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Inledning

Huvudperson vid 2007-års författardag på Mälardalens högskola var Agneta 
Pleijel. I sitt avslutande föredrag tog hon upp frågan ”Varför litteraturen?” 
och talade om vad litteraturen betyder för henne som livgivare, 
dialogöppnare och möjlighet att undersöka vad kärlek, identitet och kön 
egentligen består i. För Pleijel är den ”poetiska berättelsen med närhet till 
verkligheten” den litteraturform som kan ge synen på människan långt 
fler dimensioner än vad en inrutad verklighet kan erbjuda. 
 Det är just i denna ”närhet till verkligheten” Maria Bergom-Larsson 
ser Lord Nevermore som en djupborrande idéroman om 1900-talets Europa. 
Hon lyfter särskilt fram hur Pleijel diskuterar manligt och kvinnligt, konst 
och vetenskap, helhet och splittring ur ett feministiskt perspektiv. 
Samtidigt visar hon hur Pleijel i sin roman förmår skildra kärleken i all 
sin komplexitet och motsägelsefullhet. 
 Även Sverker Ek tar fasta på det verklighetsnära. Han framhåller hur 
Pleijels förmåga till dramatisk konfliktgestaltning, atmosfärskapande och 
rikt bildspråk fördjupar skildringen av mannens och kvinnans nutida 
verklighet och hur det historiska skeendet fungerar som en ”stramalj … 
att fritt brodera [kring] för henne väsentliga, existentiella frågor”. 
 För Astrid Seeberger är kunskapssökande och sökande efter sanningen 
det centrala i Pleijels verk. Hon framhåller hur författaren i sökandet efter 
kunskap jämställer betydelsen av intuition och lyhördhet med det 
distanserade och analyserande vetenskapliga arbetet. Just denna förening 
av olika kognitionsformer är enligt Seeberger förutsättningen för Pleijels 
förmåga att beskriva en verklighet som är mer än den blott synliga 
verkligheten. 
 Övriga bidrag i detta nummer av Litteratur och språk är skrivna av 
forskare med anknytning till Mälardalens högskola.
 Ingela Pehrson Berger behandlar i sitt bidrag fyra berättelser av Torgny 
Lindgren som förenas av frågor om konstens mening och betydelse för 
konstnären och publiken. En analys av hur bildkonst, tonkonst och 
berättarkonst gestaltas i dessa berättelser leder till tolkningen att en andlig 
verklighet är det centrala i konsten, både för den som skapar och för den 
som upplever ett konstverk.
 Ingemar Haag utpekar i essän om Gertrude Steins självbiografiska 
texter en rad strategier som Stein använder sig av för att underminera 
självframställningens konst. I centrum för avvisandet finns frågan om det 
självbiografiska jaget. Stein motarbetar genom hela sitt författarskap 
föreställningen om subjektets identitet. Hon talar hellre om jagets "entitet", 
det rena vara som mobiliserar glömskan för att kunna skapa. Kan glömskan 
ligga till grund för en självframställning?
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  Katharina Strohkirch granskar den sociala värderingen av olika typer 
av arbete i Ingo Schulzes novell Calcutta. Analysen tar särskilt fasta på 
gestaltningen av konflikten mellan en traditionell definition av arbete, 
sysselsättning och arbetslöshet och en modern syn på behovet av tidsmässiga 
frizoner.
 Thorsten Päplow tar i sitt bidrag upp intertextualitetens betydelse i 
texter om resor. Han visar utifrån Heinrich Bölls Irländsk dagbok, en av det 
tyskspråkiga litteraturområdets mest kända resetexter, hur just den 
intertextuella aspekten kan öppna dörren för nya tolkningsmöjligheter.
 Débora Rottenberg presenterar sin doktorsavhandling som tar upp 
fem samtida argentinska romaner från Eldslandet. Hennes analys gäller 
den identitetsproblematik som uppstått i mötet mellan den indianska 
ursprungsbefolkningen och de brittiska kolonisatörerna.
 Thorsten Schröter slutligen diskuterar hur språklekar i engelskspråkiga 
familjefilmer har behandlats i dubbning och textning till olika målspråk, 
däribland svenska. I motsats till vad man vanligen tror, är långt ifrån alla 
språklekar ”oöversättliga”. Av alla de faktorer som kan inverka på om 
språklekarna i ursprungsspråken motsvaras av språklekar i översättningarna, 
är det främst två aspekter som visat sig vara avgörande: typen av 
originalspråklek samt översättarens person och själva översätt ningssitua-
tionen.

Red.
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Varför litteraturen? 

Agneta Pleijel

har jag döpt mitt lilla anförande till. Efter att ha lyssnat till så eminenta 
och engagerande röster som vi fått höra idag kunde man tycka att frågan 
har besvarats. Litteraturen speglar, reflekterar, fasthåller tiden, 
problematiserar den och gör tillvaron synlig. Den kan åstadkomma 
oväntade sammanbindningar av livsområden. Den ger uttryck åt 
dimensioner – tankar, känslor, förnimmelser – som inte blir synliga och 
åtkomliga på annat sätt. Den förnöjer och förhöjer och fördjupar. Det finns 
uppenbarligen ting som inte låter sig fångas på annat sätt än genom 
litteraturen. 
 Men vad är litteraturen? Jag avser skönlitteratur: fiktion. Jag ser 
fiktionen som ett fritt område, en arena eller spelplats. En scen, kunde 
man säga. Ibland tror jag inte att det finns en friare plats… Närheten till 
verkligheten finns i högre eller lägre grad, men fiktionen är inte verkligheten, 
det är poängen. Möjligen är den en särskild avdelning av verkligheten. I 
själva verket bygger litteraturen på en subtil överenskommelse mellan 
avsändare och mottagare, författare och läsare, berättare och åhörare: 
detta har kanske inte ägt rum, men skulle kanske ha kunnat äga rum. Så 
här skulle det kunna vara, och låt oss tillsammans se vad som händer när 
ramarna för överenskommelsen har fixerats. Skönlitterär fiktion är för 
mig förbunden med ett som om. 
 Litteraturen är för mig vidare förbunden med en individuell röst. Någon 
berättar något för några andra. Denna form av gestaltande har funnits lika 
länge som människan. Lägerelden, alltså. Människorna satt vid lägerelden 
och någon draperade sig i ett björnskinn och föreställde en annan. (Därför är 
berättaren alltid på något vis en annan än författaren, och en smula större 
än personen som skriver eller berättar.  Selma Lagerlöf kallade den 
föreställande rösten för innervarelsen, som hon ansåg vara klokare än hon 
själv.) 
 Det finns en skillnad mellan författarens privatperson och rösten. Det 
glöms idag ofta bort. Kanske beror det på att vår tid finner den här bilden 
– av lägerelden – för enkel, gammalmodig och osofistikerad. Man vill idag 
gärna antingen ta bort den lilla skillnaden mellan författarens person och 
berättarens röst (då blir det: här bekänns det något, snaskigt eller smaskigt, 
oj oj, här avslöjas det något ofördelaktigt om de andra) eller avskaffa 
överenskommelsen om ett som om, alltså själva fiktionen (bland annat t ex 
genom att uppfatta verkligheten i sig som en fiktion). Om detta rasar 
litteraturdebatterna. Och har gjort många gånger tidigare. En av dagens 
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unga författare konstaterar i sin höstbok att man måste välja mellan 
fabulerandet och sanningen.
 Vad är då litterär sanning, frågar jag mig? Är det sant att bilden av 
människan som drar på sig en mask, ett alter ego, ett annat kön och börjar 
berätta har blivit för enkel? Förvisso har mycket har hänt sen vi samlades 
vid lägereldar. Numera sitter författaren ensam vid ett skrivbord, inga 
åhörare i sikte. Han eller hon ser in i sig själv lika mycket som ut i världen 
medan ord fogas till ord på datorn. Inte alla, naturligtvis, men vissa av de 
yngsta av dagens författare tycks mig mena att sanning är det som har 
hänt dem i det egna livet. De berättar därför om sig själva och andra 
personer som de har mött (utan att särskilt mycket fästa sig vid att var en 
i ett möte har sin egen berättelse). Syftet tycks vara att få den egna 
berättelsen att vara den mest giltiga. 
 Men är då inte det allra viktigaste: att litteratur görs av språk? Och att 
språket är en mycket märkvärdig sak, större än individen. Måste man inte 
också tillägga att litteratur bygger på erfarenhet och minne? Att den litteratur 
som överlever gör det med hjälp av språket, som måste tolkas? Att 
litteraturens överlevnadskraft också beror av att författaren lyckas uttrycka 
erfarenheter och minnen och visa att de i själva verket hör till många? 
Men litteraturen har otvivelaktigt alltmer blivit en marknadsprodukt, ett 
varumärke, en gruppmarkör, en generationsmarkering, och har kanske 
numera inte längre syftet att överleva mer än en säsong.  Vad ska man säga 
om det? 
 Den västerländska litteraturen är gammal. Det är cirka tvåtusen-
femhundra år sen Euripides hade premiär på ”Medea”. Och över fyrahundra 
år sen Shakespeare skrev ”Hamlet”. Litteraturens former är oändliga och 
hur skiftande som helst. Ju mer man försöker förstå vad litteraturen består 
av, desto mer komplicerat blir det. Litteratur kan ju vara nästan vad som 
helst. Så varför litteratur? Jag menar nu för min egen del. Varför gav jag 
mig på att skriva skönlitteratur när jag kunde ha ägnat mig åt akademisk 
forskning, pedagogik och publicistik, områden som jag ägnat mig åt? Varför 
riskerade jag ekonomi och anseende genom att en dag välja skriva 
skönlitteratur? (i rätt mogen ålder då jag övergav en fast anställning, en 
tämligen lovande tidningskarriär och regelbundna inkomster – jag lämnade 
tvärt min tjänst som kulturchef på ”Aftonbladet” år 1980.) 
 Mitt svar blir att citera Virginia Wolf i romanen ”Orlando” (1928): det 
handlar om life and love. Det handlar om behovet av att förstå vad livet är 
och kan vara (alltså inte bara mitt liv). Att försöka förstå kärlekens vägar. 
Vilket är detsamma som att förstå sin relation till de andra. Vilket i sin tur 
ligger mycket nära att leta efter sin identitet. Att försöka finna sin identitet 
ligger å andra sidan nära frågan om kön, i synnerhet om man råkar vara 
kvinna. Alltså ingick i driften till litteraturen för mig både att söka meningen 
med livet (särskilt när så mycket talade för att det inte fanns någon) och viljan 
att undersöka vad sådant som kärlek, identitet och kön kunde tänkas bestå av. 
Detta måste läggas till i definitionen av litteraturen. För min del. 
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 I själva verket var det så att driften att få skriva en dag blev så stark 
att jag inte såg någon mening i livet om jag inte fick göra det. Till det kom 
säkert andra ting, som hoppet om få göra min röst hörd, vilket (för en 
kvinna) innebar att ta kamp mot det som ibland kallas könsmaktsordningen 
(som jag i ungdomen skakat från mig och med åren blev alltmer varse). 
Men det var också av en inre protest mot den flackhet i synen på vad en 
människa är i det språk som omgav mig, det vill säga i den värld, den 
akademiska och journalistiska, där jag befann mig. I den världen började 
jag med tiden uppleva en torka, ibland så påtaglig att det kändes som törst. 
Jag tog steget att skriva skönlitteratur mindre av lust (fast den förstås fanns) 
än av en ökande känsla av illamående. 
 Människan var, tyckte jag, större, färgstarkare, grymmare, vackrare 
och gåtfullare i litteraturen än i den verklighet som påstods vara ”den 
verkliga”. Mitt beslut att överge allt, nästan allt, för att få skriva kan därför 
te sig som ett romantiskt uppbrott: jag ville nå fram till en häftigare 
beskrivning av verkligheten. En som var djupare, och om man så vill 
andligare, med fler dimensioner och skikt i synen på människan. Fast jag 
ser mig som en ganska saklig och rationell person har jag förstått att jag 
är en romantiker, särskilt när påståendet att de stora berättelsernas tid är 
förbi alltmer har fått vind i seglen. Det var ju de stora berättelserna som 
lockade mig!  
 Varför skulle de inte gå att skriva längre? Att deras tid numera anses 
vara förbi – har det inte att göra med uttunningen eller till och med 
utplånandet av några viktiga områden som länge gränsade till litteraturen: 
jag tänker på myten, religionen och historien. Inte så att myter, religiösa 
legender eller historiskt stoff inte längre skulle vara ingredienser i 
samtidslitteraturen. Tvärtom används sådant stoff ofta, men då som 
utstoffering och grädde på moset: under garnityret finns ofta en iskall 
värld, rådlös, hjälplös, och snurrande mot sin egen undergång. Jag såg 
religion och historia på ett annat sätt, till livshjälp, som redskap till en 
individuell mognadsväg, både för mig och mina läsare. Meningen med 
livet tycktes mig bestå i hur man kan utforma det. Och vilka tankar man 
har, och hur man föreställer sig vår samfällighet som människor. 
 Det är ganska omodernt. Och jag är också tämligen omodern, har jag 
förstått, särskilt när jag i en recension nyligen läste att litteraturen under 
min tid har förändrats så mycket att det jag skriver numera ”sticker ut”. 
Det var väl ett hövligare sätt att säga hur omodern jag är. Sant är att jag 
med åren blivit alltmer pessimistisk om det jag håller på med, allt eftersom 
den litteraturform som jag företräder – den poetiska berättelsen med 
närhet till verkligheten – marginaliseras. Det är för närvarande inte ett 
särskilt gynnsamt klimat för att skriva berättelser som kan vara till livshjälp 
för andra. För så tänkte jag mig det: att det som gäller för mig gäller också 
för andra.  
 Jag skriver som om jag ännu satt vid lägerelden. Jag berättar en sorts 
sagor, om också de bygger på fakta och studier.  Jag blir, vilket är lite pinsamt 
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i ett så här fint sammanhang, tvungen att erkänna att jag sysslar med något 
som jag knappt själv förstår vad det är och inte kan beskriva, något som 
utformas i en sådan komplexitet av tankar och impulser att jag inte förmår 
fånga min sysselsättning i ord eller begrepp. Jag skriver som jag kan och 
som instinkten leder mig. Jag skriver med hjälp av kunskaper, visserligen, 
och så bra som jag förmår, och jag har samlat rätt många erfarenheter av 
livet. Men ändå: jag vet inte vad jag gör. (Tack, Astrid Seeberger, för 
påminnelsen om Wislawa Szymborskas ”jag vet inte, och i det håller jag 
mig i som i ett räcke”). 
 Och så inser jag med en stöt, att den unga dam, som inte bara var 
kritiker utan också poet och som tyckte att jag ”stack ut”, faktiskt inte var 
särskilt intresserad av det jag skrev: jag berättade om människor och 
historia, men inte en särskild epok, utan vår samfällda historia, även om 
henne, och det undgick henne. Jag tänkte trotsigt – okej, låt oss se, unga 
dam, om du när du hunnit till min ålder har skrivit så att du aldrig ”stack 
ut”, det vill säga aldrig gick på tvärs mot de färskaste trenderna i din samtid. 
Av det blev jag på bättre humör, och tänkte på vad Birgitta Trotzig en gång 
sagt i en intervju: lite religionsförföljelse skadar aldrig. 
 Trender kommer och går. Det mesta som skrivs blir glömt. Att försöka 
skriva för att bli ihågkommen är fruktlöst. Man skriver som man kan. Och 
apropå trenderna… de är ur en synvinkel en del av litteraturens vitalitet. 
Men bakom trenderna finns, eller finns inte, en kärna. Som består av en 
legering av språk och sann erfarenhet. Det kostar på att vara äkta. Det ska 
kosta på. Jag hämtar tröst ur en av de vackraste och klokaste böcker jag 
vet som handlar om detta, resan genom litteraturens trender mot ”life and 
love” – Virgina Woolfs ”Orlando”.  Den är mest känd för att Orlando föds 
som man och sen blir kvinna. I själva verket är den efter min tolkning 
Virgina Woolfs berättelse om hur hon blev författare (på trots mot en del 
som låg henne i fatet). 
 Den inleds vid 1500-talets slut, då den lille högättade gossen Orlando 
med de vackra benen blir page hos Queen Elisabeth och också är hennes 
skrumpna ålderdoms stora förälskelse. Själv förälskar han sig i den 
androgyna moskovitiskan Sascha. Här, i kapitel ett, formas just en stor 
berättelse, så svindlande att den tar luften ur läsaren, med skildringen av 
den ofantliga frosten i London, då floden och vattnen bottenfrös, och isen 
var genomskinlig så att de döda kunde iakttas mitt i sina liv, som gumman 
med sina röda äpplen i knät i en sjunken båt. Orlando och Sasha åker 
skridskor över de infrusna och det lysande förflutna – som sagt, bottenlöst 
nedfruset. Kunde det tinas upp till liv?  
 Allt Orlando vill av livet är att kunna skriva poesi. Sascha försvinner 
och Orlando blir ambassadör i Turkiet, och är en dag då han vaknar kvinna. 
Vi följer honom/henne under fyra århundraden i hans/hennes strävan att 
få bli poet och skriva en äkta litteratur som betyder något för andra. Medan 
seklerna går hinner hon bli trettio, och till slut trettiosex, och året är 1928, 
det år då Virgina Woolf utger boken. Då har Orlando blivit mor till en son, 
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och stöter på nytt på Nick Greene, en gång en elisabethansk poet som 
fällde oavlåtliga och trötta sarkasmer över sina samtida som Marlowe och 
Shakespeare: vår tids litteratur betyder inget, klagade Nick Greene 
oavbrutet, all god litteratur skrevs för länge sen.
 Nu, på 1920-talet har Greene hunnit bli förläggare, och är något mindre 
sjaskigt klädd, och vill utge Orlandos poesi, vilket gör henne till en prisad 
och prisbelönt poet. När hon ser sig omkring, och särskilt när hon betraktar 
1800-talets viktorianska litteratur, kan hon eftersom hon är kvinna klarare 
än männen iaktta och reflektera över den svans som ständigt omger 
litteraturen och också litteratörerna: fåfängan, avunden, girigheten och 
(det genom tiderna oftast manliga) behovet av att få lysa i societeten, och 
få klämma åt sina konkurrenter. Detta rävspel, som inte är litteraturen 
men som omger den, har Orlando tack vare att hon blivit kvinna fått en 
inblick i. Hennes roll genom seklerna har varit att inte irritera de stora och 
fåfänga litteratörerna, som Pope, Dryden, Addison… ja, att så att säga 
släppa sockerbiten i deras tekoppar utan att väcka deras misshag. Ändå 
har hon inte gett upp sin egen hetaste drift: att skriva poesi.
 Orlando ser förvisso att värdena har utplånats i takt med illusionerna 
och idealen. Det finns ett samband mellan upplysningen av tillvaron, d v 
s moderniteten, demokratiseringen och bekvämligheten å ena sidan, och 
litteraturen å den andra. Den poetiska sysslan har inte blivit lättare med 
tiden; detta är sant. Orlando rattar sin bil med cigarretten i mungipan 
genom det redan 1928 övertrafikerade London på väg från det stora 
varuhuset där hon köpt stövlar åt sin son. Allt tycks ha torkat ut. Allt är 
som det är. Inga övertoner. Ingen djupdimension. Världen består av buller 
och brådska. Den består av yta. Det tycks inte längre finnas stoff för poesin. 
Man tror att slutet för litteraturen är inne, trots att Orlando vid det laget 
har fått se sju upplagor av sin poesivolym ges ut. 
 Men vad har sju upplagor egentligen för betydelse? frågar Orlando sig 
efter ett tag. Och fortsätter: Was not writing poetry a secret transaction, a voice 
answering a voice? Var inte att skriva poesi en hemlighetsfull förbindelse, 
en röst som svarade en röst? Allt blev stilla. Allt lystes upp som inför 
ankomsten av den döda drottningen. Och ur ett flygplan som landar invid 
den uråldriga ek, som varit ämnet för hennes poesi, stiger hennes make 
sjökaptenen fram. Men ovanför hans huvud lägger hon märke till en 
vildgås.”It is the goose”, Orlando cried. ”The wild goose…”… Ecstasy, ecstasy… 
Vildgåsen är poesin, det vill säga det som vi aldrig helt kan förstå. Vildgåsen 
är den längtan som litteraturen genom seklerna är sången över. I en så 
försiktig men ändå vilt brusande optimism avslutas ”Orlando” och det är, 
mycket sakligt: torsdagen den elfte oktober nittonhundratjugoåtta. 
 Varför litteraturen? döpte jag, ovetande om vad jag skulle få höra, mitt 
föredrag till. A voice answering a voice, a secret transaction – det tycks i själva 
verket vara vad den här dagen i Västerås har bestått av. De fyra 
föredragshållarna har, var och en på sitt eget sätt, gått i samtal med den 
röst som de funnit i mina texter. Jag har värmts i själen av Astrid Seebergers 



10

livgivande och mycket infallsrika föredrag om kunskapsfältens 
beröringspunkter i ”Lord Nevermore” och ”Drottningens chirurg” (en 
hjärtesak också för mig). Jag vill tacka Sverker Ek för att han pekat ut 
inspirationskällorna till huvudpersonerna i ”Lord Nevermore” – 
socialantropologen Bronislaw Malinowski och konstnären Stanislaw Ignacy 
Witkiewicz – utan att för den skull släppa insikten om att min berättelse 
vill vara något annat än en beskrivning av dem: den vill vara en existensiell 
saga om vår samtid. 
 Jag har med gripet samförstånd och delade erfarenheter lyssnat till 
Maria Bergom Larssons feministiska sorg och ilska när hon reflekterade 
över kvinnornas (våra farmödrars och mormödrars) steniga väg till 
självrespekt och andras aktning i ”Lord Nevermore”. Det var en frisk och 
insiktsgivande bekräftelse. Jag blev glatt överraskad av Svante Weylers 
skarpögda utpekande av gemensamma element i ”Lord Nevermore” och 
den lilla romanen ”En vinter i Stockholm”. Jag tror att han har rätt i att jag 
skriver ”anti-utopiskt”. Kvinnornas övergivenhet i dessa böcker har också 
en vinst, ser han, som består i att de inte uppger sin suveränitet som subjekt. 
De väljer den och sina liv. (Men… så dumma är inte alla män som Svante, 
säkert av höviskhet, vill påstå). ”Det melankoliska medvetandet” – detta 
tycker jag att det ligger mycket i – är förmodligen verkligen en önskan att 
integrera de förluster som livet alltid ger oss för att, i bästa fall, kunna 
generera nytt liv på rikare och djupare grund.      
 Litteraturen finns bland annat för att väcka förundran över gåtan 
människolivet (det tycks idag behöva understrykas att det är en gåta). 
Litteraturen finns för att vi behöver häpna och skakas om, och få redskap 
att se en ny och kanske mer realistisk början mitt i våra egna liv av rutiner, 
tvång och död. Det är vad litteraturen ger om vi vill ta emot. Litteraturen 
ger inte nödvändigtvis klokhet och godhet (det får man själv sträva efter 
på andra sätt), men den ger liv. Life and love! Litteraturen är en dialog som 
kan uppstå vid läsningen av den senaste poesitidskriften, men som också 
sträcker sig genom sekler. Att bli levande på nytt, och på nytt, fram till 
ögonblicket då döden tar oss – det är vad ”Orlando” berättar om, märklig 
genom sin blandning av nykterhet, humor och respektlöshet, samtidigt 
som den då och då vidgas till den stora, poetiska berättelsen. Jag går inte 
med på att de stora berättelsernas tid är förbi. Men de kräver sin man, eller 
kanske hellre, som i Virginia Woolfs fall, sin kvinna. 
 Jag är djupt tacksam mot Birgitta Bergsten och andra arrangörer, som 
funnit att mina böcker skulle kunna vara en utgångspunkt för ett sådant 
samtal. Liksom jag förstås är oerhört tacksam över de fyra röster som här 
idag har svarat den röst som de funnit i mina böcker. Litteraturen består 
av dialog, och den skapas i läsarens inre i mötet med berättarens. Vid slutet 
av den här dagen känner jag mig faktiskt något mindre pessimistsisk om 
min verksamhet än när jag klev ur sängen i morse. Det innebär, som var 
och en förstår, att jag värdesätter denna dag högt.
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Lord Nevermore –
Europa genom den kvinnliga blicken

Maria Bergom-Larsson

När en roman får lysande recensioner blir det tyst som i graven och ingen 
tar tag i den utmaning som romanens idévärld innebär. I stället hävdas 
ofta att svensk litteratur saknar romaner som utforskar det moderna 1900-
talet, precis det som Agneta Pleijels Lord Nevermore faktiskt gör. Den är en 
väldig, djupborrande idéroman om 1900-talets Europa i klass med Thomas 
Manns tungt episka berättelser. De stora berättelsernas tid är sannerligen 
inte över. Detta är berättelsen om Europa ur kvinnoperspektiv. 
 Omslaget till Lord Nevermore föreställer en kvinna. Hennes blick är 
öppen och iakttagande. Boken handlar om två mäns sammantvinnade 
öden under första hälften av 1900-talet. Men blicken som uppmärksamt 
iakttar  dem är en kvinnas. Ändå vore det fel att kalla den en kvinnoroman, 
på samma sätt som berättelser om män inte brukar kallas mansromaner, 
detta är en roman om det mänskligas utsatthet i världen, det kvinnligas 
såväl som det manligas.
 Carin Franzén har lyft fram den dialogiska karaktären hos litteraturen, 
dialogen mellan den manliga och den kvinnliga rösten. Men den kvinnliga 
rösten har inte hörts:

Det finns en kvinnlig röst som genljuder genom litteraturens 
och filosofins historia, ja kvinnan har på gott och ont alltid 
haft platsen som den som svarar: Från Evas svar till Herren 
i Paradiset och myten om Narcissus och Echo till den 
moderna feminismens försvar för kvinnans fri- och 
rättigheter. Men frågan man ställer sig när man börjar läsa 
den skrivna traditionen ur detta perspektiv är inte vem 
som får sista ordet, utan varför kvinnans svar så sällan fått 
höras. Trots att filosofins och litteraturens historia till stora 
delar faktiskt utgörs av en dialog läser man den ändå oftast 
som en rätt entonig monolog. (DN 31/1 2001)

Precis samma slutsats kom Virginia Woolf till i sin klassiska essä Ett eget 
rum från 1927. Ganska litet tycks ha hänt sedan dess. Ändå vill jag inte 
kalla Lord Nevermore en kvinnoroman. Det vore att marginalisera dess 
universella giltighet, på samma sätt som berättelser med manliga subjekt 
inte brukar kallas mansromaner. Virginia Woolf hävdade att den stora 
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litteraturen alltid är androgyn. Detta är en berättelse om det mänskligas 
utsatthet i världen, kvinnligt såväl som manligt. 
 Lord Nevermores berättelse utgår från de två barndomsvännerna från 
staden Zakopane i Polen, Bronislaw och Stanislaw, två intellektuella vid 
första världskrigets början. De är som karaktärer diametralt olika. 
Stan, konstnärlig, kaotisk, öppen åt alla håll, associativ, neurotisk, en 
excentrisk känslomänniska med dragning till mystik, djupt levande men 
svår att leva nära. En konstnär som befinner sig långt före sin samtid, 
absurd dramatiker före absurdismen, en man i ständigt uppror mot sin 
samtids ideologiska och kollektivistiska förförelser. 
 Bronislaw är hans motsats, kontrollerad, intellektuell, med en stark 
tro på vetenskapens förmåga att förklara världen och människan och med 
en klar akademisk karriär i sikte men innerst prestigefylld och rädd att 
förlora ansiktet inför världen och vännen. Två motsatser eller möjligen två 
sidor av den europeiska mannen.
 Stanislaw är den som tydligast sätter ord på var skiljelinjen mellan 
dem båda går i sin kritik av vännens övertro på den naturvetenskapliga 
världsbilden:

Magi och religion uttrycker i alla fall något, en känsla, en 
erfarenhet...av ensamheten, av människans förbannade 
ovisshet...men när du så småningom har lyckats visa att 
magin är ovetenskaplig eller vad tusan du kallar det, så är 
människan tamejfan inte mindre ensam...men det är slut 
med konsten, förbi med den metafysiska känslan...då 
återstår bara pragmatism och manipulation...och så makt 
förstås...detta århundrade blir det maktgalnaste i 
mänsklighetens historia...tusen år eller två tusen tog det 
att göra individer av människorna...är vi överens?...och nu 
kommer en tid då makten med hjälp av din förbannade 
vetenskap, Bronio...tar individualitetens från oss.

Under en resa till Australien vid första världskrigets början genomgår de 
en kris som skär djupt in i deras biografier och personligheter med tydliga 
homoerotiska företecken. Efter den skiljs de åt i den australiska öknen, 
för att inte mer mötas. Deras liv följer därefter helt olika spår även om de 
i sitt inre sökande ständigt brottas med barndomsvännen och orsaken till 
skilsmässan.

