu: en som genast vill gå, lämna detta, men den
andra – den starkare – befaller mig att stanna kvar. Du vet att det är detta
305
du har väntat på. Du kan göra mycket av det här.” Det som kan ”göras”
är naturligtvis text, och den kyligt registrerande författaren fortsätter med
att detaljerat redovisa det berusade parets vulgära uppträdande.
Varken fördubbling eller jag-delning fungerar tillfredsställande för
att förklara hur de män som Carina väljer ut som romantiska objekt
förhåller sig till varandra. Även om de tycks fylla likartade funktioner –
inspiration, känslomässig drivkraft och könande markörer – kan man inte,
menar jag, tala om någon fördubbling av en särskild identitet. Inte heller
är det möjligt att utläsa någon sammanhållen identitet som skulle ha
splittrats och fördelats mellan dem. Möjligen behöver dubbelgångarmotivet därför kompletteras med ytterligare en underkategori:
stereotyp reduktion eller likriktning. Dubbelgångarrelationerna i texten är
inte fasta eller exklusiva – en person kan vid ett tillfälle vara en spegelbild
av en annan, men senare glida samman med en tredje. Carina gör
dessutom ofta svepande generaliseringar om mäns respektive kvinnors
egenskaper och beteenden. Sammantaget ger det en underliggande känsla
av att människor är utbytbara sinsemellan, så länge de är av samma kön.
När Rolf utan ursäkter berättar för Carina att han är en sexistisk
abortmotståndare tänker hon genast på Kaizad och på den påtvingade
306
befruktning han utsatte henne för. Hennes association drar en rak linje
mellan männen, och reducerar dem båda till mannen. Att hämnas på en är
att hämnas på dem alla. Att alla kvinnor tillskrivs samma specifika sätt att
röra vid sitt hår och lägga sig ned, sägs ha könsspecifika reflexbeteenden
och en böjelse åt att inordna sig i hierarkier har en liknande reducerande
307
effekt: de blir alla kvinnan. Den Unheimlichkeit som frammanas genom
denna stereotypa reduktion består i att könsrollernas dolda förtryck
synliggörs. När människor likriktas till den grad att de blir utbytbara
upplöses gränserna kring subjektet, och individen finner sig vara
reducerad till endast ett kön.
Eftersom Carinas könstillhörighet är osäker kan hon inte reduceras
på detta sätt. Att inte kunna reduceras innebär dock inte att man inte kan
utgöra en del av ett dubbelgångarpar. Rolf och Carina börjar imitera
varandras rörelsemönster och uttrycksätt, och blir på sätt varandras
spegelbilder:

305 Dhk, s. 342 (kursivering i original).
306 Ibid., s. 233. Att Rolf likställer abort med mord blir dock inte klargjort förrän s. 285.
307 Dhk, s. 72, Dj, s. 20, 200, 104.
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Och inte sällan händer det att han under våra samtal börjar härma
min mimik och upprepa vissa uttryck som han av någon anledning finner
roliga, och när jag ler, ler han också och när vi skrattar, skrattar vi samtidigt
308
och efter ett tag har jag svårt att skilja hans skratt från mitt eget.

Men när hon blir uppmärksammad på likheten dem emellan värjer hon sig
genast mot tanken:
Det är omöjligt för mig att erkänna att det som nu händer mig, följer
ett mönster. Jag vill inte tänka på det. Jag vill inte tänka på fantasierna jag
haft, på böckerna jag skrivit: Det har alltid funnits ett tvillingtema, det har
309
alltid funnits en dubbelgångare, jag har varit besatt av detta.

Den fördubblande effektens ifrågasättande av individens unicitet, vilket är
oroande i sig själv, torde vara särskilt skrämmande för Carina. Trots allt
omhuldar hon bilden av sig själv som unik, utvald, tillhörande ”en annan
kast”, och denna självbild medger inte att det kan finnas någon som är så
310
lik henne att de blir svåra att skilja åt.
De uttryckliga referenserna till de i gotisk litteratur så vanligt
förekommande dubbelgångarna och tvillingarna är ett slags dolda
läsanvisningar – en vink både om att läsa texten med en medvetenhet om
den gotiska genren, och om att söka sig vidare i Rydbergs övriga
produktion. Carinas referens till redan skrivna böcker inbjuder till att läsa
Rydberg baklänges, att så att säga anta en genealogisk läsart och söka efter
fler ledtrådar och spår i hennes tidigare produktion. Detta innebär inte att
jag sätter likhetstecken mellan författare och litterär gestalt. En sådan
läsning kan dels leda till att de misstänkt fiktiva elementen i Rydbergs
självbiografiska projekt förbises, dels att man riskerar att försätta sig i
positionen att snarare uttala sig om sin egen verklighet och inte om
böckerna och deras ”verk-lighet”. Jag ser istället referensen som en
uppmaning och en öppning, som en textuell lönngång som förbinder
Rydbergs verk med varandra och som på så sätt får labyrinten att breda ut
sig bortom de förväntade gränserna. Intertextualiteten sätter själva verkbegreppet i gungning – var slutar en bok som gläntar på dörrar till andra
böcker?
Rydberg visar läsaren på flera sådana lönngångar mellan sina texter.
Markus och hans tvillingbror Robert i Månaderna utan R visar sig vara
baserade på Rickard och Ernst, tvillingarna som Carina berättar om i
308 Dhk, s. 230.
309 Ibid. Carina refererar till denna besatthet även i Djävulsformeln: ”Jag har aldrig haft
någon tvilling. Ändå var tvillingsskapet något jag alltid varit fixerad vid.”, s. 40.
310 Dhk, s. 27.
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Djävulsformeln: ”Nu började jag på [min andra roman]. Det var en
kärlekshistoria med sado-masochistiska förtecken och jag använde
Rickard som modell till bokens manlige huvudperson. Tvillingtemat fanns
311
självklart med […].” I ett parti i Djävulsformeln får Carina en plötslig
känsla av déjà vu och det tar en stund för henne att bli klok på varifrån
känslan kommer:
Situationen är besynnerligt välbekant men det är först när jag väl
slagit mig ned med mitt sällskap jag förstår varför. Jag har skrivit den. Jag
skrev den för flera år sedan. Boken heter ’Nattens amnesti’ […].
[---] Medan jag ännu sitter kvar vid middagsbordet, bara några
meter från Ernst och Helene Billgren, slår det mig alltså att jag plötsligt
blivit en del av min egen berättelse – min egen fiktion – utan att jag ens
312
behövt anstränga mig.

Närmare en uttrycklig läsanvisning är svårt att komma, och säg den läsare
som inte blir nyfiken på Nattens amnesti efter en sådan vink. Man skulle
kunna tolka denna blinkning som att Rydberg låter Carina bli en romanens
Ariadne, som med intertextuella vinkar lägger ut en tråd i labyrinten för att
leda oss rätt. Men att falla för frestelsen att göra en sådan rättfram läsning
vore att underskatta såväl komplexiteten i Rydbergs litterära projekt som
att blanda ihop den antika och den gotiska labyrintens egenskaper och
funktion. Den som hoppas finna en skatt i labyrintens mitt eller som söker
efter en enkel väg ut ur den kommer att få sina förhoppningar ohjälpligt
grusade. Att läsa sig bakåt genom Rydbergs produktion leder inte till några
uppenbarelser, annat än den att labyrinten är långt större än vad man först
kan tro.
Även om syftet med denna avhandling inte är att behandla hela
Carina Rydbergs författarskap vill jag här ändå ägna lite utrymme åt att
visa på hur den repetitiva intertextualiteten förgrenar sig ut i hennes övriga
romaner, vilket knyter samman hennes verk trots att de på ytan kan tyckas
väldigt olika. Detta intertextuella mycel förstärker inte bara den gotiska
aspekten av de två självbiografiska romanerna, det komplicerar också till
viss del de tidigare verkens stabila status som traditionella romaner, i
bemärkelsen rena fiktionsverk.
Redan i första kapitlet i debutromanen Kallare än Kargil finns en
passage som för tankarna till Den högsta kasten. Huvudpersonen Ulrika,
som befinner sig på resa i Indien, får fötterna angripna av blodiglar.
Hennes guide hjälper henne att slita bort dem: ”Han sköljde bort blodet
från mina fötter. Jag visste att såren skulle bli infekterade.”313 I Den
311 Dj, s. 41.
312 Ibid., s. 123.
313 Carina Rydberg, Kallare än Kargil, Stockholm: Bonniers, 1997, s. 12 (min kursivering).
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högsta kasten är Carina inblandad i en mindre trafikolycka under resan i
Indien. Hon undersöker sina skador och konstaterar att ”vänster sandal är
sönderskrapad men foten oskadd så när som på ett runt sår, som jag
314
genast vet kommer att bli inflammerat”. I Månaderna utan R utsätts
315
huvudpersonen Camilla för ett våldtäktsförsök i Marrakech, en situation
som återkommer i Den högsta kasten när Carina berättar om sina resor för
Kaizad: ”Jag berättar om den unge mannen i Marrakech jag följde med
hem, om hur han presenterade mig för sin mor, för sina systrar och sedan
316
försökte våldta mig inne i sitt rum.” Carinas beskrivning av händelsen
stämmer överens med Camillas upplevelse och plötsligt glider de båda
kvinnorna samman, trots att Carina försäkrar Kaizad att den boken inte
317
var självbiografisk. När vännen Carsten i Den högsta kasten kallar
likheten mellan Carina och Rolf för ”syskontycke” och Carina själv berättar
att hon och Rolf uppför sig ”som älskande gör, som syskon gör” kan man
utläsa paralleller till den incestuösa relationen mellan tvillingarna Marika
318
och Carl i Osalig ande. Men erotisk kärlek mellan syskon kan aldrig
legitimeras, det vet också Marika: ”Se inte så ledsen ut, Carl. Man kan inte
gifta sig med sin syster.”319
Även mellan de tidigare romanerna finns lönngångar inskrivna, som
när Markus och Camilla från Månaderna utan R dyker upp i spökhistorien
320
Osalig ande.
Att Markus har en tvillingbror är en viktig del av
handlingen i Månaderna…, och i Osalig ande dyker ett foto på bröderna
upp: ”Intill den hänger ett fotografi där Markus poserar tillsammans med
sin bror. De ler båda in i kameran och det är samma leende, samma
dockögon och samma rufsiga hår. De är likadana. Två vackra tvilling321
pojkar.”
Endast den som läst Månaderna… inser att Markus och
Camillas närvaro utgör en intertextuell blinkning; Rydberg gör inga
anspelningar på att de skulle vara hämtade från ett annat, specifikt verk.
Deras närvaro förbinder dock den avskalade reseberättelsen med den
gotiska släktsagan och båda blir en del av labyrinten. De upprepade orden,

314 Dhk, s. 55 (min kursivering).
315 Carina Rydberg, Månaderna utan R, Stockholm: Bonniers, 1989, s. 86ff. Också i sin
senaste roman, Den som vässar vargars tänder, Stockholm: Bonniers, 2006, har
Rydberg hållit fast vid tvilling- och incesttematiken.
316 Dhk, s. 71.
317 Ibid., s. 70.
318 Ibid., s. 230, 250f.
319 Carina Rydberg, Osalig ande, Stockholm: Bonniers, 1990, s. 15.
320 Ibid., s. 188, 192.
321 Dj, s. 197.
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uttrycken, gestalterna och händelserna hemsöker texterna och befolkar
labyrinten med textuella gengångare.

Triangeldramat
Förutom dubbelgångarmotivet är triangeldramat den kanske mest
framträdande och upprepade tropen i Rydbergs textuella diptyk. Ernst
berättar för Carina att ”hela hans liv har varit ett triangeldrama”, och
322
detsamma kan sägas gälla också henne. Carina är alltid en av parterna i
de triangeldramer som förekommer i böckerna, vilka med få undantag är
uppbyggda enligt konstruktionen kvinna – man – kvinna. I Indien består
den viktigaste triangeln av Carina, Kaizad och Kristiania, på Maldiverna
Carina, Julian och Andrea. De primära stockholmstrianglarna i sin tur är
konstruerade av Carina, Rolf och, visar det sig, Lina respektive Carina,
Ernst och Lena Kim (märk väl: inte Ernsts hustru). Därtill bildas tillfälliga
triangelrelationer med andra personer, dock alltid med Carina som part.
Det kanske tydligaste av triangeldramats funktioner är att verka som
en försäkring om att det ständigt finns ett vittne till det som sker. Ingenting
i verken tycks bli riktigt verkligt förrän de bevittnas av en utomstående.
Carina beklagar vid ett tillfälle att hon, till skillnad från Rolf, inte bjuds till
en middag hemma hos Abbe Bonnier. ”Den där middagen. Den hade jag
själv gärna blivit bjuden till. Vill vara på en annan plats. Vill att Abbe ska
se oss tillsammans. Vill att han ska tänka: Ja. De hör ihop. Vill ha en
323
välsignelse.” Genom Abbes blick kan relationen mellan Rolf och Carina
alltså välsignas och bli verklig.
I föregående kapitel behandlades Rydbergs bruk av vittnesmålets
retoriska form. Analysens utgångspunkt var då hur rättegångens retorik
allmänt används i självbiografiskt berättande; som legitimeringsteknik och
som stilgrepp. Vittnet framstod där som en position eller till och med roll,
som Rydberg lät Carina växelvis själv inta respektive placera andra i
beroende på vad som för tillfället bäst kunde tjäna hennes syften. När Den
högsta kasten och Djävulsformeln istället läses med en strategiskt vald
uppmärksamhet på deras gotiska karaktäristika framträder andra
potentiella funktioner hos vittnesmotivet. Dels förstärker det, genom sin
del i de allestädes närvarande triangeldramerna, texternas övergripande
känsla av upprepning och rundgång, dels befolkar det texten med en aldrig
sinande ström av åskådare som alla tycks bevaka varandra. Romanerna
fylls i denna läsning med ögon och blickar, vissa synliga för läsaren, andra
endast anade eller underförstådda. En vag men beständig upplevelse att
322 Dj, s. 95.
323 Dhk, s. 259.
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ständigt vara betraktad och av att en individs handlingar alltid registreras
och värderas av någon, läggs som ett raster över berättelsen. Det är inte
fråga om en benthamsk/foucauldiansk panoptikontillvaro där ett fåtal
övervakar de många, vilket hos de övervakade till slut leder till en
324
internalisering av maktens disciplinerande blick. Snarare liknar det den
nutida verklighet som vid romanernas publicering ännu inte till fullo
realiserats, det vill säga de sociala mediernas syntes mellan panoptikonoch synoptikon-begreppen: en upplevelse av att alla övervakar alla i realtid.
Men Rydbergs verk utspelar sig i en absolut analog värld. Vittnets blick
finns inte på andra sidan om en skärm, eftersom internets digitala
universum ännu inte blivit en självklar del av människans vardag. Detta
gör det upplevda överflödet av bevittnande ögon än mer oroande: Om de
inte är verkliga (inom textens verk-lighet) och därmed delar fysisk plats
med de betraktade (vilket innebär att Carinas värld är full av personer
styrda av en voyeuristisk drift), så måste åtminstone ett antal av dessa ögon
tillskrivas ett paranormalt eller metafysiskt ursprung, inlemmad i
omgivningen eller tillhörande ett annat existentiellt plan. På så vis grusas
också alla förhoppningar om privatliv eller enskildhet – i Carinas värld
”stiger solen, som ett stort öga, och det finns alltid någon som ser dig, som
ser oss.”325
Behovet av att någon alltid kan intyga att händelser äger rum är inte
bara Carinas – även flera av de andra personerna vill ha åskådare. Kaizad
avbryter sitt och Carinas samlag för att öppna fönsterluckorna i sovrummet. ”Det är inget spel, det är något han måste göra. Han vill att någon
326
ser.” Hela Kaizads liv kretsar kring ett närmast tvångsmässigt behov att
bli erkänd, bevittnad, sedd. Han och Kristiania behöver en tredje part för
att alls kunna ha en relation till varandra: ”Jag vet inte vem Kaizad är när
han är ensam med Kristiania, men jag tror att han behöver mig nu, att de
327
båda två återigen behöver en tredje.” Kristiania och Kaizad verkar inte
själva vara medvetna om att de lever efter detta mönster. Åtminstone vill
de inte låtsas om det när Carina konfronterar dem och frågar om det är en
uttalad överenskommelse dem emellan att se till att ha en tredje part
involverad. Kaizad blir bestört och tycker att Carina anklagar dem för att
328
vara ”perversa”. För honom är behovet av att bli sedd av en tredje med
andra ord något förbjudet och skamligt.
324 Se Michel Foucault, Övervakning och straff. Fängelsets födelse, Lund: Arkiv, 2003, s.
201ff.
325 Dhk, s. 63 (kursivering i original).
326 Ibid., s. 79f.
327 Ibid., s. 63. En variant av formuleringen upprepas längre fram i texten: ”Två behöver en
tredje”, s. 372 (kursivering i original).
328 Ibid., s. 115.
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Kaizad är inte ensam om att behöva vittnen. I såväl Den högsta
kasten som i Djävulsformeln uttrycks gång efter annan att det som inte
bevittnas av en tredje part inte kan sägas ha hänt ”på riktigt”, vilket (som
jag tidigare nämnt) är hur Carina förklarar varför hennes och Ernsts första
sexuella möte blir en antiklimax:
Ingen av dem vi umgåtts med under kvällen kan med säkerhet säga
att vi gick till mitt hotell tillsammans. Inte ens receptionisten såg oss.
Och för ett ögonblick slår det mig: kanske är det just det som är felet.
Det fanns ingen åskådare.
Vissa människor är beroende av åskådare: av ett hot. Det måste
329
finnas en tredje.

Den tredje behöver dock inte vara ett ögonvittne, det kan räcka med att
lyssna till ett återberättande av händelser för att kunna bekräfta att de ägt
rum. Efter det misslyckade samlaget med Ernst tänker Carina: ”Ja, det
måste berättas. Annars har det aldrig hänt. [---] Det är självklart att vi
måste träffas igen – redan i morgon – för än så länge är mötet ofullbordat
330
och det finns ingenting att berätta för Lena Kim.” Detta öppnar en väg
tillbaka till Den högsta kastens första kapitel eftersom det erbjuder ett nytt
sätt att förstå uppmaningen ”Kom närmare nu så ska jag berätta om allt
det jag aldrig vågat göra, allt jag knappt ens vågat tänka på. Kom
331
närmare nu. Kom.”
Kallelsen att komma närmare och lyssna kan nu läsas inte bara som
ett stilgrepp för att sätta en intim prägel på texten eller ett understrykande
av Rydbergs autenticitetsanspråk, den placerar dessutom Carinas implicita
läsare i triangelns vittnesposition. Därigenom öppnas ännu en metafiktiv
lönngång till den faktiska läsaren, eftersom hen knappast kan undgå att
påverkas av det direkta tilltalet och på så sätt själv ledas in i labyrinten.
Läsaren ges uppdraget att genom läsningen bevittna Carinas berättelse och
på så sätt blir hen en del av ett allt överskuggande triangeldrama bestående
av hen själv, Carina och vem helst Carina för tillfället interagerar med.
Detta triangeldrama har två av sina hörn förankrade i texten, men det
tredje är alltså förlagt ute i läsarens verklighet. Linjerna som dras från
texten till läsaren kan dock inte användas som flyktvägar ut ur labyrinten
utan fungerar tvärtom som ett slags verklighetens destabilisatorer. Då
gränserna mellan fiktionen och världen utanför vittrar sönder visar sig
labyrinten ha makt att övertrumfa antaganden om verkligheten som en
(förhållandevis) trygg och förutsägbar plats. Den gotiska labyrinten
förgrenar sig utanför bokens pärmar och växer ihop med läsarens
329 Dj, s. 95.
330 Ibid., s. 96.
331 Dhk, s. 10 (kursivering i original).
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verklighet, vilket sätter läsarens förmåga att orientera sig på spel. I och
med att labyrinten sträcker sig ut och omsluter läsaren riskerar dennes
utomstående, överblickande blick förändras till det begränsade synfält som
är det enda tillgängliga perspektivet i labyrintens inre. På så vis kommer
läsaren i direktkontakt med den obegriplighet som präglar texten.
Triangeldramerna används alltså för att via vittnen verkliggöra
händelser, men också som ett sätt för Carina att försöka stabilisera sin
könstillhörighet. Carina beskriver hur Lena Kim och Ernst lever i ett slags
symbiotiskt förhållande som blandar sex och arbete. Deras relation präglas
av maktspel, och svartsjukan lurar strax under ytan. Carina noterar att
hennes uppskattande ord om Ernst tycks få Lena Kim att uppskatta honom
mer. ”Det finns en viss typ av kvinna som är beroende av att hennes älskare
332
väcker även andra kvinnors gillande”, konstaterar hon.
Med detta
fastställer Carina implicit sin egen könsidentitet. Genom att ta del i
triangeldramat bekräftas hon som kvinna var gång den andra kvinnan
behandlar henne som just en sådan.
I Bodies That Matter utvecklar Judith Butler Louis Althussers
definition av begreppet interpellation. Enligt Althusser görs individer till
subjekt genom att interpelleras som ett sådant av makten, en handling som
är på samma gång formativ och tillrättavisande. Inte förrän individen
tilltalas som ett subjekt äger denne något subjektskap, men priset för
333
subjektskapet är att acceptera bestraffning i form av en reprimand.
Butler i sin tur menar att också kön tilldelas genom upprepad
interpellation, vilken börjar redan med ”the medical interpellation” –
orden ”det är en flicka!” eller ”det är en pojke!” som följer omedelbart på
förlossningen:
[T]he medical interpellation […] shifts an infant from an "it" to a "she" or a
"he," and in the naming, the girl is "girled," brought into the domain of
language and kinship through the interpellation of gender. But that "girling"
of the girl does not end there; on the contrary, that founding interpellation
is reiterated by various authorities and throughout various intervals of time
to reenforce [sic] or contest this naturalized effect. The naming is at once
334
the setting of a boundary, and also the repeated inculcation of a norm.

Jag menar att det finns ett samband mellan interpellation som det
definieras av Butler och de konsekvenser som triangeldramerna i Rydbergs
författarskap medför. I citatet ovan (”Det finns en viss typ av kvinna som
är beroende av att hennes älskare väcker även andra kvinnors gillande”)
332 Dj, s. 73.
333 Judith Butler, Bodies That Matter. On the Discursive Limits of “Sex” [1993], Abingdon,
Oxon: Routledge, 2011, s. 81f.
334 Ibid., s. xvii.
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fastslås att det gillande som eftersöks måste hämtas från andra kvinnor.
Carina ställer sig avsiktligt i triangelns tredje hörn genom att berömma
Ernst, och Lena Kims reaktion bekräftar att Carina klarar testet – hon
uppfattas som kvinna. Lena Kim tilltalar på så sätt indirekt Carina i
egenskap av kvinna, och via interpellationen får hon (åtminstone för
stunden) en fast position i den heterosexuella matrisen.
För såväl Butler som Althusser är interpellationens tillrättavisande
och därigenom normerande effekt av central betydelse. Att bli
interpellerad är både en bestraffning och en bekräftelse. I Carinas fall är
dock den normerande aspekten av att bli (direkt eller indirekt)
interpellerad som kvinna just det hon strävar efter, och tillrättavisningen
blir för henne på så sätt ett slags belöning. Butlers tes att individen könas
genom upprepade inpräglingar av normen erbjuder en möjlig förklaring
till varför Carina fortsätter placera sig i positioner som kan leda till att hon
tilltalas och/eller behandlas som kvinna. Triangeldramerna erbjuder
visserligen möjligheter att inta sådana positioner, men chanserna är
varken tillräckligt många eller tillräckligt verkningsfulla för att
stabiliseringen av hennes könstillhörighet ska bli annat än tillfällig. Någon
bestående begriplighet kan hon inte uppnå.
Carina erkänner att hon dras till triangelrelationer: ”Ja, det är ett
spel och detta spel både äcklar och fascinerar mig. Det är ett nät jag alltid
335
fastnar i, vare sig jag vill eller inte.” Hon är också medveten om att denna
dragning bottnar i ett behov hos henne själv: ”Och det slår mig, att min
336
förälskelse i Julian till viss del suger sin näring ur Andreas fruktan.”
Eftersom acceptabelt begär, enligt Butlers heterosexuella matris, endast
kan uppstå mellan subjekt av motsatta och fastslagna kön behöver Carinas
könstillhörighet befästas för att hennes känslor för Julian ska bli
begripliga. Utan den andra kvinnan – i det här fallet Andrea – som könar
henne genom att behandla henne som en rival skulle inte Carinas
förälskelse alls kunna sägas vara giltig.
Detta behov är så tvångsmässigt att hon själv inte kan undgå att
uppmärksamma sitt beteende, och benämna det i psykiatriska termer.
337
”Har jag blivit så paranoid att jag skapat en fullkomligt fiktiv rival?”
undrar hon, och återkommer senare till samma misstanke:
Min fruktan har manifesterat sig, som så många gånger förut och varje gång
det händer, får jag för mig att verkligheten är något jag uppfinner, att dessa
kvinnor som är mina rivaler inte skulle ha existerat om jag inte uppfunnit
335 Dj, s. 72.
336 Ibid., s. 272.
337 Ibid., s. 211.
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dem och inte heller männen jag förlorat – att hela livet är en av mina onda
338
uppfinningar.

Är det då bara i Carinas fantasi som triangeldramerna existerar? Rydberg
sår frön av osäkerhet hos läsaren var gång Carinas tolkningar av gester,
tonfall och mimik tydligt tangerar det överspända, och hennes anspråk på
att berätta den ocensurerade sanningen kolliderar med uppenbara
överdrifter och orimligheter till den grad att hon till sist framstår som ett
poålitligt sanningsvittne och i förlängningen en opålitlig berättare.