Bronislaw och Stanislaw
Bronislaw gör karriär som socialantropolog och skriver en rad böcker om 
invånarna på Boyowa, en liten korallö i Melanesien i Stilla havet där den 
europeiska synen på familjen, kvinnan och sexualiteten utmanas av helt 
annorlunda sociala mönster.
 Bakom Bronislaw står antropologen Bronislaw Malinowski, men jag 
tror egentligen inte att det är viktigt att känna till dennes liv och arbeten. 
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På samma sätt är Stanislaw tecknad utifrån en verkligt existerande polsk 
konstnär.
 Efter året i Melanesien gifter sig Bron med en australisk flicka, Ellie 
Rose, den tredje huvudpersonen i romanen. Efter kriget återvänder han 
tillsammans med henne till Europa och en karriär som professor i 
Cambridge. Hon är den tredje rösten i detta sorgespel om existensen, livet 
och döden, kvinnligt och manligt, Gud och världen.
 Stan blir liksom fadern konstnär, skriver oformliga romaner, försörjer 
sig på att måla porträtt, hamnar under kriget i Sankt Petersburg som officer, 
tvingas med de röda under revolutionen och slutar så småningom sitt liv 
för egen hand i en liten by i Ukraina på desperat flykt österut undan tyska 
trupper efter Polens förintelse vid andra världskrigets början. Så ungefär 
ser den yttre handlingen ut. 
 Den inre utgör en diskussion kring manligt – kvinnligt, konst – 
vetenskap, helhet – splittring, den kulturella kärnan i det europeiska i ett 
feministiskt perspektiv.

Vad är kvinnan?
Redan i romanens inledning får vi förstå att kvinnan ur mannens perspektiv 
är ett mysterium. ”Vad är kvinnan? Enligt doktor Freud finns ingen plats 
för kvinnan i kulturen. Hon är en sorts tomrum som mannen passerar på 
sin väg mot sig själv. Kvinnan är ofattbar. I grunden obegriplig.” Och vad 
är den europeiska mannen? Frågar sig Bronislaw. Svaret pekar in mot 
familjen och hans socialantropologiska forskning.
 Den kultur Bron möter hos folket i Melanesien utmanar gamla 
patriarkala tankemönster. Deras sätt att tänka kring familjen är provocerande 
annorlunda. Men de infödingar han möter tycks lyckliga och harmoniska, 
inget sexuellt förtryck, inget kvinnovåld, ingen skam. Vi skulle säga 
”primitiva”.
 De familjemönster han finner är att kvinnan gifter sig och flyttar in i 
mannens hus. Men barnet som föds är inte släkt med fadern som bor med 
dem i huset och tar hand om och älskar det. Barnet har en andlig härstamning 
och förs till kvinnans kropp av den andliga kraften Baloma. Den närmaste 
manliga släktingen är morbrodern. Barnet har samma totemdjur som han 
och det är han som bidrar till hushållets försörjning. Sexualiteten är 
okomplicerad och skuldfri. Och kvinnan är inte förtryckt! Här finns, berättar 
Bron, inget Oidipuskomplex! Sonen vill inte lägra sin mor och döda sin 
far, inte heller dottern sin mor. De får den närhet de behöver av modern 
tills de mätta på smek vänder sig åt annat håll. Men också fadern som alltså 
inte erkänns som biologisk far vårdar barnet ömt. Detta är i stort vad 
Malinowski kom fram till.
 Vad är nu detta? Varför skulle det vara viktigt att fadern inte vet sig 
vara släkt med barnet? En familjestruktur befriad från patriarkatets 
äganderätt till kvinnans sexualitet skulle befria familjen från våld och 
våldtäkt. Det spelar inte någon roll vem som är fadern, barnet kommer 
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från en andlig ort. Eftersom mannen inte behöver oroa sig (som t ex 
Strindberg) över barnets äkta börd behövs ingen kontroll av kvinnan, inget 
våld, ingen ofrihet, bara mötet mellan två jämbördiga individer. Äktenskapet 
bygger inte på kvinnans underordning och mindre värde, inte heller på 
ägande eller arvsrätt till de s k äkta barnen, sådant som följt i spåren av 
den patriarkala familjen. Balans skapas genom att hon flyttar hem till 
mannens hus, men det är morbrodern som är barnets närmaste manliga 
släkting. En matrilinjär familj.
 Men vi kan ju idag inte förneka att vi vet mannens roll vid befruktningen? 
Om inte kvinnans sexualitet är strikt kontrollerad kan ju också någon 
annan vara fadern? Den utmanande frågan är om det spelar någon roll. 
Mannen tar hand om barnet och älskar det som sitt eget. Uppenbart är att 
det skapar en kultur utan kvinnoförtryck och utan vårt laddade och 
skuldfyllda förhållande till kropp och sexualitet. 
 Mannens kontroll av fruktsamhet och födande – det går inte att  
komma ifrån att detta är kvinnoförtryckets grundbult.

I Europa är det mannens rätt att lägra hustrun och hennes 
plikt att ge sin kropp åt honom, också det är perverst. Men 
så är det inte alls på Boyowa. Där ger sig kvinnan åt mannen 
helt av fri vilja. Och har hon inte lust har han inga medel 
att tvinga henne. Och försöker inte heller. 

Och att vi i större delen av världen fortfarande lever som om detta är en 
självklar patriarkal rättighet. Att ifrågasätta denna rätt leder till slutsatser 
som vi inte gärna vill erkänna.
 Bron ifrågasätter den men lyckas inte i sitt eget inre frigöra sig från 
gammalt tankegods, ja, vem blir mannen om kvinnan börjar ligga med 
vem som helst? ”Kvinnan, den kvinna som han ska gifta sig med, måste 
vara ren. Enkom för honom. Annars tappar han fotfästet i tillvaron. Vem 
har spikat fast denna föreställning i honom, och djupt ner i skrevet? Vad 
har den för social funktion?” Han vet svaret och Ellie Rose vet.
 Svaret pekar mot familjen. ”Man kan anta att den europeiska 
familjestrukturen är källan inte bara till våldet mot kvinnan och barnen 
utan också till krigen och melankoli.” Frågan vem mannen egentligen är 
om han inte har kontroll över fortplantningen? Mannen på korallön är 
den som tar emot barnet i sina armar. ”Ingenstans har han sett ett så mjukt 
och varmt och kärleksfullt förhållande mellan fader och barn som här.” I 
centrum av deras kultur står fruktsamheten, växandet och födandet.
 Bron är övertygad om att infödingarna egentligen vet hur barn kommer 
till. Men de bortser helt enkelt från det för att bevara sin kultur.

 Bygger kanske inte varje kultur på obevisbara värden? Utan 
förbundet mellan Gud och hans utvalda folk (det går 
sannerligen inte att bevisa) skulle judendomen störta 
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samman. På dogmen om den obefläckade avlelsen 
(sannerligen lika orimlig som tron på Baloma) vilar 
kristendomen. Till och med matematikens sanningar 
bygger på grundsatser som är erkänt obevisbara, axiom. 
Demokratin behöver grundsatsen (lätt att ifrågasätta) om 
alla människors lika värde och värdighet. Så vad är det för 
fel i att förutsätta att kvinnan ensam står för barnaalstrandet 
när alla är nöjda med det?

Ellie Rose och den manliga geografin
Så är det Ellie Rose vars blick vi möter på omslaget. Hon är berättelsens 
fokus: ”Vad är kvinnans plats i den manliga geografin?”, frågar hon. Både 
den inre och den yttre.
 Den yttre kartan har mannen själv ritat. Här finns ingen plats för 
kvinnan. På Melbournes gator finner hon bara mansnamn. Av sin älskade 
får hon höra att kvinnan är en vit fläck på kartan, det gåtfulla tomrummet 
som måste fyllas för att mannen ska finna sig själv. Men hon känner sig 
inte som ett tomrum, utan som ett jag, ett subjekt. Och blir arg och 
konfunderad.
 Ellie Rose arbetar som sjuksköterska i Melbourne. Men hon vill 
egentligen läsa till journalist. Hon är socialist och kämpar för att 
sjuksköterskorna ska få organisera sig fackligt. Hon är stark, fördomsfri 
och självständig. Hon törstar efter en värld i fred och rättvisa.
 Kvinnan saknar värde utöver det som mannen ger henne, konstaterar 
Ellie Rose. Själv definierar kvinnan ingenting. Detta är geografin. Hur gick 
det till? Och hon kommer ännu längre i sin analys tillsammans med vännen 
Tanmmie med vilken hon delar den fackliga kampen för bättre löner:
 Kvinnan försvarar mannens karta, mot sina egna intressen och här börjar 
det brännas! 

Kvinnan försvarar mannen inte av kvinnlig godhet och ur 
sitt överflöd, utan ur sin brist. Hon är en beroende. Hon 
förvandlar sig på egen hand till ett tomrum. Hon kallar det 
för kärlek. Och det är kärlek, men vem har sett till att kärleken 
på det här sättet urholkar kvinnan?

Kvinnans identitetslösa tomrum rymmer ett omåttligt försvar av mannen. 
Av hans identitet. Hon kallar det kärlek, men varför måste kärleken  
på detta sätt urholka kvinnan?, frågar Ellie Rose. Handlar inte hela  
be  frielseverket just om detta att få bli ett eget jag, vare sig det gäller 
fackföreningen, kvinnoemancipationen eller socialismen? Och hon 
konstaterar upprymt: Hela världen måste byggas om!
 Hur förverkligar livet våra drömmar? Medan Bron satsar allt på sin 
karriär och reser världen runt och föreläser om sina antropologiska 
ungdomsfynd i Stilla havet tar hans hustru Ellie hand om de tre döttrarna 
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i huset i Schweiz. De första årens utopiska lycka då barnen föds och de 
lever av bara kärlek flyr snabbt undan. Snart har döttrarna blivit så stora 
att de kan skickas bort till olika internatskolor i England och Ellie Rose 
blir ensam kvar i huset. Nu sjuk och så småningom allt sjukare i 
ledgångsreumatism. 
 Och Bron har alltmer sällan tid att komma hem mellan före läs-
ningsturnéerna till New York och Paris och älskarinnan i London. Ellie 
Rose hamnar i en liten by i Norditalien. Döende. Lederna, fingrarna kröker 
sig smärtsamt inåt i kramp. Till sist kan hon inte längre röra sig. Ett skrik 
av smärta är hennes sista livstecken.
  Bron kommer inte till hennes dödsbädd. Han festar med sin älskarinna 
i Venedig men egentligen fylld av ångest över det han innerst inne vet sker. 
Han vandrar förtvivlad omkring hela natten , ”denna fasans natt” som han 
kallar den, på Venedigs tomma gator. På något sätt har han förträngt att 
hon faktiskt är döende, Ellie Rose som han en gång älskade.
 Ellie Roses död är gripande och skildras som en mystik resa in i det 
yttersta ljuset. Hennes liv har inte varit utan mening, trots att ungdomens 
dröm om ett aktivt liv med politik och studier aldrig förverkligades. Hon 
upptogs av familjen.  Hon var dess centrum och värmekälla, trots sin 
sjukdom har hon burit döttrarna med sin tankekraft. På dödsbädden ligger 
hon ensam och för en dialog med den omöjliga gudsbilden i Jobs bok som 
byprästen har rekommenderat henne att läsa, och med ungdomskamraten 
Tammie.
 I dödsögonblicket svävar hon tyngdlöst ut ur den långa svarta tunneln 
som är den svåra passagen mellan liv och död på Breugels målning in i ett 
stort vitt ljus, mystikens ljus där allt sammansmälter: ”Det är ett ljus som 
påminner om gryningsluften innan solen stiger upp... det var ett obeskrivligt 
ljus. Nu singlar de uppåt i ljuset. Hon virvlar i ljuset och upptas i blicken 
som Stas målade.”
 Ellie Rose står mitt hjärta närmast i denna roman. Hon är lika gammal 
som min mormor och farmor. Hennes liv hade kunnat bli annorlunda. 
Varför kämpar hon inte för att ta en plats i världen? Varför reser hon inte 
till London och får behandling för sin ledgångsreumatism innan det är för 
sent? Varför släpper hon taget om sitt eget liv? Jag är fylld av sorg och 
samtidigt protest över Ellie Rose. 
 Kvinnan dör ensam i en kramp som kröker sig inåt. Och i ett skrik av 
smärta. Detta var vad som blev kvar av befrielseverket, en svart bild av 
våra drömmars uppfyllelse. Av Ellie Roses dröm om en egen identitet och 
ett eget arbete i världen blev en kärleksfull och självuppoffrande moder 
och en hustru som aldrig ville hävda egna behov. Som urholkade sig av 
kärlek. Hennes livsval speglar så många kvinnors liv i generationerna före 
min mors och min mormors. Återstår krampen – en inåtvänd vrede. Av 
hennes längtan att förbinda sig med det hela, med en hel värld, en hel 
mänsklighet blev splittring. 
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Är kärleken som livsprojekt en kvinnofälla?
Varför hävdade hon inte ett eget liv? Vad kom i vägen för Ellies dröm? Ja, 
det var kärleken, men måste den vara så helgonlik och självuppoffrande? 
Och var det verkligen kärlek: Bron försvarar i sin egen inre domstol sitt 
svek mot hustrun så här: ”Du gav mig inte omtanke, Ellie, utan undergiven-
het, förklädd till tapperhet. Du gjorde dig oåtkomlig”. Kanske har han rätt. 
Å andra sidan är det här det dåliga samvetet som talar, han bedrog henne 
ju, som Ellie Rose verkligen påpekar i hans sista drömdialog.
 Ändå upplever jag att Ellie är den som mänskligt sett kommit längst 
i existentiell fördjupning. Jag tror att Agneta Pleijel är med henne ända till 
slutet. Här finns ingen distans.
 Ändå värjer jag mig. Men inte kan väl Ellies offerroll lyftas fram som 
ett ideal för kvinnor att efterlikna?
  Är det inte så att Ellie just gått i den fälla som hon i sin ungdom 
analyserat med sådan skärpa? Kanske är det så att kärleken som livsprojekt för 
kvinnan är en fälla. För mannen är kärleken aldrig ett livsprojekt utan ett av flera 
projekt.
  Därför tror jag inte att Agneta Pleijel håller upp Ellies livsval som ett 
ideal att efterlikna, det hon visar är istället hur komplex och motsägelsefull 
kärleken är. Här finns inga enkla svar. 
 En ytterligare komplikation är mannens förhållande till modern.  
Mannen tycks förlorad utan modern. När Brons mor har gått bort utan att 
han fått ta ett sista farväl tänker Ellie: Modern är trädet, utan trädet blir 
mannen ett stycke drivved. Och hon erbjuder att hennes kärlek också ska 
innefatta trädet. 
 Bron har växt upp med en ensam mor, ändå blir han en svikare. Eller 
kanske just därför? Är det så att mödrarna fostrar sina söner till svikare? 
Och att längtan till modern alltid är det överordnade, det båda könen 
egentligen vill med kärleken, innerst längtar efter?
 Vägen går inåt för Ellie. Mystiken är en modersfamn. Där helar Ellie 
sina livssår. Ellies religiösa väg in i mystiken är djupt meningsfull. Och jag 
tror också att Agneta Pleijel skulle säga att det som i världens ögon ser ut 
som svaghet i själva verket kanske är styrka. Ellie är en andligen stark 
människa trots att hennes kropp bryts ner av sjukdomen. 
 Karriären och kriget för Bron till USA och en gästprofessur. Han har 
gift om sig med den blonda Mariella som på amerikanskt vis kallar honom 
Bobby.  På en parkbänk i Central Park i New York får han en hjärtinfarkt 
en sen vinterkväll. Det är här han har sin sista uppgörelse med sitt dåliga 
samvete och Ellie Rose. Bredvid honom på bänken sitter en baglady som 
en ledsagande dödsängel. Året är 1942.  Han är sedan länge en levande 
död, hjärtat och känslolivet har vissnat. Han dör kvävd av den amerikanska 
famnen, Europa slukas av Amerika. 
 Och Stan, den andra halvan av den europeiska mannen, hur går det 
för honom? Han får en ironisk och sentida hyllning som konstnär trettio 
år efter kriget och sin död. Men det viktiga är något annat, hans rastlösa sökande 
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efter helhet. Han försöker hela splittringen mellan honom och vännen men 
misslyckas. Med Bruno, den judiske konstnärsvännen, samtalar han en 
het sommarnatt kring konstens djupaste mening, om mytens håla.

Mytens håla är världens sköte. Det är Guds ordlösa verkstad. 
Allt där hänger ihop, fast sammantvinnat och hoptrasslat 
som i mamma Wicz trädgård. Först senare uppstår olikheten 
och särskiljandet. Mellan tingen.  Mellan könen.  Mellan 
kroppen och tanken. Då har man lämnat mytens håla. Men 
bilderna, de halvt medvetna minnena, det stumma och 
oordnade, når oss ibland därifrån. ”Djupare kommer man 
inte”, upprepar Bruno. ”Myten är det slutgiltiga djupet.” 
Bruno blir på romanens sista sidor skjuten av nazisterna.

Här i mytens håla har Ellie Rose, Bronislaw och Stanislaw stämt möte. 
Ingenting tycks förgäves. Här finns den viktiga samklang som hela romanen 
Lord Nevermore mynnar ut i, under utforskningen av splittringen i 1900-talets 
Europa finns drömmen om det hela. Mytens håla. Detta är egentligen det 
enda hoppet i en annars svart berättelse. 
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”Utan berättelser förtorkar tiden”.
Kring Agneta Pleijels roman Lord Nevermore

Sverker Ek

”Utan berättelser förtorkar tiden” – Citatet är hämtat ur Agneta Pleijels 
roman Lord Nevermore från år 2000. I sin epigrammatiska form kan det stå 
som motto för hela verket. Vi människor är beroende av berättelsen för att 
överhuvudtaget kunna existera, menar författaren i sitt helhjärtade försvar. 
I vardagen manifesterar det sig i våra mer eller mindre triviala berättelser 
för den andre om händelser och fragment ur vårt eget liv. Dock ger oss 
berättandet en medvetnare självförståelse. Ibland kan det ge en terapeutisk 
effekt, när subjektet upplever att någon aktivt lyssnar på hennes problem. 
Vice versa lyssnar vi med empati eller avsky till den andres berättelser för 
att därur finna mönster som kommer att ingå i vår människo- och livssyn. 
 Än viktigare blir litteraturens funktion med dess mer medvetet gestaltade 
scener ur livet. Inom den konstfärdiga narrationen ger verket en sluten 
helhetsbild av existensens villkor och en mer analytiskt genomarbetad 
människoteckning. Berättandet i sig är ett tema i Lord Nevermore och med 
mitt föredrag vill jag lite närmare belysa hur Pleijel medvetet använder 
berättandet som ett instrument till att ge texten fördjupning.
 Det är inte minst romankonstens möjlighet att ställa de stora frågorna 
kring existensens villkor som Agneta Pleijel ville ta fasta på, då hon gav 
sig i kast med sin satsning inför sekelskifte: ”Jag ville liksom rädda 
människan ur alla dom småskurna bilderna av henne, rädda hennes 
storleksordning: från den likgiltiga synen på livet som en räcka av 
trivialiteter. Som om inte varje människa har potentialen att uppleva alla 
dom stora, existentiella krafterna?!” I sin gestaltning av existensen syns 
hon ha eftersträvat en verklighet som inte enbart bestäms av determinerande 
krafter i form av ekonomiska, sociala och politiska faktorer. I sin 
samtidskritik har hon framhävt att tillvaron även är finalt bestämd, äger 
en mening av en religiös/metafysisk dimension. Inte minst vill hon gestalta 
”kärleken – ’den är den största av dom alla’”, framhåller hon med en 
alludering på Pauli kända lovsång till kärleken i trettonde kapitlet i Första 
Korintierbrevet. I en samtid där ”kärlekens andliga potential lämnas 
utanför”, vill hon i likhet med en huvudlinje i den klassiska litterära 
traditionen vidga kärleksbegreppet, så att det ges sin rätta mång-
dimensionerade, såväl upplyftande som demoniska karaktär. Mot kärleken, 
betonar hon, ”står vi hjälplösa på gott och ont. Väldigt mycket av vad 
människor gör här i livet görs ju för att utestänga denna kraft. För den är 
också farlig: den förvandlar, den kan svepa undan dina fötter, kan föra dig 
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till ställen du inte alls tänkt dig med ditt förnuft.” Utmaningen i den litterära 
uppgiften ligger i att det inte helt går att i ord helt fånga in denna vitalise-
rande och destruktiva kraft. ”Kärleken är förnyelse, och Gud. Det vi kan 
veta om Gud.”, framhåller Pleijel. Även denna dimension hos kärleken av 
växelverkan mellan eros och agape är väsentlig för Pleijels diktning, ty hon 
”räknar med Gud” som en innersta princip i världsalltet. 
 Pleijels ambition att opponera mot ”vår tids platta människosyn” får 
till konsekvens att hon medvetet revolterar mot postmodernismens 
litteratursyn som ”till leda har upprepat att de stora berättelsernas tid var 
förbi”. Den stora berättelsen är inte en genrebeteckning i egentlig 
bemärkelse. Man kan fråga sig om Pleijel inte här går i polemik mot Jean- 
François Lyotard, som i sitt verk La Condition postmoderne av kunskapsteoretiska 
skäl hävdar att de stora berättelserna förlorat trovärdighet.”Le grand récit 
a perdu sa crédibilité”. De övergripande metafysiska eller ideologiska 
tankesystemen mäktar i sin analys inte längre förklara samhället, historien 
och än mindre existensen, menar han. I opposition mot denna uppfattning 
knyter Plejel an till den episka traditionen från 1800-talets romankonst 
med dess rika persongalleri och mångskiftande miljöer . Denna tradition 
har modernismen under 1900-talets första hälft förfinat och fördjupat 
genom nya experimenterande berättargrepp som gärna grundar sig på 
djuppsykologisk analys, existentiell filosofi eller socialistisk samhällssyn. 
När det gäller Lord Nevermore kan man kanske tillämpa Milan Kunderas 
bestämning av den moderna romanen: ”den stora prosaform i vilken 
författaren med hjälp av experimentella jag (gestalterna) grundligt utforskar 
några av tillvarons stora teman.” Kanske gav den existentiella oro, som 
millenniumskiftet 2000 ingav många människor, Pleijel en yttre anledning 
att ställa de stora frågorna kring la comédie humaine. I romanen heter det: 
”Så måste ibland flödet av tid hejdas i sitt enformiga lopp. Det är till det vi 
har berättelserna”. Nu ville hon ge en analys av motsättningarna mellan 
manligt och kvinnligt, mellan rationellt empiriska och intuitivt konstnärliga 
verklighetstolkningar, mellan mytens och religionens harmoniserande 
förklaringar av tillvaron ställda i kontrast till individens upplevelse av 
vardagens splittrade, svåröverblickbara verklighet. Men Pleijel är medveten 
om svårigheten: ”Livet är oöversättbart, vi försöker oavbrutet förklara det. 
/ Och till detta går livet åt.” I den formuleringen ligger kanske den mest 
adekvata betydelsen av begreppet ”den stora berättelsen”.
 Framställningen i Lord Nevermore är uppdelad i fyra större avsnitt, som 
betecknar olika stadier i tre individers liv från ungdomsåren till 
dödsögonblicket, tecknade som ett cykliskt förlopp likt årstiderna som 
följer på varandra från vår till vinter Men framställningen gestaltar inte 
bara individuella öden utan sätter även strålkastarljuset på den historiska 
period som romanen utspelar sig i. Ungefärligt kan den sägas spänna från 
sekelskiftet l900, med dess starka framtidstro, till andra världskrigets 
mänskliga tragedi och ideologiska och etiska débacle. De partier, som direkt 
utspelar sig på den episka scenen och inte bara återberättas, omfattar dock 
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en något snävare tidsram. De första episoderna är förlagda till tiden strax 
före utbrottet av första världskriget. Det historiska bakgrundsscenariot 
omfattar alltså ett av de mest konfliktladdade tidsavsnitten i Europa under 
1900-talet, i backspegeln ibland kallat ”våldets århundrade”. Eller som det 
heter i romanen: ”Krigen ligger inkapslade i varandra som i en kokong 
och vecklas ut och flyger över markerna på svarta vingar.” Endast ett avsnitt 
faller utanför denna tidsram – en skröna, förlagd till sekelskiftet 2000, som 
ganska oorganiskt infogats i romanens struktur.
 Inom denna yttre historiska ram bryts berättelsens tidsföljd dock 
oavbrutet upp, genom protagonisternas minnen och drömmar. Det förflutna 
och framtiden verkar hela tiden i skeendets nu. Dessutom växlar den episka 
scenen från land till land genom att de tre huvudpersonerna rör sig över 
stora delar av jordklotet – Polen, England, Ryssland, Schweiz, Söderhavet, 
Australien, USA etc. Texten får därigenom en mer världsomspännande 
karaktär. Berättelsens rikt varierade rumsliga och tidsmässiga dimensioner 
ger skeendet en polyfon uppbyggnad, som söker spegla samtidsexistensens 
komplexitet, sedd genom tre skiftande temperament. Detta gör verket till 
en point of view-roman. Läsaren förs växelvis in i en kvinnas respektive två 
mäns föreställningsvärldar och sociala miljöer. Detta samspel ger inblickar 
i de maktstrukturer inom vilka de agerar och i de konventionsbildningar 
som de omfattar. De tre huvudgestalterna i berättelsen bildar en nära 
sammansvetsad triangel. Relationerna mellan kvinnan och de två männen 
bildar ett intrikat mönster, där såväl kön och klass som historisk tid och 
social miljö samspelar. Männen, som utgör basen i triangeln, är sinsemellan 
intimt relaterade till varandra i ett spänningsfyllt vänskapsförhållande 
med erotiska undertoner. Endast en av männen har en personlig relation 
till kvinnan.
 De tre personligheterna intar klart skiftande positioner i sin 
verklighetstolkning. Den insiktsfulla och målmedvetna kvinnan Ellie Rose 
– vill med sin empiriska ”kartläggning av mannens geografi” intellektuellt 
analysera, varför kvinnans frihetslängtan och handlande tvingas in under 
mannens normsystem och maktsfär. Den ene av männen – Bronislaw – 
talar om att han vill finna ”en arkimedisk punkt”, från vilken han rationellt 
kan överblicka det överrika vetenskapliga material som han insamlat i en 
av Söderhavets primitiva kulturer – mänsklighetens lyckliga urtillstånd, 
menar han, Som socialantropolog vill han för en allmänintresserad publik 
begripliggöra denna kulturs avvikande livsformer från en västerländsk 
civilisation. Hans vän – Stanislaw – som är målare och författare, vill i sin 
konst med intuitionens hjälp nå fram till och tränga in i ”den glipa i 
tillvaron”, där han anar det transcendenta. I sitt mångsidiga, expressionistiska 
konstnärskap – han arbetar både med fotografi, måleri, drama och roman 
– vill han åtminstone glimtvis försöka fånga tillvarons mening. För alla tre 
huvudpersonerna gäller att de behärskas av jagets existentiella ensamhet, 
trots att de hela tiden strävar efter mänsklig gemenskap. Detta leder fram 
till ett sökande efter en djupare mening i livet som kanaliseras i ett 
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personligt gudsförhållande – även om det sker med olika grad av med-
vetenhet och tro. 
 Det är dock inte i första hand varje enskild gestalts öde som är textens 
huvudsakliga uppgift utan det subtila inbördes samspelet mellan dessa tre 
personligheter. Romanens övergripande tematik är att kartlägga 
relationernas inbördes betydelse, har Pleijel indirekt antytt genom en 
inlagd metaspråklig kommentar i texten. Medan romanens konstnärsgestalt 
brottas med problemet att utforma en samtidsskildrande berättelse, 
antecknar han sig till minnes att han har att arbeta med ”både kärlekens 
perspektiv och världspolitikens”. Pleijel arbetar enligt samma princip. 
Romanens helhetsstruktur bildar på så sätt en komplex fiktiv modell av 
modernitetens existensformer, inskrivna i evighetens tidlösa dimension.
 En väsentlig förutsättning för verkets mångsida gestaltning kan sökas 
i författarkommentaren på försättsbladet: ”Alla likheter mellan personer, 
länder, orter och händelser i verkligheten och i romanen Lord Nevermore 
är tillfälliga och imaginära.” Agneta Pleijel anspelar här lekfullt på bruket 
att ge vissa verklighetsnära filmer en förtext, som på en gång vill förneka 
den oftast socialt/politiskt laddade verklighetsbakgrunden och samtidigt 
göra åskådaren uppmärksam på att det bakom fiktionens yta existerar en 
igenkännbar samtid. Försättsbladets anmärkning äger ett likartat dubbelt 
budskap. Bakom fiktionen av två manliga huvudgestalter, Bronislaw och 
Stanislaw, upptäcker man lätt de historiska förlagorna. Efter publiceringen 
har Pleijel i intervjuer själv gärna framhållit detta faktum. Den ene av 
romanens manliga gestalter, Bronislaw, har lånat drag av den framgångsrike 
antropologen och akademikern Bronislaw Malinowski – född i Krakow den 
7 april 1884 och död i New Haven i USA i en hjärtattack den 16 maj 1942. 
Hans vän Stanislaw är i sin tur tecknad efter den polske målaren, dramatikern 
och filosofen Stanislaw Ignacy Witkiewicz – född i Warszawa den 24 
februari 1885. Han begick den 18 september 1939 självmord på flykt undan 
nazisternas invasion av Polen vid andra världskrigets utbrott. En kronologisk 
sammanställning av biografiska data om dessa två polacker ger redan vid 
en ytlig granskning vid handen, att de flesta och mest dramatiska och 
avgörande händelserna i de bägge individernas livsförlopp återfinns i 
Pleijels roman. Det rika biografisk-historiska stoffet kring deras vänskap 
har självfallet gett skulptural plasticitet åt personteckningen av de bägge 
manliga huvudpersonerna. Viktigare för romanens uppbyggnad är dock, 
att Malinowski i sin vetenskap och Witkiewicz i sin konst, företräder en 
påtagligt skiftande kunskapssyn, vilket verkningsfullt kontrasterar och 
berikar romanens mångdimensionerade verklighetstolkning. Detta är ett 
centralt tema för Pleijel, eftersom det i hög grad berör gränserna för all 
form av ”kommunikation mellan en manlig, rationell, naturvetenskaplig 
värld och en kvinnlig, intuitiv och konstnärlig värld”.1 Det vore också  
lätt att i detalj påvisa, hur hennes ingående research kring Witkiewicz 