Tankarnas allmakt
Som beskrivits ovan upplever sig Carina kunna förutse kommande
händelser och tolkar dessutom skeenden i efterhand som om de var en del
av en bakomliggande plan. Detta kan förstås som ett slags yrkesskada – i
skrivandet finns trots allt alltid en bakomliggande plan, det vill säga
författarens egen.339 Dessutom kan man tänka sig att författare har lättare
än andra att skapa berättelser av livet. För att berättelsen ska hålla samman
måste föreställningar om framtiden och det förflutna vara föränderliga,
vilket grumlar tidsuppfattningen och resulterar i illusoriska profetior.
Rydberg lägger dock ut ett alternativt tolkningsspår för läsaren att
följa, vilket löper längs med Carinas misstanke om att hon har övernaturliga förmågor. Ända från barndomen är hennes tillvaro full av
ominösa eller oförklarliga händelser: Hon ”föddes död” och hade en
340
särskild blick redan som spädbarn. ”Den föddes med mig”, berättar hon.
Som tvååring följdes hon av en osynlig varelse och vid sex års ålder fick hon
341
ett födelsemärke som flyttade sig från den ena handen till den andra. När
hon är i sjuårsåldern får hon ett varsel när hon tillsammans med sin pappa
342
och morfar ska ta bilen till affären: ”Idag ska vi krocka.” Hon blir inte ett
dugg förvånad när hennes föraning visar sig stämma och de blir påkörda
av en annan bil på ditvägen. Först i vuxen ålder skyller hon händelsen på
slump eller inbillning, men trots att hon inte vill lägga skulden för olyckan
på sitt sjuåriga jag kan en misstanke fortfarande anas i framställningen:

338 Dj, s. 217f.
339 Se även Forssberg, s. 17, 24f. Forssberg hänvisar till den koppling Annerlen Masschelein
gör mellan Freuds Unheimlichkeit och författaren som magiker i The Unconcept. The
Freudian Uncanny in Late Twentieth Theory (2011).
340 Dj, s. 9.
341 Ibid., s. 10f.
342 Ibid., s. 12.
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Det skulle aldrig falla mig in att skylla på en sjuårig flicka, som en
sommardag bestämde sig för att den framtid hon såg framför sig, var en
framtid hon själv tänkt ut: en plan.
En skapelse.
343
Idag ska vi krocka.

Carina motsäger aldrig att hon verkligen var synsk som barn, tvärtom går
hon ett steg längre och antyder att bilolyckan var ”en skapelse”. Det som
först benämnts som ett varsel blir något ännu mer kraftfullt och
skrämmande – Carinas ord kan läsas som att hennes egen fantasi på något
sätt ska ha styrt händelseförloppet.
Ungefär vid samma ålder som bilolyckan inträffar börjar Carina ana
att det finns en koppling mellan skrivande och hennes mystiska förmågor.
När en främmande kvinna sätter sig mittemot henne på tunnelbanan
uppfylls flickan Carina av ett oförklarligt hat. En föraning får henne att
344
plocka upp sin dagbok och börja skriva, som ”ett experiment.” Nästan
genast märker hon vilken stor påverkan som skrivandet har på omvärlden:
Jag slår upp boken och börjar skriva. Efter varje mening, tittar jag upp på
kvinnan, ser henne i ögonen. Hon stirrar till en början tillbaka men ganska
snart märker jag hur hon börjar bli nervös, ja, hon har förstått att det är
henne jag skriver om, att jag skriver om hur ful hon är, om hur mycket jag
hatar henne. Efter ett par stationer reser hon sig upp och byter plats. Jag
slår ihop dagboken. Jag är nöjd, för att inte säga triumferande: Det här är
makt. Och det är så enkelt, åtminstone för mig. En penna och en
345
anteckningsbok. Det här är mitt vapen, mitt enda.

Pennan och papperet ger barnet kontroll över den vuxna, och förändrar
maktbalansen mellan dem. Den som i allt övrigt är den svagare parten kan,
enbart genom att demonstrera sin förmåga att skriva, böja den starkare
efter sin egen vilja. Skrivandets effekt på världen kan liknas vid magi,
exorcism eller telekinesi: Utan att behöva yttra ett ord eller på annat sätt
uttryckligen kommunicera en önskan fördriver barnet Carina den
främmande, vuxna kvinnan från sin plats.
Dessa korta scener från Carinas barndom för oss till den tredje och
sista av de unheimliche effekter som är direkt relevanta för denna studie;
den princip som Freud kallar tankarnas allmakt. I ”Das Unheimliche”
illustrerar Freud denna effekt med några exempel, vilka alla har
gemensamt att en individ upplever att tankar, önskningar och ord kan ha
346
direkt påverkan på verkligheten. I synnerhet uppehåller sig Freud vid
343 Dj, s. 15.
344 Dhk, s. 28.
345 Ibid.
346 Freud, s. 340f.
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destruktiv påverkan: Ett av exemplen belyser den obehagliga känsla som
uppkommer hos en person som hyst (och kanske också verbaliserat)
förhoppningar om att en annan människa ska drabbas av motgångar, och
något olyckligt verkligen händer denne. Nästa fall beskriver det omvända
förhållandet, det vill säga att en person oroar sig över att någon annan har
förmågan att med tankens kraft skada andra.
Händelserna i barndomen skrämmer inte Carina, även om hon har
dåligt samvete över att hon inte varnade sin pappa och morfar för att de
347
skulle krocka. Det är först i vuxen ålder som hon oroas av att hon inte
med säkerhet kan avgöra om det som händer är utslag av slump, en högre
makt eller hennes egen tankekraft. Just osäkerheten är det som skapar en
unheimlich effekt, både för Carina och för läsaren. Hade Rydberg en gång
för alla slagit fast vad som ”egentligen” pågår i texten skulle den misstanke
som enligt Freud är central för das Unheimliche förbytas till visshet,
åtminstone hos läsaren. Carina skulle visserligen, i teorin, kunna förbli
ovetande om huruvida hon möter några paranormala fenomen eller inte,
och därmed förbli i ett tillstånd av Unheimlichkeit, men för läsaren skulle
avslöjandet innebära att verk-ligheten åter blev begriplig och stabil.
Den tydligaste parallellen till begreppet tankarnas allmakt är
Djävulsformeln själv. Det Carina ägnar sig åt är en lek med tanken att
hennes hemliga, onda önskningar kan orsaka andra reell skada, eller som
348
hon själv uttrycker det; ”en fantasi i en författares hjärna, en intrig”.
Trots de märkliga sammanträffanden hon noterar blir hon aldrig helt
övertygad om att det verkligen rör sig om något övernaturligt, men kan inte
heller riktigt utesluta möjligheten. Därför fortsätter hon pendla mellan
349
självironiska inflikningar (”Jag måste ha varit galen.” ), skuldkänslor och
rädsla. Hennes stora skräck är att Djävulsformeln ska visa sig vara verklig,
och denna Unheimlichkeit understödjer hennes tvångsmässiga beteende.
Djävulsformeln. Det är den som fött detta inom mig, den är en frukt av alla
mina tvångstankar och det är därför jag måste fortsätta uttala den – för att
bevisa att den inte finns.
Om Djävulsformeln upphör att fungera, har jag bevisat att min
fixering vid den aldrig varit annat än ett symptom på mitt egen
skuldkomplex.
Därmed har jag bevisat att jag är galen.
350
Men jag är åtminstone ingen mördare.

347 Dj, s. 14.
348 Ibid., s. 156.
349 Ibid., s.56.
350 Ibid., s. 119.
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I citatet ovan konstruerar Carina ännu ett motsatspar: övernaturlighet
ställs mot sinnessjukdom. Antingen kan hon styra över andras liv med
tankekraft eller så är hon vansinnig. Denna version av tankarnas allmakt
påminner i hög grad om författaryrket – Djävulsformeln ger Carina en
möjlighet att känna på hur det skulle vara att ha samma makt att förgöra
sin omvärld som hon har över sina texter när hon skriver dem. Likheten
förstärks ytterligare av att Djävulsformeln endast används för att skada,
förgöra och döda. I enlighet med den etablerade, allt överskuggande
dikotomin leva – skriva befinner sig således Djävulsformeln i samma
kategori som skrivandet, vilket i förlängningen skulle kunna innebära att
vansinnet sorterar under potentiella konsekvenser av att leva. Detta
antagande stöds av att författarskapet tycks fungera som ett sätt att
undvika att bli tokig: ”Jag skulle antagligen förlora förståndet om jag inte
351
skrev den här förbannade boken.”
Misstanken om att Carina kanske befinner sig i psykisk obalans
uttrycks också i Den högsta kasten, där hon stundtals ifrågasätter
rimligheten i sin förhöjda subjektivitet. En återkommande självdiagnos är
paranoia: ”jag tänker att jag börjar bli paranoid nu, jag börjar inbilla mig
saker, inbilla mig att det talas mer om mig än vad det borde, inbilla mig att
allt handlar om mig.”; ”Har blivit paranoid nu. Håller antagligen på att
förlora förståndet. Ett sätt att förneka sin egen obetydlighet: Jag är
medelpunkten för allas uppmärksamhet.” 352 Att Carina klassar sig själv
som psykiskt instabil innebär visserligen att hon riskerar sin auktoritet
som sanningssägare, men det medför samtidigt att hon blir begriplig i
högre grad än om hon skulle ha paranormala förmågor. Den som kan få
saker att hända bara genom att önska dem är helt enkelt inte riktigt
mänsklig, medan även en (möjligen) galen människa är en människa.
Den kusliga stämningen höjs av Carinas benägenhet att se hotfulla
mönster i allt omkring sig. Trots att ön Kuredu av de andra dykturisterna
uppfattas som paradisiskt fridfull på gränsen till tråkig blir hon
misstänksam: ”Det är något egendomligt som pågår på det här stället. Det
är något som inte stämmer.”353 Hennes känslighet för omen och tecken är
också den utlösande faktorn bakom dykresan till Maldiverna:
Det har länge skrivits en del om dykningens faror men aldrig förut har det
slagits upp så stort som en förstasidesrubrik. Och som den människa jag är,
ser jag genast dessa berättelser – dessa tecken – som varningar. Jag borde
avstå från dykningen.

351 Dhk, s. 347.
352 Ibid., 288, 366.
353 Dj, s. 219f.
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Men det är också sådana omen jag lockas av. Det är som om någon
viskade i mitt öra: du vågar inte nu, eller hur? Du kan inte anta
354
utmaningen. Du är feg.

Carina har också en tillgång till ”omöjlig kunskap” som gränsar till
synskhet. Det rör sig visserligen om trivialiteter – vilken dyklista hon
kommer att hamna på, var personer kommer att sitta, och så vidare – men
berättelsen om hur hon som barn förutspått bilolyckan har sedan
Djävulsformelns inledning etablerat möjligheten att Carina har någon
355
slags övernaturlig förmåga, vilket dessa mindre detaljer förstärker. Den
Unheimlichkeit som hennes förutsägelser om framtiden för med sig
underbyggs dessutom genom att berättarstilen är präglad av att Carina i
skrivandets ”nu” ofta nämner händelser som äger rum längre fram i
356
berättelsens kronologi. Ibland understryks den temporala upplösningen
genom kursivering av det som komma skall:
”[J]ag kommer att få se Kristina gråta, men aldrig Renée. Din kossa. Din
dumma kossa.
Du får inte säga så till henne, Ian. Hon klarar inte det.
357
Hon är inget annat än en dum jävla kossa.”

I berättandets nu refereras till händelser som inträffar först längre fram i
kronologin – den händelse Carina här anspelar på återkommer på sin
”rätta” plats i berättelsen först drygt sextio sidor längre fram i romanen –
men genom att kursiveringen bryter in mitt i vad som visar sig vara ett
358
uttalande förstärks upplösningen av linjär tid.
Det skrivande jagets
minnen tar skenbart formen av en förutsägelse om vad som komma skall.
Carina gör själv kopplingen mellan sitt sökande efter samband och
trolldom: ”Ja, det var en slump. Men det var en slump som följde ett
dramaturgiskt mönster och som därmed stimulerade min fantasi.
359
Häxkonst.” I Djävulsformeln ges läsaren löften om att få läsa om svart
magi och häxkonster. För Carina tycks det hotfullt fantastiska bara vara en
blinkning bort, lurande i varje sammanträffande, varje tanke som ser ut att
få återverkning i verkligheten. Men läsaren får låta sig nöja med Carinas
uppskruvade tolkningar av det som händer runt henne, några mer
354 Dj, s. 76 (kursivering i original).
355 Se t.ex. ibid., s. 196, 235, 246.
356 Se t.ex. ibid., s. 156: ”Men detta vet jag ännu inte.”, s. 149: ”Jag vet ännu inte[…]”, s. 160:
”Vi vet det inte än”, s. 183: ”Men om detta vet jag ännu ingenting.”, s. 201: ”Men det vet
jag ännu inte.”.
357 Ibid., s. 146 (kursivering i original).
358 Ibid., s. 220f.
359 Ibid., s. 60 (min kursivering).
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konkreta tecken på övernaturligheter finns inte. Kontrasten mellan
Carinas upplevelse och Rydbergs avskalade, bitvis närmast torra stil blir på
gränsen till bisarr, som en modern men humorfri Northanger Abbey. Det
obehag som Den högsta kasten och Djävulsformeln trots allt väcker har
dock, som tidigare klargjorts, mycket lite att göra med gotisk
standardrekvisita. Tvillingarna och dubbelgångarna, upprepningarna och
de profetiska tankarna, tarotkorten och trollformlerna – alla är de
byggstenar i den textuella labyrinten. Det kusliga uppstår i den särskilda
upplevelsen av att läsa en labyrintisk text med ett självbiografiskt anspråk,
det vill säga en text vars verk-lighet ger sken av att inte bara kunna vidröra
utan också förvrida läsarens värld; en text vars performativa aspekt inte
bara bekräftar ett specifikt personskap genom identitetsberättande utan
också griper in och påverkar läsarens egen uppfattning om verkligheten.
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Kapitel 4 – På gränsen
_____________________________________

Kvinna, ängel, monster, sjöjungfru
Som klargjorts i kapitel tre är transgression ett av gotikens huvudteman,
men vilka gränser som överträtts har växlat genom historien. Medan den
tidiga gotiken utforskade skiljelinjen mellan det naturliga och onaturliga i
form av yttre, ofta okroppsliga hot som spöken, ödesbestämd undergång
och sublima, skrämmande miljöer, kom det senare 1800-talets gotik att
alltmer intressera sig för det mänskliga subjektets egna gränser, de
mentala såväl som de fysiska. Detta var ett område som var synnerligen
aktuellt även utanför skönlitteraturen. Ett flertal vetenskapliga diskurser
växte fram vilka vred och vände på, skakade om och omdefinierade
innehållet i begreppet ”mänsklig”, bland annat evolutionsteori och
darwinism, kriminalantropologi, degenerationsteori, sexologi och prefreudiansk psykologi. Sammantaget rådde en allmän ångest eller oro kring
360
vad som egentligen kännetecknar det mänskliga subjektet. Enligt Kelly
Hurley ägde en brytning rum under sekelskiftesperioden mellan två olika
uppfattningar om hur mänsklighet är beskaffad, inte minst kroppsligen.
Från att ha betraktats som en stabil enhet kom kroppen att alltmer
uppfattas som ostadig och förändringsbar, på gott och ont. Också det
mänskliga medvetandet tycktes vara oroväckande instabilt. Hurley skriver
att alla tidigare gränsdragningar kring vad som kännetecknade
mänsklighet sattes i gungning eller överskreds i den gotiska litteraturen:
In place of a human body stable and integral […], the fin-de-siècle Gothic
offers the spectacle of a body metamorphic and undifferentiated; in place of
the possibility of human transcendence, the prospect of an existence
circumscribed within the realities of gross corporeality; in place of a unitary
and securely bounded human subjectivity, one that is both fragmented and
361
permeable.

Det mänskliga subjektet var således statt i upplösning i litteratur såväl som
362
i kultur; genomträngligt, splittrat och gränslöst.
Övergången från stabilitet till instabilitet beskriver Hurley som en
rörelse från ”the human” till ”the abhuman”, ett begrepp som hon lånat
360 Hurley, s. 5.
361 Ibid., s. 3.
362 Hurley understryker att det visserligen inte rådde konsensus kring det mänskliga
subjektets stabilitet före sekelskiftesperioden, men menar att man ändå kan tala om en
allmän förskjutning och destabilisering, se Hurley, s. 8.
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från författaren William Hope Hodgson. Det abhumana subjektet utgör ett
inte fullt mänskligt subjekt och präglas av vad Hurley kallar ”morphic
variability”, vilket innebär att det ständigt riskerar att bli ”inte-sig-själv”
och därmed övergå i något Annat. Prefixet ab- betecknar en rörelse; bort
från den villkorande platsen (mänskligheten) och i förlängningen
signalerar det därför en förlust. Men rörelse från en plats är samtidigt
också en rörelse i riktning mot en annan, och ab- inrymmer på så sätt både
363
ett hot mot det gamla och ett löfte om något nytt.
De nya vetenskapsdiskurserna fick det mänskliga att närma sig det
abhumana, med kroppsinstabilitet och ”discontinued identity” som följd.
Sekelskiftesgotiken lånar från dessa diskurser, men Hurley poängterar att
det inte rör sig om ett så enkelt förhållande som att genren endast ska
364
förstås som ett symptom på sin samtid.
Darwinismen beskrev ”den
naturliga ordningen” som oordnad, vilket fick artidentitet att upphöra att
framstå som fast och okränkbar utan istället som en produkt av slump och
tur. På ett liknande sätt framställde gotiken mänskliga kroppar som
varande ”mellan arter”, ständigt under förändring, en blandning av
365
mänskliga och abhumana gestalter. Den gotiska litteraturen blev följaktligen mer fysisk och åskådlig, i syfte att förfrämliga och på ett våldsamt
366
sätt förändra det mänskliga subjektet.
När Carina i Den högsta kasten lyckas med sin föresatser att bli ”en
av grabbarna” och en författare förskjuts hon successivt mot det
monstruösa och det abhumana:
Jag började tänka på mig själv som Den lilla sjöjungfrun, fast tvärtom. Jag
hade bytt ut mina ben mot en fiskstjärt. En del av världen hade gått förlorad.
Jag mindes en rad ur en av mina favoritromaner: Doktor Glas. ”Mig gick
367
livet förbi.”

Berättad baklänges handlar Hans Christian Andersens saga ”Den lilla
sjöjungfrun” om en stum kvinna som likt Afrodite föds ur vågskummet.
Från första stund är hennes enda mål att mannen hon älskar ska bli lycklig,
ja så viktigt är det för henne att hon är villig att ge upp till och med sin egen
existens om det är vad som krävs. Mannen hon älskar gifter sig dock med
en annan kvinna, och själv förvandlas hon till slut till ett monster – en
hybrid mellan människa och fisk – som för alltid är utestängd från
363 Hurley, s. 3. I sin utveckling av det abhumana har Hurley också hämtat inspiration från
Mary Douglas ”abomination” och Julia Kristevas ”abjection”, se s. 11f, 24f, 42ff.
364 Ibid., s. 5.
365 Ibid., s. 10.
366 Ibid., s. 4.
367 Dhk, s. 139.
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människornas värld. Inte konstigt att livet går Carina förbi. Monstret har
ingen plats i den heterosexuella matrisen, och omvänt; den som inte har
en plats i matrisen betraktas som ett monster. För monstret är dörren till
relationer stängd och därmed går möjligheten att leva ett begripligt liv
henne förbi. Men baklängesversionen av den lilla sjöjungfrun innehåller
ytterligare en detalj, som är helt avgörande. Förvandlingen från människa
till abhuman, kvinna till monster, utgör inte bara en förlust: Hon vinner
trots allt förmågan att tala.
Det monstruösa och groteska spelar en viktig roll i gotiken, framför
allt från senare delen av 1800-talet och framåt, när mänsklighetens gränser
utforskades och överträddes. I den moderna litteraturvetenskapliga
klassikern The Madwoman in the Attic genomför Sandra M. Gilbert och
Susan Gubar en studie av viktoriansk litteratur från ett feministiskt
perspektiv, och analyserar där verk av flera av de kvinnliga författare som
skrev i en gotisk tradition, bland andra Mary Shelley och Emily och
Charlotte Brontë. För att beskriva relationen mellan ideal viktoriansk
femininitet respektive normöverskridande dito använder Gilbert och
Gubar motsatsparet ängel och monster. Dikotomin påminner om Freuds
hora-madonna-komplex i sin stränga värdering av kvinnligt beteende, men
är inte begränsad till området sexualitet. Istället fungerar modellen
ängel/monster som ett sätt att illustrera hur kvinnor och deras beteende
sorterades i enlighet med den hegemoniska femininitetsnorm som för
368
tillfället rådde.
De båda begreppen är på det stora hela självförklarande: Ängeln är
den passiva, sköna, goda och rena och monstret hennes galna,
motbjudande och kaotiska motsats. Men Gilbert och Gubar åberopar
dessutom en rad exempel ur den västerländska litteraturhistorien för att
visa att dessa två arketyper är en del av vår kulturella tradition och alltså
inte enbart en produkt av viktorianska moralnormer. De påpekar särskilt
att den judiska mytens Lilith inte bara är den första kvinnan, hon är också
det första monstret, och att monstret därmed föregår ängeln. Det förklarar
varför så mycket kraft lades på att begränsa och tukta kvinnor – om
monstret är det kvinnliga urtillståndet är alla medel tillåtna för att hålla
369
henne stången.
Ängeln och monstret beskrivs (av män, poängterar Gilbert och
Gubar) som diametrala motsatser, där den ena är upphöjt ideal och den
andra avskyvärd. Ändå finns det viktiga likheter mellan dem. Först och
främst är ingen av dem egentligen mänsklig – varken ängeln och monstret
kan sägas tillhöra den mänskliga arten. Den patriarkala syllogismen är
hårresande: Om både ängeln och monstret är omänskliga och kvinnan
368 Gilbert och Gubar, 2000, s. 17ff.
369 Ibid., s. 35ff.
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endast kan vara någon av dessa stereotyper blir kvinnan per definition
något icke-mänskligt. Det är alltså inte bara monstret som faller utanför
norm och ideal, även ängeln är de facto ”den andra”, inte bara ett annat
kön utan i själva verket fullständigt väsensskild från mannen. Varken
ängeln eller monstret har möjlighet att uppnå jämlikhet med mannen, den
enda sant mänskliga varelsen.
Deras omänsklighet är knuten till att de paradoxalt nog är odödliga,
men är också intimt förbundet med deras kroppslighet. Monstret kan sägas
vara endast kropp – den okontrollerade, sexuella och groteska
kvinnokroppen som överskrider alla dygdens och anständighetens
gränser. Ängeln å sin sida kan antingen liknas vid ett eteriskt, kroppslöst
andeväsen, eller så fråntas hon i princip alla mänskliga
kroppskaraktäristika. Likt Hoffmanns automatiska docka Olimpia är hon
utan doft och smak, antiseptisk i sin fulländade renhet, blodlös, sval och
torr. Detta för oss tillbaka till Jentschs ursprungliga definition av das
Unheimliche, alltså ”tvivel om huruvida en till synes levande varelse
verkligen är vid liv och omvänt, tvivel om huruvida ett livlöst föremål i
själva verket är levande – och mer exakt, när detta tvivel endast ger sig
370
dunkelt till känna i ens medvetande”.
Ängeln kan därför sägas vara
unheimlich i ännu högre grad än monstret eftersom hon saknar puls.
Ängeln är dock den eftersträvansvärda rollen i det patriarkala
system som Gilbert och Gubar beskriver, den som har en plats i samhälle,
kultur och hem. För att kunna uppnå änglastatus och därmed undvika att
bli ett monster, måste kvinnan, enligt Gilbert och Gubar, passivisera och
försköna sig själv till den grad att hon i det närmaste förvandlas till ett
371
livlöst konstföremål – ”kill herself into art”. Men en tavla kan inte själv
skapa, en staty kan inte tala. Ängeln är stumheten personifierad. Vad skulle
hon förresten ha att berätta om? Gilbert och Gubar skriver att
a life of feminine submission, of “contemplative purity”, is a life of silence, a
life that has no pen and no story, while a life of female rebellion, of
“significant action”, is a life that must be silenced, a life whose monstrous
372
pen tells a terrible story.

I avhandlingens första kapitel beskrevs hur (det begripliga)
identitetsnarrativet är ett villkor för personskap; för att vara en person
måste man vara berättbar och också ha förmågan att berätta. Den rena,
undergivna änglagestalten tillbringar emellertid sitt liv i tystnad. Hon äger

370 Jentsch, ”Zur Psychologie des Unheimlichen”, s. 197 (min översättning).
371 Gilbert och Gubar, 2000, s. 14.
372 Ibid., s. 36.
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varken berättelse eller berättelseförmåga. I förlängningen blir hon därför
inte bara icke-mänsklig, hon är inte ens en person.
När den danska forskaren i internationella relationer Lene Hansen
använder ”Den lilla sjöjungfrun” som utgångspunkt för att argumentera för
vikten av att anlägga ett genusperspektiv inom fältet säkerhetsstudier
(Security Studies), poängterar hon just talförmågans roll för subjektets
konstruktion:
The tale of the Little Mermaid highlights the importance of voice and body
for the construction of subjectivity, and it speaks about the chances, even
deadly ones, one might take in the pursuit of desire and happiness. It shows
that in the absence of speech, the prince fails to see who the Little Mermaid
really is. Her silence prevents her from ever fully materialising as an
embodied subject, and it prevents her from letting him know how his
construction of her subjectivity fundamentally endangers her.373

Hansen är inte ensam om att se den lilla sjöjungfruns val att ge upp sin röst
som djupt problematiskt. Både Andersens saga och Disneys framgångsrika
adaption från 1989 har från feministiskt håll kritiserats för att befästa ett
374
kvinnoideal som uppmuntrar till självuppoffring och självstympning.
Gilbert och Gubar diskuterar visserligen aldrig direkt sjöjungfrun
som specifikt typfall på feminin monstrositet i The Madwoman in the
Attic, men de tar ändå upp flera exempel på kvinnliga monster som är
ickemänskliga från midjan och ned. Hos anglosaxiska, kanoniserade
författare som William Thackeray och Edmund Spenser förekommer ett
bildspråk som utmålar icke-ideala kvinnor som varelser med fjällig
nederdel. Normbrytande kvinnors genitalier kläs – av män – med djuriska
eller rent av demoniska fjäll, liksom för att understryka det kvinnliga
375
könets essentiella monstrositet.

373 Lene Hansen, “The Little Mermaid’s Silent Security Dilemma and the Absence of Gender
in the Copenhagen School”, i Millennium: Journal of International Studies, vol. 29, nr. 2
2000, s. 285 (min kursivering).
374 Simone de Beauvoir återvänder ofta till ”Den lilla sjöjungfrun” som ett exempel på hur
(längtan efter) kärlek tvingar kvinnor till självstympning och tystnad. För en översikt av
de Beauvoirs många referenser till och analyser av Andersens saga, se Barbara Klaw,
”Intertextuality and Destroying the Myth of Woman in Simone de Beauvoir's Tous les
hommes sont mortels”, i The Romanic Review, nr. 1 1998,. För exempel på feministisk
kritik av Disneys version av sagan, se Laura Sells “Where Do the Mermaids Stand? Voice
and Body in The Little Mermaid”, i From Mouse to Mermaid: The Politics of Film,
Gender, and Culture, Elizabeth Bell, Lynda Haas och Laura Sells (red.), Bloomington:
Indiana Univ. Press, 1995; Roberta Trites, “Disney’s Sub/version of Andersen’s The Little
Mermaid”, i Journal of Popular Film and Television, vol. 18, 1991.
375 Gilbert och Gubar, 2000, s. 29f. Författarna inkluderar bl.a. ett citat ur Thackerays Vanity
Fair, där författaren beskriver Becky Sharp som ”[a] siren, singing and smiling”, men som
under vattenytan döljer ett monsters ”hideous tail”.
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Det kvinnliga monstret utsätts förvisso för andras ständiga försök
att förtrycka och tysta henne, men till skillnad från ängeln kan hon
åtminstone att tala och skriva, menar Gilbert och Gubar. Enligt Hurley
utgör monstrositet det absoluta gränsöverskridandet och utmanar alla
376
binära system.
Berättandet kan därför sägas vara det kvinnliga
monstrets yttersta motståndshandling; ett rasande vittnesmål om
övergrepp och utanförskap genom vilket patriarkatet avslöjas som ett
system som tar ifrån kvinnor allt, inklusive deras mänsklighet.
Carina ger till slut upp sina försök att få leva ett traditionellt
kvinnoliv i Den högsta kasten. Rolfs svek blir den utlösande händelse som
tänder hämndbegäret i henne och föder behovet att skriva, att göra sin röst
377
hörd; ”tids nog kommer jag att tala och då ska alla höra mig”. Vreden
återger henne så att säga talförmågan – sjöjungfrun återvänder till havet
och planerar sin hämnd på mannen (männen) som svek. När hon väl
bestämt sig för att återuppta författandet, och dessutom börja skriva
självbiografiskt, sprider hon snabbt ut det i bekantskapskretsen. Alla vet
snart att hon skriver, och den vetskapen skrämmer dem: ”Och jag vet att
alla är rädda för mig, till och med mina kolleger, till och med dem som kan
378
ge igen.” Författarens gudalika makt sträcker sig nu utanför fiktionens
ramar, men det är inte en maskulin hand som för pennan till papperet för
att fånga dem omkring sig med sina ord. Nej, det är en hand som knappast
längre är mänsklig. Vid en lunch med Abbe Bonnier inser hon att också
han, som tidigare uppmuntrat hennes projekt, är rädd för henne nu. Han
försöker övertala henne att inte skriva om de samtal de haft om Rolf, att
inte avslöja det han berättat för henne, att förbli tyst. Hennes svar är ett
379
kortfattat konstaterande: ”Abbe. Du talar med ett monster.”
Istället för att antingen (som hos Andersen) sluta som en änglalik
luftande med chans att vinna en odödlig själ eller (som i Disneys adaption)
vinna både mänsklighet och prins, tvingas Carina ned i havet och in i en
monstruös skepnad. Hennes saga slutar således med en dubbel
exkludering från allt som kan kallas normalt eller eftersträvansvärt enligt
en patriarkal logik. Det kan tyckas vara en otvetydig tragedi, och referensen
till Doktor Glas tycks också uppmuntra till en sådan tolkning. Mot
bakgrund av Hurleys resonemang om hur det abhumana subjektet formas
av både förlust och potential till något nytt framstår dock Carinas
förvisning också som en möjlighet. Det hav hon hamnar i kan ses som en
tillflyktsort likaväl som ett fängelse.

376 Hurley, s. 24.
377 Dhk, s. 282.
378 Ibid., s. 381.
379 Ibid., s. 362.
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I sin analys av Disney-versionen av sagan menar Laura Sells att
havet utgör ett alternativt topos:
The Little Mermaid establishes the world on land and the world under the
sea as two contrasting spaces, one factual and one fictive, one real and the
other imaginary. In this dualistic and hierarchical construction, the human
world can be aligned with the white male system and the water world
380
situated outside that system.

Sells artikel rör primärt Disneyadaptionen, men även originalversionen
innehåller målande beskrivningar av en mystisk, strålande och
färgsprakande undervattensvärld. Den gräns som Sells drar upp mellan
havsvärld och land, mellan fiktion och verklighet, kan därmed sägas vara
giltig oavsett vilken version av sagan man talar om. Sagans (och filmens)
sjöjungfru rör sig dock från sitt naturtillstånd till en främmande tillvaro.
Eftersom Carina redan från födseln är annorlunda ”ovan ytan” blir dock
hennes metaforiska resa ned i havet, vilken sedan också omsätts i
praktiken i Djävulsformeln, inte så mycket ett systemskifte som ett
återvändande, och också ett bekräftande av att hon tar sin olikhet med sig
var hon är går:
Jag simmar ut en bit från topprevet, till kanten av revväggen. […] Jag känner
mig lugn nu. Jag är ensam. Det är nu jag förstår. Allt det jag inbillade mig
om lojalitet och parkamrater – jag föreställde mig ett liv under vatten som
helt skilde sig från livet i övrigt. Men någon sådan skillnad finns inte. Jag är
ensam här och det är samma ensamhet som överallt annars. Det kan aldrig
vara annorlunda.
Och under de stunder i mitt liv då jag varit som lyckligast, har jag alltid
381
varit ensam.

Citatet från Djävulsformeln ringar in tvetydigheten i det monstruösa,
abhumana tillståndet: Här uttrycks både förlust, i form av brist på lojalitet
och kamratskap, och ny möjlighet, i form av en subversiv chans till lycka.
Den lilla sjöjungfrun i Carinas tappning simmar alltid ensam, men det är
ensamheten som är den största lyckans grogrund. Det är trots allt i
ensamhet som skrivandet äger rum.

Ett våldsamt begär
Under den resa till Indien som skildras i Den högsta kasten förvandlas
Carina temporärt från författare till kvinna. Hur är då detta möjligt, om
380 Sells, s. 177.
381 Dj, s. 199.
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man accepterar premissen att hennes roll som författare är ödesbestämd?
En tänkbar förklaring är att resan försätter Carina i ett slags liminalt
tillstånd vilket tillåter henne att tillfälligt undfly den gotiska labyrintens
paradigm. Indienpassagen förvandlar därmed också själva texten – Den
högsta kasten flyttar för en tid in i reseskildringarnas genrekvarter, där
Rydbergs tidigare romaner Kallare än Kargil och Månaderna utan R är
bofasta. Här är inte den skarpa dikotomin leva – skriva förhärskande och
Carina kan därmed utforska den femininitet hon så länge längtat efter.
Metamorfosen startar redan på planet mot Bombay med att hennes
sätesgranne, en man hon kallar Scott, varnar henne för män (”skitstövlar
382
hela bunten” ), och Carina gläds över kommentaren: ”Det kändes nästan
som en komplimang. Jag är kvinna trots allt. Jag står här och stryker på
383
läppstift.” Scotts ord är en direkt interpellation enligt Butlers definition;
han tilltalar henne specifikt som kvinna, och därigenom blir hon kvinna,
någon som måste akta sig för män. Trots att varningen innebär ett slags
begränsande av Carinas handlingsfrihet uppfattar hon den disciplinerande
effekten som en belöning, ”nästan som en komplimang.”
Under en promenad i Bombay ett par dagar senare börjar hon,
nästan mot sin vilja, härma de indiska kvinnorna omkring henne.
Imitationen är inte bara en ytlig kroppslig handling – den är performativ
och påverkar också hennes inre:
De sätter ned fötterna i marken på ett annat sätt än vi, som om de i själva
verket gick barfota över mjukt gräs. Alla rörelser strävar nedåt. Den indiska
kvinnan har alltid högburet huvud, blicken i fjärran; det måste vara så, det
är inte meningen att hon ska möta en mans blick. Jag gör som hon. Jag
känner hur mina rörelser får en annan rytm och denna rytm får mitt hjärta
att slå annorlunda.
Plötsligt händer något. Jag känner en beröring, som om någon
kramat till om min handled. Jag vänder på huvudet. Ingen av dem som går
bakom mig är tillräckligt nära och ingen har passerat mig. Jag ser på min
arm. Det syns inget. Av någon anledning hade jag väntat mig att se något;
384
ett avtryck, ett brännmärke.

Vad är det egentligen som händer här, i folkvimlet i Indien? Den osynliga
hand som griper om Carinas handled lämnar visserligen inga synliga spår,
men hon är likafullt märkt. Tecknet för kvinna är nu inpräntat på hennes
kropp, just där huden är så tunn att den nästan är genomskinlig, där
kvinnor sätter sin parfym, där pulsslagen kan kännas med fingertopparna.
Carina minns plötsligt att hon drömt om osynlig beröring natten innan,
382 Dhk, s 33.
383 Ibid.
384 Ibid., s. 47.
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som om hon fått ett varsel om framtiden. Hela övergången från könsligt
omöjlig författare till förkroppsligad kvinna är präglad av denna
övernaturliga, närmast mytiska tonläge.
Kort därefter reser hon vidare till Goa. En av de första morgnarna
där får hon ägglossning i princip samtidigt som Kaizad gör entré i hennes
liv. Denna gång är det hennes ofärdiga kropp som fått föraningen och
förbereder sig på att avsluta transformationen. Innan denna fullbordas
äger en episod rum som kommer att eka genom hela romanen:
Servitören kommer gående med tebrickan och just när han når fram till
bordet, slår Kaizad ut med armen och råkar stöta till brickan med de
överfyllda kopparna. Jag känner hur det heta teet bränner till mot min arm.
För ett ögonblick blir det helt tyst. Kaizad ser på mig. Något annat i hans
ögon nu, en blick jag inte kan tyda.
”Så. Du fick det på armen. På kläderna. Dom fläckarna går aldrig ur.
385
Du kommer att minnas mig nu.”

Kaizads ord om fläckar som aldrig går ur förebådar vilket slags relation det
kommer att få till varandra. Hans övergrepp bekräftar henne som kvinna,
något som analyserades mer utförligt i kapitel två, eftersom både
befruktningen och den förnedring han utsätter henne för är könskodad.
Handlingarna är också ett slags kroppsligt inpräntande, om än långt mer
våldsamt än den osynliga hand som rör vid henne i Bombay. Gång på gång
fläckar han hennes kropp, med sperma, ”blåröda märken” kring halsen och
386
slutligen genom blodet som rinner ur henne vid missfallet.
Våldtäkt som könsmarkering är dock inte exklusiv för relationen
mellan Carina och Kaizad. Hon minns hur hon och en väninna berättade
våldtäktshistorier för varandra i början av tonåren:
Vi var alltid olyckligt förälskade. Berättelserna var en sorts kompensation.
Jag har minnen av en upphetsning utan motstycke, när min väninna nådde
den delen av historien, då den jag längtade efter äntligen blev min, vilket
inte sällan skedde genom en våldtäktshandling. Våldtäkterna var vårt sätt
att utradera förnedringen i att vara den som älskar mest. Det var våldet som
rättfärdigade passionen: Jag har inte längtat förgäves. När allt kom
omkring, ville han ha mig ännu mer än jag ville ha honom.

387

I hennes och väninnans berättelser är det offret som får makt över
förövaren – han blir hennes – inte tvärtom. Makten består i förmågan att
väcka ett så starkt begär hos mannen att han förlorar kontrollen över sig
själv och sina handlingar, och att framkalla detta begär hos honom är att
385 Dhk, s. 76.
386 Ibid., s. 129.
387 Ibid., s. 137.
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samtidigt fastställas som och göras till kvinna. Våldtäkten blir därigenom
ett kraftfullare könande av kroppen än ett samlag som genomförs i
samtycke.
Den vuxna Carina får senare kontakt med den indiske regissören och
producenten Shekhar Kapur, och när hon befinner sig i Indien besöker hon
honom ett antal gånger. Hon har med sig en kopia på den film vars manus
388
hon har skrivit,
och ber honom att i sin tur få se hans senaste film,
389
”Bandit Queen”. Filmen Bandit Queen från 1994 är baserad på Phoolan
Devis liv, och handlar om en kvinna som tar lagen i egna händer och tar en
390
synnerligen blodig hämnd på de män som våldtagit henne. Carina får en
privat visning av Kapurs film.
I mitten av filmen rövas Phoolan Devi bort och våldtas upprepade gånger
inne i ett skjul. ”Det är det här du duger till”, säger en av männen innan han
vräker ned henne på golvet. En närbild när han bänder isär hennes ben. Det
är inte riktigt så frånstötande som det borde vara. Det påminner lite för
mycket om en onanifantasi. [---] Vad tänkte [Shekhar Kapur] när han
spelade in den här scenen? Var det lika upphetsande att göra den som det
391
är för mig att se den?

Den som inte har sett Bandit Queen kan, efter att ha tagit del av Carinas
beskrivning, förledas att tro att scenen är ett exempel på hur sexuella
övergrepp ofta estetiseras, erotiseras och romantiseras på film. Den
verkliga filmsekvensen ligger dock långt ifrån de tvetydiga skildringar av
våldtäkt eller sex med tveksamt samtycke som är tänkta att vara lika delar
skrämmande och upphetsande. Inte ens männen som våldtar henne tycks
få ut någon njutning av akten, och Phoolan Devis förvridna ansikte
uttrycker endast skräck, smärta och förtvivlan. Kameran växlar dessutom
framför allt mellan Phoolans ansiktsuttryck och hur skjulets dörr öppnas
och stängs när männen byter plats med varandra. Själva akten och
kropparna visas det däremot mycket lite av. Som erotisk fantasi betraktad
måste scenen kategoriseras som mycket långt ifrån vad man kan kalla
mainstream.
Carinas liknande av våldtäktsscenen vid en ”onanifantasi” framstår
som förvånande eftersom hon i övrigt inte uttrycker någon dragning till
388 Rydberg skrev manus till den erotiska ungdomsthrillern Svart Lucia (1992). Filmen har
tydliga gotiska undertoner, och kombinerar ett suggestivt bildspråk och kusliga miljöer
med våld, sex och en hotad, ung kvinna som huvudperson.
389 Carinas beskrivning av filmens gruppvåldtäktsscen, vilken citeras nedan, skiljer sig så
markant ifrån min egen upplevelse av motsvarande scen att jag känner mig tvingad att,
genom citationstecken, tydligt fiktionalisera den film Carina tittar på i romanen.
390

Shekhar Kapur, Bandit Queen (film), Channel
Entertainment/Kaleidoscope Productions, Indien: 1994.

391 Dhk, s. 42.
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den sortens extrema våld som präglar Bandit Queen. De fantasier hon
beskriver fokuserar dominans och underkastelse snarare än förnedring
och våld. Den sexuella praktik hon berättar att hon uppskattar är likaledes
inriktad på maktförskjutning och bondage, inte på smärta och misshandel.
Det ligger därför nära till hands att misstänka att Rydberg antingen inte
riktigt kommer ihåg hur brutalt gruppvåldtäkten skildras, eller att hon
medvetet valt att låta Carina titta på en erotiserad, fiktiv version av filmen
för att återknyta till hennes sexuella fantasier om våldtäkt. Någon förklaring till detta ger romanen inte.
Våldtäktsromantiken återkommer även i Djävulsformeln, men nu
har barndomens berättande förbytts i fysiska lekar.
Minns också våldtäktslekarna en väninna – två år äldre än jag själv –
introducerade mig i. Jag älskade att vara offret – den passiva. Lika mycket
hatade jag att vara den dominanta, vilket dock ingick i vår outtalade
överenskommelse. Det hade blivit orättvist annars. Hon hade gjort sig
förtjänt av sin våldtäkt.
Det var en småflickslek som präglade mig för livet. Varje gång en
man ber mig vara den aktiva, dör all min lust. Det är inte så min sexualitet
ser ut. Det är mot min natur. Min erotiska natur står i ett motsatsförhållande till det som i övrigt är mitt jag. Många anser mig vara dominant,
392
kanske rent av manhaftig. Mitt erotiska jag är ett annat.

Våldtäktfantasin har inte bara förkroppsligats genom leken och därmed
också antagit formen av ett slags förberedande träning, våldtäkten
uppfattas nu som en belöning som man kan göra sig förtjänt av, ett mål i
sig själv snarare än enbart ett verktyg för att göras till kvinna. Erotiserandet
av sexuellt våld följer Carina in i vuxenlivet. Sexualitet ställs då uttryckligen
i kontrast till hennes övriga självbild. I sexuella situationer både är och görs
hon till kvinna, passiv och undergiven, till skillnad från i övriga livet där
hon primärt är författare, dominant och manhaftig.
När hon och Ernst, efter ett första misslyckat försök, ska ha sex med
varandra behåller han länge kläderna på medan hon snabbt kläs av, och
Carina tänker att det är
som om han vet hur mycket jag älskar att vara naken innan mannen hunnit
blotta sig; det ger mig en känsla av undergivenhet jag inte vill vara utan och
ibland – efter orgasmen – frågar jag mig själv om detta är en lek jag lever
393
mig in i eller om det i själva verket är det här som är jag. En slav.

Carina identifierar sig tydligt som sexuellt undergiven; den som ska ta
emot och bli tagen, den som anpassar sig efter den andras vilja och låter
392 Dj, s. 22.
393 Ibid., s. 107.
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sig styras. Men till skillnad från många av verklighetens sexuellt
undergivna kvinnor som utövar BDSM verkar hon inte kunna förena sin
sexualitet med resten av sig själv.394 För henne är frågan om vad som är
hennes verkliga jag alltid formulerad som ett antingen/eller. Hon kan inte
inrymma både maskulin ”author-ity” och (för henne) feminint kodad
sexuell undergivenhet. Något av det måste vara en lek, en roll att spela.
Ellen Moers noterar, liksom i förbigående, att den traditionella
gotiska hjältinnan fick sin passivitet och naiva hjälplöshet från manliga
författare i Anne Radcliffes efterföljd, och att det var genom dem som
hennes lidanden först sexualiserades:
For most of them […] the Gothic heroine was quintessentially a defenseless
victim, a weakling, a whimpering, trembling, cowering little piece of
propriety whose sufferings are the source of her erotic fascination. The
Marquis de Sade, for example, is known to have admired Mrs. Radcliffe’s
395
works.

Moers förhållandevis korta observation av kopplingen mellan gotik och
sadomasochism har plockats upp och utvecklats av andra forskare, bland
dem Massé. Massé inleder In the Name of Love med att etablera en
förbindelse mellan gotik och sadomasochism, en förbindelse som enligt
396
henne är så stark att hon ser masochism ”at the center of the Gothic”.
Det överordnade syftet med Massés arbete är att undersöka hur och varför
kvinnor internaliserar omgivningens förväntningar till den grad att de till
397
slut gör sig själva lika illa som andra en gång gjort. Argumentationens
grundstenar är dels att masochism ligger inbäddat i kulturella, psykoanalytiska och fiktiva föreställningar om vad och hur en ”normal” kvinna
bör vara, dels att masochism och gotik båda bör förstås som uttryck för
kvinnors smärta.
Massé använder psykoanalys både som teoretisk inramning och
metodologiskt redskap. I synnerhet lyfts Freuds artikel "Ein Kind wird
geschlagen". Beitrag zur Kenntniss der Entstehung sexueller
Perversionen” fram och används som utgångspunkt för analysen av flera
398
av de skönlitterära verken som behandlas.
Genom att anlägga ett
feministiskt perspektiv på teori såväl som material driver Massé tesen att
394 BDSM är en förkortning för Bondage, Dominans/Submission och Sadism/Masochism.
395 Moers, s. 137. Moers poängterar att Radcliffe själv tog avstånd från denna sadistiska
sexualisering av kvinnlig utsatthet.
396 Massé, s. 2.
397 Ibid., s. 5.
398 ”Ett barn blir slaget. Bidrag till kunskapen om ursprunget till sexuella perversioner” (min
översättning).
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feminin masochism är ett kulturellt imperativ snarare än ett medfött
psykologiskt drag hos kvinnor i gemen. Helene Meyers uttrycker samma
kulturkritiska grundsyn i Femicidal Fears, och påpekar dessutom att
essentialisering av kvinnlig masochism tenderar att också utpeka alla män
som latenta sadister, vilket sammantaget leder till att mäns våld mot
399
kvinnor blir oundvikligt och omöjligt att få slut på. Massé och Meyers
ser berättelserna inom female Gothic som exempel på hur kvinnor reagerar
på en kultur där sex, våld och död överlappar varandra och där det
sexualiserade offret alltid är kvinnligt. Den inlärda masochismen blir ett
sätt att hantera det ständigt påtagliga hotet – genom att internalisera den
kulturella sammanblandningen mellan våld och begär och själv uppsöka
sin smärta vinner kvinnan åtminstone någon form av agens och
subjektskap.
Det löper förvisso många stigar mellan gotik och BDSM, både i
fiktion och mellan subkulturella grupper. De senaste årens ojämförligt
mest uppmärksammade och kommersiellt framgångsrika exemplet är E.L.
James roman 50 Shades of Grey med dess två uppföljare. Att
huvudpersonerna i James trilogi – den superrike BDSM-entusiasten
Christian Grey och den unga, tafatta oskulden Anastasia Steel – är
baserade på vampyren Edward Cullen och den mänskliga unga kvinnan
Bella Swan i Stephenie Meyers Twilight-serie får sägas vara allmänt känt.
När det fantastiska skalats bort och vampyrens övermänskliga fysiska
förmågor ersatts av närmast obegränsad ekonomisk makt (och den tänkta
läsaren gått från tonåring till vuxen) framstår förvandlingen av den
överbeskyddande och kontrollerande Edward till den sexuellt dominante
Christian som en högst rimlig utveckling. Eller, annorlunda uttryckt: När
den gotiska relationens skelett friläggs tycks den vara formad efter en
destruktiv sadomasochistisk förebild. Gotiken verkar ha ett synnerligen
400
gott genreminne när det gäller kvinnors sexuella underordning.
Jag invänder varken mot att mäns våld mot kvinnor är ett enormt,
månghövdat och globalt problem, eller mot att våldtäkter och andra
sexuella övergrepp tenderar att bortförklaras, osynliggöras och till och med
romantiseras i västerländsk kultur. Däremot har jag desto större problem
med det lättvindiga sätt på vilket Michelle A. Massé och i än högre grad
Helene Meyers likställer pornografi (som av båda genomgående behandlas
som något både homogent och uteslutande misogynt), sadomasochism och
övergrepp. För båda är denna sammanflätning helt central för hur de
menar att gotik som genre ska förstås ur ett feministiskt perspektiv. Varken
399 Helene Meyers, Femicidal Fears. Narratives of the Female Gothic Experience, Albany:
State Univ. Press of New York, 2001, s. 63.
400 Ett annat nutida exempel är Jane Eyrotica (Charlotte Brontë och Karena Rose, New
York: Skyhorse Publishing, 2012), en förkortad omarbetning av Charlotte Brontës Jane
Eyre (1847) i vilken en BDSM-influerad sexuell utlevnad infogats i Brontës originaltext.
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Massé eller Meyers tycks ens kunna föreställa sig förekomsten av kvinnlig
masochism (eller dito sexuell undergivenhet) som inte uteslutande är en
överlevnadsstrategi eller omedveten assimilering till en misogyn omvärld.
Tvärtom slår deras kritik av sadomasochism stundtals över till något som
kommer påfallande nära moralism, formulerad från en oreflekterat
priviligierad, hegemonisk position. Meyers använder okritiskt varianter av
ordet ”perversion” i sammanhang där hon kan tänkas syfta på
sadomasochistiska praktiker mer generellt, även sådana som utövas med
401
villigt samtycke.
Massé föregår i sin tur sin analys av den sadomasochistiska klassikern Historien om O med orden ”In considering a
character who celebrates the role of the beaten, we will satisfy some of our
402
own curiosity about why any woman would assume that position.”
Massés subtila övergång från det “I” hon annars använder till ett ”we” visar
att hon inte kan tänka sig att någon av hennes läsare skulle kunna ha egen
(positiv) erfarenhet av sexuella maktlekar eller njuta av smärta och
underkastelse. Den masochistiska kvinnan görs därigenom avvikande och
onormal, ett perverst spektakel skilt från ”oss andra nyfikna”: ett monster.
Massé och Meyers är bara två exempel på feministisk kritik av
sadomasochism och BDSM, en inställning som av andra feministiska
teoretiker kritiserats för att vara både normativ och moralistisk. I artikeln
”Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality”
demonstrerar Gayle Rubin hur det moderna västerländska samhället
hierarkiserar olika sorters sexualitet och sexuella praktiker. I toppen på
”den erotiska pyramiden” återfinns gifta, barnalstrande par, medan
sadomasochism placeras i det absolut lägsta skiktet, strax ovanför sex
403
mellan parter där åldersskillnaden är mycket stor. Rubin slår sedan fast
att:

401 Se t.ex. Meyers, s. 61.
402 Massé, s. 106.
403 Gayle S. Rubin, “Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality”
[1984], i Culture, society and sexuality. A reader, Richard Parker och Peter Aggleton
(red.), London: Routledge, 2007, s. 151. Rubins fullständiga beskrivning av den allmänna
sexuella hierarkin lyder: “Modern Western societies appraise sex acts according to a
hierarchical system of sexual value. Marital, reproductive heterosexuals are alone at the
top erotic pyramid. Clamoring below are unmarried monogamous heterosexuals in
couples, followed by most other heterosexuals. Solitary sex floats ambiguously. The
powerful nineteenth-century stigma on masturbation lingers in less potent, modified
forms, such as the idea that masturbation is an inferior substitute for partnered
encounters. Stable, long-term lesbian and gay male couples are verging on respectability,
but bar dykes and promiscuous gay men are hovering just above the groups at the very
bottom of the pyramid. The most despised sexual castes currently include transsexuals,
transvestites, fetishists, sadomasochists, sex workers such as prostitutes and porn
models, and the lowliest of all, those whose eroticism transgresses generational
boundaries.”
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Most systems of sexual judgment – religious, psychological, feminist, or
socialist – attempt to determine on which side of the line [between good and
bad sex] a particular act falls. Only sex acts on the good side of the line are
accorded moral complexity. […] [A]ll sex acts on the bad side of the line are
considered utterly repulsive and devoid of all emotional nuance. The further
from the line a sex act is, the more it is depicted as a uniformly bad
404
experience.