1 Smålandsposten 14.11.1998, se ovan.



23

expressionistiska måleri och absurdistiska dramatik verkat impulsgivande 
på den teoretiska diskussion kring konstens funktion som förs i texten. På 
samma sätt har hennes tidiga studier av Malinowskis socialantropologiska 
arbeten kring det primitiva samhällets livsformer gett hennes postkoloniala 
civilisationskritik både färg och konturskärpa. 
 Något genomförande av en närmare biografisk-historisk aspekt på 
romanen Lord Nevermore kommer dock inte att prövas i det här föredraget. 
Som jag läser romanen har Pleijels intention inte i första hand varit att 
analysera och levandegöra de bägge autentiska gestalternas levnadsförlopp 
i en verklighetsspeglande historisk roman – därtill är avvikelserna trots 
allt för många och djupgående. I stället har det historiska skeendet fungerat 
som en stramalj på vilken hon tillåtit sig att fritt brodera för att belysa för 
henne väsentliga, existentiella frågor – därav orden att alla likheter ”är 
tillfälliga och imaginära”. Det färgstarka och rika historiska stoffet har 
samtidigt gett henne möjligheter att låta romanens skeende förgrena sig 
i tid och rum. Dessutom skapas förutsättningar för att knyta an till en epok, 
som ligger tillräckligt nära vår egen tid för att kännas välbekant, men 
tillräckligt långt borta för att skapa en nödvändig kritisk distans till 
bakomliggande värdenormer och maktstrukturer.
 Romanens text är starkt präglad av en berättare som Pleijel skjutit in 
mellan sig i sin egenskap av författare och det skeende som skildras. Även 
om man läste texten utan att författarnamnet varit angivet, skulle den 
avslöja den kommenterande rösten som en kvinnlig stämma. Däremot är 
det inte lika nödvändigt att alltid identifiera berättaren med Agneta Pleijel 
själv. Hennes roll som författare är i första hand märkbar i stilen och den 
strukturella uppbyggnaden av texten. Medan berättarens allvetande röst 
framför allt är angelägen om att ge oss inblickar i det inre landskap som 
präglar de tre huvudgestalterna, deras själsliga kluvenhet, deras ensamhet 
och deras drömmar om en harmonisk tillvaro. Vi får som läsare i erlebte 
rede i hög grad insyn i gestalternas  stream of consciousness. Texten kommer 
på så sätt att fokusera på en rad såväl känslomässiga som etiska konflikter 
mellan kvinnligt och manligt. Den kvinnliga berättarrösten upprättar ett 
speciellt nära och meningsskapande samspel med den kvinnliga 
huvudgestalten, något som gör verket till en kvinnoroman. 
 Detta berättargrepp når sina psykologiska höjdpunkter vid tre tillfällen, 
då berättaren ger oss inblick i de föreställningar som behärskar de tre 
huvudgestalterna under deras respektive dödskamper. Eller för att använda 
en mer ålderdomlig formulering ”medan de ligger i själatåget”. Denna fras 
anger hur själen lämnar den jordiska jämmerdalen för att tåga in i en 
annan, förhoppningsvis himmelsk värld. Det är just denna situation som 
berättaren vill fånga. I detta sammanhang byter berättaren funktion. Från 
att tidigare ha återgett händelseförloppet i en rikt fasetterad och dialogisk 
gestaltning av texten, blir berättaren i dessa avsnitt monologisk och 
auktoritativ för att anknyta till Michail Bachtins välkända teoribildning. 
Berättarens gestaltning av främst Ellie Roses och Bronislaws dödsarbete 
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har formen av initiationsrit, där inträdet genom dödens port öppnar vägen 
mot en annan, utopisk värld. 
 De episka momenten kan även transformeras till något annat. Tidigt 
påbörjade Agneta Pleijel sin författarbana som dramatiker och hon har 
också fått ett flertal skådespel uppförda på olika scener. Under senare år 
framhåller hon dock, att det inte är ”lika tillfredsställande med dramatiken 
för där har man aldrig sista ordet, det har ju skådespelarna och regissören. 
Romanerna däremot kan jag regissera själv.” Detta låter sig sägas och i 
romanen Lord Nevermore iscensätter hon själv allting in i minsta detalj – 
scenografi, ljussättning och rörelseschema. Ofta låter hon berättarjaget 
fånga in några detaljskarpa yttre skeenden för att sedan övergå till att 
återge gestalternas tankar, känslor och upplevelser inför den nyss återgivna 
scenen. Eller så distanserar sig den kvinnliga rösten från sina protagonister 
och kommenterar i eget namn den konkreta scenen. Ett belysande exempel 
är följande verkningsfulla sekvens: Konstnären Stas har för en sista gång 
besökt sin moster Magdalena i hennes rikt möblerat överklasshem i S:t 
Petersburg under oktoberrevolutionens första dagar.

Utanför fönstren sprakar ännu oktober.
 Cinnober och saffran. 
 Bolsjekvikrött och brinnande kroppar.
 De dansar, och moster Magdalenas hårnålar lossnar. 
Hennes hårkrokan far ut i flygande grå lockar. Hon skrattar 
inte längre. Hon håller ögonen slutna och låter sig föras i 
dansen. Hon är på nytt en ung flicka. Hon dansar på balerna 
i Krakow och i Warszawa. Vart tog livet egentligen vägen, 
Stas? Hon dansar och han håller handen runt hennes 
timglasmidja. När man blir gammal verkar livet så kort. 
Stas, det vet inte du, du är för ung.
 Han svarar inte han ler. Han håller henne hårt, han för 
henne i mjuka svängar över golvet. Stråkar och pukor. 
Frasande tyg.
 Svängningar, nigningar, krokar och vändningar. 
 Tills trädens färger släcks och det skymmer.

I denna korta valsscen krockar två historiska epoker – en gammaldags 
aristokratisk miljö från La Belle époque som hotar att slås sönder av den nya 
tidens revolutionära krafter. Så arbetar en dramatiker. Men citatet avslöjar 
ännu en sida av Pleijels berättarteknik. Den episka stilen bryts ofta upp av 
starkt lyriska/musikaliska element. Ofullständiga satser med starkt 
expressiva ordsammanställningar får bilda egna rader i likhet med normer 
inom den fria versen. ”Utanför fönstren sprakar ännu oktober. / Cinnober 
och saffran / Bolsjevikrött och brinnande kroppar.”
 I ett relativt avskilt stycke i texten ger berättaren en generell 
kärleksförklaring till lyriken: ”Poesi är en språklig dimension som är mer 
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kroppslig än prosan./ I poesin tas utan ansträngning ett språng mellan inre 
och yttre, mellan abstrakt och konkret och mellan teori och praktik. [– –] 
Poesin är det tätaste språket.” Tilltror Pleijel språket en starkt menings-
skapande funktion i poesins komprimerade form, finns det paradoxalt nog 
samtidigt hos henne en misstro mot dess referentiella möjligheter att fånga 
det essentiella i tillvaron. Bron brottas med detta kunskapsteoretiska 
problem, när han för en europeisk publik med språkets hjälp vill 
begripliggöra sina iakttagelser av kulturen på korallöarna. ”Så vad är 
egentligen ett språk? Inlärda fraser? En kollektiv psykologi? En väv som 
sammanbinder historia med tillfälligheter? Eller sociologiska lagar med 
individuella avvikelser? Kanske är det gemensam erfarenhet uttryckt 
genom olika institutioner, det vill säga ett system av sociala 
föreställningar?”  
 Redan att med grammatik och lexikon översätta en text till ett annat 
språk innebär oftast att vissa betydelsenyanser i originalet går förlorade. 
Varje ord, varje satskonstruktion är så fylld av associationer till den kultur 
i vilken originalspråket verkar. Detta inser Bron när han som deltagande 
observatör i ett primitivt samhälle skall redogöra för sina iakttagelser. Trots 
att han prisar engelskan som ett smidigt språk i jämförelse med såväl 
polskan som tyskan – ”ett språk av antydningar och lugn exakthet” – 
fungerar det inte som ett helt adekvat instrument för att korrekt återge 
den muntligt traderade söderhavskultur han utforskar. Den insikten får 
honom att fördjupa tankegången med en grundläggande fråga: ”Varje 
människa är en gåta för medmänniskan. Vi är alla kringvandrande monader. 
Språket får oss att tro att vi förstår de andra, men gör vi någonsin det?” 
 Den instängdhet i språket, som i dessa funderingar åskådliggörs med 
sådan pregnans, speglar en avgörande insikt hos Pleijel som författare. Vi 
når aldrig helt fram till das Ding an sich med hjälp av språkets referentiella 
funktion. I bästa fall kan vi ana dess existens bakom språkets yta. Samtidigt 
som hon misstror språket, finns det dock i hennes texter ett djupt liggande 
behov av att försvara lyrikens och berättelsens språkliga pregnans i en tid 
som ofta använder språket på ett slappt och oftast intetsägande sätt.
 I linje med den lyrism som präglar romanens framställning existerar 
en rik metaforik. Ofta har denna hämtat inspiration från Jungs teori om 
arketyper, ofta av mytisk eller religiös karaktär. Dessa har utformats och 
bevarats i mänsklighetens kollektiva minne. En av de konstanta bilder som 
Jung ägnar en intensiv och mångsidig analys är det växande trädets 
symbolik. Berättaren i romanen använder sig därav för att ge konkretion 
åt Ellies föreställningar om männens starka bindningar till sina mödrar. 
”Trädet är modern. Det tycks växa mitt i lustgården. Vilka är dessa mödrar 
vars söner driver som lösslitna grenar på vågorna?” Trädsymboliken syftar 
här inte på kunskapens träd i Bibelns paradisskildring utan på livets träd. 
Den arketypiska trädsymbolen sammansmälter en bild av ett världscentrum, 
som med krona, stam och rot förenar himmel och jord med den kvinnliga 
principen – den stora modern. Pleijels trädsymbolik antyder det symbiotiskta 
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samband mellan mor och son som präglar den västerländska mannen men 
också indirekt den separationsångest som den sociala frigörelsen från 
henne innebär. Ty ”utan trädet är mannen en avskuren gren, ett stycke 
drivved”. Vid moderns död reflekterar Bron över detta tema. ”Benen 
sammanfogas i moderns kropp. När modern dör klipps länken av, den 
enda som inte kan ifrågasättas.(– –) Han hade inte kunnat föreställa sig att 
han skulle bli så skakad. Moderns existens bar honom. Höll honom upprätt 
(– –) Jag är en avskuren gren. Trädet har övergett mig.” Denna iakttagelse 
av moderns dominanta roll utgör en väsentlig pusselbit i Ellies mångbottnade 
kartläggning av kvinnan roll i mannens liv.
 Med sitt mångsidiga sätt att berätta, att använda språkets rika kapacitet, 
att dramatiskt gestalta konflikter, att skapa atmosfär genom att arbeta 
med lyrismer och att genom ett  rikt bildspråk fördjupa människoskildringen 
har Pleijel i Lord Nevermore gett en berikande bild av mannens och kvinnans 
nutida verklighet. Genom att sinnrikt väva samman ett antal bärande 
teman har hon förverkligat sin dröm att gestalta livet som en helhet utan 
att förneka dess komplexitet. Denna strävan är i romanen starkt relaterad 
till två centrala uppfattningar. Det första är berättarens ödmjuka 
konstaterande: ”Livet är oöversättbart, vi försöker oavbrutet förklara det”. 
Den andra präglar hennes övertygelse. ”Det som gör oss mänskliga är bävan 
inför den metafysiska gåtan.”. I spänningen mellan dessa övergripande 
teman – jaget och alltet – blir berättelsen till en engagerande utmaning 
för läsaren. 
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Om mörkret kring människorna som bör 
skingras. Agneta Pleijels sökande efter 
sanningen – om den nu finns

Astrid Seeberger

Det som kännetecknar Människan, som kanske är hennes främsta 
kännetecken, är vetgirigheten. När Människan är liten är hennes vetgirighet 
alldeles hejdlös. Barnet frågar ständigt med förundrade ögon: Varför? Och 
även om nyfikenheten sedan avtar hos många, fortsätter den att brinna 
hos vissa. Och de brinnande liknar Wislawa Szymborska, den fina polska 
poeten som fick Nobelpriset i litteratur 1996 och som sade i sitt 
Nobeltal:
 ”Därför håller jag dem så högt, de tre små orden: ’Jag vet inte’. Små, 
men starkt bevingade. De vidgar våra liv till de vidder som finns inom oss 
och dem där vår ringa Jord hänger och gungar. Om inte Isaac Newton hade 
sagt till sig själv: ’Jag vet inte’, kunde äpplena ha haglat mitt för ögonen 
på honom där i trädgården, och han hade på sin höjd plockat upp några 
och tuggat i sig dem med god aptit. Om min landsmaninna Marie 
Sklodowska-Curie inte hade sagt till sig själv: ’Jag vet inte’, skulle hon väl 
ha blivit kemilärarinna på något internat för flickor av god familj, och 
detta – i alla avseenden hederliga – arbete skulle ha upptagit hennes liv. 
Men hon sade till sig själv om och om igen: ’Jag vet inte’, och det var de 
orden som förde henne till Stockholm, där människor som har ett rastlöst 
och sökande sinnelag belönas med Nobelpris, två gånger om.”
 Och så fortsätter Szymborska: ”Också poeten måste, om han är en 
riktig poet, ständigt säga till sig själv: ’Jag vet inte’. I och med varje dikt 
försöker han att finna lösningen på gåtan, men så fort han har satt punkt 
blir han betänksam igen, han kommer underfund med att lösningen var 
av tillfällig natur, svaret var ingalunda uttömmande.” Och så är det inte 
bara för poeten utan för författaren, konstnären överhuvudtaget.
 Och en författare, en riktig författare, om man använder Szymborskas 
definition, som i bok efter bok försöker finna lösningen på gåtan, är Agneta 
Pleijel som vi skall tala om idag. 
 Och vem är jag då som vågar stå här och tala om hennes författarskap? 
Jag är läkare, precis som Hermann Schützer, huvudpersonen i Agneta 
Pleijels roman Drottningens chirurg, och som han forskar jag, jag försöker 
förstå uppkomsten av hjärtkärlsjukdomar hos kroniskt njursjuka patienter. 
Och jag leder ett så kallat tema i den nya läkarutbildningen på Karolinska 
Institutet som vill skapa läkare som kan använda inte bara sitt intellekt, 
utan sina sina känslor, sina sinnen, ja hela sin personlighet och som har 
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en heder och en moral. Och jag undervisar själv. Så mitt yrkesliv kretsar 
mycket kring Kunskapen, Kunskapen om sjukdomar, Kunskapen om den 
sjuka Människan. Och en som sysslar med Kunskap kan helt enkelt inte 
låta bli att ställa frågan och det är en av de viktigaste frågorna i våra 
människoliv: Hur når vi Kunskap? Hur når vi Sanningen? Och när man 
sysslar med sådana frågor blir man väldigt berörd av Agneta Pleijels verk. 
För det är faktiskt ett av hennes centrala ämnen: Kunskapssökandet. 
Sökandet efter sanningen. 
 Och därför är Agneta Plejels roman Drottningens chirurg som handlar 
om 1700-talskirurgen Hermann Schützer kurslitteratur i den nya 
läkarutbildningen på Karolinska Institutet.  Drottningens chirurg  är faktiskt 
den första boken som läkarstudenterna läser.  Och därför talar Agneta själv 
till studenterna just när de börjar sin läkarutbildning. För att de skall 
fundera på vad Kunskap är. Vilken sorts kunskap behöver man när man 
skall ta hand om den sjuka människan? Räcker det med bara den 
naturvetenskapliga kunskapen? Och också: Hur skall man leva livet som 
Människa och Naturvetenskapare?
 Även Pleijels roman Lord Nevermore handlar om en vetenskapsman, 
antropologen Bronislaw eller Bron som han också kallas. Och på första 
sidan i romanen är det morgon i kurorten Zakopane i Polen. ”Himlen liknar 
insidan av ett grytlock. Fukten dryper längs husgavlarna. Det droppar från 
träden....” Och Bron ”putsar med näsduken bort imman från sina glasögon 
i hopp att världen ska klarna. Det gör den inte.”1 Är det inte en fin bild av 
forskaren som putsar sina forskningsverktyg för att kunna se klarare? 
 När Bron sedan reser iväg för att bedriva etnografiska studier i Australien 
och Nya Guinea, när han står vid relingen på M/S Orsova som skall föra 
honom dit, och bredvid honom står hans vän, konstnären Stanislaw, då 
tänker Bron: Att det kanske finns ”ordning bakom tingen... I varje fall en 
förunderlig lagbundenhet. Och forskarens uppgift är att röja ett litet stycke 
ordning i det som tycks vara kaos.”2

 Drottningens chirurg Hermann Schützer använder ett annat ord för 
Okunskapens tillstånd: Mörker... När Sanningen är dold, råder mörkret. 
Och ”det är ohyggligt att inse att man inte förstår. Eller förstå att man inte 
vet”.3 Och Schützer blir besatt av att ”All kunskap måste samlas och mörkret 
runt människorna skingras.”4

 Imma– kaos – mörker... Och två romangestalter, Bron och Schützer, 
två vetenskapare, som är besatta av att undanröja dem.

1 Agneta Pleijel, Lord Nevermore. Stockholm 2000. s. 9
2 Ibid., s. 28.
3 Agneta Pleijel, Drottningens chirurg, Stockholm 2006, s. 110.
4 Ibid., s. 20.
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 Hur går nu dessa två vetenskapsmän tillväga?  Schützer beskrivs som 
en ”practicus för vilken iakttagelsen kommer först och hypoteserna följer.”5  

Det som intresserar honom mest är kvinnosjukdomarna, ”och allra mest 
de sjukor”, skriver Agneta Pleijel, ” som står i förbindelse med frukt-
samheten... De var honom en svår lockelse”.6 I början av romanen kallas 
Schützer till en ung flicka som har ”varit vacker att se på” en gång,”med 
rosig hy och friska läppar”, men som nu är ”avtacklad som ett skelett”.7 
Och flickan dör, Schützer kan inte rädda henne. Obduktionen, som beskrivs 
lika lysande som medicinskt exakt, visar ett förbryllande fynd: Flickan har 
en stor tumör i buken som innehåller människotänder och människohår 
som skulle ha kunnat tillhöra ett sex-, sjuårigt barn. Hur är det möjligt? 
Kan flickan ha burit på ett foster som inte har fötts och fortsatt att växa i 
buken och sedan dött och tagit livet av den unga modern? Men hur har 
fostret i så fall hamnat i flickans kropp som bevisligen var orörd? Ingen av 
obducenterna kunde ”få in ens spetsen av ett lillfinger” genom 
mödomshinnan.8 Kan det vara så som Schützers far föreslår, att om 
”sädesångan besitter tillräcklig energi letar den sig fram” också när ”den 
spills utanför mynningen”9. Eller kan det vara annat? Frågan, sanningen 
om den knollriga och knaggliga tumören i buken, lämnar Schützer ingen 
ro. Och han formulerar olika hypoteser, precis som en vetenskapsman gör, 
och försöker bekräfta någon av dem. Han ger sig inte längre tid att delta i 
husandakterna, söndagsvisiterna, konserterna, muntrationerna. Han har 
inte tid längre ens med sina patienter. Han försjunker i den vetenskapliga 
litteraturen. Han måste komma åt sanningen. 
 Och även Bron är empiriker som börjar med att iaktta verkligheten. 
Han samlar iakttagelser och försöker tolka dem. Han är inte 
naturvetenskapare utan antropolog som studerar livet på en korallö utanför 
Nya Guineas kust, ön Boyowa, dit det Moderna inte har nått än. Och Pleijel 
beskriver Boyowa som ett paradis där kärleken är fri, där män och kvinnor 
älskar skamlöst när de får lust och där Kärleken inte blandas ihop med 
Ägandet. Och där Kvinnan blir med barn genom att Guden Baloma sänder 
henne en dröm och sedan den lille människosjälen som hon får bära inom 
sig och nära så att det blir ett fint litet barn. Och Mannen tar hand om det 
gudasända barnet full av tacksamhet över att han får förlusta sig i Kvinnans 
sköte ibland. Så även Brons forskning handlar om fruktsamheten och 
födandet. Detta är ett centralt forskningsämne i Agneta Pleijels 
författarskap. 
 Och Bron ”ritar kartor. Han räknar folk. Han vandrar mellan byarna 
han förtecknar trädgårdar, markröjning och grödor. Han tar del av de 

5 Ibid., s. 117.
6 Ibid., s. 43.
7 Ibid., s. 61.
8 Ibid., s. 61.
9 Ibid., s. 76.
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magiska ritualer som följer varje planta ända från fröstadiet....”.10 Han lär 
sig språket som talas på Boyowa men ändå, skriver Agneta Pleijel, ”ändå 
känner han sig oftast konfys. Allt är kaotiskt och virrigt.”11 Fast han 
antecknar som besatt. ”Så fort han tror sig i besittning av en hypotes krossas 
den mot verkligheten.”12 ”Och när vindarna vänder och de klibbiga och 
kletiga regnen sveper allt i grönaktig fukt”13 börjar hans vidlyftiga 
anteckningar ruttna trots att han har lindat in dem i en vaxduk.
 Och Bron står där han stod när han tog av sig glasögonen en morgon 
i kurorten Zakopane, innan han åkte iväg. ”Fukten dryper och det droppar 
från träden. Och han hoppas att världen skall klarna. Men det gör den 
inte.”
 Och plötsligen frågar han sig: ”Är det inte så att begreppen och 
abstraktionerna som det västerländska tänkandet bygger på bara ur en 
bestämd synvinkel ökar den mänskliga kunskapen? Och att abstraktioner 
samtidigt döljer och osynliggör en annan kunskap?”14

 Här rör Agneta Pleijel vid det som kanske är den springande punkten 
i hennes sanningstema . Uttrycket den springande punkten kommer från 
det latinska begreppet punctum saliens som anger ögonblicket när man kan 
förnimma det växande fostrets hjärtslag. Och här känner vi plötsligen 
bultandet... För att komma fram till Kunskapen, till Sanningen räcker det 
inte med Vetenskapen. För det finns en annan sorts kunskap. Den kunskap 
som Bron möter på Boyowa.
 Det är en kunskap, skriver Agneta Pleijel, som ”avspeglas i sättet att 
segla, odla och älska”.15 En kunskap som man inte tänker sig fram till utan 
som man förnimmer intuitivt. Med sina ögon, med sina öron, med sin 
näsa, med sin hud, med sina känslor. I ett samspel, en samklang med 
världen som man är del av. Människan är inte förmer än världen. Människan 
är en del av den. Del av en helhet. Det finns ett fint tyskt uttryck för den 
kunskapen: ”Lebensweltliches Wissen”. Den kunskapen som uppstår i ens 
livsvärld och som man förnimmer med sina känslor och sinnen. En kunskap 
som ifrågasattes och ringaktades allt mer när Vetenskapen gjorde sitt 
segertåg över världen. Det började redan med Galileo Galilei som talade 
om ”subjektiviteten av de specifikt sinnliga kvaliteterna”, de kunde inte 
utgöra grunden till någon kunskap. Och Descartes ansåg att det gällde att 
befria sig ur kroppens fängelse och tänka utan inblandning av sinnena, 
man skulle ”penser sans le corps”, tänka kroppslöst.16 

10 Pleijel, Lord Nevermore, s. 148.
11 Ibid., s. 149.
12 Ibid., s.154.
13 Ibid., s.152.
14 Ibid., . s152f.
15 Ibid., s. 153.
16 Gorz, Wissen, Wert und Kapital. Zur Kritik der Wissensökonomi, Zürich 2004, s. 113.
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 Jag var i Colorado i somras. Där hörde jag att i en viss indianstam hade 
man häpnadsväckande många namn för vindarna. Vilket visar att indianerna 
förnam de olika vindarna med en stor känslighet. Vem bryr sig hos oss om 
vindarnas särart? Visst mäter vi vindstyrkor, vi anger vindriktningen, vi 
mäter temperaturen på vinden. Men att vindar kan lukta på olika sätt, att 
vindar kan föra med sig olika sorters ljus...
 Jag kan inte låta bli att citera en schweizisk författare som räknas till 
de stora nutida tyska författarna: Gerhard Meier. I ett samtal med en kollega 
talade han just om dessa kunskaper som ”anades och förnams av indianerna. 
De levde med floderna, med vinden, med träden och med stenarna. Det 
var det Storartade hos dessa naturfolk, och det förhöll sig på samma sätt 
hos våra förfäder. Men vi har ....med berått mod berövat oss dessa skatter.....
Det har smärtat mig ett helt liv, det som hände och uppenbarligen måste 
ske. Vi befinner oss bortom paradiset, men till detta faktum kommer även 
vårt misstag och paradiset ligger ännu längre bort.”17

 Och det känner Bron när han mitt i natten ror längs Boyowas stränder, 
när ”han vilar på årorna” och ”de dryper av guld” och ”månskenet är så 
starkt att lagunen är en skimrande spegel”, då förstår Bron att han är 
främmande för Boyowa, att om detta är paradiset, så hör han inte hit, han 
är utestängd ur lustgården. ”Han är sålunda inte Boyowa.”18

 Och med denna mening ”Han är inte Boyowa” uttrycker Pleijel den 
väsentliga skillnaden mellan det vetenskapliga och det intuitiva sättet att 
få kunskap. Vetenskaparen betraktar det som han eller hon vill studera 
som ett objekt. Vetenskaparen håller distans, han iakttar och analyserar 
utan att bli emotionellt engagerad. Medan den som får kunskap intutitivt 
finns nära det som han vill ha kunskap om. Han har känslor, han har en 
känslighet, en lyhördhet. Och det skrev redan Aristoteles, att man inte kan 
nå fullt vetande när kognitionens emotionella del saknas. 
 Och många stora vetenskapare berättar att de har gjort sina stora 
upptäckter på ett intuitivt sätt. Så berättade Barabara McClintock som fick 
Nobelpriset i Medicin 1983 för sin upptäckt av rörliga genetiska element, 
att hon, efter att ha bedrivit ett hårt vetenskapligt arbete, tänkte sig in i 
ett litet majskorn en kväll. Hon använde majs som modell för sin forskning. 
Och när hon satt där i den lilla saftiga växtgnuttan, då plötsligen begrep 
hon. Jag tror att den franske filosofen André Gorz, som nyligen dog,  
en väldigt vacker död för övrigt, men det är en annan historia, han var 
väldigt klok när han skrev att ”en kulturs eller en civilisations kvalitet 
beror på den dynamiska jämvikten som den förmår skapa mellan den 
intuitiva Lebenswelt-kunskapen och de formaliserbara vetenskapliga 
kunskaperna.”19 

17 Gerhard Meier Das dunkle Fest des Lebens. Amrainer Gespräche, samtal med Werner  
 Morlang, Oberhofen 2007, s. 295.
18 Pleijel, Lord Nevermore, s. 150.
19 Gorz, Wissen, Wert und Kapital. Zur Kritik der Wissensökonomie, s.109.
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 Och det som Agneta Pleijel gör är att hon gestaltar den här svårigheten 
att uppnå jämvikt mellan de båda kunskapssorterna. Bron finner den inte 
på Boyowa och Hermann Schützer hittar den bara delvis. Schützer är nog 
rätt så bra på att förena de båda kunskaperna när det gäller patienterna. 
Det finns till exempel en fin scen när Schützer sitter hos Phaëton, en färgad 
ung man på det kungliga hovet, drottningens morian, som har fått en svår 
leversjukdom. Och när de andra läkarna har gått dröjer sig Schützer kvar 
vid morianens säng och han håller hans hand. Och han förstår intuitivt 
att det snart är slut med morianen. Och ”vad tog kål på honom?” tänker 
han.”En levertumör. Men också makten och hybrisen. Phaëton hade fått 
vara ett drottningens exotiska smycke i hennes nipperskrin. Och vem var 
han själv? En lakej som Phaëton.”20 Schützer blir delaktig i Phaëtons öde. 
Men när det gäller hans egen hustru, fungerar det här med Lebenswelt-
kunskapen inte ett skvatt. Då är Hermann Schützer Okunskapen själv. 
 Och Bron då? Han kommer en dag att tänka på sin vän, målaren 
Stanislaw eller Stas, fast de är inte vänner längre sedan de blev osams på 
en vandring i Australien. Stas, tänker Bron, han ”skulle låta världen flyta 
in i sig och sen måla den.”21 Konsten, inser han, Konsten skulle förmå 
skildra Söderhavsverkligheten precis som den är. Vilket han, vetenskaparen, 
antropologen inte förmår. Konsten är således också ett kunskaps instru-
ment.
  Och innan Bron och Stas åker iväg från Polen, låter Pleijel dem föra 
ett samtal där Bron påpekar, att när Stas målar, så ”framträder en hittills 
osedd verklighet, en inre och sannare.” ”Men,”invände Sta då, ”också under 
den verkligheten finns en annan... Och under den ytterligare en annan. Så 
måste man rastlöst måla, dikta, skriva och tänka för att närma sig formen 
som finns bortom alla former”, sanningen.22

 Den ryska poeten Joseph Brodsky talade i sitt Nobeltal 1987 om tre 
sorters vägar till kunskap, tre sorters kognition: den analytiska som 
presenteras av vetenskapen, den intuitiva och den som de bibliska 
profeterna kände till, revelationen, uppenbarelsen. Och poesin, sade 
Brodsky, poesin använder alla tre kognitionsformer. Och den som skriver 
en dikt gör det framför allt för att diktskrivandet är en “utomordentlig 
accelerator av medvetandet, av tänkandet, av förståelsen av univer-
sum.”23

 Och Bron upplever detta, vetenskaparen Bron, när han går på Boyowa 
bredvid en ung gift kvinna som är naken bortsett ifrån en liten gräskjol. 
Och ”hennes gång var flytande,”skriver Pleijel,”svepande och omtumlande. 
Vaderna som spändes. Och höfternas lilla lekfulla vaggning! Solreflexerna 
över hennes skinn var fläckar av rent guld. Och runt henne flöt den 

20  Pleijel, Drottningens chirurg, s. 123.
21  Pleijel, Lord Nevermore, s. 155.
22  Ibid., s. 26f.
23  Joseph Brodsky, Nobeltal 1987.
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berusande doften av pandanuslöv... Och när de kommit halvvägs avklingade 
den råa lusten att ta henne, välta henne, omfamna henne, eller bita av 
hennes ögonfransar som de gör på Boyowa istället för att kyssas. Han var 
förstummad av hennes skönhet. Djupt tacksam. Över att hon så graciöst 
visade upp sig och över att hon så tanklöst njöt av det, och så helt utan 
skamkänslor. Det var ren poesi.” Bron har fått en uppenbarelse, en 
revelation.
 Och plötsligen begriper han: Att ”i poesin tas utan ansträngningar ett 
språng mellan inre och yttre, mellan abstrakt och konkret och mellan teori 
och praktik. Man kan förbinda och genskjuta. Man kan återkalla och 
bibehålla. Man kan pröva och lätt vidröra och genom halvskuggor och 
antydningar nå fram till klarsyn. Poesin är det tätaste språket. Också det 
informationsrikaste, möjligen vid sidan av musiken och måleriet... Om 
han var poet skulle han kunna skildra Boyowa!”24 
 Det är just det som Brodsky sade som också Pleijel uttrycker här: När 
samtliga kognitionsformerna förenas, som i poesin, då och först då förmår 
man beskriva hela verkligheten. Och verkligheten är då inte bara den 
synliga verkligheten utan mycket mer. Uppenbarelsen, revelationen låter 
Människan bli delaktig i det som är svårt att namnge, det som finns bortom 
den vanliga verkligheten. Och som Agneta Pleijel försöker beskriva i en 
nyckelscen.
 När Brons forna vän Stas har blivit gammal och andra världskriget 
närmar sig, bor han igen i Zakopane. Han försörjer sig genom att måla på 
beställning. Han är frånskild och ensam, med en fruktan för döden som 
är lika stark som längtan efter den. Och han möter en ung målare och 
författare, Bruno, som har korta ben och ett huvud som är alldeles för 
tungt för hans lilla kropp och som har gjort ett antal geniala teckningar. 
Och en natt för de ett samtal, på Stas veranda... När Bruno frågar sig ”hur 
det kommer sig att vi som barn får vissa bilder inpräglade i oss... Bilder, 
aningar, sinnesintryck... De tycks vara förutbestämda för oss... De står 
kanske redo och väntar på oss när vi föds?”  Och han talar om Gåtan som 
vi försöker lösa resten av livet. ”Vi drar den genom vår intellektuella 
mangel. Vi sträcker på den som man sträcker ett lakan. Vi vrider och vänder 
på den och försöker begripa hur linan löper och var det går att hitta en lös 
ände...” ”Och när man kryper så långt ner under orden man kan komma,” 
säger Bruno, medan mörkret flockas utanför fotogenlampans gula sken,”... 
ja, var hamnar man då? Till slut befinner man sig väl i mytens håla.”25

 Då begriper Stas att han alltid har anat det och lille Bruno vet det: 
”Mytens håla är världens sköte. Det är Guds ordlösa verkstad. Allt där 
hänger ihop, fast sammantvinnat och hoptrasslat... Först senare uppstår 
olikheten och särskiljandet. Mellan tingen. Mellan könen. Mellan kroppen 

24  Pleijel, Lord Nevermore, s.164.
25  Ibid., 397ff.
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och tanken. Då har man lämnat mytens håla. Men bilderna, de halvt 
medvetna minnena, det stumma och oordnade, når oss ibland därifrån... 
Djupare kommer man inte. Myten är det slutgiltiga djupet. Konsten är bara 
en biprodukt. En sorts besatthet, kanske.”26 Och där har vi Agneta Pleijels 
beskrivning av den Innersta Kunskapen, Sanningen. Sanningen finns i 
Mytens håla. Och Mytens håla når man inte om man bara håller sig till 
Vetenskapen.
 Sedan finns det risker, det måste vi också nämna, risker med 
vetenskapen. I Lord Nevermore står berättelsen om Babel. Där människorna 
byggde ett torn som skulle nå upp i himlen för att få kunskap. Men Gud 
ville inte att människorna skulle få hela kunskapen för då skulle inget 
skilja dem längre från honom. Och då raserade han tornet och skiljde 
människornas språk så att de inte längre förstod varandra och började 
bekämpa varandra i grymma krig. ”Människorna måste,”tycker Bron, ”för 
att reparera skadan som Gud åstadkom – försöka att på nytt förbinda de 
åtskilda språken och kunskapsgrenarna med varandra.”  Och Bron tror att 
Vetenskapen skall kunna göra det. Men han är medveten om att ”den som 
inte ger upp utan fortsätter att bygga kunskapens torn, honom lamslår 
Gud med inre och yttre splittring.”
 Vetenskapen är således inte ofarlig. 
 Som Stas skrek mot Bron en gång när de grälade: ”Din förbannade 
vetenskap, Bron, är lika maktfullkomlig som Moses högfärdige Gud. Inga 
andra gudar jämte mig! Men vetenskapen är värre, den kommer att utplåna 
varje spår av känsla för metafysik i människan, och döva och mätta henne 
med materialism... Magi och religion uttrycker i alla fall något, en känsla, 
en erfarenhet... av ensamheten, av människans förbannade ovisshet… 
men när du så småningom har lyckats visa att magin är ovetenskaplig eller 
förvetenskaplig eller vad tusan du kallar det, så är människan tamejfan inte 
mindre ensam...”27 När Vetenskapen undanröjer det Gudomliga och det 
Icke-mätbara, är människan ensam och utlämnad åt sin död.
 Det slår också Hermann Schützer en natt när han funderar på den 
stackars flickan som dog av den märkligen tumören i buken. Tänk om 
teologin är ”ett mänskligt påfund.. Kanske också Gud. Vetenskapen, som 
enligt Linnaeus är att söka vår skapares avsikter i naturen, kan leda till 
insikten att Skaparen inte finns.” Och hans slutsats blir: ”Då lever människan 
sannerligen i en ofattbar övergivenhet.”28

 Och detta är ett annat tema som går genom hela Agneta Pleijels 
författarskap: Ensamheten. Övergivenheten. Som hos Bron och Schützer 
är en följd av kunskapssökandet. Schützer är besatt av att förstå Kvinnan 
och Födandet. Han vill absolut få Kunskap om Kvinnan men sin kvinna vet 

26  Ibid., s. 398.
27  Ibid, s. 165f.
28  Pleijel, Drottningens chirurg, s. 139.
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han inget om. Schützer är ensam i vetenskapen, som en morian, ”en morian 
bland främlingar”29 
 Och Bron då? Han gifter sig med Ellie Rose från Melbourne som är 
fritänkare och socialist. De hyr ett hus på Teneriffa. Och de upplever något 
som Pleijel beskriver som ”den gröna kärlekens tid”30. De får vara i paradiset 
en tid... Och de köper ett hus i alperna, i en by som påminner om Zakopane. 
Och Bron skriver sitt verk om Söderhavet, han blir en celebritet med 
arbetsvåning i London där han undervisar. Och han reser runt i hela världen 
på sina föreläsningsturnéer. Medan Ellie, som har blivit sjuk i en svår 
ledsjukdom, stannar kvar i alpbyn. Och Bron får allt mindre tid att komma 
hem till henne eller hälsa på sina tre flickor som går på engelska 
internatskolor. Och sakta, sakta drar sig Paradiset tillbaka och för-
svinner. 
 Och plötsligen, på en föreläsningsturné, drabbas Bron av insikten att 
han inte lever livet längre, han bara skriver om det. Men den insikten 
förmår inte hejda honom. Vetenskapen eller det som finns kring 
vetenskapen, framgången, glansen, har ett för starkt grepp kring honom. 
Och han hittar aldrig tillbaka. Han bedövar sig med andra kvinnor. Och 
Ellie dör. Och så småningom dör också han, mitt under andra världskriget, 
på en parkbänk i Central Park i New York. Och medan Döden ger sig på 
hans hjärta, ser han det klart: Han blev berömd för sin forskning om det 
lyckliga samlivet i Söderhavet men han förmådde inte skapa ett sådant liv 
åt sin familj...”Allt han ville blev bara tomma ord. De blåser bort med vinden. 
Och tiden tickar på utan fäste.” Kriget rasar i världen. Och Bron begriper 
att han är medskyldig. Som vetenskapare blev han ”medskyldig. Han borde 
ha ropat högt på torgen att vetenskapen inte räcker för att tolka världen! 
Människan måste också lära sig att leva i den. Och inte bara av den.”31

 Men en gång, en gång levde Bron helt och hållet i världen. När han 
fick bo i kärleken.  Och det slog honom då: ”Att överallt där människan 
lever har hon skapat sig gudar... Det spelar ingen roll vad de kallas... De är 
en dimension i människans – anthropos – psyke... Och när människorna 
gör sig av med gudarna åstadkommer hon katastrofer. Hon mister 
förbindelsen med en dimension inom sig själv.” 
 Egentligen tror han inte på Gud. Inte heller Ellie Rose. ”Ändå känner 
de båda att de på något märkvärdigt vis vandrar i guds åsyn. Sedda av 
honom. Och kända av honom. Och att de måste handla därefter.”32  Och 
de känner, skriver Agneta Pleijel att ”religionen är ett ordlöst uttryck för 

29  Ibid., s. 140.
30  Pleijel, Lord Nevermore, s. 266.
31  Ibid., s. 473.
32  Ibid., s. 273.
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sanningen. Och själva meningen i den mänskliga kulturens väv.”33  De får 
– i kärleken – en sorts epifani, en uppenbarelse av Gudomligheten. För 
kärleken är inte bara ett hem. Kärleken är det tillstånd i våra liv där vi når 
fullständig Kunskap. Där vi är delaktiga i vår värld och världen bortom 
den.
 Och Bron och Ellie Rose fick uppleva den, i den gröna kärlekens tid. 
”Lyckan, det finns inget annat ord, av att veta sig vara närvarande, 
fullkomligt närvarande, i ett mysterium som är ögonblicksnåden. Och 
doften av citron sen, och den lilla vinden som rör muslintyget över det 
sovande barnet... och en vit fjäril som förirrat sig in i rummet och fladdrar 
vid skrivmaskinen.”34 Och Ellie Rose är skamlös som kvinnorna på Boyowa. 
Som i paradiset... I kärleken får Människan vara i Paradiset där man begriper 
allt, en tid...

33  Ibid., s. 274.
34  Ibid., s. 266.
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”Jag avbildar inte världen sådan som vi ser 
den.” Konsten som tema i fyra berättelser av 
Torgny Lindgren

Ingela Pehrson Berger

”Jag avbildar inte världen sådan som vi ser den”, säger en kyrkomålare i 
en av Torgny Lindgrens berättelser.1 Kanske antyder författaren genom 
denne kyrkomålare något om sina egna berättelser. Jag tror att de berättare, 
målare och musiker som Torgny Lindgren berättar om på olika sätt bidrar 
till att uttrycka hans egen syn på konsten. På vad sätt kan konsten avbilda 
verkligheten? Vad innebär det att vara konstnär? Vilken är konstens 
betydelse för mottagaren? Jag skall här undersöka hur dessa frågor 
behandlas i fyra av de berättelser som ingår i samlingen I Brokiga Blads 
vatten: Figurer (1999), nämligen ”Trädet”, ”Das Lied von der Erde”, ”Uppen-
barelseboken” och ”Brokiga Blad”.2

*
I berättelsen ”Trädet” lyssnar vi till en sagoberättare, en sådan som får 
åhöraren att tro på allt han berättar. Liksom i en saga är den berättade världen 
obestämd till tid och plats och personerna har inga namn. Berättelsen kunde 
ha börjat: ”Det var en gång […].” Den enda varelse i berättelsen som har ett 
namn är trädet. Det heter ”Una” och är av kvinnligt kön; hennes namn är 
det första ordet i berättelsen (s. 29).3 Det finns även en viktig person i den 
lilla byn där trädet Una växer. Han är kyrkomålare, en mästare som ”kommit 
långväga ifrån för att invändigt bemåla kyrkan med änglar och demoner 
och apostlar och järtecken” (s. 30). Han är så ivrig och hängiven i sitt arbete 
att han knappt unnar sig någon vila. En enda gång sätter han sig på trappstenen 
utanför kyrkan och talar med byns ungdomar om sin verksamhet. Han 
beskriver den som ”ett martyrium”. Den högra handen blir så trött av att 
måla helgonens lidanden att han ibland måste låta den vila medan den 
vänstra målar ”liljor och rankor och rosor” (s. 31). Om sin konsts förhållande 
till verkligheten säger han: ”Jag avbildar inte världen sådan som vi ser den, 
det vore meningslöst, med förlov sagt: den föreligger ju redan.” (s. 32.) Han 
frågar sig vad det egentligen är som han gör när han målar:

1   Torgny Lindgren (1999), I Brokiga Blads vatten: Figurer. Stockholm, s. 32.
2   Berättelserna nämns här under de rubriker de fått i en senare samling: Torgny  
 Lindgren (2003), Berättelserna. Stockholm. Ursprungligen saknade de rubriker.
3   Sidhänvisningar till berättelserna i I Brokiga Blads vatten görs i fortsättningen direkt  
 i brödtexten.
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När jag alltså målar aposteln Tomas, är då min målning den 
helige aposteln eller föreställer den endast Tomas? Kan det 
förhålla sig så att aposteln Tomas aldrig har existerat innan 
jag målar honom? Uppstår han i den stund jag målar 
honom? Eller återuppstår han? Har han varit död och jag 
återuppväcker honom till livet? (s. 32.)

Av det fortsatta samtalet framgår att målaren uppfattar sitt målande som 
en nödvändighet och en bjudande plikt. Han frågar: ”Om jag, den målande, 
inte gör min plikt, vad händer då?” Svaret kommer från ungdomarna i en 
paradox: ”Då kommer det att finnas oändligt mycket som inte finns […]. 
Hur mycket som helst.” (s. 33.) Samtalet verkar leda fram till uppfattningen 
att målandet är en skapande verksamhet som ger, eller återger, existens 
och liv till världen. Därmed är dock inte konstnärens verksamhet och 
konstens avbildande funktion helt förklarad. Kyrkomålaren uttrycker sin 
ovisshet inför den verklighet som han är satt att måla i orden: ”Och mitt 
arbetes verkliga innebörd […] har jag aldrig förstått.” (s. 32.) På kyrkans 
väggar har han målat

den störtande Lucifer, Johannes när han skådar Lammets 
brud, Maria Magdalenas himmelsfärd, mannen som blivit 
upphängd över elden i en krok genom tungan, den nakna 
kvinnan som rids av djävulen medan hon kärnar smör, den 
darrande själen som tar emot det eviga livets krona. För att 
inte tala om mannen vars blottade bakdel får formen av en 
nattvardskalk. (s. 32.)

Motsatser förenas i målarens bildvärld, det goda och det onda, det sublima 
och det groteska, det höga och det låga. Samma drag av motsatsernas förening 
finns i verkligheten utanför målningen. Där växer i byn det uråldriga 
läketrädet Una, som på sin östra sida botar allt som håller på att tvina bort 
och på sin västra allt som sjukligt svullnar. När kyrkomålaren blivit kraftlös, 
utmagrad och förlamad i högerarmen av sitt målande, försöker byfolket 
bota honom genom att låta honom glida över den nedersta grenen på Unas 
östra sida. Samtidigt pressas byåldermannen, som blivit oformligt fet, mellan 
stammen och en gren på trädets västra sida – men boten uteblir. I det kritiska 
ögonblicket går ”en susning av tankspriddhet” genom trädets krona, och 
hon styr sina läkande krafter åt fel håll (s. 37). Båda sjuklingarna dör, målaren 
som ”något som liknade ett avgnagt fågelskrov” och byåldermannen som 
ett fradgande skum som flyter ut över jorden (s. 37). I sin förtrytelse hugger 
byborna ned jätteträdet. Det faller genom jordskorpan och skapar ett 
bottenlöst hål. Stubben har dock sin livskraft kvar och frambringar 
grönskande sly med en sådan hastighet att byborna hädanefter får tillbringa 
all sin tid med att hugga sly och kasta ner det i ”Det Stora Hålet” (s. 39). Deras 
liv blir ett enda långt och meningslöst slit som avslutas med döden:
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 Därefter har inget av vikt hänt i byn, generationerna har 
avlöst varandra, stubbens alstringskraft har inte mattats 
och Hålet låter sig aldrig fyllas. För människorna i byn har 
just det sättet att leva blivit det enda naturliga och sedligt 
godtagbara: man hugger och sågar och skär och hackar all 
den tid man förunnas att finnas till, sedan trillar man ner 
i kratern. (s. 39.)

Till sist återknyter berättaren till kyrkomålaren genom att nämna två 
bilder som han aldrig hann måla före sin död. Redan tidigare har målaren 
nämnt att han tänkte avbilda ärkeängeln Rafael, ”läkekonstens vidunderliga 
andeväsen” (s. 36), och att han högst uppe i valvet tänkte måla ”en präktig 
abborre” (s. 35). När dessa bilders frånvaro framhålls i berättelsens sista 
ord, får den en betydelsefull innebörd:

 Bilden av ärkeängeln Rafael blev aldrig fullbordad. Men 
det saknar väl också betydelse, vem i de trakterna kunde 
ha behov av ett läkedomens andeväsen?
 Den får vi således heller aldrig se: den heliga abborren 
som stillar alla lystna sinnen och skänker frid åt de mest 
liderliga hjärtan. (s. 40.)

Vilken betydelse har då abborrens frånvaro bland de bilder som målaren 
framställt på kyrkans väggar? Fiskens symbolvärde i kristen tradition kan 
ge ett svar. Fisken är nämligen en gammal kristen symbol för Jesus Kristus. 
Från 100-talet e.Kr. har bilder av fiskar på gravmonument, amuletter, ringar 
m.m. haft denna symboliska innebörd. Även det grekiska ordet för ’fisk’, 
’ichthys’, har avbildats och återgivits som ett akrostikon, där de fem 
bokstäverna i ordet (ιιιιι) inleder fem grekiska ord som betyder ’Jesus 
Kristus, Guds son, frälsare’.4 Målaren, som ville fullborda sitt verk genom 
att måla en ängel och en abborre, gick under innan han hann slutföra sitt 
verk, och bybornas samhälle kom att präglas av Kristi frånvaro och brist 
på läkedom. Eller är det kanske även vårt samhälle som berättaren åsyftar? 
Det oväntade pronominet ”vi” i berättelsens sista mening antyder detta. 
Sagan om Trädet och Det Stora Hålet slutar med konstens nederlag, då 
uppgiften blev konstnären övermäktig.

*
”Das Lied von der Erde” är en berättelse av helt annat slag än ”Trädet”, 
eftersom den handlar om historiska personer och är historiskt bestämd 

4   New Catholic Encyclopedia (1967), prepared by an Editorial Staff at the Catholic  
 University of America, Washington, I-XV. New York, uppslagsordet ”Fish,  
 symbolism of”. Se även Frithiof Dahlby (2002), De heliga tecknens hemlighet:  
 Om symboler och attribut. 8 uppl.  Stockholm,  s. 25f.
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till tid och plats. En av personerna är skaparen av det symfoniska verket 
Das Lied von der Erde, den österrikiske tonsättaren och dirigenten Gustav 
Mahler (1860-1911);5 de övriga är hans svärfar, landskapsmålaren Jakob 
Emil Schindler (1842-1892),6 hans hustru, Alma Mahler (1879-1964),7 samt 
en vän till familjen, Theobald Pollak.
 Berättelsen börjar med att Jakob Emil Schindler firar sin femtioårsfest. 
Den berömde landskapsmålaren omges av smicker och inställsamhet. Det 
monumentala i hans liv och konst betonas genom de livlösa statyerna i 
parken vid hans slott, ”kopior av antikens gudar och gudinnor, somliga 
omvärvda av murgröna, alla med gröna lavar upp till knäna”, och framhävs 
ytterligare genom den stora målning som hänger i slottshallen, ett ”landskap 
som han föregående vinter målat på Korfu: hamnen med de skimrande 
masterna, kejsarinnans villa på Gasturi, olivlundarna och vingårdarna och 
i bakgrunden det tunga och ödesdigra Pantokrator” (s. 7 f.).8 Schindler har 
en maktposition och han har målat makten: ”Pantokrator”, som dominerar 
tavlan, är namnet på ett högt berg på Korfu.9 Det grekiska ordet betyder 
’allhärskare’.10

 Theobald Pollak hamnar under 50-årsfesten i tacksamhetsskuld till 
Schindler, eftersom denne, trots att Pollak är jude, lyckas ordna en 
ämbetsmannakarriär åt honom. Berättelsen om detta visar stora likheter 
med Alma Mahlers redogörelse för förloppet i självbiografin Mein Leben 
(1960). Hon berättar där att Pollak gav uttryck för sin tacksamhet mot 
Schindler på många sätt.11 När Schindler önskar sig ”en arafågel för att 
kunna studera fjäderskruden” (s. 12), får han snart en sådan av Pollak. Jag 
antar att fågeln är en tilldiktning av Torgny Lindgren, nödvändig eftersom 
den får en central symbolisk betydelse i berättelsen. Symboliken uppstår 
genom fågelns namn, genom dess fjädrar och genom dess sång. Vi får veta 
att det är en honfågel och att hon heter ’Quelle’, vilket betyder ’källa’. 

5   Colin Matthews (1988), ”Gustav Mahler”, i Hans Åstrand, huvudred., Sohlmans  
 musiklexikon. 2 reviderade och utvidgade uppl. Stockholm,  IV, s. 416-422.
6   Emil Waldmann (cop. 1927), Die Kunst des Realismus und des Impressionismus  
 im 19. Jahrhundert, Propyläen-Kunstgeschichte. Berlin, XV, s. 30 och s. 615.
7   Alma Mahler omnämns inte i Sohlmans musiklexikon annat än som Gustav Mahlers  
 hustru. I sin självbiografi och i sin biografi över Gustav Mahler har hon berättat  
 om sitt eget konstnärskap. Se Alma Mahler-Werfel (1960), Mein Leben. Frankfurt  
 am Main, samt Alma Mahler (1977), Gustav Mahler: Minnen från ett äktenskap.  
 Övers. Emanuel Lillieroth. 2 reviderade uppl. Stockholm.
8   Beskrivningen av slottet och statyerna i parken överensstämmer med Bengt  
 Holmqvists beskrivning av Alma Schindlers uppväxtmiljö i förordet till Alma  
 Mahler (1977), Gustav Mahler: Minnen från ett äktenskap. Övers. Emanuel  
 Lillieroth. 2 reviderade uppl. Stockholm, s. VIII.
9   Gunnar Carlquist, huvudred. (1936-1938), Svensk Uppslagsbok. I-XXX. Malmö, XV,  
 sp. 283, uppslagsordet ”Kerkyra”.
10 ”Pantokrator” betecknar i byzantinsk konst en bröstbild av Kristus som  
 allhärskare.
11  Alma Mahler-Werfel (1960), Mein Leben. Frankfurt am Main, s. 17 f.
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Namnet med den vackra klangen upprepas tre gånger på två sidor (s. 12 
f.). ”Källan” är en av det kristna språkbrukets bildliga beteckningar för 
Gud.12 Fågeln blir genom sitt namn en symbol för den osynliga verklighet 
som är en källa för konsten.
 Arafågelns fjäderdräkt är vacker, särskilt när hon sjunger: ”På nära håll 
skimrade den i ett otal färger och nyanser. När fågeln sjöng lyfte sig 
ryggfjädrarna så att det azurblå djupnade mot svart.” (s. 13.) Schindler och 
Pollak kommer överens om att det är omöjligt att avbilda skönheten sådan 
som den lever och rör sig i fågelns fjäderdräkt. Ett bildkonstverk blir 
ofrånkomligen statiskt; ”genom fästandet på papper eller duk” uppstår enligt 
Pollak ”en soliditet och varaktighet som tycktes gränsa till döden och 
evigheten” (s. 13). Pollaks ord om varaktighet ger dock Schindler nytt mod: 

 Jag kommer att rycka fjädrar av den, sade Schindler. 
Enstaka fjädrar. Och granska dem under luppen. Jag tror 
att den här fågeln är just vad jag behövde. Jag är er oändligt 
tacksam, herr Pollak. (s. 14.)

Detta detaljinriktade studium av den synliga verkligheten leder ingen vart. 
Schindler tappar intresset för fågeln och för konsten. Han åker till Södern 
och dör kort därefter i blindtarmsinflammation (s. 17).
  Den vackra fågeln Quelle blir mer betydelsefull genom sin sång än 
genom sin fjäderdräkt. Hon sjunger en liten fras på fem toner som redan 
i hennes näbb uppfattas som besjälad, ”en klagande melodi, präglad av 
djurisk livserfarenhet” (s. 13). Denna melodi vandrar sedan från den ena 
personen i berättelsen till den andra. Alma skriver ner de fem tonerna och 
gör en sång av dem. Hon döper sången till ”Lied eines gefangenhaltenen 
Vogels”, ’Sång av en fågel i fångenskap’ (s. 17). Av en slump hittar Gustav 
Mahler många år senare hennes sång, instucken som bokmärke i en 
samling kinesisk lyrik som hon har läst högt för honom ur (s. 23). Likaledes 
av en slump hör han morgonen därpå en bonde vissla en melodistump 
med samma tonföljd, c-d-e-g-a. Det visar sig att det är den man som tog 
hand om arafågeln när Schindler inte längre ville ha den. Från fågeln 
vandrar melodin alltså genom Almas sång och bondens vissling till Mahlers 
öra. I och med dessa impulser finner Mahler en väg in i sitt nya verk. Han 
skriver ”Sången om eländet på jorden”, där han låter de fem tonerna 
uttrycka ”en pentatonisk hälsning till mästare i det förgångna” (s. 24).13 

12  Hans Ruin (1978), Poesiens mystik. 2 uppl. Stockholm, s. 190.
13  Den pentatoniska skalan påträffas enligt Ingmar Bengtsson ”i olika kulturer över  
 stora delar av världen”. Hans Åstrand, huvudred. (1988), Sohlmans musiklexikon. 2  
 reviderade och utvidgade uppl. Stockholm, V, s. 30. I kinesisk musik från den  
 grundläggande perioden, c. 3000 f. Kr. till och med 300-talet e. Kr., användes t.ex.  
 enligt William P. Malm och Lennart Norrström en pentatonisk skala, dock ofta  
 utökad med hjälptoner. Hans Åstrand, huvudred. (1988), Sohlmans musiklexikon. 2  
 reviderade och utvidgade uppl. Stockholm, IV, s. 63.
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Den pentatoniska melodislingans vandringar och plötsliga uppdykande 
flera år efter fågelns död uttrycker, tror jag, tillfälligheternas stora betydelse 
för ett konstverks födelse. Konstnären kan inte själv skapa sin inspira-
tionskälla, men genom en lycklig slump kan han komma att upptäcka den. 
Det verk han formar blir en hälsning till andra, som tidigare har gjort 
samma upptäckt och format verk i samma tradition, en hälsning till 
”mästare i det förgångna” (s. 24).
 Mahlers musikstycke står i kontrast till ett annat konstverk, Emil Jakob 
Schindlers monumentala landskap från Korfu. Denna tavla beskrevs i 
början av berättelsen och beskrivningen återkommer i slutet i nästan 
samma ordalag. Tavlans väldiga storlek och iögonenfallande placering i 
Schindlers hem framhålls, men nu får vi också veta något om tavlans senare 
öde. Den ”hamnade senare i Dresden; den förintades i en av eldstormarna 
under det andra kriget efter Das Lied von der Erde” (s. 26).
    Tavlan är monumental, statisk, anspråksfull och själsligt död.14 Som 
ett tecken på det låter berättaren den brinna upp i ett eldhav; som kontrast 
låter han Mahlers verk utgöra en tideräkningens utgångspunkt och ger 
det därmed evigt liv. Kontrasten mellan Schindler och Mahler som 
konstnärstyper blir tydlig i Mahlers svar på den unga Alma Schindlers fråga 
om han är ”ett geni” liksom hennes far: ”Vi är den sortens varelser som 
kränger huden av oss och krälar vidare. Och huden – nå, om någon vill 
kalla den genial – vad angår det oss!” (s. 19.) I hans ord ligger ett starkt 
avvisande av den berömmelse och genidyrkan som Schindler verkar glädja 
sig åt i berättelsen. Att bli monument är döden för en konstnär eftersom 
det skär av den levande förbindelsen med verkligheten och därmed gör 
konstverket dött. Denna innebörd finns också i berättelsens sista ord:

 En av arafågelns fjädrar har bevarats, den finns instucken 
i ”Denkmäler der Tonkunst in Österreich” i National-
biblioteket i Wien.
 Fjortonde bandet. (s. 26.)