Rubin kritiserar de feminister som vill förena kamp mot å ena sidan
pornografi och å andra sidan sexuella övergrepp genom att använda
sadomasochism som sammanlänkande, kausalt mellanled i argumentationen. Det är att ytterligare stigmatisera en redan föraktad och
orättfärdigt misstänkliggjord sexuell minoritet, och samtidigt understödja
405
en konservativ sexualmoral, menar Rubin.
Maneesha Deckha argumenterar i ”Pain as Culture: A Postcolonial
Feminist Approach to S/M and Women’s Agency” för att den feministiska
406
debatten kring sadomasochism behöver nyanseras. Genom att betrakta
sadomasochism som en kulturell praktik och använda sig av postkolonial
teori för att analysera den, blir den hegemoniska, ”normala” sexualiteten
synliggjord även för det kritiska subjekt som identifierar sig med normen.
Det postkoloniala perspektivet öppnar även för möjligheten att se
sadomasochistisk praktik som såväl destruktiv som potentiellt feministisk,
beroende på kontext. Deckha säger sig inte vilja ta ställning gällande frågan
om sadomasochism är eller kan vara feministisk eller inte, men skriver icke
desto mindre att sadomasochism ”is something that many people actively
seek out and enjoy. It holds value for some women and it is too dismissive
407
to regard this value as an expression of false consciousness.”
Carina separerar de BDSM-praktiker hon villigt ägnar sig åt från de
övergrepp hon utsätts för. Våldtäktsromantik, bondage och sexuell
undergivenhet sker på hennes villkor, till skillnad från övergrepp och
situationer som präglas av rädsla och våld. De förstnämnda utgår ifrån
Carinas egen lust och egna behov, de andra konstitueras av att män lever
ut sina lustar och behov genom att använda hennes kropp som medel.
Likartade handlingar ges således olika värden beroende av kontexten.
Inom ramen för Rydbergs verk är BDSM därför om inte feministiskt så
åtminstone inte uppenbart anti-feministiskt. Ändå gnager frågan om vad
som är hennes ”verkliga jag” i Carina – den sexuella slaven eller ”det som i
övrigt är mitt jag”?
404 Rubin, s. 152 (min kursivering).
405 Ibid., s. 166.
406 Maneesha Deckha, “Pain as Culture: A Postcolonial Feminist Approach to S/M and
Women’s Agency”, i Sexualities, vol. 14, nr 2 2011.
407 Ibid., s. 141.
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Medan man från en oreflekterad, sexualitetspriviligierad position
säkerligen skulle kunna hävda att Carinas fråga är ett uttryck för en
misstanke om falskt medvetande, vill jag lyfta fram möjligheten att den
istället kan förstås som en konsekvens av den sexuella hierarki som slår
fast att ”dåliga” sexuella praktiker aldrig kan betraktas som goda
erfarenheter. Carinas uppfattning om kvinnlighet och hennes längtan efter
att känna sig som en kvinna passar å ena sidan väl ihop med en sexuell
identitet som bygger på passivitet och undergivenhet. Å andra sidan är
hennes sexualitet för extrem och avvikande. Massé är inte ensam om att
undra vilken ”normal kvinna” som självmant skulle vilja bli bunden, slagen
eller dominerad; den sexuella hierarkin rangordnar inte bara praktik utan
också utövare, och den som villigt ägnar sig åt det föraktade blir själv
föraktad. Att omfamna sin lust innebär för Carina att bejaka ännu ett
utanförskap, ännu en transgression, ännu ett sätt på vilket hon är ett slags
monster.

Den gränsöverskridande kroppen
Kaizads sexuella övergrepp och hans upprepade fläckande av Carinas
kropp innebär, som diskuterats ovan, ett inpräntande av kön. Det är dock
inte det enda sätt på vilket han förskjuter Carinas könstillhörighet från
odefinierad till tydligt feminin. Den fysiska dimensionen av deras relation
drar henne i riktning mot en feminin identitetsposition, medan andra
händelser knuffar henne bort ifrån författarrollen. Ett par dagar innan hon
möter Kaizad träffar hon på en skara fattiga, indiska barn som tigger
408
pennor. Carina känner obehag inför dem, och hennes sätt att avfärda
dem får henne att å ena sidan framstå som hjärtlös, osympatisk och
(kanske framför allt) okvinnlig. Barnens enkla bön om pennor väcker
associationer till utbildning som väg ur armod, skrivandet som en
klassfråga och den metaforiska penna som är mäktigare än svärdet. Carina
förvägrar barnen den gåva som en gång givits henne och nekar dem
tillträde till den högsta kasten. Men skrivandet är inte bara ett konstnärligt
kall, det är också ett hantverk. Vilken hantverkare skulle ge bort sina
verktyg och därmed sitt levebröd?
Å ena sidan kan man visserligen med fog hävda att det ändå är
skillnad på pennor och, låt oss säga, en snickares såg – det skrivna ordets
kvalitet är inte beroende av kvaliteten på pennan medan ett dåligt sågblad
kan skada eller till och med förstöra träbiten som ska kapas. Å andra sidan
är pennan inte bara ett verktyg, den är också författarens emblem. Liksom
kungens spira och sagofens trollspö är den ett tecken för makt att
408 Dhk, s.51.
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bestämma och förändra. Carinas penna är dessutom inte vilken penna som
helst. Den är en Parkerpenna, och som sådan värdefull i sin egen rätt. När
den sedan försvinner inser Carina att Kaizad har stulit den: ”Jag försöker
komma ihåg när jag använde den sist. Det måste ha varit när Kaizad skrev
409
sitt namn på innersidan av pärmen i min anteckningsbok.” En närmare
granskning av texten visar att tidpunkten för stölden är avgörande. Kaizad
lånar nämligen Parkerpennan vid deras första möte, det som sammanfaller
410
med hennes ägglossning. Att Carina inte upptäcker stölden förrän efter
Kaizad rest vidare och lämnat henne kvar visar att hon inte skrivit något
under deras tid tillsammans. Könsmarkeringen sker alltså på två vis – dels
genom ett könskodat övergrepp (befruktning) som präglar hennes kropp,
dels genom att hon blir bestulen på symbolen för sin författaridentitet.
Genom stölden tystar Kaizad Carina, hindrar henne från att skriva och
berätta, precis som omgivningen alltid försöker slå ned kvinnligt motstånd
411
enligt Gilbert och Gubar.
The Madwoman in the Attic inleds med att författarna beskriver hur
den västerländska idén om författaren är nära förbunden med kristendomens manlige skapargud. Gud är fader och herre, och författaren tänks
stå i samma könade relation till sin text som Gud gör till skapelsen. Någon
skrivande gudinna erkänns inte, inte heller en könlös gudom. Författarna
pekar också på kopplingen mellan orden author och authority för att
ytterligare betona vilken typ av författarsyn som präglat västvärldens
412
litteraturhistoria och kanon.
Författarskapet ger myndighet och
bestämmanderätt, och endast den som är myndig kan vara författare.
Under mycket lång tid innebar det ett automatiskt uteslutande av så gott
som alla kvinnor, författarambitioner till trots.
Vår litterära kanon, menar Gilbert och Gubar, är inte bara patriarkal
utan också misogyn. Gång på gång understryker manliga författare att
kvinnor är skapade av och för män, och de texter som uttrycker detta
upphöjs (av män) till stor, sann och evig konst. Detta ställer den kvinnliga
författaren inför ett dilemma: Om identitetspositionen författare implicit
innebär att vara gud, man och far, kan hon inte behålla sin sociokulturella
identitet som kvinna om hon också vill vara författare. Som konsekvens av
skrivandet blir hon därför en anomali, en antingen könlös eller tvekönad
monstrositet.
Carina uttrycker liknande tankar kring författarrollen. Med skrivandet får hon en närmast gudalik förmåga att forma världen, den ger henne
409 Dhk, s. 135.
410 Ibid., s. 66f.
411 Gilbert och Gubar, 2000, s. 36.
412 Ibid., s. 4ff.
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möjligheten att ”leka gud” och ”skapa lite ordning och reda”. Hon kan
inte undgå att själv påverkas i och av processen. ”Om jag ändå hade en
penna i handen. Med en penna skulle jag kunna uppfinna vad som helst,
och tro på det”, tänker hon, och visar att pennan har makt också över
414
henne själv.
Av sättet på vilket hon uttrycker sig förstår man att
skrivandet är en maskulint kodad handling också för henne: ”Egentligen,
tänker jag, är det oväsentligt om den här boken blir bra eller dålig. Den blir
ändå mitt största misslyckande. Nåväl. Det är i alla fall ett misslyckande
jag är helt och hållet herre över.”415 Författandet gör henne till en herre, till
samme manlige skapargud som Gilbert och Gubar talar om.
Kvinnan äger enligt könsdikotomins logik visserligen ett slags
förmåga till skapande; genom att bära och föda barn. Kombinationen av
Kaizads övergrepp och stölden av pennan könar Carina liksom från två
håll: genom det sexuella våldet blir hon kroppsligen interpellerad som
kvinna medan förlusten av pennan fråntar henne hennes författarskap.
Den maskulint kodade, litterära skaparförmågan ser för en tid ut att
förbytas till moderns, men graviditeten slutar i missfall efter bara några
veckor. Carinas reaktion visar att hennes kvinnlighet inte innefattar några
moderskänslor. När blödningen börjar beskriver hon det som att ”Giftet
rinner ur mig.”416 De tidigare förgivettagandena om vad som hänger
samman med liv respektive död ser ut att ha välts över ända när den
kvinnlig kodade livgivande kraften visar sig förgifta kroppen. Det väcker
också frågor om vad det egentligen är för slags kropp som har förgiftats.
Ellen Moers noterar att
Women writers have […] continued to make monsters in the twentieth
century, but not so often giants or animaloid humans as aberrant creatures
with hideous deformities or double sex: hermaphrodites. “Freaks” is in fact
a better word than monsters for the creations of the modern female Gothic
417
[…].

Carinas otillräckliga femininitet gör att hon stundtals flyter fritt mellan
könspositioner. Hon är visserligen inte kroppsligt vanskapt eller fysiskt
tvekönad, men väl en social hermafrodit genom sina motstridiga
identiteter som både författare och kvinna. Därför kan Carinas missfall
sägas vara oundvikligt – ett monster (eller ett ”freak”) kan inte ge liv åt ett
människobarn.
413 Dhk, s. 365.
414 Ibid., s. 162 (min kursivering).
415 Ibid., s. 368.
416 Ibid., s. 135.
417 Moers, s. 108.
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Rydberg poängterar att Carinas kropp uppför sig oförutsägbart.
Redan som barn får hon en fläck i ena handflatan som sedan mystiskt
flyttar sig till den andra, senare får hon blåmärken som plötsligt försvinner
418
bara för att dyka upp igen på samma plats. Hennes menstruation är
oregelbunden – ”kanske borde jag undersöka mig, kanske är det en
hormonrubbning, ett alltför tidigt klimakterium” – och ibland helt
419
försvunnen.
Fruktsamheten är beroende av en relation, resonerar
420
Carina, medan ”ensamheten får kroppen att upphöra”. Eftersom hennes
liv till största delen har formats av ensamhet har det påverkat henne också
rent fysiskt:
När jag studerar andra kvinnor i min ålder så tycks deras kroppar alltid bära
spår av någonting, om inte annat så åtminstone av barnafödande. Inte min.
Den sackar efter. Den har stannat i en annan tid. Som om den bestämt sig
421
för att den ännu inte har råd att åldras.

Carinas kropp är onaturlig i sin tidlöshet. Trots att den utsatts för våld,
övergrepp och andra könande markeringar har inget av det lämnat
bestående spår, och den metamorfos som kvinnokroppen går igenom vid
graviditet, förlossning och amning har hennes kropp inte upplevt. Någon
längtan efter barn uttrycker hon inte heller, snarare motsatsen. Ändå
längtar hon efter att ha ett gemensamt projekt tillsammans med någon,
vilket visar sig genom att hon ofta förälskar sig i regissörer.
Normen för ett heterosexuellt förhållande mellan två människor i
fruktsam ålder är att bilda familj – det är en av stationerna längs det linjära
levnadsloppet – men Carina vill förena kreativa förmågor, inte DNA:
422
”Tankarna på barn kunde vi glömma. Projektet skulle bli vårt barn.” När
hon inte hittar någon som besvarar hennes känslor, någon hon kan skapa
tillsammans med, måste hon göra det ensam: ”Skriver de sista raderna nu,
flera månader senare, den 20 juni 1996. [...] Det har gått nio månader
423
sedan jag påbörjade det här arbetet.” Parallellen till en graviditet gick
inte obemärkt förbi i recensionerna. Maria Schottenius skrev:
’Det har gått nio månader sedan jag påbörjade det här arbetet’ skriver hon,
och den skapelse vi ser födas mellan hårda pärmar är mänsklig och
omänsklig på samma gång. Det storslagna i det kvinnliga skapelsemysteriet,
418 Dj, s. 10, 269, 275, 364.
419 Dhk, s. 45, 379.
420 Ibid., s. 46.
421 Dj, s. 160.
422 Ibid., s. 57.
423 Dhk, s. 384.
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att i nio månader bära ett barn som ger världen nytt liv, har hos Carina
Rydberg förvandlats till ett litterärt verk som i en makaber och förvrängd
424
födelseakt vänder kvinnligheten och moderskapet till dess motsats.

Bildspråket i recensionen är iögonenfallande groteskt, och även om inte
Schottenius själv drar några paralleller till gotik i övrigt ligger det nära till
hands att associera till exempelvis Ellen Moers analys av Mary Shelleys
Frankenstein. I Literary Women lyfter Moers fram graviditet, förlossning
och framför allt barnafödandets traumatiska efterspel som underliggande
425
tema i Shelleys roman. Moers gör där en biografiskt inriktad tolkning
och framhåller att födelse och död var lika ”hideously intermixed” i
426
Shelleys liv som i Frankensteins laboratorium. Liksom Frankenstein är
Rydberg (och Shelley) sin avkommas enda alstrare, och både monster och
litterärt verk kan således sägas vara frukter av ett slags grotesk, abhuman
partenogenes. Kontrasten till den kristna berättelsens om Jesu tillkomst är
markant. Maria är jungfru, men befruktas av den helige ande. Kristus avlas
därmed av en maskulin gud – det är hans vilja och vision som är
drivkraften. Maria kan tillspetsat sägas vara ett slags glorifierad
surrogatmoder, en inkubator som får herrens inspiration att ta köttslig
form men som inte själv bidrar med något annat är ren genetik
(mänsklighet). En jungfrufödsel utan en maskulin, befruktande gud är
däremot något monstruöst, en grav överträdelse av kvinnans befogenheter
som skapande subjekt, vilket återspeglas i den parallell mellan författare
och maskulin gud som Gilbert och Gubar pekar på.
Antydan till samma monstruösa koppling mellan reproduktion och
skapande återfinns även i Djävulsformeln. Carina åker till Maldiverna för
att hitta material till en ny bok, en ny ”skapelse”. Under den första tiden
drabbas hon vid flera tillfällen av ett kraftigt illamående. ”På morgnarna –
före frukosten – står jag vid handfatet och försöker behärska
kväljningarna, som är värst just vid tandborstningen. Det lyckas inte alltid
och det är därför jag väljer att borsta tänderna före frukosten och inte
427
efter.” Illamåendet beror på hennes rädsla för vatten, men likheten med
det morgonillamående som ofta drabbar kvinnor under första delen av en
graviditet är slående. Denna likhet är i sig ingenting skrämmande eller
kusligt, många har gjort kopplingar mellan (i synnerhet kvinnors)
kreativitet och barnalstrande, men Carina har inte rest till Maldiverna i jakt
på nytt liv, tvärtom:

424 Schottenius, “Flickan som trampade på bröder”.
425 Moers, s. 93ff.
426 Ibid., s. 96.
427 Dj, s. 160.
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Jag börjar planera en bok om döden. Jag vet dock inte riktigt hur den ska se
ut. Jag har ännu inte förlorat någon närstående. Inte heller hör jag till de
våghalsiga, de som ständigt utmanar ödet. Kanske borde jag göra det.
Kanske måste jag närma mig det som skrämmer mig mest. Vattnet. Jag har
alltid varit rädd för att drunkna. Kärleken. Den har också alltid skrämt mig.
Kanske är det detta jag måste närma mig.
428
För att finna döden.

Carinas ord påminner om när Victor Frankenstein proklamerar att: “To
429
examine the causes of life, we must first have recourse to death.” För
dem båda går vägen till skapandet, alstrande av avkomma, genom
utforskandet av döden. ”Det kvinnliga skapelsemysteriet”, som Maria
Schottenius kallade det i recensionen av Den högsta kasten, har förbytts
till sin motsats i Djävulsformeln.
Kelly Hurley menar att sekelskiftesgotikens monster blir
monstruösa genom att tillhöra flera olika kategorier samtidigt: ”To be
Undead, to be simultaneously human and animal, to shift from one sexed
identity to another, is to explode crucial binarisms that lie at the
430
foundations of human identity.”
Som konstaterats tidigare är Carinas
könsidentitet ifrågasatt och transgressiv, och hon växlar mellan att alls
kunna placeras i den heterosexuella matrisen och befinna sig utanför den i
ett slags könets liminalitet. Men hon kan också sägas överträda den kanske
mest fundamentala av Hurleys gränser, den som skiljer de levande från de
döda. Djävulsformeln inleds med meningen ”Jag föddes död.”, ett
konstaterande som senare upprepas liksom för säkerhets skull.431 Hennes
kvinnokropp avvisar mänskliga foster – hon kan bara ge liv åt böcker; döda
ting. För Carina är närmandet till döden således ytterligare ett slags kusligt
återvändande, den här gången hela vägen till sitt liminala ursprung.

Berättelsens sönderfall
Om den labyrint som Den högsta kasten och Djävulsformeln bildar hade
varit konstruerad efter antika förebilder skulle Carinas berättelse till sist
visa sig bilda en begriplig helhet. Det skulle finnas en lösning på gåtorna
och ett slut på historien. Hade romanerna varit av traditionellt gotiskt slag
skulle detta slut inneburit ”harmonisk” heterosexuell tvåsamhet. Men, som
Carina själv uttrycker saken, det ”som är så irriterande med verkligheten,
428 Dj, 74.
429 Mary Shelley, Frankenstein. Or the Modern Prometheus [1818], New York: Modern
Library, 1999, s. 58.
430 Hurley, s. 24f.
431 Dj, s. 9, 55.
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är att den aldrig har en upplösning, ett logiskt slut. Den är helt enkelt inte
432
som en roman. Slutet kommer alltid att saknas.” Carinas iakttagelse är
betecknande för verken i det att de inte erbjuder någon förlösning eller
någon slutlig konklusion. Status quo bibehålls – Carinas försök att
förändra sig själv och sitt liv leder inte till några större resultat. Hon måste
bli kvar i labyrinten eftersom det inte finns några vägar ut ur den.
Citatet ovan kan läsas som en varning från Rydberg till läsaren om
att inte bygga några förväntningar på ”ett riktigt slut”, det ”kommer alltid
att saknas”. Denna varning inskärps senare: ”Det är bara ett problem: det
finns inget slut. Slutet har inte hänt än”, säger Carina till Abbe Bonnier när
433
han uppmanar henne att skriva om sina upplevelser i Indien. När det
bara återstår några sidor av Den högsta kasten upprepar Carina samma
tanke: ”Och detta är egentligen slutet på historien, för i en sådan här
historia finns ingen kulmen, ingen katharsis, inget slut.” 434 Mycket riktigt
slutar romanen också med en upprepning – ”Så. De fläckarna går aldrig
ur. Du kommer att minnas mig nu.” – vilket leder läsaren tillbaka in
435
labyrinten istället för ut ur den.
Genom att ladda texten med löpande kommentarer kring skrivande,
både i allmänhet och specifikt om ”Den högsta kasten” respektive
”Djävulsformeln”, motverkar Rydberg upplevelsen av tiden som linjär. 436
Carina uttrycker sig vid ett flertal tillfällen på ett sätt som kröker den
rätlinjiga tidsaxeln och påminner läsaren om att det inte finns något ände
på vandringen i labyrinten. I ett samtal med en vän berättar Carina att hon
varken kan eller vill skriva. ”När jag säger detta, vet jag att det inte är en
farhåga jag hyser, utan snarare ett hopp: Den dagen jag skriver detta är allt
437
förlorat. Låt mig slippa skriva det.”
Carinas bön befinner sig i det
beskrivna samtalets ”nu”, men har också indirekt kontakt med tidpunkten
för nedskrivandet. Eftersom läsaren omedelbart vet att förhoppningen är
dömd att grusas sammanförs dessa två tidpunkter och tiden för skrivande
och det beskrivna uppgår i varandra. I läsögonblicket kan diegesens linjära
tid sägas kollapsa. Jens Brockmeier menar att inom självbiografiskt
skrivande får en sådan sammansmältning av berättandets nu och
berättelsens nu en förvånansvärd effekt:

432 Dhk, s. 279.
433 Ibid., s. 210.
434 Ibid., s. 378.
435 Ibid., s. 387 (kursivering i original).
436 ”Den högsta kasten” och ”Djävulsformeln” används som beteckningar för de böcker Carina
skriver i Den högsta kasten respektive Djävulsformeln.
437 Dhk, s. 222.
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[O]ne’s life, once shaped and sequentially ordered as a narrative event,
appears as a kind of development towards a certain goal – as if the end (that
is, the present of the narrative event) were the destination of one’s journey,
an objective which from the very beginning had to be reached like Odysseus’
Ithaca.438

När texten läses som om den var gotisk uppstår dock inte samma effekt.
Istället för att få en teleologiskt anstruken känsla av tillfredställelse
förstärks läsarens upplevelse av hopplöshet. Den gotiska labyrinten har
ingen slutdestination; det enda den erbjuder är resa utan mål och vila, och
sammansmältningen av de två nu-positionerna tjänar endast till att
ytterligare upphäva all linjär tidsuppfattning.
Det uppstår dessutom ett slags temporal paradox när Carina
berättar att hon ”[s]kriver de sista raderna nu, flera månader senare, den
439
20 juni 1996”.
Här finns ingen skillnad mellan skrivandets och det
beskrivnas ”nu”. Däremot möter detta ”nu” tidpunkten för läsningen. När
Carina strax därefter upprepar sin bön om förlösning – ”Låt mig slippa
skriva detta.” – tycks hon uttrycka en förhoppning om att skrivakten och
440
därmed hela texten ska kunna omintetgöras.
Det skulle innebära att
tiden vreds tillbaka så att läsningen aldrig heller ägt rum. En extradiegetisk
tillbakaspolning är naturligtvis omöjlig för läsaren eftersom den skulle
gripa in i och förändra dennes egen verklighet. Den intradiegetiska
tidslinjen böjs däremot inåt mot sig egen startpunkt tills den, likt ormen
Ouroboro, biter sig själv i svansen och försäkrar läsaren om ännu en
upprepning.
Detta metafiktiva kommenterande undergräver alla eventuella
förhoppningar om ett linjärt romannarrativ med stegring, peripeti och
upplösning. Här kan man dessutom tala om en sammanblandning mellan
Carinas och Rydbergs egen röst: vilken författare är det egentligen som
uttalar sig om sin text? De metafiktiva anmärkningarna utgör ett särskilt
slags hållpunkter i texten – de är de enda platser i labyrinten som medger
något av ett ovanifrånperspektiv. Var gång berättelsens struktur kommer
på tal ges läsaren en överblick av större delar av helheten och kan se mer
än den begränsade vy som Carinas blick medger, även om denna överblick
inte ger läsaren annan insikt än att allt hopp om förlösning är förgäves.
Metafiktionen fungerar därför som utkikstorn, ett sätt att tillfälligtvis höja
sig över labyrintens irrvägar, inte för att begripliggöra eller ens undfly den
men för att åtminstone kunna betrakta den från ett annat perspektiv.
438 Jens Brockmeier, “From the End to the Beginning”, i Narrative and Identity. Studies in
Autobiography, Self and Culture, Jens Brockmeier och Donald Carbaugh (red.),
Philadelphia: Benjamin, 2001, s. 251.
439 Dhk, s. 384.
440 Ibid. (Kursivering i original.)
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De metafiktiva utkikstornen är inte uteslutande utformade som de
uttryckliga varningar eller läsanvisningar som beskrivits ovan. Gång efter
annan uppmärksammas läsaren på texten som konstruktion, bland annat
genom att Carina reflekterar kring berättelsers tillblivelse och utformning:
[M]in historia är mer osammanhängande än jag vill ha den; det är en
historia som det kommer att ta tid för mig att berätta. När jag några dagar
senare är tillbaka i Sverige, börjar min träning och jag kommer att återge
förloppet bättre och bättre för varje gång och alla kommer att lyssna till mig.
441
Vilken otrolig historia, Carina. Du måste skriva den.