Den döda fjädern påminner om de fjädrar som Schindler ryckte ur Quelles 
fjäderdräkt för att studera under lupp. Den har förlorat det liv och den 
skönhet som fanns i fjädrarna när fågeln sjöng. Fjädern ligger som bokmärke 
i ett bokverk som är ett monument, ’ein Denkmal’, över tonkonsten i 
Österrike. I sin livlöshet står bokmärket i kontrast till ett annat bokmärke 
i berättelsen, nämligen Alma Schindlers sång om den fångna fågeln i 
samlingen av kinesisk lyrik som blev incitamentet till Mahlers verk (s. 23). 
Genom det metonymiska sambandet mellan bokmärke och bok medverkar 

14 Jag antar att denna tavla liksom arafågeln har hemortsrätt, betingad av  
 symbolvärdet, uteslutande i diktens värld. Jag har inte kunnat finna något belägg  
 för dess historiska existens.
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de två bokmärkena i berättelsens bildspråk och framhäver kontrasten 
mellan den levande, besjälade konsten och den döda konsten utan själ.
 Alma Schindler, som blir Gustav Mahlers hustru, är kompositör liksom 
han, men hon intar en undanskymd plats i berättelsen. Det kan hända att 
en läsare först vid förnyad läsning upptäcker hur hennes konstnärsöde 
gestaltas.
 I början av berättelsen är Alma en söt liten flicka som beundrar sin far, 
konstmålaren Jakob Emil Schindler. Epitetet ’liten’ fästs om och om igen 
vid hennes namn: beteckningen ”lilla Alma” upprepas på s. 9, 11, 14 och 16. 
Så småningom har hon, 13 år gammal, blivit ”en skön liten kvinna”, och nu 
skriver hon egna ”små” kompositioner (s. 16). Det bör vara (den patriarkala) 
omgivningens syn på henne som återges i det förminskande epitetet, ty det 
står i stark kontrast till hennes egen uppfattning, då hon säger till Pollak: 
”Jag ska bli den största och mest tongivande kvinnan i musikhistorien.” (s. 
16.) Det ligger en dramatisk ironi i att hon, sig själv ovetande, har beskrivit 
sitt eget öde då hon ”nedtecknat arafågelns anspråkslösa men ändå gripande 
melodi” och döpt den till ”Lied eines gefangenhaltenen Vogels” (s. 17). 
Visserligen komponerar hon ”sina första fullständiga sonater”, men redan 
i textens följande stycke verkar det vara slut i och med det torra konsta-
terandet: ”Sedan råkade hovoperadirektören Gustav Mahler finna Alma.” 
(s. 18.) Efter detta sägs ingenting mer om Almas musik i berättelsen.15 Det 
är en tystnad som genom kontrastverkan förnims mycket tydligt.
 Theobald Pollak och Alma Mahler har intressanta likheter i berättelsen. 
Båda kan vid första läsningen framstå som bipersoner men framträder vid 
en omläsning som betydelsefulla. Båda har blivit bundna av livet och 
hindrats i sitt konstnärskap – de har hållits i fångenskap liksom fågeln i 
Almas musikstycke, Pollak genom sina ämbetsplikter, Alma genom 
äktenskapet med Gustav Mahler. I berättelsen uttrycks detta på olika sätt: 
för Pollaks del genom hans egna ord, för Almas del genom tystnad.
 Pollak måste ägna sin tid åt sysslan som ”expeditionschef vid de 
kejserliga järnvägarna” (s. 11), befordrad genom Schindlers försorg. 
Egentligen är han musiker och översättare av kinesisk lyrik (s. 10). Det är 
Pollak som kommer till Schindler med arafågeln Quelle, vars sång senare 
blir så viktig för Mahler (s. 12), och det verkar rent av som om det är han 
som först fått impulsen att skriva en ’Lied von der Erde’. Med sina 
översättningar har han nämligen avsett, säger han till Schindler, ”en text 
om jorden, en sång om jordens glädje och sorg, en beskedlig och ödmjuk 

15  Bengt Holmqvist berättar i sitt förord till Alma Mahlers minnen att hon på Gustav  
 Mahlers begäran uppoffrade sitt eget konstnärskap. Han citerar ur ett brev från  
 Gustav Mahler, skrivet under förlovningstiden: ”Men din enda uppgift är numera:  
 att göra mig lycklig! […] Du måste kapitulera ovillkorligt för mig, helt och hållet och  
 i minsta enskildhet forma ditt framtida liv i överensstämmelse med mina behov  
 och inte begära någonting i gengäld utom min kärlek!” Alma Mahler (1977), Gustav  
 Mahler: Minnen från ett äktenskap. Övers. Emanuel Lillieroth. 2 reviderade uppl.  
 Stockholm, s. x f.



44

antologi om tillvaron på jorden” (s. 16). Men hans konstnärliga planer blir 
omintetgjorda när han, femton år efter Schindlers död, i en bokhandel 
finner Hans Bethges tolkningar av kinesisk poesi, ”Die Chinesische Flöte”, 
som han vid ett besök överlämnar till Alma:

 Jag har alltid föreställt mig, sade Pollak, att jag skulle 
skriva den boken. Det var min egentliga livsuppgift. Nu 
behöver jag inte göra det. Jag har aldrig behövt göra det, 
men jag visste det inte.
 […] Mitt ämbete har ju också ständigt klavbundit mig. 
Det är ämbetets skuld att jag inte ens kände till att Bethges 
tolkningar redan fanns. (s. 21.)

Alma Mahler berättar i sin självbiografi att Pollak aldrig glömde sin 
tacksamhet för den ynnest hennes fader bevisat honom och att han 
överförde sin tacksamhet på henne. En av alla de presenter han gav henne 
var Bethges översättning av kinesisk lyrik, Die Chinesische Flöte, som flera år 
senare kom att inspirera Mahler till Das Lied von der Erde, och hon gläds åt 
att faderns välgärning mot Pollak på detta sätt kom att utmynna i ett stort 
konstverk: ”So wurde der Zirkel der Güte meines Vaters schön geschlossen.”16 

Men hon nämner ingenting om att Pollak själv skulle vara översättare av 
kinesisk lyrik. Detta hör förmodligen till det betydelsebärande skikt i 
berättelsen som saknar historiskt underlag. 
 Pollaks samtal med Alma då han överlämnat de kinesiska dikterna 
framstår som en växelsång mellan två kontrasterande röster som tycks 
tala förbi varandra hela tiden men ändå uttrycker samma tema, den stora 
livsbesvikelsen. Hon talar om sin far (som för henne alltid varit förbunden 
med konstnärligheten) och nämner att det är femton år sedan han dog. 
Fadern är borta. Även hans magnetiska maggördel, som ”kunde bota allt”, 
har försvunnit. Bittert konstaterar hon att hennes mor ”lät bränna alla 
hans tillhörigheter” eftersom hon ”ville glömma honom så fort som 
möjligt” (s. 21). Pollak å sin sida talar om att han inte längre tål fisk eftersom 
han får ”brännande smärtor i mellangärdet” och ”sura uppstötningar” (s. 
21). Det förefaller mig uppenbart att fisken här har samma symbolvärde 
som den heliga abborren i ”Trädet”. Pollak säger också att fisken hör 
ungdomen till, vilket leder fram till det trötta konstaterandet: ”Det mesta 
är obotligt […]. Ja, i stort sett allt är obotligt. Allt.” (s. 21.)
 I berättelsens slut lyssnar Pollak på uruppförandet av Mahlers Das Lied 
von der Erde i München. Han har nu avancerat till den höga posten ”hovråd” 
men samtidigt blivit ”dödligt sjuk” (s. 26). Livet blev som det blev för Pollak. 
I sin dagbok skriver han efter konserten: ”I ljuset av denna symfoni ser jag 
att jag på mitt vis är en erfaren människa. Men vad jag närmare bestämt 
har erfarit, det minns jag inte. Jag saknar värde. Jag har bara min värdighet.” 

16  Alma Mahler-Werfel, (1960), Mein Leben. Frankfurt am Main, s. 18.
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(s. 26.) Jag antar att motsatsen mellan ’värde’ och ’värdighet’ i Pollaks 
dagboksanteckning ligger i att ’värdighet’ gäller varje människas liv, oavsett 
hur det har gestaltat sig, medan ’värde’ är avhängigt av den skiftande 
sociala värderingen av en människa. Anders Piltz förklarar att människan 
enligt katolsk uppfattning ”har en värdighet som inte kan reduceras till 
medel för något annat, som Guds avbild är hon okränkbar”.17 Även den 
som betraktas som fullkomligt värdelös eller ser sig själv på det sättet har 
sin värdighet kvar, ty den är absolut. Denna andliga verklighet har Mahlers 
musik avbildat och visat för Pollak.

*
Under rubriken ”Uppenbarelseboken” finner vi tre berättelser med olika 
persongallerier och, narratologiskt sett, olika slags berättare. Den första 
berättelsen framförs av en extradiegetisk berättare som i ett inledande, 
kort avsnitt är heterodiegetisk för att i fortsättningen övergå till ett 
homodiegetiskt berättande.18 Det första avsnittet i denna första berättelse 
handlar nämligen om konstnären Olof Sager-Nelson, som i Paris målar ett 
porträtt av madame Huot. Sedan följer själva huvudberättelsen, som inleds 
med orden: ”När jag var barn blev jag då och då liggande med hög feber 
och svår andnöd […].” (s. 44.) Här berättar han om sig själv och sin mor, 
som försöker hjälpa honom att andas under ett sådant sjukdomsutbrott. 
I textens slut knyter berättaren ihop de två delarna genom en 
kommentar. 
 En narratologisk analys visar vidare att den första berättelsen (diegesen) 
omsluter en andra berättelse (en hypodieges) som i sin tur genererar en 
tredje (en hypo-hypodieges).19 Då pojken ber sin mor att berätta Uppen-
barelseboken för honom berättar hon om Johannes, som fick Guds 

17 Anders Piltz (1991), Mellan ängel och best: Människans värdighet och gåta i  
 europeisk tradition. Stockholm, s. 22. Jag har i min doktorsavhandling redogjort  
 för Torgny Lindgrens anslutning till den katolska kyrkan och anfört skäl för att  
 katolicismen utgör ett viktigt tolkningsunderlag för hans texter. Se Ingela Pehrson   
 (1993), Livsmodet i skrönans värld: En studie i Torgny Lindgrens romaner Ormens  
 väg på hälleberget, Bat Seba och Ljuset. Uppsala, s. 26 ff.
18 Shlomith Rimmon-Kenan ger under hänvisning till Gérard Genette följande  
 narratologiska definitioner av termerna: ”A narrator who is, as it were, ’above’  
 or superior to the story he narrates is ’extradiegetic’, like the level of which he  
 is a part […]. A narrator who does not participate in the story is called ’heterodiegetic’  
 […], whereas the one who takes part in it, at least in some manifestation of his  
 ’self’, is ’homodiegetic’ […].” Shlomith Rimmon-Kenan (1983), Narrative Fiction:  
 Contemporary Poetics. London & New York, s. 94-95.
19  Rimmon-Kenan förklarar: ”Immediately subordinate to the extradiegetic level is  
 the diegetic level narrated by it, that is the events themselves […]. The stories  
 told by fictional characters […] constitute a second degree narrative, hence a  
 hypodiegetic level […].” Shlomith Rimmon-Kenan (1983), Narrative Fiction:  
 Contemporary Poetics. London & New York, s. 91 f.
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befallning att ”skriva allt han såg”(s. 45), varefter Johannes genom hennes 
förmedling (i indirekt anföring) kommer till tals och berättar om vad han 
ser, om händelserna vid tidens slut. Alla tre berättelserna är, som jag skall 
visa, tematiskt förbundna med varandra.
 Olof Sager-Nelson (1868-1896) var en symbolistisk konstnär som målade 
sina starkaste verk i Paris och i Brügge innan han dog en förtidig död, 
antagligen i lungsot.20 Berättelsen om honom utgörs egentligen bara av 
det första korta stycket:

Under sitt sista år i Paris målade Olof Sager-Nelson porträttet 
av madame Huot. Han var då redan sjuk, när attackerna av 
andnöd kom drog han sig undan från kamraterna, de 
rosafärgade upphostningarna dolde han i näsduken, 
svettningarna som vållades av den lätta febern skyllde han 
på de välskräddade klädernas kraftiga ylle. (s. 43.)

Därefter följer en beskrivning av Olof Sager-Nelsons porträtt av Mme 
Huot.21 Det intressanta i denna beskrivning är att kvinnan som avporträtteras 
inte är huvudsaken i tavlan. Hon sägs vara endast ”en förevändning att 
måla det som han verkligen hade inom sig” (s. 44). Det centrala i tavlan 
visar sig vara en liten färgfläck på ett draperi i bakgrunden, ”en fläck av 
en tumnagels storlek, där en av draperiets tofsar fått en ljus kontur och 
där ett litet stänk av kromgult lagts utanpå det roströda” (s. 43). Symbolisten 
Olof Sager-Nelson – den verklige – använde klara och lysande färger på ett 
sätt som var nytt inom svensk konst. Henrik Cornell skriver t.ex. om Sager-
Nelsons tavla Fosterbröderna: ”Behovet av vänskapens skydd i den okända 
värld, i vilken vi äro utkastade har i ’Fosterbröder’ […] fått en gripande 
tolkning som understöds av den hemlighetsfullt och juvelartat skimrande 
färgen.”22

 Efter något mer än en sida är den heterodiegetiska berättelsen 
fullbordad och berättaren övergår till att bli ’jagberättare’. Han berättar 
om sig själv som pojke, sjuk och utsatt för svåra kvävningsanfall. En kväll 
då han lider av svår andnöd sitter modern vid hans säng och försöker hjälpa 
honom att andas genom att med sina egna händer långsamt och rytmiskt 
höja och sänka hans bröstkorg. Men pojken behöver också något annat 
för att härda ut, han behöver en berättelse:

20  Henrik Cornell (1946), Den svenska konstens historia under 1800-talet. Stockholm,  
 s. 322-325.
21  Tavlan finns på Thielska galleriet. Berthold Wirulf, huvudredaktör (1957-1960),  
 Lexikon för konst: Bildkonst Arkitektur Konsthantverk Konstindustri. Stockholm,  
 I-III, s. 1299.
22 Henrik Cornell (1946), Den svenska konstens historia under 1800-talet. Stockholm,  
 s. 324.
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 Tala om någonting för mig, flämtade jag.
 Vad vill du att jag ska tala om för dig? frågade hon.
 Jag såg på hennes mörka ansikte med de plirande, bruna 
ögonen. Hon försökte le mot mig. Några slingor av det 
kolsvarta håret föll ner över hennes kinder när hon lutade 
sig framåt.
 Vad som helst, sade jag. Uppenbarelseboken.
 Då berättade hon Uppenbarelseboken för mig. (s. 45.)

I moderns berättelse finns textens innersta berättare innesluten: aposteln 
Johannes får en befallning av ”en röst som lät som en basun” att skriva allt 
han ser. ”Och han skrev så att han nästan miste förståndet, han såg och 
skrev i samma andetag.” (s. 45.) Det Johannes berättar är en uppenbarelse 
av vad som kommer att hända i världens yttersta dagar.23 Johannes’ 
berättelse är alltså inte en påhittad berättelse, den har ingenting av fiktion 
i sig – i varje fall inte enligt hans egen uppfattning. Det han ser och skriver 
är den gudomliga sanningen uppenbarad.24 Modern återberättar Johannes’ 
berättelse för sin son. Hon berättar början och slutet, men längst uppehåller 
hon sig vid den avgörande kampen i de yttersta dagarnas drama, berättelsen 
om kvinnan och draken i Uppenbarelsebokens tolfte kapitel.25 Hon berättar, 
kanske inte bara för att trösta den dödssjuke sonen utan också för att trösta 
sig själv, om en annan mor och ett annat barn som hotas av draken redan 
när det föds. Barnet i Uppenbarelseboken blir räddat i Guds knä och modern 
tas om hand av änglarna i öknen, men draken blir nedkastad på jorden (s. 
47 f.).26 Den berättande modern får dock inte mycket tröst av sin berättelse. 
Jag hör ett bittert eller förtvivlat tonfall i hennes avslutande ord: ”Och 
härnere regerar draken sedan dess, han kallas Djävulen eller Satan skrev 
Johannes. Men uppe i himlen blev det ju fred.” (s. 48.) I sitt med-lidande 
med sonen som kämpar för att få luft tänker modern i sin förtvivlan att 
det bästa är att aldrig vara född, och hon ber sonen om förlåtelse för att 

23 Angående apokalyptiken i Uppenbarelseboken, se Lars Hartman (1982),  
 ”Nytestamentlig isagogik”, i Birger Gerhardsson, utgivare, En bok om Nya  
 Testamentet. 4 bearb. uppl. Stockholm, s. 84-88.
24  Erich Auerbach berör denna särart hos de bibliska berättelserna i sin bok Mimesis.  
 Till skillnad från Homeros’ Odysséen, som är ”blott och bart berättad ’verklighet’”,  
 gör bibelns berättelser ”ett absolut anspråk på historisk sanning”. Den bibliske  
 berättaren ”måste tro på den objektiva sanningen i berättelsen” eftersom  
 ”existensen av en helig världsordning vilade på sanningen i denna”. Erich Auerbach  
 (1998), Mimesis: Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen.  
 Övers. av Ulrika Wallenström. Stockholm, s. 24 f.
25 Se Lars Hartmans översikt över Uppenbarelsebokens disposition i Birger  
 Gerhardsson (1982), utgivare, En bok om Nya Testamentet. 4 bearb. uppl.  
 Stockholm, s. 87 f.
26  Upp. 12: 1-9.
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hon har fött honom. Men han svarar, ”inifrån syrebristens lätta berusning”: 
”Jag tycker att livet är underbart.” (s. 48.)
  Pojken har näradödenupplevelser, då hans själ under andnödens ångest 
lämnar kroppen och svävar upp till taket, varifrån han kan se ”den ovanligt 
långa barnkroppen som naken och krampaktigt flåsande och stönande låg 
kvar nere på madrassen” (s. 45). Berättelsen om honom slutar i ett sådant 
läge: ”Därifrån såg jag hur mor böjde sig fram över mig och försiktigt lyfte 
upp min bröstkorg så att jag inte alldeles skulle kvävas.” (s. 50.)
 Det som nu återstår i berättelsens sista ord är en kommentar som 
knyter an till de inledande orden om konstnären Olof Sager-Nelsons porträtt 
av Mme Huot:

Sängen som jag låg i var ådermålad, på gavlarna var färgen 
här och var bortnött så att träet skymtade fram.
 Att måla är ohyggligt svårt, jag har försökt många gånger 
och aldrig lyckats. Men om jag kunde måla, så skulle jag 
vilja åstadkomma en bild där jag uppifrån ser min mor luta 
sig fram över mig, i och för sig är det bara en liten fläck av 
en tumnagels storlek som utgör det egentliga motivet. Där 
möter hennes kolsvarta, blanka hår den slitna 
ådermålningen, en klick av glänsande svärta mot en grund 
av guldockra med stänk av neapelgult och venetianskt rött. 
Att få frambringa den beskedliga men utsökta samman-
stötningen mellan färger och nyanser skulle skänka mig 
innerlig och varaktig tillfredsställelse. (s. 50.)

Den färgfläck ”av en tumnagels storlek” som lyser mellan personerna i 
berättelsen om modern och pojken motsvarar den fläck som i början av 
berättelsen beskrivs i porträttet av Mme Huot, den ”hemlighetsfulla och 
innebördsrika sammanstötning[…] mellan färgklanger” som finns i ”ett 
parti av duken som ingenting föreställer utan helt enkelt bara är färg” (s. 
43 f.). Det är denna färg som utgör ”det egentliga motivet” (s. 43). Berättaren 
konstaterar: ”I stort sett alla konstverk innehåller en sådan liten fläck, ofta 
av ett björklövs eller ett gruskorns storlek, och den fläcken utgör det 
huvudsakliga och ursprungliga ämnet.” (s. 44.)
 Vad är då det egentliga motivet för berättelsen, det som här – genom 
ord – uttrycks i färg och enbart färg? Frånvaron av föreställande motiv i 
den centrala färgfläcken för tanken till den modernistiska konsten och 
pekar mot ett möjligt svar hos den ryske målaren Wassily Kandinsky, som 
1911 publicerade skriften Über das Geistige in der Kunst. Kandinsky skriver 
t.ex. om Henri Matisse, som han betraktar som en stor ”vägvisare mot ett 
stort mål”:27

27  Wassily Kandinsky (1990), Om det andliga i konsten. Övers. av Ulf Linde & Sonja  
 Martinson. Göteborg, s. 45.
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Han målar ”bilder”, och i sina bilder söker han återge det 
”gudomliga” […]. För att uppnå sitt mål tar han visserligen 
ett ting (en människa eller något annat) till utgångspunkt, 
men i övrigt arbetar han uteslutande med de unika medel 
som är måleriets egna – färg och form.28

Låt mig nu försöka visa hur de olika berättelserna i den narratologiskt 
komplexa texten ”Uppenbarelseboken” förbinds med varandra till en 
helhet. Förbindelsen är, som jag nämnt ovan, tematisk. De två delarna av 
den första berättelsen knyts ihop genom några ord som upprepas 
ledmotiviskt, den glänsande och skiftande färgen i ”en fläck av en tumnagels 
storlek” som inte föreställer något utan bara är färg, och genom den andliga 
innebörden i detta gemensamma motiv (s. 43 och s. 50). Berättelsen om 
Uppenbarelseboken, aposteln Johannes’ berättelse återberättad av modern, 
är den innersta, och det är den som har fått ge titeln år hela texten. Den 
ligger innesluten i de andra som kärnan i en frukt med flera höljen. Genom 
denna struktur uttrycks, tror jag, uppenbarelsen som hela berättelsen 
handlar om, den som har att göra med livet och döden, med kärleken och 
andningen, med Gud. Aposteln Johannes, den innersta berättaren, kan 
berätta exakt vad han ser av striden mellan Gud och draken, av den 
apokalyptiska moderns och barnets frälsning. Pojkens mor kan återberätta 
det, men med reservation. Den extradiegetiska berättaren kan endast 
uttrycka uppenbarelsen genom en färgfläck.

*
Berättelsen ”Brokiga blad” handlar om två konstnärer som står i kontrast 
till varandra, nämligen prins Eugen och Brokiga Blad, båda berättade med 
historiska personer som förebild. Prins Eugen (1885-1947) var en framstående 
konstnär som utvecklade sitt måleri i riktning mot symbolismen.29 ”Brokiga 
blad”, ett smeknamn på Herman Andersson (1873-1954), försörjde sig som 
luffare genom att sälja tavlor som han målat med vykort som förlagor.30 
En tredje viktig person i berättelsen är ”moster Lydia”, enligt berättaren 
innehavare av ”pensionat Karlshem i Norsjö” (s.193). 
 Berättelsen inleds som ett brev, adresserat till ”Fil. dr Thomas Hård af 
Segerstad, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet” (s. 193), 
uppenbarligen skrivet som svar på dennes fråga om Brokiga Blad. Efter en 
allmän beskrivning av Brokiga Blads vistelser på moster Lydias pensionat, 
riktad till adressaten, inleder berättaren med ordet ”nu” en berättelse som 
i långa stycken får läsaren att glömma att den är ett brev:

28  Wassily Kandinsky (1990), Om det andliga i konsten. Övers. av Ulf Linde & Sonja  
 Martinson. Göteborg, s. 44.
29 Se t.ex. Märta Holkers (2007), Den svenska målarkonstens historia. 2 uppl. Stockholm,   
 s. 199.
30  Ann Källman, ”Luffaren: Jag har målat 750 000 tavlor”, i Land årg. 34 (2004),  
 nr 49, s. 34-35.
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 Nu satt jag vid moster Lydias dödsbädd. Det var den förste 
oktober nittonhundrasextio. Nästa dag skulle hon dö. Jag 
hade hämtat en av tavlorna från pensionat Karlshem och 
ställt den mot fotgaveln i sängen så att hon kunde se den. 
Den föreställde en roddbåt på ett spegelblankt vatten, i 
övre högra hörnet lyste solen, i det vänstra stod halvmånen, 
mellan dem tindrade ett tiotal stjärnor. På fjällen i 
bakgrunden skimrade snön. Möjligen satt det en människa 
i båten. (s. 194.)

Berättelsen svingar sig sedan fram och åter mellan ramberättelsens tid vid 
moster Lydias dödsbädd och tiden för prins Eugens besök på moster Lydias 
pensionat under andra världskriget, någon gång på 1940-talet. Det är 
huvudsakligen moster Lydia som berättar om händelserna då, nästan tjugo 
år tidigare. 
 Moster Lydia härbärgerar många ’nasare’ i sitt pensionat, bland dem 
målaren Brokiga Blad (s. 194). Hon är en moderlig kvinna som lagar mycket 
god mat åt sina gäster. När prins Eugen kommer och ber om husrum känner 
hon inte igen honom utan tror att även han är en nasare. Hon fylls av 
medlidande när hon ser att hans svarta kostym är skrynklig och att han 
har ett par såsfläckar på västen, så hon tar emot honom fastän det är fullt. 
Han får sova på hennes dyscha i alkoven, medan hon själv sover på 
kökssoffan (s. 198). 
 Prins Eugen finner snart sin målarkollega Brokiga Blad; han håller på 
med att måla himlar och vattenytor på kartonger som står och ligger 
överallt i uppackningsrummet (s. 202). Dagen därpå när färgerna torkat 
fullbordar han sina landskap genom att måla snöklädda fjäll, berg och skog 
samt placera två träd i förgrunden och små röda hus med flaggstänger en 
bit upp på stranden (s. 213). Prins Eugen ser intresserad på den 
hantverksskicklige mannens arbete. Han får själv lust att måla eftersom 
där också står en riktig duk på ett staffli. Brokiga Blad låter honom försöka 
att måla ett träd. Själv målar Brokiga Blad bara två sorters träd, gran och 
lövträd. Prins Eugen menar att man bör kunna se vad det är för slags träd 
på tavlan, och han försöker nu att måla en ek. När det blir dags för middagen 
är Brokiga Blad redan färdig med alla tavlorna, medan prins Eugen 
fortfarande sitter där med sin ek:

 Det var det jag misstänkte, sade Brokiga Blad och 
betraktade den halvfärdiga eken. Jag kunde ha sagt det 
redan från början.
 Ja, sade prins Eugen. Ni varnade mig.
 Nå, sade Brokiga Blad. Ingen större skada skedd. Jag har 
klarat knivigare blindskär än den här lönnen.
 Det är en ek, sade prins Eugen.
 Sak samma, sade Brokiga Blad. Lämna den bara åt mig!
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 Så tog han en bred pensel och en trasa och gick lös på 
prinsens ek. På mindre än en minut hade han förvandlat 
den till ett lövträd i största allmänhet, ett vardagligt träd 
bland alla andra.
 Tack, sade prins Eugen. Det var verkligen en befrielse.
 Jag har det i handen, sade Brokiga Blad. Jag behöver helt 
enkelt inte tänka. (s. 215 f.)

Brokiga Blad målar tydligen så kallad ’hötorgskonst’, trots att detta ord 
aldrig nämns i berättelsen och trots att han åtnjuter högaktning av alla i 
sin omgivning, inklusive prins Eugen. Han producerar i snabb takt tavlor 
med populära motiv i långa serier och i kommersiellt syfte. Ändå kan han 
lära den store konstnären prins Eugen någonting. Prinsen blir befriad när 
Brokiga Blad suddar ut detaljerna i hans ek och förvandlar den till ”ett 
lövträd i största allmänhet” (s. 216). Brokiga Blad förklarar: ”Mina målningar 
[…] föreställer bara saker och ting. Föremålen som jag målar utgör så att 
säga ombud. Det är en ofantlig skillnad mellan att vara och att föreställa.” 
(s. 213.) I detta yttrande är det möjligt att se ett uttryck för syntetismens 
konstsyn. Inom bildkonsten sammanföll under slutet av 1800-talet 
symbolismen med syntetismen, en stilriktning som enligt Lexikon för konst 
sökte sig till ”större figural enkelhet” och betonade ”de dekorativa 
kvaliteterna genom hela färgplan, utrensning av detaljer och 
valörgraderingar”.31 Brokiga Blad framstår i denna belysning som en 
syntetist som hjälper prins Eugen att utvecklas från den ”80-talets 
detaljrealism” som präglade prinsens tidiga landskapsmåleri till ”en 
starkare stiliserad form” och ett modernistiskt ”mera skissartat mål-
ningssätt”.32 Men Brokiga Blad saknar symbolisternas vilja att gestalta en 
osynlig, inre verklighet.33 För detta krävs det att en tredje konstnär ger sitt 
bidrag till duken på staffliet: moster Lydia. 
 Moster Lydia kan inte sova. Hon stiger upp ur kökssoffan mitt i natten, 
dricker en porter och går sedan upp i uppackningsrummet där alla Brokiga 
Blads tavlor står på tork. Hon tar en pensel och ett par tuber oljefärg, 
zinkvitt och koboltblått:

  Sedan målade hon sina fiskar.
 De var små, mycket långsmala fiskar som skimrade i blått 
och vitt, somliga var på väg upp mot ytan, andra dök, de 
var antingen sillar eller mörtar eller möjligen sikar. 
Stjärtfenorna var närapå osynliga. Det var på duken som 

31  Berthold Wirulf, huvudredaktör (1957-1960), Lexikon för konst: Bildkonst Arkitektur  
 Konsthantverk Konstindustri.  Stockholm, I-III, s. 1499.
32  Berthold Wirulf, huvudredaktör (1957-1960), Lexikon för konst: Bildkonst  
 Arkitektur Konsthantverk Konstindustri.  Stockholm, I-III s. 302.
33 Berthold Wirulf, huvudredaktör (1957-1960), Lexikon för konst: Bildkonst  
 Arkitektur Konsthantverk Konstindustri.  Stockholm, I-III,  s. 1499.
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stod på staffliet som hon målade, hon visslade Vandrarns 
nattsång av Schubert, några av fiskarna fick också ögon ur 
tuben med Caput mortuum.
 Slutligen stod hon en stund och begrundade sitt verk. 
Fiskarna var vackra, trots det alltför sugande underlaget 
hade de glans och lyster. (s. 211)

Nästa morgon upptäcker prins Eugen vad som hänt och påpekar för Brokiga 
Blad att det har ”bildats fiskar i vattnet” (s. 211). Han är tydligen fortfarande 
fast i sin realism eftersom han försöker artbestämma fiskarna i tavlan. 
Först tror han att det är sillar, men han ändrar sig när han ser deras ögon: 
”Ögonen är en aning missfärgade [...]. Vi får nog nöja oss med att säga att 
det är fiskar i största allmänhet.” (s. 212.) Kanske tyder moster Lydias 
färgsättning av fiskarnas ögon med Caput mortuum på att hon är symbolist 
och inte velat måla några verkliga sillar. Caput mortuum är en röd färg 
som också har gått under namnet engelskt rött. Moster Lydia använder 
färgen på symbolisters vis. Men även motivet, fiskarna, är symboliskt i sig. 
Dessa fiskar är av samma slag som den heliga abborren i berättelsen 
”Trädet” och är alltså tecken på en gudomlig närvaro. Brokiga Blad har 
inget sinne för fiskarna, som han menar är ”ett litet stim som helt enkelt 
har simmat in i bilden” (s. 212). Han tror inte att ”konstpubliken vill ha de 
där fiskarna”, och han hoppas att de skall simma bort igen (s. 212). Prins 
Eugen har däremot fäst sig vid tavlan med fiskarna. När han förlorar sitt 
inkognito och måste återvända till hovet och prinsplikterna ber han att få 
ta med sig tavlan. Hemma på Waldemarsudde fortsätter han att arbeta 
med tavlan: ”Han målade och skrapade, skrapade och målade, tidvis ställde 
han undan den, så tog han fram den på nytt och tillförde något som föll 
honom in eller täckte över ett och annat av det gamla, bilden växte fram 
mycket långsamt.” (s. 235.)
 Berättaren låter till sist denna tavla, som så självklart hör hemma inne i 
berättelsen, göra ett metafiktivt språng ut till den historiska verkligheten:

Om emellertid den målning som bär titeln ”Ångbåt och 
skyskrapor” (Waldemarsudde, katalognummer 724) utsätts 
för en grundlig konstvetenskaplig undersökning, kommer 
man att finna ett äldre, så att säga ursprungligare vatten 
under det nuvarande, och i det vattnet lever ännu moster 
Lydias fiskar. Det är min övertygelse. (s. 235.)

”Ångbåt och skyskrapor” – tavlans titel visar på ett motiv som avbildar det 
moderna, materialistiska samhällets tekniska triumfer, samtidigt som det 
ställer nytt mot gammalt i den tekniska utvecklingen. Under moderniteten 
i tavlan, i ett ”äldre” och ”ursprungligare” vatten, finns det andliga kvar 
fastän dolt. Budskapet att moster Lydias fiskar lever där verkar desto 
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starkare genom den metafiktiva förbindelsen av diktens värld med den 
verifierbara verklighetens: de exakta uppgifterna om tavlans titel, placering 
och katalognummer stämmer!34 Prins Eugens tavla ”Ångbåt och skyskrapor” 
blir i berättelsen en representant för alla de konstverk – vare sig bildkonst, 
musikstycken eller litterära verk – som på något sätt avbildar det andliga 
som inte syns på ytan av världen. Ett sådant förhållningssätt till den synliga 
verkligheten bekänner sig också berättaren Torgny Lindgren till genom 
att berättelsen avslutas med en namnteckning under det fingerade brevet. 
I den avbildade namnteckningen ingår nämligen en liten fisk, som simmar 
under namnet (s. 235). 
 Vem vänder sig då konstnären till, vem uppfattar det dolda budskapet? 
Brokiga Blads målningar möter sin publik när målaren tillsammans med 
prins Eugen, som han nu betraktar som sin assistent, ger sig ut på en 
försäljningstur med tavlorna lastade på cykeln. De besöker tre personer 
och får sälja till alla tre. Tretalet ger sin struktur till motivet konstnären 
inför sin publik: de två första besöken visar gemensamma drag, men det 
tredje avviker och får därigenom sin särskilda betydelse. De första besöken 
görs hos skomakare Hedström respektive Edvard Sundström. Båda verkar 
i början ointresserade, men båda fångas in när de börjar betrakta Brokiga 
Blads landskap, där de känner igen vattnet och stranden och mannen i 
båten och kan tala om ”vem som egentligen bor i det lilla huset inne på 
näset” (s. 220). Det intressanta är att de läser in helt olika personer och 
minnen i tavlan. Hedström meddelar att den som bodde i huset ”hette 
Stenberg och var änka efter en sågställare från Släppträsk. Om 
sommarkvällarna satt hon på trappan och visslade på fåglarna” (s. 220). 
Sundström kan tala om att ”[d]en halte änkemannen som bodde i huset 
på näset inne i avbildningen […] hade varit rättare vid prästbostället” (s. 
222). Mannen i båten är enligt Hedström ”Evald Dalberg från Finnäset, han 
hade en vase på det stället” (s. 220), medan Sundström vet att han ”hette 
Landin och var från Norsjövallen” (s. 222). 
 De två tavelförsäljarna, Brokiga Blad och hans assistent prins Eugen, 
har olika försäljningsargument som är betecknande för deras olika syn på 
konsten. Brokiga Blad talar om tavlans pris, om konstinköp som 
kapitalplacering och om konstens värde för den som vill ”göra ett gott 
intryck” (s. 219, 221). Prins Eugen däremot framhåller konstens värld som 
”i grunden en helt annan värld än penningens” (s. 219), en värld där man 
”så att säga [har] fiskerätt till evig tid” (s. 220). Han menar att tron på 
konsten till sist ”omformas […] till tro i en mera vidsträckt och hela livet 
omfattande mening” (s. 222). För de två tavelköparna verkar det dock 

34  En bild av tavlan med uppgift om katalognummer finns på museet Prins Eugens  
 Waldemarsuddes hemsida på Internet under titeln ”Bildbanken – verk av prins  
 Eugen: Ångbåt och ’skyskrapor’, 1944”. Internetadress: www.waldemarsudde.se/ 
 bb_e_skyskrapor.html. Datum för inhämtande av informationen 2008-08-29.  
 Tavlan finns även avbildad i Inga Zachau (1991), Prins Eugen: Det öppna landskapets  
 skildrare. Lund, s. 280.
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knappast vara något av försäljarnas argument som fäller utslaget – nej, 
det som avgör saken är att de känner igen sig och ser tavlan som en avbild 
av det verkliga landskap som härbärgerar deras minnen.
 Den tredje person som Brokiga Blad och prins Eugen besöker under 
sin försäljningstur heter Klas Harnesk. Han talar om att han är blind, men 
Brokiga Blad svarar att det inte har någon betydelse: ”Konstverken existerar 
även för den blinde. Själva tavlorna påverkas inte av blindheten.” (s. 226 
f.) Klas Harnesk får veta att tavlorna är ”landskap”, och då han frågar vad 
det betyder får han en förklaring som blir som en uppenbarelse:

 Det är en himmel och en sjö, sade Brokiga Blad. Och 
överkanten av ett fjäll. Dessutom ett vanligt berg, skog och 
myrmarker. Samt ett näs som sträcker sig ett stycke ut i 
sjön, på näset står en röd stuga.
 Därtill kommer, påpekade prins Eugen, lövträd och 
barrträd. Och en roddbåt på sjön.
 Han hade tagit ett par steg framåt, som om han ville att 
tavlan skulle synas bättre.
 Och allt det där är liksom förenat? frågade Klas Harnesk. 
Fjället och sjön och granskogen och båten?
 Ja, sade prins Eugen, när dessa olika element förbinds 
med varandra uppstår ett landskap.
 Landskapet! sade Brokiga Blad. Inte ett landskap vilket 
som helst. Utan Landskapet!
 Det måste vara fenomenalt vackert, sade Klas Harnesk.
 Ja, sade Brokiga Blad. Det är det minsta man kan säga.
 Ingen har försökt tala med mig om detta, sade Klas 
Harnesk. De har väl velat skona mig. (s. 227 f.)

Uppenbarelsen är att de olika naturföreteelserna i tavlan är förenade till en 
helhet. Däri ligger landskapets skönhet. Den blinde Klas Harnesk har aldrig 
sett ett landskap och aldrig vetat något om helheten i en målning, men han 
har trots blindheten ”någon sorts blick” som kan finna den dolda skönheten 
i tavlan. Det är prins Eugen som påpekar det, och den blinde håller med  
(s. 228). Innan han bestämmer sig har han ytterligare en fråga: 

 Är det ram på den?
 Dessvärre, sade Brokiga Blad. Men vilken glädje skulle ni 
väl ha av en ram? Vad ni behöver är ju bara själva tavlan.
 Det är sällan man får tala om sådant här, sade Klas 
Harnesk. Skönheten och allting annat som man har inom 
sig. (s. 229.)

Den blindes förhållande till tavlan kan ses som en gestaltning av författarens 
syn på konsten och vad konsten kan ge till sina utövare och skådare, läsare, 
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lyssnare. På vilket sätt avbildas då världen genom den tavla som för den 
blinde är Landskapet med stort L? Det han ser är helheten och skönheten; 
han ser det med ”skönheten och allting annat” som han har inom sig (s. 
229). Det kan finnas anledning att tänka på de kristna mystikernas 
föreställning om ”en djupare verklighet inom oss”, som Hans Ruin behandlar 
i sin bok Poesiens mystik. I den innersta delen av människosjälen erfar 
mystiker som Blaise Pascal, Mäster Eckhart eller Mechthild von Magdeburg 
”den plötsliga och obeskrivliga känsla av Guds närvaro, som är mystikens 
allt överskuggande händelse”.35 Varför behöver den blinde då ingen ram 
kring tavlan? Antagligen därför att en ram skulle ha distanserat tavlan från 
verkligheten och gjort målningen till en artefakt. Hans Lund framhåller i 
sin avhandling Texten som tavla att ”[r]amens primära funktion är […] att 
avgränsa bildframställningen som en självständig struktur från den vägg 
bilden hänger på, markera en fast gräns mellan betraktarens reella 
objektvärld och bildens fiktiva, illusionsskapande värld”.36 För den blinde 
är tavlan ingen fiktion utan en uppenbarelse. 
 Olikheten mellan de två första och den tredje köparen av Brokiga Blads 
tavlor bör dock inte överbetonas. I själva verket uppfattar alla tre hans 
målningar med det som de ”har inom sig” (s. 229). Brokiga Blad påpekar 
själv för Edvard Sundström, den andre köparen, att det är mycket som 
saknas i hans tavla, och han får ett svar som uttrycker hur viktig betraktarens 
medskapande upplevelse är:

 Och då måste man betänka, sade Brokiga Blad, allt som 
jag har avstått från att måla! Allt som jag har förkastat!
 Jo, sade Edvard Sundström utan att släppa tavlan med 
blicken. Men på något vis tror man ju ändå att det finns 
där. Det är väl det som är själva konsten. (s. 222.)

*
Låt mig till sist göra en kort rekapitulation av några väsentliga iakttagelser. 
Enligt min tolkning av de fyra berättelser som jag här har behandlat 
avbildar konsten en inre verklighet som därmed uppenbaras. Det är en 
andlig verklighet som gör verket besjälat och inte kan uttryckas i ett 
realistiskt formspråk. I ”Uppenbarelseboken” målar Olof Sager-Nelson i 
porträttet av Mme Huot denna verklighet i en färgfläck (s. 44), och berättaren 
vill måla den i en fläck där moderns svarta hår står i kontrast mot sängens 
ådermålning (s. 50). Fisken som symbol för denna verklighet förekommer 
i tre av berättelserna, som den heliga abborren i ”Trädet” (s. 40), som den 
fisk som Theobald Pollack inte längre tål i ”Das Lied von der Erde” (s. 21) 
och som moster Lydias fiskar, de som döljer sig i vattnen i prins Eugens 

35  Hans Ruin (1978), Poesiens mystik. 2 uppl. Stockholm, s. 179.
36 Hans Lund (1982), Texten som tavla: Studier i litterär bildtransformation. Lund,  
 s. 59.
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målning ”Ångbåt och skyskrapor” i ”Brokiga Blad” (s. 235). Genom den 
narratologiska strukturen i ”Uppenbarelseboken” uttrycks denna verklighet 
i Johannes’ berättelse som är den innersta, omsluten av i tur och ordning 
moderns och den extradiegetiska berättarens framställningar. 
 Konstnärsöden som griper gestaltas framför allt i ”Das Lied von der 
Erde”. Där finns Emil Jakob Schindler, vars inspiration har kvävts under 
berömmelsen. Trots sin framgång och makt kan han uppfattas som en 
tragisk figur. Hans stora tavla från Korfu är död, och hans försök att finna 
inspiration genom att studera papegojans fjädrar under lupp är dömt att 
misslyckas. Gustav Mahler framstår i kontrast till Schindler som en stor 
konstnär, vars besjälade musik har rötter i det förgångna och skall komma 
att leva under oöverskådlig tid. Endast en konst som är besjälad av en 
uppenbarad verklighet lever; en konst som existerar som manifestation 
av makt och i kraft av officiell upphöjning är däremot död. I ”Das Lied von 
der Erde” uttrycks detta symboliskt genom att arafågelns avryckta fjädrar 
associeras med Jakob Emil Schindlers monumentalmålningar, medan dess 
sång inspirerar Gustav Mahler till hans musik som genom fågelns namn, 
Quelle, antyds flyta från en gudomlig källa. Metonymiskt medverkar 
fjädern och sången i form av bokmärken i det bildspråk som skiljer den 
döda konsten från den levande (s. 23 och 26). De två övriga konstnärerna 
i berättelsen, Alma Mahler och Theobald Pollak, förenas genom att båda 
har blivit vingklippta av livet och tvingats att ge upp sina konstnärsdrömmar. 
Starkast gripande är kanske Alma Mahlers öde tecknat, genom en tystnad 
i berättelsen som avbildar hennes hjälplöshet. 
 Konstens betydelse för mottagaren är flerfaldig. I ett samhälle där 
människor har förlorat religionen och lever ett liv utan mening, hetsade 
av lystnad, har konsten enligt ”Trädet” möjlighet att återskapa läkedom, 
stillhet och frid. En anledning till att detta inte sker är kanske att konsten 
i detta samhälle inte når någon mottagare med inre beredskap för en andlig 
verklighet. Berättarens kommentar till målarens misslyckande tycks 
bekräfta denna tolkning: ”Bilden av ärkeängeln Rafael blev aldrig fullbordad. 
Men det saknar väl också betydelse, vem i de trakterna kunde ha behov av 
ett läkedomens andeväsen?” (s. 40.) I ”Uppenbarelseboken” blir konsten, 
genom den berättade uppenbarelsen, en hjälp för pojken som kämpar för 
livet med varje mödosamt andetag. Modern gör en kärleksgärning när hon 
berättar den för honom samtidigt som hon försöker hjälpa honom att 
andas, och jag tror att det han upplever när han i en näradödenupplevelse 
uppifrån taket ser ned på modern, lutad över hans egen kämpande kropp, 
är en uppenbarelse av livets och kärlekens helighet (s. 50).
 Den misslyckade konstnären Theobald Pollak i ”Das Lied von der Erde”, 
han som aldrig fick möjlighet att fullborda det verk som han påbörjat, får 
i stället en uppenbarelse av människans värdighet när han lyssnar på 
uruppförandet av Mahlers verk. Han ser att han som människa är okränkbar 
(s. 26). Även detta är en andlig verklighet. 
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 För köparna av Brokiga Blads tavlor har konsten betydelse av olika 
slag. De två första köparna uppskattar tavlorna därför att de känner igen 
sina minnesbilder av den yttre verkligheten i dem. Den tredje köparen är 
blind, men för sin inre syn ser han helheten och skönheten i landskapet 
uppenbarad (s. 229). Alla tre är dock medskapande mottagare. De gör 
’hötorgskonsten’ till konst.
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Om sanning och lögn i självbiografisk 
mening. Gertrude Steins The Autobiography 
of Alice B Toklas och Everybody’s 
Autobiograph

Ingemar Haag

När det gäller livet är Samuel Beckett alltid tänkvärd. Men det är inte bara 
djupdykningarna in i livets irrvägar som fascinerar utan det gäller också 
hur vi kan tänka och tala om våra liv – det tänkvärda blir också en fråga om 
det tänkbara. En passage ur Samuel Becketts En attendant Godot handlar om 
människor som erinrar sig sitt liv, och dessa ord har något viktigt att säga 
oss om minneskonstens och därmed självbiografins utgångspunkter, om 
dess faror och dess möjligheter:

ESTRAGON: Alla de döda rösterna.
VLADIMIR: De susar som vingar.
ESTRAGON: Som löv.
VLADIMIR: Som sand.
ESTRAGON: Som löv.
(Paus)
VLADIMIR: De pratar alla på en gång.
ESTRAGON: Var och en för sig själv.
(Paus)
VLADIMIR: De låter mer som om de viskade.
ESTRAGON: De mumlar.
VLADIMIR: De prasslar.
ESTRAGON: De mumlar.
(Paus)
VLADIMIR: Vad säger de?
ESTRAGON: De talar om sina liv.
VLADIMIR: De räcker inte för dem att ha levat.
ESTRAGON: De måste tala om det.1

Är detta självbiografins drivkraft – livets otillräcklighet? Livet räcker inte 
till, det måste erinras, talas om, nedskrivas. I Becketts ord finns ett otvetydigt 
medgivande att talet om livet är något annat än livet genom att rösterna 
talar till oss bortom livet, det är de döda rösterna som vittnar om sitt liv, 

1  Samuel Beckett (1997), I väntan på Godot. Stockholm, s. 74.
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rösterna är inte själva en del av det liv de beskriver. Självbiografins kraft 
finns delvis i denna kusliga aning om att det jag som beskriver sig själv har 
levt och att skriften kommer från andra sidan. Det är en väldig, för att inte 
säga oöverbryggbar avgrund som skiljer den skrivande från det han skriver 
om, en avgrund värdig en Homeros, en Vergilius, en Dante, en Orfeus, ja, 
alla de mästerliga sångarna som riktat sina ord till oss från den andra 
världen. Naturligtvis är denna färd möjlig endast i fiktionen – och det är 
väl Becketts poäng! Att minnet fiktionaliserar, att avgrunden mellan liv 
och erinring är så oerhört att blott fiktionen kan stå oss bi.
 Minnesprocessens komplikationer blir synliga i nästan allt som Beckett 
skriver. Det hänger förmodligen samman med det oformliga och konturlösa 
subjekt som vi ofta möter i hans texter. Runt minnet och minnesskriften 
cirklar James Olney, självbiografiforskningens ”grand old man”, i boken 
Memory and Narrative. En av Olneys utgångspunkter är just Samuel Beckett 
och texter som Krapp’s Last Tape, L’innomable. Dessa verk uttrycker tydligt 
svårigheten att formulera ett jag, vilket bland annat har att göra med 
tidsaspekten och minnet. Problemet illustreras väl utifrån citatet från En 
attendant Godot. Vem som helst inser att livet är något annat än berättelsen 
om det. Att leva är en sak, att tala om livet en annan, de två kan aldrig helt 
sammanflyta. Frågan är om själva talandet eller skrivandet kan bli ett liv?
 Olney läser 1900-talsförfattaren Becketts funderingar kring jaget och 
subjektet parallellt med 300-talets Augustinus och hans Confessiones, 
Bekännelser, och det är naturligtvis mer än tidsavståndet som skiljer dem 
åt. Medan Augustinus ”feels himself fully present to himself in an 
irrefragable continuity” kan Beckett aldrig erkänna jagets identitet över 
tiden.2 Det har blivit välkända topoi att beskriva Becketts gestalter som 
historielösa, rotlösa, alienerade, avskurna från det ursprung som skulle 
kunna tjäna som ingångspunkt till deras identitet. Men varför inte vända 
på denna utsaga! Varför inte säga att dessa gestalter istället är hemma i ett 
nu? Kanske är en sådan formulering omöjlig eftersom varje känsla av 
hemmahörighet förutsätter att det jag som formulerar en sådan övertygelse 
gör ett antagande om ett tidsspann, en utsträckning genom vilken hemorten 
är och förblir densamma. Tiden själv kan aldrig bli en sådan hemvist 
eftersom varje ögonblick är nytt. Att vara hemma i ett nu innebär att man 
i varje ögonblick erkänner det nya – och främmande – och genom detta 
identifierar ett hem. Här finns inget minne om ett hem som man lyckligt 
– eller för all del olyckligt – kan återvända till. Det finns ingen återvändo, 
minnet är satt ur spel. Hur skriver man en självbiografi utifrån dessa 
premisser? Jag tror att Gertrude Stein försöker att närma sig ett sådant 
skrivande i modernismens gryning. Och om inte Beckett haft Steins verk 
direkt framför ögonen har hennes anda tveklöst nått honom på något sätt. 
Olney talar om hur Stein ”lays the ground for what Beckett and others, no 

2  James Olney (1998), Memory and Narrative. The Weave of Life-Writing. Chicago  
 & London, s. 6.
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longer willing even to give the title of autobiography to their books, will 
do with life-writing”.3

 ”Alice B Toklas did hers and now anybody will do theirs.”4 Dessa 
egendomliga ord återfinns i inledningen till det andra självbiografiska verk 
som Gertrude Stein skrev, Everybody’s Biography, publicerat 1937, fem år 
efter The Autobiography of Alice B Toklas, det verk som förde Gertrude Stein 
ut i berömmelsens virvelström. Med det självbiografiska verket från 1932 
drogs svårbegriplighetens slöjor åtminstone temporärt bort från den 
kvinna som under lång tid kämpat i motvind för att få sina alster publicerade 
och som sett hela avantgarderörelsen bokstavligt talat paradera genom 
hemmet på Rue de Fleurus 27 i Paris. Stein blev en verklig celebritet efter 
detta verk, och hon återkommer ofta till den njutning denna omvälvning 
i livet skänkte henne. I inledningen till Everybody’s Autobiography hänvisar 
hon till berömmelsen och de frukter den bar:

It is very nice being a celebrity a real celebrity who can 
decide who they want to meet and say so and they come 
or do not come as you want them.5

Vad Stein här utpekar som berömmelsens positiva följder är en känsla av 
makt över det sociala nätverket – och likväl uppfattar vi nog just denna 
socialitet som både kontrollerad och oerhört framträdande redan i 
självbiografin från 1932. Hon återkommer till det sociala livets former 
senare i Everybody’s Autobiography och betonar hur den första självbiografin 
kanske möjliggjorde ett större kontaktnät och en mer aktiv social 
inblandning från hennes egen sida:

In later years perhaps it had to do with the Autobiography 
and how it affected me but anyway there has been a 
tendency to go out more and see different kinds of people. 
In the older days mostly they came to see me but then we 
began to go out to see them. I had never been to any literary 

3   Ibid., s. 239.
5   Gertrude Stein (1993), Everybody’s Autobiography.  Cambridge, s. 1 (”Alice B. Toklas  
 skrev sin och nu kommer alla att skriva sin.” Allas självbiografi (2005), övers.  Görgen  
 Antonsson, Lund, s. 5).
5   Gertrude Stein, Ibid., s. 2 (”Det är trevligt att vara en berömd person en riktigt  
 berömd person som kan bestämma vem de vill träffa och säga till om det och så  
 kommer de eller kommer inte precis som man vill”, Ibid, s. 5).
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salons in Paris, and now well I did not go to many of them 
but I did go to some.6

Mot denna socialitet står dock bejakelsen av en existens som definieras 
bortom sociala identiteter – i Steins vokabulär en ”entity”, ett rent vara, 
som är förutsättningen för geniets verksamhet. Dessa poler lever på ett 
märkligt sätt sida vid sida i hennes författarskap. I självbiografierna 
samexisterar de i gestalt av å ena sidan den ström av mer eller mindre 
kända människor som passerar över sidorna, å andra sidan den avskildhet 
som förutsätts för det geniala skapandet, en avskildhet som accentueras 
genom själva skrivakten. Denna dubbelhet ger Steins självbiografier deras 
särprägel.
 Det ironiska med The Autobiography of Alice B Toklas och det genomslag 
den fick är det faktum att i detta verk är Stein som allra mest osteinsk. En 
intimare blick på citaten från Everybody’s Autobiography avslöjar den steinska 
stilens särdrag med upprepningar, rubbningar i syntax och frånvaro av 
skiljetecken. I The Autobiography of Alice B Toklas var stilen delvis en annan 
än den som tidigare förbryllade, förtörnade och fascinerade läsarna, men 
det var Stein som stod bakom verket, inte hennes trogna följeslagerska 
Alice B Toklas som titeln antydde – och som kanske också stilen ville ge 
sken av. Bokens sista stycke klargör detta:

About six weeks ago Gertrude Stein said, it does not look 
to me as if you were ever going to write that autobiography. 
You know what I am going to do. I am going to write it for 
you. I am going to write it as simply as Defoe did the 
autobiography of Robinson Crusoe. And she has and this 
is it.7

Så slutar alltså The Autobiography of Alice B Toklas, i en bekännelse som avslöjar 
verkets upphovsman, en passage som signerar verket, en signatur som 
aldrig förekom på förstautgåvans omslag. Men hon signerar den med 
hänvisning till en fiktiv självbiografi, Daniel Defoes om Robinson Crusoe. 
Och hon pekar på den lätthet med vilken Defoe skrev Crusoes självbiografi, 
en lätthet med vilken Stein själv ska skriva Alices självbiografi. Vad är 
denna lätthet annat än möjligheten att frånsäga sig kravet på autenticitet 
och att befria sig från mödan att minnas? Istället för den ”sanningsenliga” 