En berättelse måste berättas många gånger om den ska bli tillräckligt bra
för att folk ska vilja lyssna till den, och Carina måste träna på att framställa
den på rätt sätt för att den ska duga som litteratur. Här möter Rydberg
litteraturvetaren Eakin på en grundläggande punkt: Verkliga upplevelser
behöver anpassas efter narrativa normer för att uppfattas som en
berättelse, och det är först då som den blir något som passar att skriva ned
eller berätta muntligt.
Försöken att omstöpa livet till berättelse görs genom att Carina letar
efter och skapar samband i det som händer henne. Dessa samband tolkar
hon som dolda planer eller konspirationer, vilket skapar en osäkerhet om
var gränsen går mellan Carinas inre föreställningsvärld och hennes
omgivning. Sökandet efter berättelsens mönster ser ofta ut som utslag av
paranoia: ”Mer än en slump, tänker jag. I Indien existerar inte slumpen.
Det var så här det var tänkt från början”; ”Det är först senare det går upp
för mig att det varit en komplott från allra första början – men vems
komplott och vad var upphovet? Det kommer jag aldrig att få reda på.”;
”Ja, tänker jag. Det var så det var planerat. Men sedan hur länge? Kanske
från allra första början.”; ”Klacken på har gått av. Det är första gången en
sådan sak händer mig. […] Nu är jag tvungen att hålla ett stadigt tag om
Ernsts arm för att kunna ta mig till baren. Det är nästan som om det var
uträknat från början.”442 Ju fler gånger Carina vädrar sina misstankar om
att det finns en plan, en komplott, en metafysisk tanke bakom händelserna,
desto mer tvingas läsaren in i hennes sätt att tvångsmässigt försöka finna
bakomliggande orsaker till de beskrivna förloppen. Om och om igen
upprepas idén om att det någonstans finns ”en början”, möjligen för att det
skulle innebära att det också kan finnas ett slut. Men texten uppmanar
läsaren att inte oreflekterat acceptera Carinas tankar. Den snudd på
maniska tonen i dessa upprepningar förstärks genom den
vardagstrivialitet som beskrivs, vilken kulminerar i den trasiga skon som i
Carinas ögon förvandlas till ett verktyg i en hemlig plan.
441 Dhk, s. 163 (kursivering i original).
442 Dhk, s. 68, Dj, s. 68, 81, 91.
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Hennes sökande efter en röd tråd får ibland direkt ologiska
konsekvenser, som när hon får innebörden av relationen mellan henne,
Julian och Andrea att växa över rimlighetens gränser. Från att ha beskrivits
som ett triangeldrama där Carina och Andrea utkämpar en tyst maktkamp
om Julians uppmärksamhet förstärks successivt kopplingen mellan
kvinnorna till den punkt där Carina till sist hävdar: ”Jag är hennes rival i
allt.”443 Carina uttrycker här något som genomsyrar hela texten – allt
handlar på något sätt om henne själv och får sin betydelse genom hur det
relaterar till henne. Det räcker inte med att Andrea är Carinas konkurrent
om Julian, hon måste bli henne rival i allt för att på så sätt bli begriplig i
egenskap av Carinas motpol. Mening skapas därmed visserligen
relationellt, men uteslutande med Carina som kontrast. Man kan därför
tala om ett perspektiv som lyfter subjektiviteten till en förhöjd nivå, där
förståelsen av ett skeende uppstår utifrån subjektets unika perspektiv men
dessutom är beroende av att subjektet hela tiden direkt relateras till detta
skeende. Denna förhöjda subjektivitet gör Carinas tolkning orimlig –
texten ger inget stöd för att Andrea skulle kunna sägas vara hennes rival i
allt – vilket ger läsaren incitament att ifrågasätta antingen det
självbiografiska tilltalets giltighet eller Carinas mentala tillstånd.
Den förhöjda subjektiviteten kräver alltså ett strategisk ”som om
fiktion”-läsning för att inte Carinas beteende ska uppfattas som
fullständigt omoraliskt eller vansinnigt. Men man skulle också kunna säga
att den förhöjda subjektiviteten uppmuntrar valet av en sådan strategi
eftersom den inbjuder läsaren att uppfatta Carina som en fiktiv gestalt.
Hennes sätt att förhålla sig till sin omvärld är så uppskruvat att det
framstår som orealistiskt i förhållande till vad man kan förvänta sig inom
ramen för ett autentiskt jagberättande. Att läsa texten som fiktion blir i
dessa partier ett enklare val, eftersom det tillåter en högre grad av
verklighetsfrämmande beteende hos huvudpersonen, och läsaren slipper
att på allvar misstro huvudpersonens och därmed också författarens
mentala hälsa.
Carina anspelar själv på fiktionens makt över verkligheten:
[Jag tänker] att vi inte längre är människor – vi är huvudpersonerna i en
romanintrig, och om denna intrig utvecklar sig till något som skadar oss
båda så är det av ringa betydelse, för när berättelsen har tagit över är det
den som härskar och inte de i grund och botten betydelselösa människor
som befolkar den.444

Normerna kring berättelsers utformning är enligt Carina så starka att hon
tillskriver dem makten att styra en människas verklighetsuppfattning och
443 Dj, s. 296 (min kursivering).
444 Ibid., s. 128.
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lämna henne till synes utan egen agens. Häri ligger både ett hot om
subjektets utplåning och en frihet från eget ansvar – den som reducerats
till romangestalt kan inte ställas till svars för sitt liv och sina handlingar,
åtminstone inte utanför berättelsen. Även författaren själv befrias i
förlängningen också från ansvar; när berättelsen ges förmågan att ”ta över”
och ”härska” förlorar författaren kontrollen över händelseförloppet, också
i den egna texten.
Natt efter natt – drinkar och kindkyssar och ihåliga repliker, men det finns
inga ihåliga repliker och ingenting av det som händer bakom dessa
persienner händer av en slump, för slumpen existerar inte; det finns ett
manuskript, som alla följer, det finns en koreografi. Varje natt en skandal
innanför dessa väggar. De ser det inte. Jag måste se det. Omöjligt att utöva
445
detta yrke, utan att själv vara en skandal.

Men Carinas mytologiserande sätt att tala om ”berättelsen” kan också
tolkas som försök att etablera den som ett slags övernaturlig makt. I De
mörka labyrinterna skriver Fyhr att ett av gotikens utmärkande drag är
446
avsaknaden av en högre ordning. Det finns ingen allsmäktig Gud vars
bakomliggande plan står som garant för att allt har en mening,
människorna är utelämnade åt sig själva och saknar makt över tillvarons
kaos. Sökandet efter en bakomliggande kraft eller mening genomsyrar
Carinas liv – det är den som sätter henne i rörelse och driver henne framåt
i labyrintens irrgångar, och det hon hoppas finna är en berättelse som är
begriplig.
En begriplig berättelse följer sina egna, fattbara regler om orsak och
verkan och eftersom den är konstruerad är ingenting egentligen utslag av
slump eller kaos. Berättandet visar sig dock inte ha tillräcklig kraft att i
längden kunna hålla liv i illusionen att livet i sig är ett sammanhängande
narrativ. Carina försöker visserligen bibehålla känslan av att vara styrd av
något utanför sig själv, men vacklar i sin övertygelse: ”Det känns nästan
som en plan men jag drar slutsatsen att det måste röra sig om till447
fälligheter.”
Till slut tvingas hon erkänna skillnaden mellan liv och
litteratur:
Om boken som jag är i färd med att skriva hade varit en deckare, så hade jag
blivit tvungen att gå till botten med allt det här. Båten. Kontaktlinskokaren.
Det strukna namnet från tavlan. I en deckare måste det finnas en förklaring,
en gärningsman.
445 Dhk, s. 307.
446 Fyhr, s. 69f.
447 Dj, s. 287.
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Men livet är inte en detektivroman. Livet är en serie
osammanhängande och av varandra oavhängiga skeenden och försöker
man skapa ett mönster och en mening med dessa skeenden blir man
vansinnig.

448

Den högre ordning hon satt sitt hopp till visar sig vara en produkt av
hennes eget självbedrägeri. Berättelsen äger inte någon agens och dess
status som hennes egen konstruktion kan inte längre förnekas. Så tvingas
Carina återvända till utgångsläget igen – hur ska hon kunna både leva och
skriva? För att försöka begripliggöra vem hon är, vad som händer henne
och varför, berättar hon historien om sig själv om och om igen tills den tar
formen av litteratur. Men fiktionaliseringen av livet gör det omöjligt att
verkligen leva: ”Det är litteraturen som förstör mitt liv. Det förbannade
skrivandet.”449
Fiktionaliseringen av verkligheten går till viss del emot Carinas
450
försäkran om att ”lögnen är omöjlig för mig” och väcker frågor om var
och hur jagberättande övergår i skönlitteratur. Författarrollen och
litteraturen färgar av sig på livet till den grad att det tycks forma sig efter
specifika genrer: ”Jag har alltid föredragit tragedier och således har mitt
liv utvecklat sig enligt mönster som inte skänker någon större lycka, men
451
som åtminstone uppfyller de krav jag ställer på ett litterärt verk.” Efter
att ha misslyckats med att uppnå ett lyckat (kvinno)liv ser Carina till sist
inga andra möjligheter än att använda sina författarfärdigheter för att
forma livet till ett narrativ. Hennes konstaterande att pennan i handen
räcker för att hon ska kunna ”uppfinna vad som helst, och tro på det”, sår
tvivel om vad som är verkligt och ren fantasi, både hos läsaren och möjligen
också hos henne själv. Det skulle kunna ha öppnat för en form av ”lyckligt
slut” – en författare som skriver fram sin egen lycka verkligheten till trots,
likt en dåre som regredierar in i ljuvliga hallucinationer. Men bläcket i
hennes penna räcker inte för att skriva om den långa historia som för länge
sedan satt likhetstecken mellan kvinnlig författare och monster. Inte ens
Carina själv kan tro på en sådan skröna.

448 Dj, s. 308.
449 Dhk, s. 326.
450 Ibid., s. 162.
451 Dj, s. 262f.
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Avslutning

A woman in the shape of a monster
a monster in the shape of a woman
the skies are full of them
Adrienne Rich, ”Planetarium”
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Denna sista avhandlingsdel börjar med en sammanfattning av inledningen
och de fyra analyskapitlen. Jag går sedan över till att lyfta upp och
diskutera några punkter som är relevanta för avhandlingen i sin helhet.
Efter en genomgång av fyra av de frågor som har återkommit i båda
läsningarna – o/begriplighet, genrehybriditet, ensamhet och att vara
levande död – övergår jag till diskussion kring det kvinnliga subjektets
ställning och den kvinnliga författarens möjligheter att bli förstådd och
respekterad. I detta avsnitt läser jag Carina Rydberg tillsammans med
Victoria Benedictssons ”Ur mörkret”, Maja Lundgrens Myggor och tigrar
samt valda delar ur Linda Skugges och Agneta Klingspors författarskap.
Benedictsson, Lundgren, Skugge och Klingspor används för att visa hur
andra kvinnliga författare i sin samtid brottats med samma problematik
som Carina. Med hjälp av Ebba Witt-Brattströms och Nina Björks analyser
av Benedictssons litterära verksamhet, Maria Jönssons studie av
Klingspors produktion samt Gilbert och Gubars feministiska litteraturhistorieskrivning resonerar jag kring möjligheten att placera Rydberg i en
kvinnlig litterär tradition och hur en feministisk analys kan göra det
obegripliga begripligt.
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Sammanfattning
I denna avhandling har jag undersökt Carina Rydbergs självbiografiska
romaner Den högsta kasten och Djävulsformeln, i syfte att förstå hur och
varför den litterära gestalten Carina upplevs som obegriplig eller
bristfällig. Den självbiografiska aspekten av verken, vilken tydligt
poängteras i både text och paratext, uppmuntrar till ett slags läsning där
det berättade ska förstås som huvudpersonens identitetsnarrativ. Den
förståelsen sätter i sin tur en sorts likhetstecken mellan huvudpersonen
och berättelsen hon befinner sig i. Den självbiografiska berättelsen om ett
jag, det berättade jaget och det berättande jaget är således inte helt lätta att
skilja från varandra. Undersökningen har därför också kommit att handla
om romanernas struktur och uppbyggnad, framför allt ur ett genreteoretiskt perspektiv.
Avhandlingens inledning började med en beskrivning av den
ovanligt stora uppmärksamhet som romanerna väckte. Med Den högsta
kasten blev Rydberg symbol för den större omförhandling av gränsen
mellan offentligt och privat som inleddes under slutet av 1990-talet. Denna
förändrade gränsdragning, vilken också tog sig uttryck ibland annat i
dokusåpans genombrott, framväxande sociala medier och ett ökat intresse
för verklighetsbaserade berättelser, var naturligt nog en fråga som ansågs
nödvändig att diskutera. Men i mottagandet av Rydbergs romaner syns
också en frustration grundad i berättelserna själva, och framför allt i deras
huvudperson Carina. Vad var det för sorts böcker? Hur skulle man läsa
dem? Och vem handlade de egentligen om? Dessa frågor tog jag fasta på
som utgångspunkt för avhandlingen.
Jag övergick sedan till att introducera de för undersökningen viktiga
begreppen begriplighet, identitet och genre, och gav en kortfattad
introduktion till Gérard Genettes paratextbegrepp samt Philippe Lejeunes
kontraktsteori. Jag presenterade också de två analysredskap som senare
används i romananalyserna: självbiografins rättssal och gotikens labyrint.
I den första analysdelen – ”Som om sann” – studerade jag Carina
och romanerna ur ett självbiografiskt perspektiv. Kapitel ett – ”På
tröskeln” – tog avstamp i respektive romans paratextuella inramning för
att förstå på vilket sätt den presumtiva läsaren uppmuntrades att tolka och
värdera det som berättades. Jag visade att romanerna visserligen var
behäftade med starka uppmaningar till läsaren att uppfatta dem som
självbiografiska, men att paratexten samtidigt innehöll otydlig eller rent av
motstridig information om i vilken grad berättelsen också var fiktiv. Denna
oklarhet ledde mig till att undersöka hur man från litteraturvetenskapligt
håll närmat sig litteratur som blandar självbiografiskt material med fiktiva
inslag, och huvuddelen av kapitlet ägnades åt att ställa upp Rydbergs verk
mot några mer välkända teorier för hur denna gråzon mellan referentiell
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och fiktiv litteratur kan delas upp och kategoriseras. Här visade sig snabbt
den skillnad mellan de ”rena former, oskadade av all kontamination, vilka
utan tvivel bara förekommer i poetikprofessorns provrör” och ”den
verkliga praxisen”, som Genette pragmatiskt beskriver.452 Romanerna
tycktes helt enkelt inte riktigt passa in på någon kategori.
Central för flera teoretiska modeller för hur relationen mellan
självbiografi och fiktion kan beskrivas är idén om ett kontrakt mellan
författare och läsare; ett slags implicit överenskommelse om vilken sorts
text som ligger mellan dem och vilka förväntningar som därmed är rimliga
att lägga på den i läsningen. Efter en genomgång av kontraktsmetaforens
funktion (och medförande problem) avslutades kapitlet med en
presentation av min egen metod för att förhålla mig till genre: ”som om”läsning, vilken bland annat ger läsarpositionen en större agens.
Kapitel två – ”I rättssalen” – ägnades primärt åt en
närläsningsbaserad analys av romanerna, där jag undersökte dem med den
självbiografiska romanen som genreförebild. Från självbiografins historia
hämtade jag rättegångens rum som begrepp för det handlingsmönster jag
analyserar från, och kartlade successivt Carinas rörelser och rollbyten i
denna metaforiska rättssal. Brott, skuld och ansvar visade sig alla vara
oupplösligt förenade med kön, såväl i Den högsta kasten som i
Djävulsformeln. Genom hela livet brottas Carina med sitt eget kluvna
förhållningssätt till femininitet och (heterosexuell) kärlek, och det är i
avvikandet från den kvinnliga normen som hon framstår som obegriplig
inför sin omgivning. De tillfällen då hon identifieras och appelleras som
kvinna/objekt upplevs som en lättnad, som ögonblick då hon bara kan
vara, självklar och icke-ifrågasatt. Men positionen som kvinna innebär
också ett otillräckligt subjektskap – att bara vara kvinna innebär att vara
något mindre än den hon är. Ty Carina aspirerar på identiteten författare
lika mycket som den som kvinna, och för henne är dessa två identiteter
oförenliga motsatser. Denna oförenlighet är också något som omgivningen
tycks bekräfta. Med hjälp av Judith Butlers teori om den heterosexuella
matrisen argumenterade jag för att Carinas skrivande försatte henne i en
obegriplig position i förhållande till andra; att hon framstod som ett
autonomt subjekt med heterosexuellt begär men paradoxalt nog utan egen
tydlig könsidentitet.
Jag diskuterade också hur de ständiga rörelserna i berättelsens
retoriska rättssal kan tänkas påverka läsaren. Carinas byten mellan
åklagare, kärande, svarande och domare uppmanar läsaren att anpassa
sina förväntningar och sin tolkning av det berättade. Slutligen
argumenterade jag för att läsarens egentliga roll är vittnets, den som

452 Genette, 1993, s. 39.
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genom läsningen utnyttjas för att befästa den verklighetsbild och den
historieskrivning som verken kan sägas uttrycka, vare sig hen vill eller inte.
I del två – ”Som om gotik” – bytte jag genreoptik och läste
romanerna i relation till det gotiska arv som genomsyrar stora delar av
Rydbergs tidigare produktion. Från den gotiska genretraditionen plockade
jag upp labyrinten som metafor och begrepp för att beskriva romanernas
struktur och handlingsmönster, vilket bland annat tillät mig att behandla
Rydbergs intertextuella blinkningar som lönngångar till andra textuella
rum.
I kapitel tre – ”I labyrinten” – fick Sigmund Freuds essä om det
kusliga, ”Das Unheimliche”, utgöra grunden för analysen. Jag lyfte fram
Rydbergs användning av tre av Freuds exempel på Unheimlichkeit:
ofrivillig upprepning, dubbelgångare och tankarnas allmakt, och undersökte på vilket sätt de laddade texten med gotisk kuslighet. Med hjälp av å
ena sidan feministiska gotikforskare, framför allt Michelle A. Massé, och å
andra sidan Butlers heterosexuella matris samt hennes vidareutveckling av
Louis Althussers interpellationsbegrepp visade jag att den kuslighet
Rydberg frammanar är starkt knuten till föreställningar om femininitet.
Carinas misslyckade försök att ta plats som kvinnligt skrivande subjekt i en
patriarkal kultur leder henne till ständiga upprepningar. Den gotiska
labyrinten för henne ständigt tillbaka till samma slags platser och samma
sorts otillfredsställande relationer, vilket för läsaren innebär en berättelse
som inte bara saknar ”ett lyckligt slut” – den har inget egentligt slut över
huvud taget.
Avhandlingens sista analyskapitel – ”På gränsen” – fokuserade de
olika typer av gränsöverskridande som präglar romanerna. Carinas
reflektion om att hennes liv är som H. C. Andersens ”Den lilla sjöjungfrun”
berättad baklänges utgjorde utgångspunkten för ett längre resonemang om
den kvinnliga författaren som monstrum. Kelly Hurleys utveckling av
begreppet abhuman, tillsammans med Gilbert och Gubars resonemang om
en viktoriansk, dikotom femininitet från The Madwoman in the Attic,
ledde mig till att förstå den omvända sjöjungfrusagan som ett uttryck för
Carinas skräckblandade förtjusning inför att acceptera den kvinnliga
författarens monstrositet, liksom hennes ensamhet. Jag utredde sedan
kopplingen mellan våld, underkastelse och sex, vilken löper som en röd
tråd i båda romanerna. Den gotiska litteraturen (liksom den gotiska
subkulturen) har många kopplingar till BDSM-praktik och -estetik, och jag
argumenterade därför för att Rydbergs många referenser till sex med
tydliga maktförskjutningar i sig utgör ett slags gotiska anspelningar. Det
stigma som häftar vid BDSM i allmänhet resulterar i att Carinas
masochistiska läggning gör henne abnorm också de gånger hon faktiskt
lyckas i föresatsen med att väcka begär hos män.
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Från sexualitet gick jag sedan vidare till att fokusera Carinas
onaturliga och okvinnliga kropp som ett exempel på gränsöverskridande.
Här visade jag på likheten mellan Carinas relation till reproduktion och
den historiska synen på kvinnliga författares skapande som en monstruös
parallell till barnafödande genom att lyfta in feministiska läsningar av
Mary Shelleys gotiska klassiker Frankenstein. Kapitlet avslutades med en
diskussion kring hur själva narrativet överskrider förväntningar på hur en
berättelse ”bör se ut”. Carinas strävan efter harmoni mellan sina båda jag
– författaren och kvinnan – leder henne att söka underliggande mönster
och förklaringar i det som händer henne. I detta sökande finns en tudelad
förhoppning; dels om att narrativiteten ska visa sig ha en övernaturlig
makt över livet och på så sätt begripliggöra det, dels om att hon som
författare ska kunna ta kontroll över livet genom att skriva det. Ingetdera
visar sig dock vara en fungerande strategi. Carina tvingas inse att livet ”är
en serie osammanhängande och av varandra oavhängiga skeenden”, inte
något som följer en på förhand uttänkt plan.453 Följaktligen kan ingen av
romanerna avslutas på något tillfredställande sätt. Det Carina däremot inte
medvetandegör är det historiska minne hon själv är en bärare av, ett minne
som återupprepar att en kvinna som skriver är en abnormitet.