6   Ibid., s. 33 (”På senare år det hade kanske med Självbiografin att göra och hur  
 den påverkade mig men hur som helst har det funnits en tendens till att gå ut  
 allt mer och träffa olika slags människor. Förr i tiden kom de för det mesta och  
 hälsade på mig men så började vi gå ut och hälsa på dem. Jag hade aldrig besökt  
 några litterära salonger i Paris, och numera nej jag besökte inte så många men  
 jag besökte några”, Ibid.,. s. 31).
7   Gertrude Stein (1998), The Autobiography of Alice B Toklas, i Writings 1903-1932. Red.  
 Catharine R Stimpson & Harriet Chessman, New York, s. 913.
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rekapituleringen av ett liv, där ett opålitligt minne är stöd för skrivandet, 
förlitar sig Stein, liksom en gång Defoe, på själva skapandet, fabuleringen, 
fiktionen. I denna process finns inget föregivet jag som enkelt blottläggs 
i skrivandet utan medvetandet får ströva fritt och mer eller mindre 
”uppfinna” ett liv, inte återge. Hur ska vi läsa referensen till Defoe om inte 
på detta sätt? Som en hyllning till skapandets lätthet – och frihet.
 När vi sätter Steins avslutande ord från självbiografin från 1932 i 
relation till inledningsraden från den senare självbiografin ser vi 
samstämmigheten mellan de två framställningarna. Ett fiktivt element 
tycks inskrivet som ett till synes oundvikligt moment i självbiografin. 
Defoes roman får tjäna som exempel på den process som ligger till grund 
för koncipieringen av The Autobiography of Alice B Toklas. När Stein sedan 
inleder sin andra självbiografi blir det med en fiktion, eller om man så vill, 
en lögn: ”Alice B Toklas did hers [självbiografin]”, en lögn som läsarna vid 
publiceringen av verket naturligtvis var medvetna om. Inledningsradens 
andra hälft är förvisso inte någon lögn men likväl en svårtydd motsägelse: 
”[…] and now anybody will do theirs”. Självbiografins självklara utgångspunkt 
hos individen förskjuts i denna andra hälft till ett universellt perspektiv. 
Från lögn till motsägelse, således. Och från individ till kollektiv. Om vi för 
samman dessa påståenden kan en av slutsatserna bli att individen är en 
lögn. Vilket förtroende inger ett sådant anslag?
 Förtroende står inte överst på Steins agenda, i varje fall inte när hon 
tar sig an den genre som åtminstone på ytan verkar vilja skapa just ett 
förtroendeband till läsaren – den självbiografiska textens anspråk på att 
vara en uppriktig framställning, så långt det är möjligt, av ett liv. För John 
Sturrock är detta förtroende en nödvändig ingrediens i varje självbiografi 
och kanske också genrens verkliga frestelse för läsaren:

An autobiography is a text that seeks to draw us into itself 
without reservations and one which we are invited to read 
as being sanctioned by a ’metaphysics of presence’, its 
formal nature being belied by the intimacy and truthfulness 
with which it seems to address us.8

Läsaren av en självbiografi träder in i verket i den fromma förhoppningen 
om att möta ett liv gestaltat inifrån, ett verk som legitimeras av en närvarons 
metafysik, för att parafrasera Sturrock. Jaget är sig själv närmast och är 
den yttersta garanten för sanningen om detta liv. Stein rycker emellertid 
omedelbart undan intimiteten och uppriktigheten, först genom att ljuga 
om självbiografins upphovsman och sedan förflytta problematiken bort 
från individen. Vad återstår efter detta av självbiografin som genre? Svaret 
på den frågan varierar naturligtvis beroende på vem som svarar. Philippe 

8  John Sturrock (1993), The Language of Autobiography. Studies in the First Person  
 Singular.  Cambridge,  s. 3.
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Lejeune menar att ett villkor definitivt måste uppfyllas för att vi ska kalla 
ett verk självbiografiskt, nämligen att det finns en ”identity between the 
author, the narrator, and the protagonist”.9 En sådan definition har sin grund 
i en absolut tro på identiteten och subjektets enhetlighet, men långt ifrån 
alla delar en sådan övertygelse idag, 25 år efter Lejeunes text, ja, redan då 
var den hållningen högst tvivelaktig genom postmodernismens 
subjektkritik. När Roland Barthes 1975 ger ut Roland Barthes par Roland 
Barthes ligger subjektet i spillror. I en av de inledande passagerna som 
kommenterar två fotografier föreställande författaren 1942 och 1970 
skriver Barthes:

”Men jag såg aldrig ut så där” – Hur vet du det? Vad är detta 
”du” som du skulle kunna eller inte kunna se ut som? Var 
hittar du det? Genom vilken morfologisk eller expressiv 
kalibrering? Var finns din autentiska kropp? Du är den ende 
som aldrig kan se dig själv utom som en bild: du ser aldrig 
dina ögon såvida de inte blir uttråkade av den blick som de 
vilar på spegeln eller linsen (jag är intresserad att se mina 
ögon endast när de betraktar dig): även och i synnerhet  
vad beträffar din egen kropp är du förpassad till det 
imaginära.10

Idag är väl detta en vedertagen föreställning. Jaget är hänvisat till en 
repertoar av bilder för sitt identitetsskapande. Vi projicerar vårt jag på vår 
omgivning för att skapa den distans med vilken vårt subjekt kan bli ett 
objekt för vår blick. Och varför inte erkänna detta falsarium och redan 
från början skriva utifrån, som om den skrivande och den omskrivne inte 
vore en och samma person! Det är väl Steins strategi. Uppenbarligen ställer 
hon sig tvekande till tanken på ett enhetligt och irreducibelt jag som blir 
åtkomligt för just detta jag. Grunden för denna bild av jaget finner vi i 
renässansens etablering av individen som det centrum utifrån vilket 
världen blir meningsfull. Den föreställningen dominerar sedan bilden av 
människan under lång tid framöver – och spåren finns väl kvar ännu idag 
även om flertalet teorier ger sitt stöd åt en mer konstruktivistisk hållning. 
I Subjectivity, Identity, and the Body. Women’s Autobiographical Practices in the 
Twentieth Century visar Sidonie Smith hur självbiografier skrivna av kvinnor 

9   Philippe Lejeune (1982), ”The Autobiographical Contract”, i French Literary Theory  
 Today. Red. Tzvetan Todorov, Cambridge, s. 193.
10  Roland Barthes par Roland Barthes (1975), Paris, s. 40 (”Mais je n’ai jamais ressemblé  
 à cela! – Comment le savez-vous? Qu’est-ce que ce ’vous’ auquel vous  
 ressembleriez ou ne ressembleriez pas? Où le prendre? A quel étalon morphologique  
 ou expressif ? Où est votre corps de vérité? Vous êtes le seul à ne pouvoir jamais   
 vous voir qu’en image, vous ne voyez jamais vos yeux, sinon abêtis par le regard  
 qu’ils posent sur le miroir ou sur l’objectif (il m’intéresserait seulement de voir  
 mes yeux quand ils te regardent): même et surtout por votre corps, vous êtes  
 condamné à l’imaginaire”).
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utvecklar olika strategier för att bryta med detta universella, patriarkala 
jag, som existerar för sig själv oberoende av kroppen. Och forskningen 
kring Stein och hennes självbiografier har naturligtvis inte bortsett från 
hennes medvetenhet om dessa problem. Smith sammanfattar de 
komplikationer som Stein ställdes inför på följande vis:

How could she displace the center of autobiographical 
narrative away from a unified subject? How could she keep 
the identity of the sexually marked subject out of the 
autobiographical text and keep the celebration of lesbian 
coupling in the text? How could she keep the materiality of 
the body and language in the autobiographical text? How 
could she resist the teleological thrust of traditional 
autobiographical narrative and insinuate a time of repetition? 
How could she render an explicitly (as opposed to a fictional) 
autobiographical narrative nonreferential?11

Ett titaniskt projekt kan man tycka! Inom dessa väldiga fält som omfattar 
jaget, identiteten, sexualiteten, språket och kroppen var Stein tvungen att 
finna en estetiskt hållbar väg. Att medvetenheten finns där hos Stein 
bekräftar bara de inledande orden i Everybody’s Autobiography.
 Frågan om identiteten är central i Steins författarskap och den 
sammanvävs med ett annat spår hos Stein, nämligen genitanken, som 
växer fram allt tydligare under hennes författarskap. I The Autobiography of 
Alice B Toklas låter Stein berättaren Alice tidigt utveckla detta ämne:

I may say that only three times in my life have I met a genius 
and each time a bell within me rang and I was not mistaken, 
and I may say in each case it was before there was any 
general recognition of the quality of genius in them. The 
three geniuses of whom I wish to speak are Gertrude Stein, 
Pablo Picasso and Alfred Whitehead.12

I Everybody’s Autobiography finns åtskilliga passager där Stein diskuterar geniet. 
Hon närmar sig något som liknar en definition – i den mån vi kan finna 
definitioner hos Stein – i följande rader: ”a genius is some one who does not 
have to remember the two hundred years that everybody else has to 
remember”.13 Genialiteten är alltså kopplad till ett slags glömska, eller 
uttryckt i positiv mening, till ett medvetande som riktas mot nuet. Och 

11 Sidonie Smith, Subjectivity, Identity, and the Body. Women’s Autobiographical  
 Practices in the Twentieth Century (1993). Bloomington & Indianapolis 1, s. 65.
12  Stein, The Autobiography of Alice B Toklas, i Writings 1903-1932, s. 660f.
13 Stein, Everybody’s Autobiography, s. 125 (”ett geni är någon som inte behöver  
 minnas de tvåhundra år som alla andra måste minnas”, Allas självbiografi, s. 109).
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geniet står bortom identitetsskapandet. I ”What Are Master-Pieces and Why 
Are There So Few of Them” från 1940 skriver hon att ett mäster verk

has nothing to do with human nature or with identity, it 
has to do with the human mind and the entity that is with 
a thing in itself and not in relation. The moment it is in 
relation it is common knowledge and anybody can feel and 
know it and it is not a master-piece.14

Vad Stein uttrycker med ordet “entity” är ett rent vara som inte låter sig 
fångas av några begrepp och som tycks vara helt inneslutet i ett nu. När 
ett verk bestäms begreppsligt eller sätts i relation till något annat blir det 
ett mått på att vi inte har att göra med ett mästerverk. Samma relationslösa 
tillstånd gäller även för existensen i dess optimala tappning: ”At any 
moment when you are you you are you without the memory of yourself 
because if you remember yourself while you are you you are not for 
purposes of creating you.”15 Minnet kastar oss ut ur existensen och tillskriver 
oss den identitet och essens med vilken vi fjärmar oss från oss själva. Och 
därmed har vi lokaliserat den härd som är Steins största oro, en oro hon 
luftar i Everybody’s Autobiography: ”Identity always worries me and memory 
and eternity”.16 Vad Stein närmar sig med tanken på ”the entity” leder 
tanken till begreppet ”singularitet” som moderna filosofer som Giorgio 
Agamben och Jean-Luc Nancy livligt diskuterat. Den senare menar att 
”singulariteten aldrig har individualitetens karaktär eller struktur. 
Singulariteten etableras inte inom det atomäras ordning, som identifierbara 
om inte identiska identiteter”.17 Nancys diskussion i essän ”La communauté 
désoevrée” vill närma sig frågan om en möjlig gemenskap som formuleras 
utifrån tanken på en singularitet, inte en individualitet. Individen är det 
odelbara (som namnet antyder) resultatet av en upplösning: ”det absolut 
lösgjorda för-sig-själv, uppfattat som ursprung och som visshet”.18 Det är 
väl just denna idé om individen som Sidonie Smith redogör för, individen 
formulerad utifrån den irreducibla kärna som garanterar vissheten inte 
bara om jaget utan också om världen. Det singulära är hos Nancy förknippat 
med individens ändlighet, inte den falska gemenskap som inrättats för att 

14 Stein (1998), ”What Are Master-pieces”, i Writings 1932-1946, s. 358.
15  Stein, ”What are Master-Pieces”, s. 356.
16  Stein, Everybody’s Autobiography, s. 119 (”Identiteten oroar mig ständigt och minnet  
 och evigheten”, Allas självbiografi, s. 104).
17  Jean-Luc Nancy (1986), ”La communauté désœvrée”, i La communauté désœvrée.  
 Paris, s. 23 (”la singularité n’a jamais ni la nature, ni la structure de l’individualité.  
 La singularité n’a pas lieu dans l’ordre des atomes, identités identifiables sinon  
 identiques”).
18  Ibid., s. 16 (”le pour-soi absolument détaché, pris comme origine et comme  
 certitude”).
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skänka mening åt individen efter dess slut, efter döden. Döden blir tvärtom 
själva förutsättningen för en ny gemenskap. Först med vår ändlighet, där 
vi som individer upphör att vara, vår utsida, det andra av oss själva, vår 
alteritet, först med denna alteritet som vi exponerar för de andra, för andra 
singulariteter, kan vi forma en gemenskap. Singulariteten kan aldrig utgöra 
en grund, eller vara en essens, och i den meningen liknar den den entitet 
som Stein talar om.19 I Steins betänkligheter inför det inre blottläggs också 
det singuläras särdrag. I Everybody’s Autobiography framträder tankegången 
på följande sätt:

The thing is like this, it is all the question of identity. It is 
all a question of the outside being outside and the inside 
being inside. As long as the outside does not put a value on 
you it remains outside but when it does put a value on you 
then it gets inside or rather if the outside puts a value on 
you then all your inside gets to be outside.20

När gränsen mellan inre och yttre korsas hamnar vi i identiteten, i den 
oresonliga klyvnaden, i strömmen av bilder som bestämmer våra jag genom 
att fylla ut avgrunden. Vad Stein i mångt och mycket försöker undfly – 
fruktlöst, kan vi tillägga – är denna identitetsskapande rörelse. Charles 
Caramello menar att Stein med den första självbiografin skapar en ”text 
of exteriorities”:

a first person narration whose narrator lacks direct access 
to the consciousness of her central figure, executed as a 
portrait by an author who lacks direct access to the 
narratorial consciousness. Stein places those exteriorities, 
moreover, in a circulation in which Stein the author portrays 
Toklas the narrator who describes Stein the character who 
is Stein the author.21

19  John Sturrock är av en annan åsikt i detta fall. Han menar att ”It behoves  
 autobiographers to be essentialist in their beliefs about the self, and Gertrude  
 Stein is certain that she at least possesses an essence, or as she would say, an  
 ’entity’, a monadic, immutable kernel of being which is by its nature autistic  
 because it is disconnected from all other selves.” (Sturrock, s 231) Resonemanget  
 övertygar dock inte eftersom en sådan idé om en essens på något sätt kräver en  
 reflexion där vi identifierar denna kärna som vårt jag. Poängen med entiteten  
 hos Stein är just att det är ett vara bortom bestämningarna.
20  Stein, Everybody’s Autobiography, s. 48 (”Så här ligger det till, det handlar bara om  
 identitet. Det handlar bara om att det yttre är det yttre och att det inre är det inre.  
 Så länge som det yttre inte bestämmer ens värde förblir det yttre yttre men när  
 det börjat bestämma ens värde så når det det inre eller snarare om det yttre  
 bestämmer ens värde så förvandlas allt ens inre till yttre”, Allas självbiografi, s. 44).
21 Charles Caramello (1996), Henry James, Gertrude Stein, and the Biographical Act.  
 Chapel Hill & London, s. 147.
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Hur mycket vi än vill acceptera denna exteriorisering i den första 
självbiografin kommer vi inte ifrån identitetsskapandet. Men det inres 
exteriorisering är som Phoebe Stein Davis säger aldrig Steins mål utan 
snarare ”a terrible consequence of it”.22 Davis menar att framför allt den 
nationella identiteten utgör en sådan konsekvens. Iögonfallande är 
nämligen den ihärdighet med vilken Stein karakteriserar olika personer, 
inklusive sig själv, utifrån nationaliteten. Spanjorer är så, fransmän så och 
så, amerikaner så. Davis menar att denna strategi återspeglar ”the idea 
that narratives of national identity, much like narratives of personal 
identity, are necessarily constructed in place of what we cannot remember, 
and in place of the continuity we cannot grasp”.23 I den meningen blir 
också åberopandet av den nationella identiteten en rörelse bort från 
individen, på samma sätt som inledningsraden i Everybody’s Autobiography. 
Nationalitetens betydelse kan också betraktas mot bakgrund av de exilerades 
situation, en situation som i många stycken är giltig för modernismen som 
rörelse och i synnerhet för de konstnärer och författare som vistades i Paris 
under etableringen av denna rörelse. För den exilerade är födelselandet 
alltid den hägring mot vilken begäret riktas. När gestalterna presenteras 
genom sitt nationella ursprung hos Stein avslöjas därför betydelsen av den 
nationella identiteten i exilens utanförskap. Samtidigt blir dessa 
hänvisningar närmast parodiskt generaliserande, som ville Stein verkligen 
utpeka dem som utfyllnad och som fiktioner.
 Man kan fråga sig om Steins oro över identiteten och minnet kan vara 
en god utgångspunkt för författandet av en självbiografi. Nej, måste svaret 
bli. Men det kastar ett skarpare ljus över inledningsorden i Everybody’s 
Autobiography. Anmärkningsvärt är ju att Stein inte bara förkastar genrens 
grundläggande premisser utan att hon just inleder denna andra självbiografi 
med en hänvisning till den första. Intresset ligger just på genren, på dess 
orimliga krav på intimitet och uppriktighet. Om minnet är det som 
avlägsnar oss från vårt vara kan självbiografin som genre inte vara annat 
än ren och skär lögn – den lögn som Stein så oförblommerat utpekar i 
dessa inledningsord. Lögnen är självbiografins utgångspunkt och den 
utgångspunkten gör hon till sin. Och lögnen har kanske i sin tur sitt 
ursprung i amnesin, som Sidonie Smith menar är självbiografins 
incitament.24 Den medvetenheten fanns givetvis redan i den första 
självbiografin, The Autobiography of Alice B Toklas. Där formas hennes polemik 
utifrån ett berättartekniskt grepp. Genom att skriva utifrån Alice och 
därmed bryta Lejeunes krav på att författare och berättare måste vara en 

22 Phoebe Stein Davis, ”Subjectivity and the Aesthetics of National Identity in  
 Gertrude Stein’s The Autobiography of Alice B. Toklas”, Twentieth Century Literature. A  
 Scholarly and Critical Journal, vol 45, spring (1999), nr 1, s. 20.
23  Ibid., s. 23.
24  Sidonie Smith,”Performativity, Autobiographical Practice, Resistance”, i Auto/ 
 biography Studies, 10:1 (1995).
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och samma person har hon i en tydlig gest markerat den klyvnad i jaget 
som varje självbiografisk handling förutsätter. Den klyvnaden leder 
ofrånkomligen till en betraktelse utifrån, en relation, som försöker 
bestämma jaget.
 Finns det då ingen plats för en ”entity”, en enhet, i den självbiografiska 
genren? Finns det inte ett rum för det nu som är det rena varats hemvist? 
Kanske inte i absolut mening! Minnet – och inte minst tidens gång – 
kommer obönhörligt att bryta ner det nu som det skrivande geniet befinner 
sig i. I The Autobiography of Alice B Toklas har Stein som vi sett redan markerat 
den självbiografiska närvarons omöjlighet genom att författaren, berättaren 
och protagonisten inte är en och samma person. I Everybody’s Autobiography 
är åtminstone detta villkor uppfyllt, och här känner man starkare än i det 
tidigare verket en lust att befinna sig i nuet, i det nu som är skapandets 
och skrivandets. Även i detta avseende är inledningsraden belysande:   
”Alice B Toklas did hers and now anybody will do theirs”. Alices självbiografi 
tillhör det förgångna men nuet tillhör Everybody’s Autobiography, och i en 
vidare mening ”everybody”. Skrivandets och skriftens här och nu är ett 
kännemärke för Stein. Bejakelsen av nuet hör till modernitetens och 
modernismens rekvisita, och Stein förblir denna tanke trogen genom hela 
författarskapet. Redan i det inledande avsnitt som föregår kapitel ett i 
Everybody’s Autobiography blir vi upprepade gånger påminda om just ett 
skrivandets nu, ett paradis som läsaren naturligtvis kan uppleva endast 
som en simulering. Det ögonblick där den skrivande verkligen skriver är 
naturligtvis hopplöst förlorat, men vi kan drömma oss tillbaka till denna 
urscen – och det är väl just denna dröm Stein håller levande i formuleringar 
som dessa:

This is the way any autobiography has to be written which 
reminds me of Dashiell Hammett.
But before I am reminded of Dashiell Hammett I want to 
say that just today I met Miss Henessy [...]25,

eller i en anda av paradoxal lekfullhet:

There are a great many things about but that that will come 
gradually in Everybody’s Autobiography. Now I am still out 
walking. I like walking.26

25  Everybody’s Autobiography, s. 1 (”Det är så varje självbiografi måste skrivas vilket  
 får mig att tänka på Dashiell Hammett./Men innan jag tänker på Dashiell Hammett  
 vill jag säga att alldeles idag så träffade jag fröken Hennessy […]”, Allas självbiografi,  
 s. 5).
26  Ibid., s. 12 (”Det finns åtskilligt att säga om det men det får komma efter hand i  
 Allas självbiografi. Nu är jag fortfarande ute och går. Jag gillar att gå ut och gå”,  
 Ibid, s. 13).
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I rader som dessa är Steins närvaro som allra tydligast – även om vi 
naturligtvis avslöjar detta som ett retoriskt grepp. I en konventionell roman 
är vi beredda att acceptera formuleringar som dessa men i den självbiografiska 
genren där autenticitet och intimitet står i första rummet blir dylika 
fiktionaliseringar iögonfallande. Ska vi därför läsa de sista meningarna 
som just ett avfärdande av genren, hur självbiografin här plötsligt övertar 
romanens vedertagna konstgrepp? Det sista citatet blir bara märkligt därför 
att vi hela tiden påminns om det nu där berättandet och skrivandet äger 
rum. Vad dessa rader markerar, eller kanske snarare fiktionaliserar, är den 
kreativa processen och dess okonstladhet, hur berättandet skrider fram i 
all sin nyckfullhet och vindflöjellikt följer det plötsliga infallet. I det senare 
citatet demonstreras övertydligt och parodiskt hur berättandets nu hela 
tiden står i främsta rummet. En sådan prioritering måste nämligen släppa 
in också det överskott av information som egentligen inte hör till den 
tematik och motiv som berättelsen styrs av. Några sådana överordnade 
principer vet emellertid inte Steins text av – och det ger väl hela hennes 
författarskap uttryck åt. Istället ger hon plats åt det närvarande och åt det 
osorterade berättande som är ett resultat av en skrivande som aldrig ger 
sken av att vända tillbaka för att omformulera och revidera. Det är 
naturligtvis just denna effekt som Stein söker. I det nu som hon ständigt 
vill omslutas av blir också kroppen framträdande. Med det ”nu” som 
innesluter själva gåendet assimileras kroppens rörelse med berättandet i 
en gest som redan den enslige vandraren Rousseau skulle uppskattat.
 Jag ställde mig inledningsvis frågan om huruvida talandet eller skrivandet 
kan bli ett liv. För Stein var det nog tveklöst så. I kapitel två, som har titeln 
”What was the effect upon me of the autobiography”, i Everybody’s Autobiography 
skriver Stein följande apropå tiden efter den första självbiografin:

All this time I did no writing. I had written and was writing 
nothing. Nothing inside me needed to be written. Nothing 
needed any word and there was no word inside me that could 
not be spoken and so there was no word inside me. And I 
was not writing. I began to worry about identity. I had always 
been I because I had words that had to be written inside me 
and now any word I had inside me could bespoken it did not 
need to be written. I am because my little dog knows me. 
But was I I when I had no written word inside me.27

27  Stein, Everybody’s Autobiography, s. 66 (”Under hela denna tid skrev jag ingenting.  
 Jag hade skrivit och jag skrev ingenting. Ingenting inom mig behövde skrivas ner.  
 Ingenting behövde ord och det fanns inga ord inom mig som inte kunde sägas  
 och därför fanns det inga ord inom mig. Och jag skrev ingenting. Jag började  
 grubbla över identitet. Jag hade alltid varit jag för att jag hade ord inom mig som  
 måste skrivas ner och nu kunde de ord jag hade inom mig lika gärna sägas de  
 behövde inte skrivas ner. Jag är jag för att min lilla hund känner igen mig. Men  
 var jag jag när jag inte hade några skrivna ord inom mig”, Allas självbiografi, s. 59).
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Citatet ger vid handen hur intimt sammanvävda de skrivna orden är med 
livet, ja, här måste vi nog tala om identiteten – Stein är Stein för att det 
skrivna finns inom henne. Visst är det så att skriften här blir den 
exteriorisering av det inre som utmärker identiteten. Det är egentligen 
det enda medgivandet av en identitet hos Stein – om vi bortser från den 
nationella identitet som jag uppfattar som parodisk. Vad skriften framför 
allt bidrar med är en plasticitet som Stein inte tillskriver det talade ordet. 
I talet försvinner orden i samma ögonblick som de utsägs medan skriften 
gör ett materiellt avtryck som vi i varje ögonblick kan rikta vår 
uppmärksamhet mot. Stein styr genom hela sitt författarskap blicken mot 
litteraturens medium, d v s språket. Hon lösgör orden från sina invanda 
betydelser och låter dem istället stå fram som plastiska enheter. Det är i 
den meningen vi ska läsa skriftens exteriorisering, där orden befrias från 
signifikationens börda för att i ordets etymologiska mening (i betydelsen 
varseblivning) bli estetiska objekt. När orden står fram i sin materialitet 
blir de inte längre möjliga att begreppsligt bestämma.
 I det avseendet är Gertrude Stein det hon skriver – på ett sätt som 
erinrar om Nietzsches självbiografiska text Ecce Homo. James E Breslin 
menar att ”Stein is not created as a realistic, psychologically complex 
character” utan hon är snarare ”an abstraction, a deliberate simplification”.28 
Och det påståendet kan tveklöst gälla båda hennes självbiografier. I 
Everybody’s Autobiography möter vi ett så påträngande skrivandets nu att 
alla de personer som paraderar förbi sida upp och sida ner aldrig pressas 
in i minnets ramar. I det första verket träder på ett liknande sätt en myriad 
av människor fram men där gestaltade genom Alices ögon. Den person 
som dock omtalas allra oftast är Gertrude Stein. Som Sidonie Smith säger 
blir namnet ”Gertrude Stein” ”an incantation”.29 I denna upprepning 
förvandlas namnet alltmer till ett ting, en materia, en bild- och 
ljudkonstellation. Ur denna svårbestämbara materia får minnet allt svårare 
att leta sig fram. Denna gestalt, där staden Paris och avantgardets främsta 
representanter uppenbaras, liknar mest av allt en gräns, den utsida där de 
andra uppenbaras, där andra singulariteter träder fram, där hon upphör 
att vara och där de andra börjar. Ett sådant framträdande blir aldrig 
monolitiskt utan hela tiden dialogiserat, aldrig begreppsligt bestämt utan 
formulerat som den gemenskap som antyds i titeln Everybody’s 
Autobiography.

  
 

28  James E Breslin (1980), “Gertrude Stein and the Problems of Autobiography“,  
 i Women’s Autobiography: Essays in Criticism. Red. Estelle C Jelinek, Bloomington,  
 s. 156.
29  Smith,”Performativity, Autobiographical Practice, Resistance”, s. 69.
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1   Ingo Schulze (2007), Handy. Dreizehn Geschichten in alter Manier. Berlin.
2   Ebd. Schulze liefert keine Quellenangabe.