Gemensamma frågor
I denna studie har Den högsta kasten och Djävulsformeln genomgående
behandlats som en litterär diptyk, vars två kompletterande delar belyser
gestalten Carina från skilda håll. På ett liknande sätt kan de ”som om”läsningar av romanerna som presenterats i avhandlingen sägas visa två
olika bilder av verk och romangestalt. Dessa två bilder har som väntat skilt
sig åt på en mängd punkter, men vissa frågor har varit gemensamma för
båda analyserna och jag vill nu ta ett helhetsgrepp om några av dem.
Eftersom mitt syfte har varit att undersöka vari Carinas obegriplighet
består så är dessa frågor förbundna med olika typer av obegriplighet (eller
otillräcklig grad av begriplighet).
O/begriplighet
Gotiken, med sitt intresse för terror, sublimitet, förfall och estetiserat
vansinne, tycks ha få beröringspunkter med autofiktionens introspektiva
experimenterande med språk, minne och jag-positionering, eller med
självbiografins retrospektiva identitetsnarrativ, explicita referentialitet
och autenticitetsanspråk. Den gotiska och den självbiografiska fiktionen
förenas dock i undersökandet av det mänskliga subjektet och den
453 Dj, s. 308.
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mänskliga subjektiviteten. Vad är det att vara människa, och var går
gränsen för det mänskliga subjektet? Båda frågorna hänger samman med
hur mening – och därmed begriplighet – skapas, upprätthålls och
överträds inom olika strukturer.
Den människa som inte uppfattas som begriplig riskerar, som jag
diskuterade i första kapitlet, sanktioner av varierande slag – från våld och
tvångsomhändertagande till osynliggörande, diskriminering och
förlöjligande. Dessa bestraffningar – varav vissa är förankrade i och
reglerade av samhället (tvångsomhändertagande), andra befinner sig i
direkt opposition mot samhällets lagar och regler (korrektionsvåld), och
åter andra befinner sig någonstans mittemellan (osynliggörande,
förlöjligande) – legitimeras av utövarna genom att de individer som klassas
som obegripliga och/eller omöjliga i den sociala diskursen får sitt
personskap ifrågasatt.
I de debatter som uppstod kring Rydbergs två romaner ägnades stor
möda åt att försöka utröna vems identitet som beskrevs: den faktiska
Carina Rydbergs eller ett fiktivt alter egos. En betydande del av den
frustration som uttrycktes hade sin grund i att den framskrivna identiteten
över huvud taget inte uppfattades som tillräckligt begriplig. Carinas
personskap är instabilt, hennes kropp och könstillhörighet är föränderliga
och motsägelsefulla, och de identitetsnarrativ som konstrueras är
kulturellt oacceptabla. Det sammantagna resultatet är alltså en identitet
som på flera plan kraftigt bryter mot normer för vad en identitet är och hur
den bör presenteras.
Såväl Den högsta kasten som Djävulsformeln försöker etablera ett
självbiografiskt kontrakt med läsaren. Det självbiografiska kontraktet
uppmanar läsaren att värdera berättelsens struktur efter Carinas grad av
begriplighet och vice versa: Ju mer fragmentariskt eller obegripligt
narrativet upplevs vara, desto mindre acceptabel framstår Carinas
identitet. Accepterar man det självbiografiska kontraktet får detta också
konsekvenser för hur Rydbergs personskap ska bedömas; brister hos den
litterära gestalten kan överföras direkt till författaren.
Även läst med gotik som primär förebild är obegripligheten påtaglig,
om än snarare förlagd till Carinas omgivning och självuppfattning än
direkt anknuten till läsaren. Carinas sätt att tala om sig själv – som en
sjöjungfru som lever sin berättelse baklänges – visar hur onaturlig hon
uppfattar sig. Född död, med skrivandet som telekinetisk kraft och ett avtal
med djävulen i bakfickan påminner hon om en häxa eller en vampyr, vars
makt kostat henne själen. I hennes självutnämnda manhaftighet,
avvisande av moderskap och föraktfulla syn på kvinnor utmanar hon
gränsen mellan feminin och maskulin, samtidigt som hon vill bli sexuellt

161

dominerad av män och tidvis njuter av rollen som hotat kvinnligt objekt.
Medan Rydbergs skildring av Carina kan sägas vara gränsöverskridande är
Carinas identitet snarare gränsöverglidande. Författarens framställning av
gestalten gör henne omöjlig att kategorisera enligt gängse normer, men
inte för att Carina själv drivs av en upprorisk vilja att spränga dikotomier
och kategorier, utan för att hon ständigt glider undan alla ansatser att
slutgiltigt kategorisera henne. Inte ens hon själv lyckas, trots att hon
uppenbarligen försöker.
Som om inte det var nog att Carinas identitet kan betraktas som
obegriplig så är själva texten i vilken hon existerar i sig svår att förstå sig
på. Det kontrakt som läsaren erbjuds innehåller motstridiga och oförenliga
klausuler gällande sanning, autenticitet, realism, författarintention och
genrefärgade förväntningar rörande motiv, stil och handling. För att
återknyta till hur Gelder liknar genrer vid grannskap skulle man kunna
säga att Den högsta kasten och Djävulsformeln är bosatta på flera ställen
samtidigt. Rydberg ställer på så sätt inte bara föreställningar om
identitetskonstruktioner på huvudet, hon omintetgör också läsarens
eventuella förhoppningar på att litterära genrer ska fungera som stabila
och förutsägbara innehållsförteckningar. Rydberg bryter mot genrenormer
och könsstereotypa förväntningar om vartannat, hon gäckar alla
förväntningar om ett tillfredsställande avslut och hon ställer upp
motstridiga kontrakt som hon sedan själv bryter mot.
Kentaurer, ankharar och andra genrehybrider
I Rydbergs verk äger ett förhållandevis ovanligt möte rum mellan
självbiografiskt berättande och gotisk fiktion. Den självbiografiska
aspekten är tveklöst i överläge; det är den genre som är öppet artikulerad
och betonad i text såväl som paratext. Gotiken är mer outtalad, svår att få
syn på om man inte antingen zoomar ut tillräckligt för att kunna läsa de
enskilda verken som en helhet, eller zoomar in på enstaka motiv eller
tekniker. Kanske skulle man kunna tala om Rydbergs självbiografiska
projekt som en palimpsest; först när man skrapar bort den nästan
övertydliga självbiografiska läsanvisningen och på så sätt frigör sin blick
från yttre styrning kan ett annan, underliggande bild bli synlig. Den
strategi jag valde för att alls få syn på andra teman i romanerna har jag
kallat för ”som om”-läsning.
I denna avhandling har jag läst Den högsta kasten och
Djävulsformeln som om de vore självbiografiska respektive gotiska
romaner. De skulle likaväl kunna läsas i förhållande till den mångskiftande
samling av skönlitterära verk som fått beteckningen reselitteratur. Liksom
i fallet med självbiografiskt skrivande är reselitteraturen referentiell
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samtidigt som den fiktionaliserar.454 En sådan läsning skulle därför
troligen ha synliggjort Rydbergs strategier för att producera trovärdighet,
liksom hur hon samtidigt anpassar det förment självbiografiska till en
fiktiv form. Men en reselitterärt inspirerad ”som om”-läsning skulle
läsaren utan tvivel också särskilt ha uppmärksammat hur Rydberg gör
bruk av resans liminala platser – hotellrummet, transportmedlet,
stationen, et cetera – de topos där ett nytt paradigm gör sig redo att ersätta
ett gammalt och de sociokulturella spelreglerna därför är flytande och
förhandlingsbara. Att läsa med reseskildringen som fond skulle
förmodligen också satt stockholmsskildringarna i ett nytt ljus. I sin
recension av Djävulsformeln skriver Jonas Thente: ”Man kan bara hoppas
att den här studien i nutidsmänniskans seder och bruk överlever det ytliga
intressets änglamakerskor”.455 I Thentes formulering kan en hänsyftning
på antropologiska eller autoetnografiska studier utläsas. En läsning ”som
om” reseskildring kunde har öppnat såväl Den högsta kasten som
Djävulsformeln för en tolkning där det förmodat välkända samtidigt
gjordes universellt och främmande genom att det betraktas med den
erfarna nomadens blick.456
Likheterna mellan de två läsningar jag genomfört visar även på vad
som kan tänkas vara oavhängigt genrekonventioner och genrebundna
förväntningar hos läsaren; vad som är synligt vilken lins man än tittar
igenom. Oavsett om Rydbergs romaner läses ”som om” självbiografi, gotik,
reseskildring eller någon annan genre är jag till exempel övertygad om att
läsaren uppmärksammar Carinas olustiga förhållande till sin egen
kvinnlighet, liksom den ansvars- och skuldtematik som genomsyrar
hennes berättelse. Att successivt lägga flera ”som om”-läsningar av samma
text intill varandra kan användas som metod för att upptäcka centrala
teman och konflikter i texter som är svåra att kategorisera eller få grepp
om. Metoden skulle dessutom kunna användas för en ökad förståelse för
genreförväntningars inverkan på texttolkning. Trots att (post-)
modernitetens höga litteratur tycks ha ansträngt sig för att upphäva eller
åtminstone komplicera förväntningarna på stabila genrekontrakt verkar
genrernas egna minnen tillräckligt livskraftiga och läsartillvända för att
fortfarande spela en avgörande roll på den litterära marknaden.
Efter de dubbla läsningar av Den högsta kasten och Djävulsformeln
som presenterats i avhandlingen, uppstår ofrånkomligen frågan: Kan man
förena dessa två tolkningar, det vill säga läsa verken ”som om”
454 Arne Melberg, Resa och skriva. En guide till den moderna reselitteraturen, Göteborg:
Daidalos, 2006, s. 15ff., 118.
455 Thente, ”En modig roman” (min kursivering).
456 En annan tänkbar strategi hade varit att läsa Rydberg i relation till kriminallitteratur;
framför allt Djävulsformeln bär drag av deckare. Detta drag uppmärksammas också av
Forssberg, s. 23.
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självbiografiska gotiska romaner, gotiskt jagberättande, autofiktiv gotik
eller någon annan kombinerad genreformulering? Rent teoretiskt är det
naturligtvis möjligt för en författare att formulera ett sådant kontrakt och
med hjälp av paratexten försöka förbereda och uppmuntra läsaren att möta
texten just så. De potentiella svårigheterna för att ett sådant förfarande
skulle resultera i en, åtminstone utifrån författarens intention, ”lyckad”
läsning är dock flera. För det första kan en sådan genrehybrid inte sägas
vara etablerad – läsaren har troligtvis ingen eller liten erfarenhet av denna
specifika blandning. Läsarens förväntningshorisont blir därför mycket
begränsad, och risken för att det estetiska avstånd Jauss talar om blir
oöverkomligt är stor.457 För det andra innehåller hybriden redan en
problematisk hybrid, det vill säga självbiografisk fiktion. Som
litteraturhistorien visar har berättelser som sammanför det självupplevda
med det påhittade ofta uppfattats som provocerande, moraliskt tveksamma eller helt enkelt svåra att bedöma. Det är en inställning som till stor
del lever kvar, även om samtidsvågen av dokusåpor, true crimefilmatiseringar, biografiska filmer och sociala medier möjligen gjort oss
mer vana vid att möta ”verklighet” som förmedlats, vinklats, förskönats
och (åter)berättats på många olika sätt. För det tredje är ju kontraktet inte
på något sätt bindande för läsaren, något som utreddes utförligt i kapitel 1.
Författaren (och förlaget) kan inte göra mer än att försöka leda läsaren i en
viss riktning, när allt kommer omkring har läsaren ändå möjlighet att välja
en annan strategi i läsningen.
Kan man då tänka sig ett scenario där läsaren väljer strategin att läsa
just ”som om” självbiografisk gotik? Återigen aktualiseras det faktum att
någon sådan genrehybrid inte är etablerad som egen kategori; läsaren
känner inte igen ankharen just som en sådan, för att återknyta till
resonemanget i kapitel 1. Om ingen sådan intention anges i paratexten
krävs det därför att läsaren på egen hand kommer på tanken och
formulerar möjligheten till en sådan korsbefruktning. Det i sin tur
förutsätter att läsaren har kännedom om såväl gotikens som om den
självbiografiska romanens genregrammatik, och at hen dessutom kan hitta
ett sätt att förena dem. Resultatet kan framstå som tämligen märkligt, för
att inte säga groteskt. Hur många olika genrer kan förenas i samma läsning
innan sammanslagningen börjar påminna om Frankensteins monster?
Hur många kategorier är det möjligt för en text att befinna sig mellan
samtidigt? Kelly Hurley skriver att
the sensation of uncanniness is a symptomatic response to liminal
phenomena, which confound and exceed the classificatory systems designed
457 Jauss, s. 25. Det estetiska avståndet diskuteras mer utförligt i inledningskapitlet.
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to contain matter. The anomaly has no ”proper” form; by crossing the
borders that separate one category from another, by occupying two
categories at once, the anomaly defamiliarizes both.458

Hurley talar här visserligen om hur gotiken kombinerar det som vanligen
uppfattas som motsatser – det levande och det döda, djuret och
människan, mannen och kvinnan – för att skapa monster, men jag menar
att resonemanget är applicerbart även på genrehybrider.459
Att läsa Den högsta kasten och Djävulsformeln som om de vore
självbiografisk gotik skulle kunna få konsekvensen att såväl den
självbiografiska romanen som den gotiska traditionen förfrämligas för
läsaren. Men därtill kan också läggas ett slags litterär Unheimlichkeit,
grundat i destabiliseringen av hela det genresystem med hjälp av vilket
läsaren kategoriserar och bemöter litteratur. Här får man nog hålla med
Jentsch snarare än Freud om vad som utgör grunden för das Unheimliche
– det är just den intellektuella osäkerheten som leder till oro. 460 Eftersom
genresystemet riskerar att framstå som inte bara flexibelt utan fullständigt
arbiträrt fråntas läsarens förvärvade kompetens en stor del av sitt värde
och litteraturen riskerar att drabbas av genremässig minnesförlust. Om
man tänker sig genretillhörighet och genreutveckling som en relationell,
dubbelverkande process, innebär det att innovation, uppror och
experiment kan påverka förståelsen av verk som tidigare ansetts ”stabila”.
I linje med Gelders metafor om genre som ett grannskap kan man, något
tillspetsat, säga att tillräckligt stora omvälvningar i en genre skulle kunna
driva även de mest rotade invånarna från hus och hem. 461 Om en genre
förändras till den grad att de verk som ansetts genrekonstituerade plötsligt
har svårt att smälta in i kvarteret kan man fråga sig om det alls är samma
genre längre.
Endast de genrehybrider som blir så framgångsrika att de känns
igen just som en ankhare kommer att uppfattas som begripliga och därmed
omforma läsarens förväntningshorisont. Först när en genre etablerats kan
den därför sägas bli verkningsfull att använda i ”som om”-läsning. Den
självbiografiska romanen i sin nutida skepnad tycks vara på god väg att bli
igenkännlig, även om dess form kan uppfattas som grotesk. När Arne
Melberg kommenterar svårigheten att genrebestämma Karl Ove
Knausgårds självbiografiska romansvit Min kamp dyker det upp just ett
hybridmonster, välkänt från antikens myter, som metafor för verket:

458 Hurley, s. 40.
459 Även Forssberg berör i korthet genreöverskridande som en möjlig grogrund för kuslighet,
men utan att vidare utveckla resonemanget, s. 23.
460 Jentsch, “On the Psychology of the Uncanny”.
461 Gelder, s. 29.
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Hva skal vi så kalle Min kamp? Hvordan beskriver, analyserer og kritiserer
man romanen? Det er interessant når Kjærstad påpeker at «Karl Ove» blir
en litterær skikkelse og hele fortellingen dermed er «en slags hyperfiksjon,
200 prosent fiksjon». Poenget er at Knausgård går ut over fiksjonen og
dermed nærmer seg en litterær form som vi ikke har noe godt navn på. Han
har skapt en litterær kentaur: En romankropp med et biografisk hode som
likevel er en helhet og ingen kunstig blanding. Og Knausgård er som sagt
ikke alene: I dag domineres litteraturen av ‘blandingsformer’. Kritikerne
tenker tradisjonelt og spør seg: Er dette en roman? Er det fiksjon? Eller er
det sakprosa! Eller hva? Mens litteraturen blander og gir...462

Melberg ringar här in hybriditeten i Knausgårds text utan att det
spiller över på Knausgård själv, Min kamps självbiografiska innehåll till
trots. Det är romanprojektet som är kentauren, inte vare sig författaren
Karl Ove Knausgård eller den litterära huvudpersonen med samma namn.
Liksom janusansiktet och ankharen i kapitel 1, erbjuder kentaurmetaforen
en möjlighet för den presumtiva läsaren att fokusera den ena eller den
andra aspekten i det hopförda motsatsparet, men dessutom att ta in bilden
som en helhet; att se hybriditeten som själva essensen i liknelsen, vilket
också är Melbergs poäng. Myternas och sagornas korsningar av människa
och djur är tacksamma bilder att använda för att illustrera gränsöverskridande litteratur eftersom de i egenskap av redan välbekanta
hybrider öppnar en kognitiv genväg: Tack vare att kentauren, sin
monstrositet till trots, är allmänt känd och begriplig för oss kan vi använda
den som förebild för hur vi kan begripliggöra också verk som Knausgårds.
Melbergs påpekande att Knausgård inte är ensam är dock
avgörande. Till skillnad från Rydberg, som 1997 framstod som obegriplig i
sin samtid, finns idag många verksamma författare som experimenterar
med vad Melberg kallar ”blandingsformer”. Utbudet ger både möjlighet till
jämförelser mellan verk och att läsaren kan bredda sin erfarenhet och på
så sätt vidga förväntningshorisonten. Den nutida självbiografiska
romanens ankhare kan sägas ha börjat hitta ett slags form och därmed bli
möjlig att känna igen. Det innebär inte att friktionen mellan liv och dikt
plötsligt blir oproblematisk eller slutar provocera. Däremot blir den mer
och mer begriplig och möjlig att förbereda sig på som läsare, åtminstone
tills nästa gång någon ändrar spelreglerna igen.
Liksom enskilda verk kan begripliggöras genom att situeras i en
genregemenskap skapas och begripliggörs subjektet genom att ingå
relationer med andra. Av det följer att det ensamma subjektet löper risk att
462 Arne Melberg, “Vi mangler ord”, Aftenposten, 15/1 2010 (min kursivering). Melberg har
lånat kentauren från filosofen Peter Sloterdijk, som i Der Denker auf der Bühne.
Nietzsches Materialismus (1986) beskriver Nietzsches skrivande som just kentauriskt. Se
Arne Melberg, ”På spaning efter en okänd genre”, i Genrer och genreproblem. Teoretiska
och historiska problem, Beata Agrell och Ingela Nilsson (red.), Göteborg: Daidalos, 2003,
s. 459.
166

uppfattas som obegripligt, en omständighet som är centralt för förståelsen
av Carinas problematik.
Subjektet och ensamheten
”En människa som inte ingår relationer med andra är inte ens ensam – hon
är ingen”, skriver Nina Björk i sin avhandling Fria själar.463 Människors
personliga historier – våra livsnarrativ – är också ofta uppbyggda kring
relationer. Inte nog med att vår förståelse av tillvaron och tingen
förutsätter ett språk som är relationellt uppbyggt och som också är ett
resultat av mänskliga relationer i bemärkelsen kommunikation och
kontakt, vi behöver också andra människor för att bli begripliga för oss
själva. Förekomsten av och medvetandet om ”den andra” – ett ”du”, och
också ett ”hon”, ”han” eller ”hen” – är en förutsättning för att vi ska
utveckla ett eget jag.
Subjektet berättar sin historia i mångt och mycket utifrån de
personer som omgett det, Föräldrar, den första förälskelsen, viktiga
vänner, kärlekspartners och barn: Om alla dessa personer (och många fler)
berättar vi om när vi egentligen ”bara” ska tala om oss själva. 464 Carinas
identitetsnarrativ är på så vis något av en anti-berättelse – den handlar inte
om relationer så mycket som om att bli avvisad och nekad kontakt.465 Hela
sitt liv, från barndomens smärtsamma upplevelser av att bli bortvald
(bland annat i leken Ryska posten och av kompisen Anette Paskell) till den
vuxna Carinas misslyckade försök att bli älskad, har hon varit en person
som inte hör ihop med någon, en som alltid ”tillhör en annan kast” oavsett
vilket sammanhang hon befinner sig i.466
Carinas historia är på så sätt dubbelt fragmentarisk: Den trasas
sönder av korta ögonblicksbilder från det förflutna och den handlar nästan
uteslutande om misslyckade försök att relatera till andra människor.
Medan författaren Carina letar efter och försöker formulera ett begripligt
identitetsnarrativ för att slippa skriva använder författaren Rydberg
hennes sökande för att utforska möjliga sätt att skriva en anti-berättelse.
Carinas oförmåga att skapa och behålla relationer till andra är en aspekt av
anti-berättande – det gör hennes berättelse full av tomrum där man skulle
förvänta sig att finna andra människor.
Ensamheten får dock olika betydelser beroende på vilken genre man
läser verken mot, i synnerhet om man använder rumsmetaforik i analysen.
463 Nina Björk, Fria själar. Ideologi och verklighet hos Locke, Mill och Benedictsson,
Stockholm: Wahlström och Widstrand, 2008, s. 194.
464 Eakin, 2004, s. 8.
465 Självklart kan också ett avvisande ses som ett slags relation, men det rör sig i så fall om
en snabbt övergående koppling mellan två människor, inte om ett mer varaktigt band.
466 Dhk, s. 27.
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Rättssalen är inte bara en fysisk plats, det är också ett relationellt rum. För
att rättegångsakten ska kunna genomföras måste det finnas flera personer
i rummet. Rättegången är en dialog, ett gemensamt åtagande som syftar
till återställandet av ordning. Föreställningarna om hur denna ordning helt
ska vara utformad må skilja sig åt mellan personerna i rummet, men de är
ändå förenade i samma projekt. När rättssalen vävs in som ett
underliggande tema och mönster i självbiografisk skönlitteratur får
författaren befolka rummet med textuella avatarer. Inte sällan appelleras
särskilda personer som vore de vittnen, åklagare eller anklagade, och
författarens relationer avspeglas i rättegångens persongalleri. I Rydbergs
rättssal är det däremot påfallande tomt – också här gör ensamheten
avtryck och tvingar fram avsteg från det förväntade. Här finns egentligen
bara Carina och läsaren, inbegripna i sin hela-havet-stormar-lek.
Labyrinten är däremot, till skillnad från rättssalen, en plats som till
sin natur är präglad av ensamhet. Theseus måste ensam bege sig in i
labyrinten på Kreta för att konfrontera minotauren, och de kvinnliga
gotiska huvudpersonerna är oftast ensamma i flykten genom slott och
klosterkomplex. Labyrinternas hjältar och hjältinnor är utelämnade åt sig
själva på sina irrfärder i gångarna; de må möta andra i labyrinten, vänner
såväl som fiender, men till syvende och sist är labyrintens utmaning och
uppmaning riktad till den enskilde. En gotiskt inspirerad läsning av Den
högsta kasten och Djävulsformeln tycks vid första anblick självklart landa
i att Carina är ett slags uppdaterad gotisk hjältinna, formad av de sena
1990-talets feministiska tredje våg och av en kultur besatt av det
individuella projektet. En noggrannare undersökning visar istället att
Carina är hjältinnans motsats. Hon är monstret som hotar både män och
kvinnor, patriarkat såväl som radikalfeminister, hjältar likaväl som
skurkar. I hennes gestalt överskrids de flesta grundläggande binära par:
levande och död, man och kvinna, passiv och aktiv, offer och förövare, ond
och god. Monstrets ensamhet är både hjärtskärande och ofrånkomlig, men
den är inte utan fördelar. I överskridandet finns också frihet. Som Carina
själv säger: ”under de stunder i mitt liv då jag varit som lyckligast, har jag
alltid varit ensam”.467
Att vara levande död
Rydberg ställer gång på gång upp livet och författarskapet som varandras
absoluta motsatser, som när Carina i Den högsta kasten bittert
konstaterar: ”Det är litteraturen som förstör mitt liv. Det förbannade
skrivandet.”468 Om livet är skrivandets motsats föds den blivande
författaren inte till livet utan till döden, och blir så att säga en levande död.
467 Dj, s. 199.
468 Dhk, s. 326.
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Den slutsatsen är också underförstådd när Carina fastslår att ”[j]ust nu gör
jag ingenting annat än misstag. Det är så med en författare som inte kan
skriva. Hon försöker leva istället och det går naturligtvis åt helvete. Jag
borde skriva istället. Jag borde sluta leva.”469 Försöken att skaffa sig ett
liv går dåligt eftersom författaridentiteten vägrar bli förnekad – en
författare som inte kan skriva är fortfarande en författare.
I kapitel fyra analyserade jag hur Rydberg drar paralleller mellan sitt
skrivande och en förvriden graviditet/förlossning. Den verkliga graviditet
som slutar i missfall beskrivs som ett gift, istället är boken hon skriver på
hennes riktiga ”barn”. Båda romanerna bär ett starkt drag av metafiktion,
såtillvida att de delvis handlar om sin egen tillblivelse. Carina föder därmed
så att säga sig själv: likt M.C. Eschers litografi ”Zeichnende Hände”
frambringar skapelse och skapare varandra symbiotiskt, och är dessutom
intill förväxling lika.470 Liv och död, författare och litterär gestalt,
verklighet och textvärld byter plats med varandra eller förvandlas till sina
motsatser.
Djävulsformelns motsättning mellan författarskap och liv uttrycks
kanske allra tydligast samma kväll som Ernst och Carinas första erotiska
möte äger rum:
”Jag tänker skriva en självbiografisk kärleksroman”, säger Ernst.
”Det skulle förvåna mig om inte den här kvällen kom med.”
Jag ler och säger något om att det får vi ju verkligen hoppas, men i
själva verket är det dessa ord jag fruktar mest: bekräftelsen på att vi inte är
något annat än varandras arbetsmaterial, och det finns en skoningslöshet i
det som jag varit medveten om ända sedan Helsingforsresan kom på tal –
en skoningslöshet jag känner väl. Det gör inte han. Men nu vill han
förvandla ett kärleksmöte till text innan det ens ägt rum. Det är den ultimata
perversionen. Det är konstnärskapets förbannelse. Det finns inget liv i detta.
Det finns bara död.471

Att Carina i Djävulsformeln hävdar att hon föddes död får här alltså
ytterligare en förklaring. Det skrivna är dött, antingen för att det aldrig
varit levande från första början eller för att själva akten att nedteckna något
innebär att samtidigt döda det. Som varande en självframskriven
romangestalt är hon därmed också död i samma ögonblick som hon ”föds”
på sidan. I The Madwoman in the Attic reflekterar Gilbert och Gubar över
hur författare kan sägas döda det beskrivna samtidigt som det får liv:

469 Dhk, s. 261 (min kursivering).
470 ”Händer som tecknar”.
471 Dj, s. 90.
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in the same way an author both generates and imprisons his fictive
creatures, he silences them by depriving them of autonomy […] even as he
gives them life. He silences them and, as Keats’s “Ode on a Grecian Urn”
suggests, he stills them, or – embedding them in the marble of his art – kills
them.472

Att skriva sig själv skulle då kunna sägas innebära ett slags jagets
förstelning eller till och med död.
Gilbert och Gubar fortsätter sitt resonemang med att, utifrån
Wolfgang Lederer, konstatera att kvinnan genom historien gjort sitt bästa
för att ”’kill’ herself into art”, alltså passivisera, anpassa och försköna sig
själv för att behaga män till den grad att hon i det närmaste förvandlas till
ett livlöst konstföremål.473 Att sluta skriva (sig själv) skulle därför inte vara
någon säker räddning för Carina, som själv associerar kvinnlighet med
utseende och gester, saker som kan härmas och användas som en
förklädnad. Den kvinnlighet hon förmår erövra är alltid något av ett
skådespel, vilket hon också delvis är medveten om. På ett hotellrum i
Indien ser hon musikvideon till ”No More ’I Love You’s’”, i vilken Annie
Lennox omges av dragqueens i ballerinakostymer. Carina blir illa berörd
av dem och uppfattar deras blickar som hånfulla och ironiska.
Omöjligt att avgöra varför jag finner deras närvaro i den här videon så
oroande. Det är inte meningen att man ska tro att de är kvinnor på riktigt;
tvärtom är det en medveten parodi och kanske är det mig de hånar, kanske
är det min spelade kvinnlighet de vill åt.474

Den självklara, autentiska kvinnlighet som Carina upplever att andra
kvinnor besitter måste hon nöja sig med att imitera så gott hon kan. Men
könets teater har ett högt pris: ”Jag spelar denna kvinna. Jag har förlorat
mig själv”, tänker hon.475 Det egna jagets död är förutsättningen för att
kunna framföra rollen som kvinna tillräckligt väl. På så vis innebär också
kvinnolivet en tillvaro som levande död.

472 Gilbert och Gubar, 2000, s. 14.
473 Ibid., s. 14.
474 Dhk, s. 142.
475 Ibid., s. 95.
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En begriplig obegriplighet: Kvinnlighet och författarskap
i en litteraturhistorisk kontext
Utifrån stora delar av de föregående romananalyserna skulle man kunna
dra slutsatsen att Carina helt enkelt inte kan begripliggöras. Det var också
länge den uppfattning jag själv hade under arbetet med texterna. Men
utgångspunkten för min användning och förståelse av begreppet
begriplighet är att det är avhängigt sin omgivning: tinget får sin mening i
förhållande till andra ting, liksom händelser, känslor och subjekt görs
begripliga genom att jämföras med och relateras till andra. Härav följer att
kontexten är avgörande för vad och vem som klassas som begriplig
respektive obegriplig. I kapitel två visade jag hur Rydberg, med villigt
bistånd av förlag och kritiker, avsiktligt placerade sig i en manlig litterär
tradition. När Carina följaktligen, av sig själv såväl som andra i och utanför
texten, situeras i en litteraturhistorisk kontext som varken vill se eller
erkänna könsdikotomins strängt normerande mekanismer görs hon
ofelbart till något obegripligt, bristande, dubbeltydigt och i förlängningen
abnormt. De författare Rydberg och Carina jämförs med – Strindberg,
Bergman, Hemingway, Lindqvist – behövde aldrig legitimera eller tvivla
på sitt författarskap på grundval av sin könstillhörighet.476 Författarskapet
var ett val och ett kall som de inte behövde rättfärdiga av könsliga
anledningar, de uppfattades (och uppfattas fortfarande) helt enkelt som
stora författare. De normer som tenderar att automatiskt könskoda
författarrollen som maskulin tillåter än i dag den manliga författaren att
inta rollen som ett förment universellt skrivande subjekt, medan den
skrivande kvinnan i hög grad tvingas utstå det särskiljande prefixet
”kvinnlig” framför sin yrkestitel. När Carina placeras i efterföljden av en
rad ”universella” författarskap, trots att hon uttrycker en tvetydig,
konfliktfylld femininitet och ett heterosexuellt begär riktat mot män, blir
hon således ofrånkomligen avvikande.
Eftersom det inte gick att få grepp om Carina i den omgivning hon
befann sig i blev det till sist nödvändigt att placera henne i ett sammanhang
som inte automatiskt bekräftade hennes egen upplevelse av att vara
annorlunda. Konflikten mellan kvinnlighet och konstnärskap är den
grundläggande problematiken för Carina, och jag har därför valt att som
avslutning lyfta in henne i en litteraturhistorisk kontext som specifikt
fokuserar denna problematik. I de feministiska litteraturhistorieskrivningarna No Man’s Land och Madwoman in the Attic visar
Gilbert och Gubar att konflikten mellan kvinnlighet och författarskap varit
central för kvinnliga författare i västvärlden under de två senaste
476 Därmed inte sagt att manliga författare inte kan känna ångest och tvivel i relation till sitt
skrivande. Dessa känslor är dock, vill jag påstå, inte på samma sätt grundade i
könsidentitet och könsbundna förväntningar.
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århundradena, och den svenska litteraturhistorien följer i stora drag de
huvudlinjer som de drar upp. De stora samhällsomvälvande förändringar,
inklusive kvinnlig frigörelse, som ägde rum i Skandinavien under perioden
för det moderna genombrottet fick många kvinnliga författare att gestalta
friktionen mellan femininitet och skapande i skönlitterära verk. 477 I
samband med 1970-talets politiska kvinnorörelse återaktualiserades
motsättningen mellan författarroll och kvinnoroll av flertalet kvinnliga
författare, och den självbiografiska berättelsens sprängkraft användes som
medel i den kamp som fördes under parollen ”det personliga är politiskt”.
Även efter millennieskiftet har kvinnliga författare fortsatt att utforska och
brottas med den inre konflikt som uppstår när författarroll och kvinnoroll
hamnar på kollisionskurs med varandra. Följande avsnitt, i vilket Rydberg
sätts i dialog med några svenska kvinnliga författare från 1880-talet till
idag, kan läsas som embryot till ytterligare en strategisk läsning: ”som om
kvinnligt jagberättande”.
Att vara kvinna
För Victoria Benedictsson, som idag allmänt anses vara en av det moderna
genombrottets främsta författare, var kvinnofrågor och äktenskapskritik
två huvudteman i skrivandet. I Benedictssons novell ”Ur mörkret” får
berättarjaget Ninas livshistoria teckna bilden av hur det kvinnliga
subjektet omöjliggörs genom patriarkalt förtryck. 478 Det moderlösa och
ensamma barnet Nina koncentrerar all sin kärlek och uppmärksamhet på
sin far, och han möter henne med uppskattning så länge de båda kan låtsas
att hon inte är flicka. Hon förstår redan vid sex eller sju års ålder att hennes
könstillhörighet är ett problem, en skam, ett tillkortakommande.
Tillsammans försöker far och dotter att låtsas att hon är pojke. De spelade
en ”komedi”, säger Nina ironiskt, och beskriver hur hon på alla upptänkliga
sätt maskerade sitt kön med pojkaktigt beteende för att inte fadern skulle
stöta bort henne. Denna strategi visar sig naturligtvis vara ohållbar i
längden – när Nina vid en ridtur tvekar inför att hoppa över en bred kanal
raseras den nogsamt upprättade fasaden och faderns gillande vänds i
förakt.
Nina förstår att föraktet egentligen inte är riktat mot hennes rädsla
utan mot det faktum att hon är någon som har rätt att vara rädd, som
förväntas vara passiv och svag: en flicka. Hennes far överger henne således
477 För en fördjupning i svenska kvinnliga författares villkor under 1880-talet, se Eva
Heggestad, Fången och fri. 1880-talets svenska kvinnliga författare om hemmet,
yrkeslivet och konstnärskapet, Uppsala: Avd. för litteratursociologi vid
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala Univ., 1991.
478 Victoria Benedictsson, ”Ur mörkret”, i Synd. Noveller från kvinnornas moderna
genombrott, Birgitta Ney (red.), Stockholm: Ordfront, 1999. Novellen utgavs postumt,
men skrevs kort innan Benedictssons självmord 1888, se Björk, s. 263.
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på grund av vad hon är, inte på grund av något hon gjort. För flickor och
kvinnor är feghet ”en dygd”, konstaterar Nina. För att upprätthålla
könsdikotomi och -hierarki krävs inte bara att kvinnor tillskrivs
egenskaper som föraktas hos män, dessa oönskade egenskaper måste
dessutom upphöjas till specifikt kvinnliga förtjänster så att kvinnan själv
kan förmås att frivilligt acceptera eller till och med eftersträva sin
underordning. Men Nina vägrar göra detta. Genom sin far har hon lärt sig
att förakta kvinnor, hon har skolats in i ett patriarkalt seende:
Jag kom ut i världen och jag såg på kvinnorna just så, som min far hade lärt
mig. Min syn hade en onaturligt uppdriven skärpa; icke ett fel eller lyte
undgick mig. Det fega, det falska, det småsinta… alla små lumpna
egenskaper fann jag hos kvinnorna i så mycket högre grad än hos männen.
Jag var icke blind för männens fel; men i själva felen låg det som oftast något
av karaktär; det var icke det urvattnade, blodlösa intet, som hos
kvinnorna.479

Den patriarkala blicken är visserligen ”icke blind för männens fel”, men
den utgår från den misogyna logik som värderar kvinnors brister som
essentiella och könsbundna, medan männens eventuella tillkortakommanden är utslag av deras individuella karaktärer. På så vis blir till och
med upptäckten av fel hos en man ett bevis på hans status som autonomt,
unikt subjekt. För en kvinna är situationen den omvända – varje avsteg
från norm och konvenans tillskrivs hennes kön, den yttersta av brister. Så
görs kvinnor till ett homogent kollektiv och män till individuella subjekt.
Ebba Witt-Brattström understryker i sin analys av Benedictssons
text hur seende och blick är knutna till mäns makt över kvinnor. ”Att se är
faderns privilegium”, skriver Witt-Brattström, ”den skarpa fadersblicken”
är reserverad för just fäder, det vill säga män.480 Det är endast mannen som
kan se, som har ett intellekt, och som därmed kan vara ett subjekt. Nina
blir följaktligen omöjlig inför sig själv. En kvinna ”betraktas inte som en
individ; hon är bara en del av sitt kön”, men Nina vägrar acceptera den
ordningen.481 Hon vill både vara och bemötas som ett subjekt, hon vill vara
”bara Nina”, som Witt-Brattström uttrycker det.482 Detta ”bara” innebär
inte asexualitet eller könlöshet – Nina definierar sig tydligt som kvinna,
med heterosexuella begär – utan snarare att (liksom männen omkring
henne) få vara hela sig själv snarare än endast sitt kön.

479 Benedictsson, 1999, s. 254.
480 Witt-Brattström, s. 78, (kursivering i original).
481 Benedictsson, 1999, s. 254.
482 Witt-Brattström, s. 86 (kursivering i original).
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Nina finner sig således fångad mellan sin kvinnliga könstillhörighet
och en subjektivitet formad efter manlig förebild, eller som hon själv
uttrycker det: hon har ”en kvinnas nerver” men ”en mans ögon”.483 Dessa
två är oförenliga och leder därför, enligt Witt-Brattström, till ”en evig
kretsgång av självstympning”.484 Att se sig själv med fadersblicken är
detsamma som självhat och skam: ”Jag hade lärt mig se med min fars ögon,
jag såg från en mans ståndpunkt, vad det vill säga att vara kvinna - - vidrigt,
vidrigt, en enda olycka alltifrån födelsen!” 485 Det vore lätt att dra slutsatsen
att det är könet i sig som är skälet till Ninas olyckliga liv, att det att födas
till kvinna är synonymt med lidande och olycka. Nina säger själv: ”Att jag
är kvinna har varit mitt livs förbannelse.”486 En sådan deduktion vore dock
ett felslut. I utkanten av Ninas berättelse framlever andra kvinnor sina liv
utan att verka särskilt olyckliga. I synnerhet Ninas styvmor, som beskrivs
som det feminina idealet personifierat, uppvisar inga tecken på den
förtvivlade desperation som är styvdotterns lott. Åtminstone utifrån tycks
styvmodern lyckligen omedveten om såväl makens förakt som de
begränsningar som omgärdar henne. Det verkar alltså vara fullt möjligt att
samtidigt vara kvinna och tillfreds. Jag ansluter mig istället till WittBrattströms ståndpunkt att ”Ninas olycka är mindre att hon är kvinna än
att hon inte accepterar att vara ett underordnat objekt, att hon inte ger
avkall på sin rätt att tolka, penetrera, se.”487 Hennes ”livs förbannelse” är
att hennes inneboende känsla av ett ”jag” aldrig vare sig respekterats eller
uppskattats av någon annan människa, förutom den namnlöse man som
lyssnar till hennes berättelse.
Konflikten mellan subjektskap och kön som definierande livstrauma
känns igen från Rydbergs romaner, och likheterna mellan Carina och Nina
är många. Liksom hos Nina grundas hos Carina tidigt ett förakt för
kvinnor, även om det i hennes fall inte har lika tydlig grund. Feminina
kroppar väcker obehag hos henne redan som barn, och hon tycker illa om
kvinnlig beröring även sedan hon blivit vuxen. 488 Liksom Nina har hon en
blick som lätt upptäcker brister hos andra, särskilt hos kvinnorna i sin
omgivning, samtidigt som hon ibland också identifierar sig med dem eller
avundas dem. Mer än något annat är hon dock avståndstagande till andra
kvinnor. ”Så långt tillbaka jag kan minnas har jag förföljts av pladdriga
kvinnor som förstört livet för mig”, förklarar hon, och föraktet för feminint
483 Benedictsson, 1999, s. 257.
484 Witt-Brattström, s. 81.
485 Benedictsson, 1999, s. 253.
486 Ibid., s. 257.
487 Witt-Brattström, s. 79 (kursivering i original).
488 Dhk, s. 18.
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kodad kommunikation lyser igenom.489 ”Jag har aldrig tyckt om kvinnor”
konstaterar hon torrt på en annan sida, och reducerar därigenom alla
kvinnor till deras kön.490 Det tycks som om även Carina har utrustats med
patriarkatets skarpa blick, den som tvingar det kvinnliga subjektet in i en
”masochistisk cirkelgång”.491 I Benedictssons privata dagböcker framträder ett liknande avståndstagande: ”Jag tål icke qvinnor. Jag känner
ingenting af det de kalla blodsband. [---] Jag vet icke hvarför jag skall
känna detta förakt för mitt kön. Det är som om jag sjelf icke alls hörde dit.
Jag vämjes vid qvinnor.”492
Även i 1970-talets så kallade bekännelsevåg kan man hitta
själsfränder till Rydberg. I sin avhandling om Agneta Klingspors
författarskap beskriver Maria Jönsson hur berättarjaget i Inte skära, bara
rispa ”inte [är] intresserad av flickornas värld”, och exemplifierar med ett
citat vars andemening vid det här laget klingar välbekant:493
Jag kan inte prata med flickor. De ringer mig och jag känner mig besvärad.
De har ett obesvärat sätt att babbla på som inte jag klarar. Jag blir tillknäppt
och högdragen. En mask som inte vill öppna sig. Jag ska försöka bli mer
tillgänglig.494

Hos den tidiga Klingspor kan man se samma främlingskap inför andra
flickor som Carina vittnar om i scenerna från gymnastikens duschrum och
från skolårens försök att navigera femininitetens minfält. De ”pladdriga
kvinnor” Carina berättar om påminner starkt om Klingspors obesvärat
babbliga flickor, och den flickighet som förväntas komma naturligt vägrar
infinna sig för både Carina och Klingspors berättarjag.
Problematiserandet av och avståndstagandet från kollektiviserande
kvinnlig gemenskap är ett tema som visat sig vara livskraftigt även in i
Rydbergs samtid och fortsättningsvis. I Linda Skugges författarskap utgör
det en av grundpelarna. Skugge slog igenom som krönikör i Expressen
under 1990-talet och gjorde sin skönlitterära debut 1998 med Saker under
huden. Både i krönikorna och i stora delar av hennes skönlitterära
produktion använder Skugge sig själv som utgångspunkt, men hennes
självbiografiska berättande är koncentrerat till skildringar av
489 Dj, s. 106.
490 Ibid., s. 105.
491 Witt-Brattström, s. 81.
492 Victoria Benedictsson, Stora boken. Volym II. Dagbok 1884-1886, Lund: Bo Cavefors
Bokförlag, 1982, citerad i Björk, s. 188.
493 Maria Jönsson, Som en byracka. Självbiografi, estetik och politik i Agneta Klingspors
författarskap, Umeå: h:ström - Text & kultur, 2006, s. 104.
494 Agneta Klingspor, Inte skära, bara rispa. Kvinnodagbok 1962-1976, Stockholm: Prisma,
1977, citerad i Jönsson, s. 104.
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ungdomsåren. Många av hennes texter, journalistiska såväl som litterära,
behandlar en destruktiv, misogyn tjejkompiskultur där missunnsamhet
och statusbevakning bristfälligt döljs under beskäftiga ”tips” och
känslomässig utpressning.495 Inte heller för Skugge är kvinnlighet något
oproblematiskt eller självklart. I ungdomen blir tjejkompisarna vinnare i
det heterosexuella spelet. De åtrås och bekräftas ständigt som feminina
medan Linda inte räknas ens som fullvärdig deltagare:
Mirjam: Han är kär i Terese fattar du väl, allvarligt, du trodde väl inte att
han var kär i dig?
Jag: Nej såklart jag inte trodde att han var kär i mig.
[---]
Varför var det så självklart att inte vara kär i mig? att [sic] ingen blev kär
496
i mig? Jag kommer aldrig att kunna förstå eller acceptera det.

Skugges förklaring till varför hon alltid setts som apart bottnar i att hon är
motsatsen till föreställningen om den positivt ”misslyckade” femininiteten,
ett slags femininitet som kommer till uttryck hos till exempel Helen
Fieldings hjältinna Bridget Jones eller den engelska författarinnan Caitlin
Morans mediala persona. Den positivt misslyckade kvinnan har några
trivselkilon, är spontan, slarvig, och bryter sina nyttiga nyårslöften.
”Flickan som är född mager och alltid kommer en kvart för tidigt, hel och
ren med perfekta naglar – och paraply – är väldigt svår att tycka om. Det
är omöjligt att identifiera sig med henne.” konstaterar Skugge torrt. 497
Skugge misslyckas alltså med sin kvinnlighet på fel sätt både som tonåring
och som vuxen: hon är inte det minsta vimsig, charmig eller älskansvärd,
hon håller alla deadlines samtidigt som hon kommer ihåg matsäcken till
varenda friluftsdag, och hon vänder ryggen till den heterosexuella
matrisens begärslogik genom att låta konstnären Annika von Hausswolff
fotografera henne osminkad i underkläder utan smickrande ljussättning
och sedan låta publicera bilderna oretuscherade.
Skugge uppfattar sin kvinnlighet som så bristfällig att hon tidvis
tycker sig vara mer maskulin än feminin:
I Manchester tatuerade jag in Ingrunan på höger ringfinger. Jag valde
Ingrunan för att den representerar den manliga sexualiteten, men också
sädens kraft i bemärkelsen åkerns gröda. Den manliga energin betecknas av
495 Linda Skugge, Saker under huden, Stockholm: PAN/Norstedt, 1998; “Mina så kallade
tjejkompisar”, i Fittstim [1999], Linda Skugge, Belinda Olsson och Brita Zilg (red.),
Stockholm: Månpocket/Bokförlaget DN, 2000; Ett tal till min systers bröllop,
Stockholm: Piratförlaget, 2006; 40. Constant reader, Stockholm: Piratförlaget, 2014.
496 Skugge, 1998, s. 76.
497 Skugge, 2014, s. 30.
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den skapande kreativiteten, av riktandet av livsenergin, och för den aktiva,
initiativtagande principen i universum. Jag valde Ing eftersom jag är som
en man.498

Denna passage ligger i linje med hur Carina förklarar att den samhörighet
hon känner med män bottnar i att hon är ”manhaftig” och har en
osentimental syn på sex.499 I Carinas upptäckt att hennes författarskap
både möjliggör vänskap med män och omöjliggör (icke-destruktiva)
heterosexuella kärleksförhållanden kan man ana ett släktskap även med
den iakttagelse Nina gör i ”Ur mörkret”: ”Jag arbetade bland män och de
kallade mig könlös och hånade min kyla. Jag trodde nästan själv att jag var
ett neutrum, och även det var skam.” 500 Uttrycket ”neutrum” återfinns
även hos den med Benedictsson samtida Josefina Wettergrund:
"En konstnärinna, mitt barn", svarade Eberhard helt högviktigt, "är
aldrig någon dam, vore hon än så stor och verldsberömd."
"Inte ... och hvad är hon då?"
"Ett neutrum, söta du, hvarken mer eller mindre."501

Samma skam och skräck över att vara en omöjlig, obegriplig,
oönskad varelse, driver Carina till situationer där hon utsätts för övergrepp
och kränkningar. Genom andras destruktiva handlingar som interpellerar
henne specifikt som kvinna kan hon undkomma skammen att vara
neutrum, och den självförnekelse som skammen bär med sig. Men en
otillräcklig könsidentitet är mer än bara skam, det är obegriplighetens
grundbult. Butler skriver att ”’personer’ helt enkelt bara blir begripliga
genom att tilldelas genus i enlighet med igenkännliga mönster för
genusbegriplighet”.502 Redan som barn förstår Carina att rollen som offer
för sexuella övergrepp är ett effektivt sätt att bli tilldelad ett feminint
genus. Våldtäkt är det yttersta beviset på att en kvinna är så attraktiv, så
feminin, att mannen är beredd att använda våld och tvång för att göra
henne till sin.
I antologin Fittstim bekräftar Linda Skugges det sexuella
övergreppets funktion som femininitetsmarkör, men ur synvinkeln hos
den som aldrig blev utsatt. Skugge berättar om hur pojkarna började tafsa
på flickorna någon gång i sexan, och hur de flickor som blev utsatta

498 Skugge, 2014, s. 182.
499 Dhk, s. 138.
500 Benedictsson, 1999, s. 256.
501 Josefina Wettergrund, "Småstadsromantik", i Valda Berättelser. Ser. 4, Ur
anteckningsboken 1, Stockholm: Bonnier, 1888, s. 89.
502 Butler, 2007, s. 67f.
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visserligen protesterade men ändå verkade tycka om det, ”för att det
befäste deras status”.503 Den unga Linda avundas de andra flickorna:
Men det enda jag önskade var att bli tafsad på. Jag ville komma med i spelet,
bli tafsad på, men ingen ville tafsa på mig. Det sved att aldrig få den
bekräftelsen det innebar att få en tafs. Fick man aldrig en tafs var man lika
med ful och det fattade man väl själv att man aldrig skulle få en kille, man
var lika med en vråltönt. Ingen ville vara tönt. Ingen ville kanske ha tafs
heller, men hellre tafs än tönt.504

Tönt, neutrum, manhaftig – ord som placeras på flickor och kvinnor som
inte bedöms vara tillräckligt attraktiva, som gör dem till mellanting och
ingenting, som effektivt placerar dem utanför den heterosexuella
matrisens subjektsskapande ordning. Skugges återberättande av sin
barndoms möte med leken Ryska posten är, föga förvånande, så gott som
identisk med Rydbergs:
En kille sitter inlåst på toa medan en annan står utanför och frågar ’på den?
på den?’ men om utpekningen hamnar på mig så gills det inte och killen får
gå in på toa igen och så får de göra om allt. Och alla förstår varför. Utom
jag.505

I en essä beskriver Susan Stryker hur hon upplevde sig som en
medbrottsling i det ögonblick hennes partner fött barn och personalen
deklarerade ”det är en flicka”. Detta uttalande ser Stryker som det första
steget i en process som förvandlar kroppen till ett kulturellt begripligt
objekt som fungerar i en heterosexuell ekonomi. Denna omvandling är,
enligt Stryker, oupplösligt förenad med utvecklande av en identitet. 506 Det
nyfödda barnet har ingen möjlighet att samtycka till att bli tilldelad ett kön,
och Stryker reflekterar över det hon menar är en oundviklig våldshandling:
A gendering violence is the founding condition of human subjectivity;
having a gender is the tribal tattoo that makes one's personhood cognizable.
I stood for a moment between the pains of two violations, the mark of gender
and the unlivability of its absence. Could I say which one was worse? Or
could I only say which one I felt could best be survived?507

503 Skugge, 2000, s. 227.
504 Ibid., s. 227f. (Se även Skugge 2014, s. 144ff.)
505 Ibid., s. 225. Skugge refererade för övrigt uppskattande till Carina Rydberg i flertalet
krönikor under slutet av 1990-talet, se t.ex. Linda Skugge, Akta er killar här kommer gud
och hon är jävligt förbannad och andra texter, Stockholm: Piratförlaget, 2003, s. 22, 34.
506 Susan Stryker, “My Words to Victor Frankenstein above the Village of Chamonix:
Performing Transgender Rage”, i GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, nr. 1 1994,
s. 249.
507 Ibid., s. 250.
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Det ”gendering violence” Stryker syftar på i citatet är alltså den
könsbestämning som görs på det nyfödda barnet, men kunde lika gärna
användas för att förklara Rydbergs och Skugges förhållningssätt till
sexuella övergrepp. I deras texter är dessa övergrepp också ett slags
”könande” våldshandlingar – förnedrande att uthärda, outhärdliga att inte
drabbas av.
Redan i titeln på essän – “My Words to Victor Frankenstein above
the Village of Chamounix: Performing Transgender Rage” – pekar Stryker
på kopplingen mellan monstrositet och könsöverskridande identitet.
Stryker visar att fördomar om transpersoner påminner om avskyn inför
monster, men även hur den monstruösa identiteten kan fungera som ett
sätt att göra motstånd. Den möjligheten förkastar Carina, om hon ens är
medveten om den. Klingspors utforskande av grotesken, som enligt
Jönsson blir ”ett vapen mot den ordning som försöker tysta henne”
påminner däremot om Strykers sätt att ta makten över förtryckets språk. 508
Den groteska, kvinnliga kroppen, vilken ”bär med sig allt ’det låga’ som den
moderna kulturen förnekar: smuts, död och sex”, används som medel för
motstånd mot det system som klassar den som abjekt. 509 Jönsson menar
att ”Agneta Klingspors författarskap kan läsas som ett [...] försök att ’ge
svar på tal’, att besvara det kränkande språket med dess egna vapen”. 510
Klingspor kan därmed sägas ha hittat en strategi för att använda skrivandet
för att återupprätta kvinnan.
Att vara författare
Benedictsson skriver i dagboken: ”Jag är en qvinna. Men jag är författare;
är jag då icke också något af en man?”511 Björk menar att Benedictsson i sin
kamp för att frigöra sig från identiteten som kvinna och vinna en identitet
som författare och människa strävar efter att låta jaget och arbetet bli ett. 512
Detta nya, fria jag Benedictsson längtar efter är dock en fiktion, enligt
Björk: ”Det är ett omänskligt jag. Det är ett jag utan kropp.”513 I sina
dagböcker uttrycker Benedictsson en förhoppning om att arbetet,
skrivandet, ska bli en väg ur den könade struktur som förtrycker henne.
Enligt Björk ville Benedictsson besvara anropet från den liberala ideologi

508 Jönsson, s. 269.
509 Ibid.
510 Ibid., s. 271.
511 Victoria Benedictsson, Stora boken. Volym III. Dagbok 1886-1888, Lund: Bo Cavefors
Bokförlag, 1985, citerad i Björk, s. 261.
512 Björk, s. 214, 252.
513 Ibid., s. 209f.
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som utlovade en identitet fri från köns- och klassbundna förväntningar.
Björk skriver att
[d]et jag, den identitet, som Benedictsson sökte utplåna genom sitt arbete
är den förmoderna börds- och könsbestämda identiteten. Det jag, den
identitet, hon trodde sig kunna uppnå genom arbetet är en modern
prestationsidentitet, där frågan om varifrån du kommer är mindre viktig än
vem du kan bli.514

Genom arbete, och framför allt prestation, erbjöd den framväxande
liberalismen en möjlighet för kvinnan att bli ett fritt subjekt snarare än en
del av ett kollektiv. Men den liberala ideologins uppmuntrande lockrop
visade sig vara något av en fälla – Benedictsson upptäcker att det finns
”någonting yttre, någonting som i förväg utesluter kombinationen ’kvinna
och stor konstnär’. Det finns en tolkningsram hon inte är herre över.”515
Denna yttre tolkningsram blir till slut för svår att hävda sig mot för den
enskilda individen. Björk menar att Benedictssons individualism och
investering i den liberala ideologin utgjorde själva grunden i hennes
författarskap, vilket i sin tur gjorde det omöjligt för henne att identifiera
sig med ett (kvinnligt) kollektiv. För henne innebar ett uppgående i
kollektivet en förlust av autonomi, makt och ansvar. 516 Konflikten mellan
liberalismens löften och samhällets verklighet ledde emellertid
Benedictsson in i en återvändsgränd varifrån ingen flyktväg fanns utom
döden.517
Linda Skugge berör samma liberala konflikt, men i en nyliberal
samhällskontext. Berättarjagen i många av hennes texter söker liksom
Benedictsson en individualistisk professions-, och prestationsidentitet. I
boken 40. Constant reader gestaltar hon den nutida baksidan av denna
identitet:
Jag är/var inte rik, jag har slitit/skrivit ihop varenda jävla krona i egen hög
person, jag jobbade jämt, lämnade ofta en text per dag, jag har fortfarande
aldrig haft en normal semester. [---] Som högst skrev jag ihop en
518
årsomsättning på 1,7 miljoner. Med tre barn under sex år.

Som frilansande skribent, författare och senare egenföretagare inom PRbranschen har Skugge gått från det ena tidsbegränsade uppdraget till nästa
under i stort sett hela sitt yrkesliv. För henne har inte det funnits någon tid
514 Björk, s. 213.
515 Ibid., s. 258.
516 Ibid., s. 222, 259.
517 Ibid., s. 263.
518 Skugge, 2014, s. 122.
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att romantisera författarrollen – i Skugges texter finns ingen antydan till
att hon ser sin författarförmåga som något medfött, eller som något som
gör henne utvald. Ändå har skrivandet varit en fristad och lycka:
Jag satt på en köksstol […] i en etta i Stadshagen, jag var så jävla ensam, jag
lyssnade på musik, jag skrev. Jag trodde att jag var så dålig, att jag snart
skulle bli utbytt för att jag var så dålig. Jag älskade att skriva, jag var alltid i
trans när jag skrev. Jag mådde bara bra i skrivandet.
519
Orden bara kom till mig. De vällde fram.

Skugges skildring av skrivandets glädje är vardaglig och hantverksbetonad,
referensen till att befinna sig i trans till trots. Det är aktiviteten ”att skriva”,
själva görandet, som är det väsentliga, inte att Skugge är eller blir
någonting (författare) genom att skriva. Medan Benedictsson använde den
liberala arbets- och prestationsideologin för att söka en författaridentitet
utanför könsdikotomin tycks Skugge ha tagit sig förbi behovet av en
särskild författaridentitet överhuvudtaget. Istället har hon, troligtvis som
en konsekvens av dagens medieklimat, ett långt större behov av att skapa
en offentlig persona att använda som ett skydd för allt det hon inte vill
lämna ut.
För Carina är författarrollen tvärtom en fråga om att vara, inte göra.
Liksom hudfärg och biologiskt kön uppfattar hon också författarskapet
som en medfödd egenskap, inte ett hantverk eller ett arbete. Carina
berättar i Djävulsformelns inledning att hon var ett mycket ovanligt
spädbarn, en bebis som kunde se: ”Ett spädbarn har i själva verket ingen
blick. Men jag har alltid fått höra att jag hade en. Den föddes med mig. 520
Med Witt-Brattströms påpekande om att seendet är faderns privilegium
och den linje mellan Gud – man – författare som Gilbert och Gubar visar
på i The Madwoman in the Attic i färskt minne kan Carinas spädbarnsblick
förstås som att hon anser sig födas med en författaridentitet. Denna syn på
författarskap som en inneboende, medfödd förmåga uttrycks också när
Carina berättar om sin barndom i Den högsta kasten:
Jag har redan börjat skriva. Jag har gjort det i många år, jag ville
skriva långt innan jag ens kunde; några bokstäver nedklottrade på ett
papper, som jag sedan visar för min mor. ”Står det något här?” ”Nej. Det
står inget. Det är bara bokstäver.” Jag tvingar henne att läsa samma
serietidning för mig ett femtiotal gånger, tills jag kan handlingen utantill,
varje replik i pratbubblorna. Måste kunna läsa. Måste kunna stava. Hon
läser textremsorna till de utländska filmerna också. Det är långt innan jag
ens börjat skolan.521
519 Skugge, 2014, s. 26.
520 Dj, s. 4 (kursivering i original).
521 Dhk, s. 27.
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Att skriva, i bemärkelsen avkoda alfabetet och lära sig stava, är visserligen
en färdighet Carina måste tillägna sig genom hårt arbete, men författarens
viktigaste egenskaper – förmågan att se och behovet att nedteckna det
sedda – finns hos henne från början.
Här anas en författarroll med drag av romantikens genidyrkan,
vilken förstärks av den närmast metafysiska kraft som skrivandet
tillerkänns och Carinas hypersubjektiva vana att låta såväl miljöer som
människor framstå som projektionsytor för hennes känsloliv. Den
författarroll Rydberg beskriver höjer Carina över andra och ger henne
makt över dem, ett slags konstnärskapets elitism som inte har någon
motsvarighet hos Benedictsson och Skugges prestationsinriktade
författarroller.
Också i Maja Lundgrens omdebatterade självbiografiska roman
Myggor och tigrar finns tydliga spår av en medfödd och särskild
författarroll. Lundgrens huvudperson och namne Maja berättar att hon
redan som mycket liten hade en instinktiv känsla för blickens makt:
Jag har alltid varit hemlig. När jag satt i vagn i ettårsåldern och människor
kom fram och gullade med mig sägs det att jag drog ned mössan för ansiktet.
Det ansågs näpet och knep poäng. Jag vet att min vana att dra ned mössan
[…] inte berodde på autism i klinisk bemärkelse, utan på en tidig
medvetenhet om vad det innebär att vara iakttagen.522

Lundgren ironiserar visserligen omedelbart över sig själv, möjligen för att
förekomma kritik: ”Menar jag verkligen detta eller försöker jag ägna mig
åt den falska typen av självförhärligande självbiografi som kan gå under
samlingsnamnet ’ett asocialt genis uppväxt?’” 523 Men Myggor och tigrar
handlar till stor del om Majas särskilda sätt att uppfatta vad som händer
omkring henne. Hon upplever sig vara den enda som verkligen kan ”tolka,
penetrera, se”, för att återknyta till Witt-Brattströms analys av ”Ur
mörkret”. Ettåringens intuitiva undvikande av andras blickar, en parallell
till Carinas onaturliga spädbarnsblick, tyder på att det redan bor en
blivande författare i det lilla barnet.
Hos Maja återfinns också ett slags hypersubjektivitet som påminner
om hur Carina tolkar sin omvärld. I ett kapitel betitlat ”Drömmar med
senarelagda innebörder” berättar Maja om att hon ibland, särskilt under
perioder av psykisk press, får hypnagoga hallucinationer, det vill säga att
hon hör röster när hon ska sova. Läsaren får ta del av ett urval av dessa
hallucinationer, vilka samtliga verkar vara rena nonsensmeningar av typen
522 Maja Lundgren, Myggor och tigrar, Stockholm: Bonniers, 2007, s. 30.
523 Ibid.
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”På skadligt begärande.” och ”Inget behov av fri massage!” 524 Efter en
uppräkning av en handfull av dessa, avslutas kapitlet med det ominösa
uttalandet: ”Det betyder att tidens trauma har valt mig till spelplats.” 525
Konstaterandet påminner om hur Carina menar sig vara utvald och
annorlunda, och Maja använder också just ordet ”utvaldhet” om sig själv
längre fram i romanen.526 Vidare tycker hon sig kunna utläsa dolda
meddelanden på Aftonbladets kultursidor. Rubriker och citat redovisas
noggrant, tillsammans med Majas tolkningar av dem. Liksom i avsnittet i
Djävulsformeln där Carina tolkar en avbruten klack som ett tecken på en i
förhand uttänkt plan, uppstår en diskrepans mellan det berättande jagets
tolkning av sin omgivning och läsarens värdering av berättarjagets
verklighetsuppfattning. I det glappet ryms både maskulint kodad egomani
och feminint kodad hysteri.
Den författarroll Klingspor gestaltar är i sin tur betydligt mer
prosaisk än den som framträder hos Rydberg och Lundgren, och mer
uttalat politisk än Benedictssons. Hennes författarskap har successivt
kommit att präglas av vad Jönsson kallar en ”byrackeposition”. 527 Också
byrackan är en individuell outsider, en som går sina egna vägar, men som
också i högsta grad är samhällspolitiskt medveten. Jönsson beskriver hur
berättarjaget i Går det åt helvete är jag ändå född solidariserar och
identifierar sig med samhällets svagaste genom att vägra att överordna sig
dem.528 Hos Klingspor tillhör författaren själv de lägsta kasterna, definitivt
inte den högsta:
Byrackan skriver bokstavligen med livet som insats; att likt karnevalens
lindanserska balansera på gränserna är att vara beredd att förlora sig själv
– ekonomiskt, socialt och som namn på det litterära fältet. […] Det är en
fullkomligt oromantisk författarroll som Klingspor skapat åt sig och hon
beskriver den i närmast sociologiska termer.529

Även Klingspor brottades med (den kvinnliga) kroppens
problematiska ställning i (det manliga) språket, liksom med den kvinnliga
författarens föraktade position på det manliga litterära fältet. 530 Till
skillnad från Rydberg, som gestaltar författarrollen genom att låta Carina
pendla mellan att vara antingen kvinna eller författare, vill Klingspor över524 Lundgren, s. 48.
525 Ibid., s. 49.
526 Ibid., s. 158.
527 Jönsson, s. 286.
528 Ibid., s. 287f.
529 Ibid., s. 290.
530 Ibid., s. 275f.
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brygga klyftan mellan författarroll och kvinnokropp. ”Hennes lösning är
[…] inte att avsäga sig den kvinnliga identiteten och skriva ’som en
författare’ Det upplever hon som en osolidarisk lösning”, skriver
Jönsson.531 Lundgren delar Klingspors frustration över marginaliseringen
av kvinnliga författare: ”Är jag en rättshaverist? Nej. Men det finns en
manlig kanon. Och så finns det andrarangslitteratur för andra klassens
medborgare.”532 Klingspor och Lundgren skiljer sig därmed både från
Rydberg, som gjorde anspråk på att tillhöra en tydligt maskulint kodad
författartradition, och från Benedictsson och Skugge, som sökte en
identitet grundad i arbete och prestation istället för könstillhörighet.
I analysen av de femininiteter och författarroller som dessa
kvinnliga författare uttrycker framträder visserligen skillnader, bland
annat i synen på det individuella projektet kontra solidaritet med ett
kollektiv, i förhållningssättet till kanon och språk, och i valet av strategier
för att undfly att bli stämplad som asexuellt neutrum. De exempel som lyfts
fram kan dock alla förstås som försök att hantera upplevelsen av att vara
ett kvinnligt, skrivande subjekt som verkar i en kultur med lång tradition
av att förneka, motarbeta och förringa både kvinnors subjektskap och
författarskap. Det är betecknande att samtliga fått ett ambivalent mottagande av sin samtid, och att flera av dem beskrivits som antingen galna
eller obegripliga, och att de inte ansetts i stånd att själva ta ansvar för sina
texter. Dessa författare är heller inte ensamma om att bemötas med en
särskild sorts könsanalog skepsis, att drabbas av omyndigförklarande eller
försök att diagnosticera personlighet, psyke och sexualitet – de är en
handfull exempel ur en betydligt större samling kvinnliga författare och
konstnärer vars verk och verksamhet ifrågasatts på könsliga grunder.
Kärnan i Carinas existens är den konflikt mellan kvinnlighet och
skrivande som gör livet omöjligt. Hennes raison d'être är ett slags question
d'être – istället för ett odelbart helt med en inneboende teleologi är hon ett
fragmentariskt, gränslöst och mångfasetterat jag på jakt efter en förlösning
hon inte kan namnge. Kvinnligheten är både hennes mål och skräck, något
hon varken kan uppnå eller undfly. Författarskapet i sin tur är samtidigt
ett stigma och en utmärkelse. Sedd ur ett feministiskt litteraturhistoriskt
perspektiv framstår Carinas dilemma och dess konsekvenser inte alls som
obegripliga. De normbrott och självmotsägelser som präglar Rydbergs
romaner är tvärtom rimliga om hon läses mot en kvinnolitterär tradition
som behandlar den kvinnliga författarens dilemma. Genom att placera
Carina i en betydelseskapande struktur som erkänner och också fokuserar
kvinnors underordnade position (historiskt såväl som i samtiden) blir hon
begriplig. Inte bara som en del av en litterär tradition, utan som ett
531 Jönsson, s. 276.
532 Lundgren, s. 75.
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vittnesmål om att föreställningen om den kvinnliga konstnärens
monstrositet var i högsta grad vid liv så sent som vid inträdet i 2000-talet,
och det i vad som brukar kallas världens mest jämställda land.
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Summary
_____________________________________
In 1997, Swedish author Carina Rydberg published her fifth novel, Den
högsta kasten. Unlike her previous works, Den högsta kasten is explicitly
autobiographical and is commonly regarded as a national starting point for
the current literary trend of mixing reality with fiction. The publication of
the novel provoked an intense public debate about how the text was to be
read and what genre or genres it belonged to. What prompted the most
severe reactions was Rydberg’s choice to use the real names of everyone
who figured in the story, including a few Swedish celebrities. Three years
later, in 2000, Rydberg published a sequel, Djävulsformeln, and the public
discussions regarding the problematic classification of her novels resumed
(albeit on a somewhat calmer note).
Den högsta kasten turned Rydberg into a national symbol for the
broader social renegotiation of the divide between public and private which
began around the end of the 1990s. Naturally, this changed demarcation,
which is noticeable in the growing output of reality shows, the use of social
media and an increased interest in reality-based fiction, was a much
debated topic in itself, and Rydberg’s novels were often used as examples
of this wider phenomenon. However, in the reception of Rydberg’s novels,
some critics voiced a frustration directly connected to the narratives
themselves, and above all to their protagonist, Carina. Some wondered
what genre the novels belonged to, and consequently how they were
supposed to be read and understood. Others questioned the narrating “I”
– there seemed to be something disturbing or even uncanny about the
woman who was telling the story.
The aim of this thesis is to investigate why the literary character
Carina is perceived as unintelligible by many readers and explore how she
can be understood in relation to what constitutes an intelligible identity
from a literary and cultural perspective. I also examine which of the norms
surrounding identity construction and presentation Carina defies, and how
this is represented in the texts. Even though Den högsta kasten and
Djävulsformeln were published as autonomous works, they are explicitly
connected. I consider them to be parts of the same narrative and often refer
to them collectively as “the story” or “the narrative.” The narrative’s main
theme is Carina’s unsuccessful attempts to reconcile what she sees as two
separate, essentially incompatible identities: woman and author. She
oscillates between attempting to establish her femininity and perceiving it
as an obstacle her writing. The reader learns that Carina has failed to live
up to the norms of femininity her whole life; ever since childhood she has
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been perceived as an almost un-gendered being, which causes unease and
annoyance in people around her.
I approach the structure of the novels, as well as their protagonist,
from the perspective of genre theory, arguing that Carina’s unintelligibility
is directly dependent on what genre she is read in relation to. Previously,
the novels have primarily been read and categorized as belonging to any
one of the subgenres sorted under autobiography, and it is certainly the
case that the autobiographical aspects of the novels, which are emphasized
in both the texts and their paratexts, encourage a reading that equates the
story with the identity narrative of the protagonist. By extension, the
protagonist and the story she exists in become conflated in the reading. The
first part of this thesis consequently retains a focus on autobiography, but
extends discussions about ambiguities of the genre. In the second part of
the thesis I examine the consequences of reading the texts as examples of
the Gothic with emphasis on the uncanny, monstrosity and sexual
transgression. The aim of the thesis is not to categorize the texts, or to
champion one reading over the other, but rather to demonstrate how
interpretations of text and character are highly influenced by the reader's
expectations connected to genre.
The introduction begins with a short overview of the public debate(s)
following the novels’ publication. The central theoretical concepts of
intelligibility, identity, genre, paratext, contract and strategy, are then
introduced and briefly explained. Lastly, I describe my analytical approach.
To counter the temptation to fall into expectations of a gendered,
normative progression, I approach the texts from a spatial rather than a
temporal perspective. Treating the narrative as a location rather than a
process reveals other types of movements, made by both Carina and a
hypothetical reader, than those discernable along a linear timeline. In my
analysis, I employ two specific locations as analytical tools, the courtroom
and the labyrinth. The texts are examined through the use of these spatial
images to ascertain how Rydberg has constructed her narrative, and also
to map Carina's movement in these spaces. The two locations are
intentionally borrowed from the genres that are central to the thesis; the
courtroom from autobiography and the labyrinth from the Gothic. Within
each genre, they are often used as central motifs and themes, and in my
analysis I demonstrate that they appear on these levels also in Rydberg's
novels.
The spatial perspective also affects how the narrative can be said to
relate to Rydberg’s previous oeuvre, in that intertextual references are
regarded as connections between different locations, rather than flashbacks to older narratives or past life events. The places, events and
characters that reoccur in Rydberg’s writing are regarded as textual
positions or sites that the reader can visit.
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Several of the theoretical models for describing the relationship
between autobiography and fiction are based on the idea of a contract
between author and reader; an implicit agreement regarding the nature of
the text in question, and what reader expectations are reasonable.
However, since contract-based theories tend to reduce the reader to a
passive recipient, I used the term strategy to denote a more active and
autonomous way of analyzing and interpreting texts from a genre
perspective. Using Ludwig Wittgenstein’s theories on verbal and visual
ambiguities as a starting point, I coin the term “reading as if” to signify the
strategy I employ in the subsequent chapters of the thesis.
Part I of the thesis, “As if true,” considers the autobiographical
aspects of the texts and how an autobiographical categorization affects the
reader’s ability to make sense of Carina. The first chapter, “On the
threshold,” begins with an analysis of the paratexts of each novel in order
to map what kind of expectations are encouraged in the presumptive
reader in terms of genre. Although the novels are labelled as
autobiographical, the paratexts contain ambiguous and even contradictory
information regarding to what degree they are fictive as well. This
ambiguity in the paratexts prompts an overview of different theoretical
approaches to autobiographical narratives, and also an investigation of
how critics have tried to answer the question of whether a line can be drawn
between telling the truth and telling a story. I demonstrate that Rydberg’s
novels do not seem to fit into any of the competing theoretical definitions
of autobiographical subgenres.
The second chapter of Part I, “In the courtroom,” consists mainly of
a close reading analysis of Rydberg’s novels, where I read them “as if” they
were autobiographical. The symbolic courtroom, borrowed from the
autobiographical genre, is utilized as a tool to map Carina’s movements in
this space. Questions of crime, guilt and accountability are intrinsically
connected to gender, in both Den högsta kasten and Djävulsformeln;
Carina is constantly struggling to combine a feminine identity and the
prospect of heterosexual love with her notion of what it means to be a
writer, which to her is a masculine position. Her transgression of the
demarcations between male and female renders her unintelligible.
Moments in which she is undoubtedly coded as female/object appear
therefore as a relief, as opportunities for her to simply be, unquestioned.
However, being woman/object is simultaneously an insufficient subject
position – simply being woman means being something less than who she
is. Through Judith Butler’s theory of the heterosexual matrix, I argue that
Carina’s writing puts her in an unintelligible position in relation to others,
in that she appears to be an autonomous subject with heterosexual desires
who is paradoxically lacking a stabile gender identity.
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Throughout the narrative, Carina switches roles between being
prosecutor, plaintiff, defendant and judge. I demonstrate how her constant
movement in the rhetorical courtroom affects the reading experience by
urging the reader to adjust his or her position accordingly. Finally, I argue
that the ultimate position of the reader is that of the witness. Being the
recipient of Carina’s story through the act of reading, the reader is utilized
to confirm her personal historiography, whether or not this confirmation
is voluntary or not.
In part II, “As if Gothic,” I switch reading strategies and read the
novels in relation to the Gothic legacy that permeates much of Rydberg’s
previous works. From the tradition of the Gothic genre, I have selected the
labyrinth as a spatial analytical tool that permits me to treat Rydberg’s
intertextual hints as hidden passageways between different textual spaces
or rooms.
The analysis in chapter 3, “In the labyrinth,” is based on Sigmund
Freud’s theory of the uncanny. I highlight how Rydberg employs three of
Freud’s examples of uncanniness — compulsive repetition, doppelgangers
and omnipotence of thought — in ways which interact and charge the text
with Gothic subtexts. Through feminist Gothic scholar Michelle A. Massé
and others, and Butler’s heterosexual matrix and her development of Louis
Althusser’s concept of interpellation, I demonstrate that the particular
uncanniness in Rydberg’s narrative is closely connected to
heteronormative notions of femininity. Carina’s failed attempts to position
herself as a female writing subject in a patriarchal society forces her into a
series of compulsive repetitions. The Gothic labyrinth leads her back to the
same places, situations and unsatisfactory relationships. This results in a
story that is not only without “a happy ending,” it has in fact no end at all.
In chapter 4, “At the border,” I focus on the many kinds of
transgressions that occur in the novels. Carina’s brief reflection that her life
is like the story “The Little Mermaid,” but reversed, becomes the starting
point for a longer discussion regarding the female writer as monster. By
combining Kelly Hurley’s development of the concept of the abhuman with
Sandra M. Gilbert and Susan Gubar’s work on Victorian femininity in The
Madwoman in the Attic, the reversed story of the mermaid can be
understood as Carina’s mixed emotions about accepting the monstrosity
and solitude of the female writer.
Violence, submission and sexuality are intertwined in the narrative.
Since Gothic literature (and subculture) have many connections to BDSM
practices and aesthetics, I argue that Rydberg’s many references to BDSM
are allusions to the Gothic. The social stigma associated with BDSM paired
with Carina’s masochistic orientation result in her being abnormal, even
when she succeeds in attracting men. From the investigation of monstrous
sexuality, I move on to the issue of Carina’s unnatural and unfeminine body
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as another example of transgression. Carina’s rejection of pregnancy and
motherhood is compared to the historical perception of women’s writing
as the creation of monstrosities, via feminist readings of Mary Shelley’s
Frankenstein.
The chapter ends with a discussion about how the narrative itself
transgresses expectations of what a story “should” be like. Carina’s quest
to harmonize her two selves – the writer and the woman – leads her to
search for underlying patterns and explanations in the events that unfold.
Underneath this search lies a dual hope; that the power of narrative will
prove to exist in life as well as in fiction and make her reality intelligible,
and that she as a writer can take control of her life by writing it in the shape
of a story. Both hopes are in vain. Carina is forced to realize that life is a
series of incoherent and non-affiliated events, neither the result of a
previously thought-out plan nor something that is controlled by the
structure of a genre. Consequently, none of the novels can end in a
satisfying way. What Carina does not seem to be aware of is that she is a
bearer of a historical memory that reiterates that a woman who writes is an
abnormity, a monster.
In the last chapter I highlight and discuss four themes, salient in
both the autobiographical and the Gothic readings: unintelligibility, genrehybridity, loneliness and the blurred boundary between life and death. I
argue that Rydberg’s transgression of the norms of genre, gender and
identity leaves the reader with a contradictory set of contracts, which in
turn makes it difficult to understand and accept the protagonist. The thesis
ends with a comparative study in which I link Rydberg’s novels to works by
other Swedish female writers, both past and contemporary, to demonstrate
that the conflict of woman versus author is a common problem for female
writers. I close with a discussion about the possibility of placing Rydberg
in a specifically female literary tradition and demonstrate how a feminist
analysis can make the unintelligible intelligible.

190

Källförteckning
_____________________________________
Otryckta källor
Författarpresentation av Carina Rydberg, Bonniers hemsida.
http://www.albertbonniersforlag.se/Forfattare/R/carina-rydberg, avläst
2015-10-15.
Jakobsson, Hilda, "’Jag slog honom flera gånger och kysste honom mellan varje
slag’" Incest, pedofili, sadomasochism och gotik i Carina Rydbergs roman
Månaderna utan R”, C-uppsats, Centrum för genusstudier, Stockholms
universitet, 2006.
Jentsch,

Ernst,
“On
the
Psychology
of
the
Uncanny”,
http://art3idea.psu.edu/locus/Jentsch_uncanny.pdf
(Penn
State
University), avläst 2015-10-19.

Lundgren, Jannike, ”Att bli sedd bortom orden. Om en kvinnas sökande efter
identitet och tillhörighet i Carina Rydbergs Den högsta kasten”, Cuppsats, Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå
universitet, 2001.
Pennlert, Julia, ”’Faktion’” eller ’dubbelkontrakt’. En studie av receptionen av Den
högsta kasten och Regissören”, C-uppsats, Institutionen för
litteraturvetenskap, Göteborgs universitet, 2008.
Torstensson, Matilda, ”Fiktionen som verklighet, verkligheten som fiktion. En
analys av gränsupplösningen mellan verklighet och fiktion i Carina
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