Der gejagte Jäger. Emsige Erwerbslosigkeit 
in Ingo Schulzes Calcutta

Katharina Strohkirch

Ingo Schulze benutzt ein Zitat Friederike Mayröckers als Motto für seine 
dreizehn Kurzgeschichten „in alter Manier“1 im Band Handy, einer 
Zusammenstellung z. T. zuvor veröffentlichter Texten aus dem Jahr 2007: 
„Dann folgte ein Tag dem anderen ohne dass die Grundfragen des Lebens 
gelöst worden wären.“2 Die Geschichten haben demnach den Anspruch, 
die Grundfragen des Lebens thematisch zu berühren, und sei es nur 
dadurch, dass sie Nebensächlichkeiten in angrenzenden Bereichen 
beschreiben, die eher von den Grundfragen ablenken als sie zu benennen. 
Wir brauchen folglich keine Analysen und Erörterungen zu erwarten, 
sondern eher ein schicksalhaftes Danebenstehen, -agieren und –erzählen, 
das deshalb aber nicht weniger von den Grundfragen des Lebens handeln 
soll. Welche die Grundfragen sind, von denen die Texte handeln 
beziehungsweise die umgangen oder nur angedeutet werden, ist dabei 
unsicher. Wo genau die Grenze zwischen der Grundfrage und der 
Umgehung, wo das Handeln der Figuren und die Handlung das wirklich 
Wichtige durchscheinen lassen, bleibt gemäß der Logik des vorgegebenen 
Mottos ausdrücklich der Interpretation überlassen, keine andere Instanz 
wird verbindlich Auskunft darüber geben können. In der Geschichte 
„Calcutta“ ist die Grundfrage in einem Gebiet zu suchen, das abgesteckt 
wird durch eine Mausefalle, einen verunglückten Nachbarssohn und dessen 
Familie, eine verlorene Anstellung als Ingenieur, ein alternatives Dasein 
als Hausmann und nicht zuletzt durch den Titel, der auf eine Stadt in einem 
anderen Kontinent verweist, und eine dazu relatierende Widmung an 
Günter Grass. Diese Sinn bestimmenden Komponenten verweisen auf 
Berufsidentität, Schicksal, Flucht, Eskapismus, Arbeitslosigkeit, Bedrohung, 
Eingeschlossenheit und Gefangenschaft, mit denen als Stützpunkte das 
Feld der Fragen und Kontraste abgesteckt und zugleich begrenzt ist.
 Mich interessiert in vorliegender Studie die Aufarbeitung bzw. 
Verhandlung der sozialen Bewertung von Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit dem Phänomen Arbeit. Traditionell steht die Erwerbsarbeit im Zentrum 
des gesellschaftlichen Interesses, da über sie Versorgungs-, Verteilungs-, 
Wohlstands- sowie Gerechtigkeitsfragen thematisiert werden. In Schulzes 
Geschichte treten besonders die Phänomene Tätigkeit, Erwerbslosigkeit und 
die Nutzung zeitlicher Freiräume als Kriterien für die Analyse heraus.
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Emsiges Arbeiten
Der Einstieg in die Geschichte geschieht durch die Information, dass von 
einem Dienstag vor drei Wochen die Rede ist. Sofort danach unterbricht 
der Ich-Erzähler seinen Bericht mit einer Wetterangabe und mit einer ihn 
charakterisierenden, eingehenden Bekanntgabe der Zeiteinteilung zu der 
gerade aktuellen Jahreszeit. Mitgeteilt werden u.a. der Zeitpunkt des 
Mittagessens, die Planung der Gartenarbeit, der Wechsel der Winterreifen, 
die Autopflege, das Säubern der Dachrinne. Diese sowohl nach außen als 
auch nach innen gerichteten Überlegungen werden mit der Verkündung 
und Erklärung einer Gesetzmäßigkeit abgeschlossen, die den Charakter 
einer Erklärung des eigenen Tuns, der Planung des Alltags und die eines 
alltäglichen Tipps hat: 

Kümmert man sich erst in der Woche vor Totensonntag 
darum [die Gartenarbeit auf dem Friedhof an den Gräbern], 
sind alle Parkplätze am Friedhof besetzt. (46).

Eine Simulation des taylorisierten Arbeitslebens durch eine detaillierte 
Zeiteinteilung ist schon durch die frühesten soziologischen Studien über 
die Arbeitslosigkeit belegt.3 Die ausgiebige Belehrung über den Ablauf des 
Alltags, in dem übrigens auch ein „zweistündige[s] Probenpensum“ erwähnt 
ist, lässt erkennen, dass eben diese Einteilung und Planung den Erzähler 
derart beschäftigt, dass das Ereignis, mit dem die Geschichte beginnen 
sollte, solange zurückgestellt wird, bis die Alltagspflichten in allen Details 
abgehandelt sind. Das Außergewöhnliche an diesem Dienstag ist nun, dass 
die Nachbarin nicht grüßt und dieses merkwürdige Verhalten dem Erzähler 
Anlass gibt, sich weiter mit dem zuvor begonnenen Rasenmähen zu 
beschäftigen und dabei ängstlich ein unhöfliches Abwenden von der 
momentan schwer einzuschätzenden Nachbarin zu vermeiden. Dies bringt 
ihn langsam außer Sichtweite der Nachbarin, hinter die Garage, wie in ein 
Versteck. Hier wendet sich das Bewusstsein des Erzählers der Kompostierung 
und dem Vernichten von Unkraut zu (47) und, während er das Rasenmähen 
fortsetzt, auch anderen Elementen, die bekämpft werden müssen. Es ist 
in diesem Zusammenhang die Rede von einer Maus, die über die Weinranken 
ins Haus kommt, und von Mücken. Nachdem auch weitere Versuche der 
Kontaktaufnahme mit der Nachbarin, diesmal durch Winken, misslingen, 
hält der Erzähler „es dann einfach nicht mehr aus[...]“ (48), verlässt die 
Rasenmähroutine und „g[eht] zu ihr“ (48), um das nachbarschaftliche 
Einvernehmen höflich wiederherzustellen, denn der Erzähler habe „lieber 
ein[en] Streit mit den Kollegen als mit Nachbarn. Zu Hause muss es einfach 
stimmen“ (49). In dieser Besorgnis deutet er die nur angelehnte Tür als ein 
nicht abgeschlossenes Gespräch und wagt nicht, sich zu entfernen. Der 

3   Marie Jahoda, Paul F. Lazarsfeld, Hans Zeisel  (1933), Die Arbeitslosen von Marienthal,  
 Leipzig.
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Äußerung „Ich arbeitete wie unter Aufsicht“ (49) kommt in diesem 
Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu. Der Ich-Erzähler scheint 
nicht nur unter Aufsicht zu arbeiten, sondern es scheint, als obliege es 
ihm, seine Unschuld zu beweisen, so als gäbe es einen Verdacht gegen 
ihn. 
 Studien über den arbeitsfreien Freitag bei VW in Wolfsburg haben 
gezeigt, dass die Nutznießer sich an eben diesem Freitag fleißig der 
Heimwerkerarbeit gewidmet haben, um beflissen dem Verdacht zu 
entgehen, sie könnten faul sein.4 Die Wirkung der sozialen Kontrolle durch 
einen vermuteten kontrollierenden Zuschauer beschränkt sich nicht nur 
auf die Betätigung in der freien Zeit. Auch Alexander Welsh hat sich mit 
dem sozialen Konstrukt Arbeit bzw. der Einteilung von Tätigkeiten, die 
als dem Bereich Arbeit bzw. Nicht-Arbeit zugehörig betrachtet werden, 
auseinandergesetzt. Er beschreibt folgendes Phänomen. Nicht der 
demonstrative Müβiggang und der auffällige Konsum von Gütern zeichne 
die von den niederen Arbeiten befreiten Schichten aus, sondern eine 
demonstrative Geschäftigkeit, die so genannte „busyness“. Alexander 
Welsh macht darauf aufmerksam, dass sich ein Dilemma ergibt, wenn 
Tätigkeiten, die als Arbeit definiert werden, gleichzeitig wenig Prestige 
erbringen.5 Diejenigen, die sie nicht verrichten, entgehen dem mit ihr 
verbundenen schlechten Ansehen, haben jedoch auch weniger Raum zur 
Manifestation ihrer persönlichen Existenz, was durch andere Tätigkeiten 
ausgeglichen werden muss. Welsh verwirft dabei Thorstein Veblens 
„Theory of the Leisure Class“, die besagt, dass sich die nicht arbeitenden 

4   Siehe Mathias Eberling, Dietrich Henckel (1998), Kommunale Zeitpolitik. Veränderungen  
 von Zeitstrukturen – Handlungsoptionen der Kommunen. Berlin.
5  Alexander Welsh findet Aktivität an sich, sowohl ungerichtete als auch auf ein

Ziel gerichtete Betriebsamkeit in literatischen und nichtliterarischen Dokumenten 
einer Vielzahl von Epochen belegt, siehe Alexander Welsh (2005) „Business is 
Busyness, or the Work Ethic” in Social Research Vol. 75, Nr. 2 (Summer 2005), S. 
471-500. Das Prinzip ”keep busy” dient, je nach Genre und Intention, verschiedenen 
Funktionen. Emsige Aktivität liegt als Motiv vor, ist mit Selbsthilfe und Therapie, 
verschiedenen Berufsgruppen assoziiert. Sie stellt oft Ermahnung an die Jugend 
dar, kann mit dem Selbstverständnis einer soziokulturellen Epoche und Gruppe 
verknüpft sein, dient aber auch der satirischen Darstellung. Mit Max Weber stellt 
Welsh fest, dass bei den Calvinisten, deren Arbeitsmoral und Weltsicht zum 
Aufkommen des Kapitalismus geführt habe, nicht die Arbeit zum Seelenheil 
geführt habe, sondern der Glaube. Die Arbeit sei jedoch Teil des sozialen Verhaltens, 
an dem die religiöse Überzeugung und die Erweckung sichtbar gewesen sei (Max 
Weber (1958 [1920]), The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. New York in 
Welsh 2005:482). Gemäß protestantischem Selbst- und Weltverständnis hilft Gott 
somit dem, der sich anstrengt, sich selbst zu helfen. Dazu bedarf es einer 
systematischen Selbstkontrolle. Das Ausführen von Arbeit stellt einerseits eine 
innere Einstellung dar, andererseits ist ihre Funktion als ein nach außen gerichtetes 
Zeichen von Konformität zu sehen (Welsh 2005).
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Schichten durch ein Zurschaustellen ihrer Nichttätigkeit zur Bestätigung 
ihres Daseins auszeichnen.6 Laut Welsh gilt stattdessen das Prinzip 
„Busyness“. Bei Busyness wird weder danach gefragt, was die Tätigkeit 
beinhaltet, noch, streng genommen, zu welchen Zielen sie führt. Gerade 
Aktivitäten, die sich deutlich von niederen Arbeitsaufgaben abheben, 
werden durch die Quantität pro Zeiteinheit, mit der sie ausgeführt werden, 
legitimiert, was die Ausübenden zu fleißigen und, vor allem, respektierten 
Personen macht. Welsh zeigt an Beispielen mannigfaltiger Art, an sowohl 
literarischen als auch sozialhistorischen Dokumenten, dass in den 
behandelten Gruppen stets eine emsige Tätigkeit an den Tag gelegt und 
vor allem deklamiert wird. Für alle Positionen sei es wichtig, mehr Tätigkeit 
zu zeigen, als eigentlich ausgeführt wird oder werden müsste. In Ingo 
Schulzes Text haben wir es mit einem Arbeitslosen zu tun, der sich durch 
seine Tätigkeitsintensität auszeichnet. Er teilt seine Zeit in Abschnitte ein, 
nach denen er die Durchführung der Aktivitäten plant. Die Planung und 
das reflektierte Handeln erfüllen den ganzen Arbeitstag, der zeitlich mit 
der wachen Zeit eines ganzen Tages übereinstimmt. Dass er „wie unter 
Aufsicht“ (49) arbeitet und dass er zu Hause mit Nachbarn jegliche Konflikte 
vermeiden möchte, zeigt, dass die verrichteten Arbeiten repräsentative, 
konformistische Zwecke haben.

Gesellschaftliche Teilnahme, Reziprozität
Der in der Geschichte allseits präsente Garten dient vor allem als 
semiöffentlicher Ort, an dem Aktivität präsentiert werden kann, in ihm 
werden jedoch auch Früchte angebaut, die durch Arbeit verfeinert in eine 
Tauschware verwandelt werden, so wie das Quittengelee, das als Gegengabe 
für nachbarschaftliche Dienste verwendet wird. Neben seiner für die 
Öffentlichkeit sichtbaren Gartenarbeit bemüht sich der Erzähler, 
Hilfsdienste zu verrichten wie tagsüber Pakete von der Post 
entgegenzunehmen, und er wäre bereit den Nachbarn noch gefälliger zu 
sein, um sich seinen Platz in der Gemeinschaft der Nachbarn zu sichern. 
Um die Kommunikationskanäle auch im Winter offen zu halten, leiht er 
sich mit Bedacht auf den Zeitpunkt, zu dem die Geschäfte geschlossen 
sind, Lebensmittel bei seinen Nachbarn: „Das geht natürlich nur am 
Wochenende“ (49). Bemüht stellt er danach seine Redlichkeit unter Beweis, 
indem er schon am Montag mehr als das Doppelte zurückgibt. 
 Außer dem Unkraut, das bekämpft wird, werden leere, von Pennern in 
den Garten geworfene Schnapsflaschen entsorgt. Der Erzähler zeigt sich 
nicht nur ungeheuer tätig und organisiert, sondern ist sich auch der 
Bedeutung seiner Tätigkeit zur Aufrechterhaltung von Normalität und des 
Scheins von Rechtschaffenheit bewusst. Das Sortieren, als ein Zeichen des 

6   Thorstein Veblens Theorie basiert auf epochenspezifischen Beobachtungen, die  
 jedoch oft generalisiert werden. Siehe Thorstein Veblen (2005[1899]), The Theory  
 of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions. New York.
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Ordnungsschaffens, ist allerdings vom Protagonisten nicht reflektiert. So 
entgeht diesem auch, dass seine arbeits- und gesellschaftskonforme Tätigkeit 
des Müllsortierens nicht auf Bereiche und Personen, die per Definition nicht 
der Arbeitswelt und der Ordnung angepasst sind, nämlich die Bewohner 
des Obdachlosenasyls, ausgeweitet wird. Eine nachbarschaftliche 
Dienstleistung und ein Übernehmen von außervertraglicher Verantwortung 
wird verweigert, um die Assoziation mit den Obdachlosen zu vermeiden. 
Die Existenz einer Herberge in der Nähe macht die Möglichkeit der 
Verwahrlosung präsent und erfordert ein allseits makelloses Verhalten. Die 
ausgiebige Darlegung der Möglichkeiten der Müllverwertung von 
Pennerflaschen in der Sortierung zeigt die penible Beschäftigung mit der 
Frage und profiliert das Bewusstsein des Erzählers. Die im Garten gefundenen 
Flaschen sortiert er nicht wie den eigenen Abfall nach Glas und Metall, 
sondern wirft sie einfach in den Müll.

Empathie 
Die Besessenheit, durch ständige Tätigkeit sein Dasein zu legitimieren, 
schränkt die Empathiefähigkeit des Erzählers ein und lässt ihn in einer 
Situation, die Hilfsbereitschaft von ihm verlangt, ängstlich sprachlos 
werden.7 Zwischen den Ausführungen über die Normalität, den Fleiß und 
die Moralbezeugungen nimmt das schreckliche Ereignis, von der die 
Familie im Nachbarhaus betroffen ist, im Erzählerbewusstsein kaum Raum 
ein. Der Unfall des Sohnes ist zunächst in zwei Sätzen erzählt: 

Kevin lag im Koma. Es war vor dem Theater passiert, 
zwischen den Baustellen. (48).

Erst im Gespräch mit Martina, der Frau des Erzählers, und dem eigenen 
Sohn werden die Einzelheiten genannt und dem Thema Platz eingeräumt, 
allerdings nicht ohne Unterbrechungen durch einen Einschub über die 
finanzielle Lage des eigenen Sohnes Felix, der als Schüler von zu Hause 
ausgezogen ist. Dessen jugendlich-zynischer Kommentar zur Angelegenheit 
der Nachbarn fasst zusammen, wie er als eigentlich Nichtbetroffener den 
Unfall eines anderen Menschen erlebt. Hier kommt einerseits 
Gleichgültigkeit, aber zu gleichen Teilen Identifikation zum Ausdruck, – 
Felix erklärt: „Hat knapp neben uns eingeschlagen, knapp daneben“ (51) 
– und andererseits die Überzeugung von der Verteilung von Glück und 
Unglück nach dem Zufallsprinzip, die für das Schicksal und den 
Handlungsradius des Erzählers gültig ist. Der Geld verdienenden Mutter 
dahingegen wird mehr empathisches Vermögen zugeschrieben als ihrem 

7   Alan Ryan betrachtet die Aktivitäten, bei denen das „Keeping busy“ im Mittelpunkt  
 steht und somit zum Selbstzweck geworden ist, als ein Mittel, Angst  
 entgegenzuwirken, siehe Alan Ryan (2005), „Keeping busy“, in Social Research  
 Vol. 75, Nr. 2 (Summer 2005), S. 427-446.
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Mann und ihrem Sohn, denn sie kann das, was sie über den Unfall soeben 
aus zweiter Hand gehört hat, in allen Details wiedergeben.
 Die Rechtschaffenheit des Erzählers verbietet ihm, abends nach der 
Gartenarbeit trotz Dunkelheit ins Haus zu gehen, bevor seine berufstätige 
Frau von der Arbeit, und das oft spät, zurückkommt. Diese hat einen 
beträchtlichen Handlungsspielraum und eine aus ihrer Erwerbstätigkeit 
abgeleitete Autorität inne. Der Verlust an Eigenständigkeit am Ende eines 
Arbeitstages besteht nicht nur darin, auf Martina zu warten, bevor nach der 
Gartenarbeit ins Haus gegangen wird. Auch die Schlafenszeiten passt der 
Erzähler an seine Frau an, was er, der Geschichte zufolge, als erwähnenswert 
erachtet. Weiterhin lässt er sie den Hergang des Unfalls dem Sohn erzählen, 
hofft aber, „sie würde irgendein Detail vergessen, das ich dann ergänzen 
könnte“ (51), um aus der Position des Unterlegenen Wichtigkeit zu erlangen. 
Martina entscheidet auch darüber, wer in ihrem Umkreis als vorbildlich gilt. 
Herr Becker, der Nachbar, der, was seine Arbeit angeht, nicht wählerisch 
sei, in einem Computerladen arbeitet und „sich [...] für nichts zu fein sei“ 
(50), findet Martina, solle dem Erzähler als Vorbild dienen, „weil er sich 
kümmere“ (50). Damit wäre beantwortet, gegen welchen expliziten Vorwurf 
sich der arbeitslose Erzähler wehren muss. Es wird ihm angelastet sich nicht 
zu „kümmern“, was angesichts seiner Lage auf seine Arbeits- bzw. 
Erwerbslosigkeit zu beziehen ist.
 Gehetzt von Alltagspflichten und haushaltsrelatierter Arbeit scheint 
der Protagonist die Anklagen seiner Frau nicht verdient zu haben. Martinas 
Einschätzung ist jedoch bezeichnend für die soziale Nichtanerkennung von 
unentlohnter Arbeit.8 Martina ist die aktive Kraft bei der in der Geschichte 
betriebenen Jagd auf die Maus. Sie hört die Geräusche, die die Maus macht, 
und kontrolliert jeden Tag bei ihrem Heimkommen, ob die Maus in die 
Mausefalle gegangen ist. Durch seine starke Identifikation mit dem gejagten 
Tier weist der Protagonist auf die Maus bezogen große Empathiefähigkeit 
auf und beschreibt sein Mitleid umfangreich. Die Mausefalle taucht schon 
auf der ersten Seite der Geschichte auf und bildet ein Verbindungsstück 
zwischen der Nachbarsfamilie und der des Erzählers, denn sie wird in einem 
nachbarschaftlichen Tauschgeschäft geliehen. Der erwiesene Gegendienst 
besteht aus einem Glas Gelee, hergestellt aus im Garten angebauten Früchten 
und der Tat des eigenen Konservierens. Die Mausefalle wird als „[u]nzeitgemäß 
[…]“ (47) eingestuft. Sie wird zunächst gar nicht als Möglichkeit der 
Parasitenbekämpfung in Betracht gezogen. Frau Becker empfiehlt 
Rührkuchen zum Anlocken der Maus, einen Kuchen, den sie nicht selbst 

8  Für eine Diskussion über die Umbewertung von Arbeit und damit einen 
 hypothetischen Wandel des Arbeitsbegriffs als Anpassung an die Voraussetzungen  
 der postindustriellen Gesellschaft siehe André Gorz (1990), Kritik an der ökonomischen  
 Vernunft. Sinnfragen am Ende der Arbeitsgesellschaft. Berlin; Jeremy Rifkin (2004), The  
 End of Work: the decline of the global labor force and the dawn of the post-market era. New  
 York; sowie Götz W. Werner (2006), Einkommen für alle. Köln.
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backt, sondern kauft und dem Erzähler im Laufe der Geschichte sogar einmal 
anbietet. Dem Erzähler bleibt die Mausefalle suspekt und er bringt sie mit 
dem Unfall des Nachbarssohns in Verbindung:„[...] wie ungern ich die 
Mausefalle im Haus hatte. Ich bin mir sogar sicher, dass mich schon in diesem 
Moment die Vorstellung beschlich, diese ineinandergesteckten Metallkästen 
zögen das Unglück an“ (52). Als Folge kulminierender Angst ändert er sogar 
seinen Plan, was mit der gefangenen Maus zu tun sei. Sie soll nicht den 
Nachbarskindern vorgeführt werden, sondern er plant, die verfolgte Maus 
heimlich frei zu lassen, die, wie er sich vorstellt, wie er selbst jeden Schritt 
und Tritt ängstlich wahrnehmen würde, falls sie in die Falle geraten würde. 
Für die Maus wäre der Garten eine Rettung und Schutz vor Beobachtung, 
ein Versteck, das auch dem Erzähler als Betätigungsfeld und deshalb als 
vorläufige und scheinbare Rettung dient.

Beruf
Der in der industriellen Gesellschaft bisher noch gültige abendländische 
Berufsbegriff mit seinen idealistischen Wurzeln, die eine Identität stiftende 
Übereinstimmung von individuellen Fähigkeiten und Interessen und 
Ausbildung mit der Art der verrichteten Erwerbsarbeit voraussetzt, ist 
auch für den Protagonisten der Geschichte „Calcutta“ verbindlich. 9

 Der Hausmann mit der Furcht davor, einen schlechten Eindruck 
machen zu können, erwähnt zwar schon in den ersten Zeilen ein 
Probenpensum von zwei Stunden, jedoch erst später erfahren wir mehr 
von seinen Interessen und Näheres über seinen beruflichen Hintergrund. 
Es stellt sich heraus, dass er Bauingenieur in leitender Position gewesen 
war, bevor er entlassen wurde. Betont wird seine Arbeitswilligkeit, denn 
er hat sich für Stellen im angrenzenden Bereich beworben. Mit dem Status 
eines ausgebildeten Ingenieurs verteidigt er jedoch gegenüber dem 
Arbeitsamt seine Entscheidung gegen andere Arbeiten: „›Ich hab ein 
Kraftwerk gebaut‹, sagte ich, und war raus. Wenn ich mich ein einziges 
Mal auf so was einlasse, ist es aus, Klappe zu, Affe tot. Das muss ich doch 
nicht erklären, oder?“ (54) Hier werden andere Zeichen gesetzt als bei der 
nachbarschaftlichen Sozialchoreographie im Garten. Nicht die 
Arbeitslosigkeit erscheint als die Falle, die den Tanz erforderlich macht, 

9   Vgl. Alexander Barzel für eine eingehendere Darstellung des Begriffs Arbeit
(Alexander Barzel (1973), Der Begriff ′Arbeit′ in der Philosophie der Gegenwart. Frankfurt/
Main. Vgl. auch die Lizenzausgabe Das Lexikon der Wirtschaft (Das Lexikon der Wirtschaft. 
Grundlegendes Wissen von A bis Z. 2. Aufl. Mannheim: Bibliographisches Institut & 
F.A. Brockhaus 2004. Lizenzausgabe Bonn, Homepage Bundeszentrale für politische 
Bildung 2004) laut der das besondere Risiko bei der Langzeitarbeitslosigkeit darin 
bestehe, dass die Arbeitslosen ihre beruflichen Qualifikationen verlieren. Das 
bedeutet, dass das Risiko aus der Warte des Individuums geschrieben wird, für 
das seine Konkurrenzkraft und sein berufliches Selbstverständnis im Fokus steht.  
Vol. 75, Nr. 2 (Summer 2005), S. 427-446.
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sondern die falsche Arbeit anzunehmen bedeutete, dass die Falle zuklappen 
würde und der in der Erwerbstätigkeit Gefangene darin sogar sterben 
müsste. Ein mehrfaches Risiko des Gefangenwerdens zeichnet sich ab. 
Erstens könnte die sowohl internalisierte als auch tatsächlich ausgeführte 
Parasitenjagd in die Gefangenschaft führen, und der Zustand des Erzählers 
deutet darauf hin, dass er sich schon in Gefangenschaft befindet. Zweitens 
geht dieselbe Gefahr von einer reinen Erwerbstätigkeit aus, die mit der 
auf Ausbildung und Berufsausübung aufbauenden Selbstauffassung nichts 
gemein hat. Wenn der Zufall die Erwerbsarbeit beendet, besteht die 
Möglichkeit zur Agens über die Arbeit darin, sie zu verweigern, damit die 
„Klappe“ nicht zugeht. Während die Frau eine flexiblere Berufstätigkeit 
für ihren Mann befürwortet und formuliert, er solle weniger wählerisch 
sein und unter Status und Ausbildung eine Arbeit antreten, wird diese 
Möglichkeit vom Erzähler als „Falle“ und als beruflicher sowie als 
persönlicher Identitätsverlust und Abstieg bewertet.
 An dieser Stelle sollte festgehalten werden, dass die Berufsidentität 
auf den Bereich der beruflichen Erwerbstätigkeit festgelegt ist und damit 
nur gewisse Tätigkeiten zulässt. Im Bereich des privaten Radius des 
Handelns sind jedoch alle Arten von Leistungen, auch reziproke, für den 
Protagonisten möglich und er versucht sie im und mit dem häuslichen 
Bereich als Basis auszuführen.10 Die Verweigerung ist bei der Gartenarbeit 
nicht aktuell und die zu Hause zu erledigende Arbeit wird unterschieden 
in Gartenarbeit und Hausarbeit. Zu beiden ist die Einstellung des Erzählers 
positiv, obwohl die belohnende Anerkennung dafür ausbleibt: 

In dieser letzten Oktoberwoche hatte ich außerdem die 
Dachrinne geschafft und den wilden Wein beschnitten. 
Dass ich mich nebenbei um den Haushalt kümmere, vom 
Einkaufen bis zum Putzen, versteht sich von selbst. Ich 
mache das gern. (53)

Bliebe Martina zu Hause, fände das alle Welt normal. Mir 
gegenüber aber beteuert jeder, wie viel er zu tun hat. Wenn 
ich dann sage, dass auch ich genug um die Ohren habe, 
schauen sie mich dumm an und grinsen. (53/54)

10  Hannah Arendt unterscheidet zwischen den Bereichen „Arbeit, Herstellen“ und 
„Handeln“, wobei der erstere den subsidiären Beitrag zum menschlichen Leben, 
sowohl für den einzelnen als auch für das Kollektiv, der andere den interaktiven, 
kommunikativen Beitrag zum sozialen und zum physischen Gemeinwesen 
bezeichnet. Die Aktivitätsfelder sind teilweise kongruent, einzelne Tätigkeiten 
können beiden Bereichen angehören (Hannah Arendt (2002 [1960]), Vita activa 
oder Vom tätigen Leben. München.
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Der bei Arendt höher angesiedelte Arbeitsbegriff des Handelns ist im 
Erzählerbewusstsein eng mit dem Konzept Beruf und Berufstätigkeit 
verknüpft. Durch die Berufsarbeit konnte der Erzähler am öffentlichen 
Leben kommunikativ tätig teilnehmen, mit einer Aktivität, die zugleich 
das Herstellen und die Versorgung durch finanzielle Mittel beinhaltet. 

Würde er eine andere Erwerbstätigkeit annehmen, wäre dies nicht so, 
sondern sie würde sich im Bereich der reinen „Arbeit“ befinden. Die 
Ersatztätigkeiten in Haus und Garten sind darauf angelegt, das berufliche 
Handlungsfeld zu ersetzen, deshalb werden sie als so wichtig erachtet und 
schaffen relative Befriedigung.
 Trotz seines vehementen Einsatzes gelingt es dem Protagonisten nicht, 
den arendtschen Handlungsaspekt durch seine haushaltsbezogene Tätigkeit, 
einschließlich des Musizierens (siehe unten) zu ersetzen. Die Angst des Jägers 
davor, gefangen zu werden, nimmt stattdessen überhand. 

Freizeit als Beruf
Zeitlich nimmt die Beschäftigung mit der Musik keinen beträchtlichen 
Teil, aber doch einen merkbaren Teil des Tages ein. Im Vordergrund des 
Bewusstseins des Erzählers steht, wie gesagt, immer die Beschäftigung mit 
der ordnenden Tätigkeit in Garten und Haus, die an mögliche Erwartungen 
von Nachbarn und Ehefrau angepasst ist. Der Erzähler spricht von einem 
zwischen neun und elf Uhr stattfindenden, zweistündigen Probenpensum 
auf seinem Streichinstrument. Es handelt sich also um eine ernsthafte und 
beinahe zielgerichtete Beschäftigung, unterstrichen von der Überzeugung: 
„Im Grunde bin ich Musiker“ (52). Er verzeichnet Fortschritte in der 
Bogentechnik und ist mit sich zufrieden. Zugegeben wird, dass es sich um 
etwas Privates handelt, denn es gab „niemanden [...], der mich in letzter 
Zeit gehört hat“ (52). Welche Rolle das Spiel auf dem Instrument im 
Referenzrahmen der Sinngebung, den der Erzähler uns bietet, spielen 
kann, bleibt dahingestellt und ist nur im Zusammenhang mit dem gesamten 
Bild über die Situation zu bewerten. Trotz gewissenhaften Übens und 
großer Erfahrung und einer Lust, die zu Aufopferungen führen könnte, 
liegt nahe, dass auch das Bedauern, kein Musiker geworden zu sein, 
Auswirkung des paranoiden Bewusstseins des Erwerbslosen ist: 

Manchmal möchte ich sie [die Mutter] wirklich fragen, 
warum sie mich damals nicht auf die Spezialschule für 
Musik gelassen hat. Kennen Sie einen Musiker, der entlassen 
worden ist? Ich kenne keinen. (57) 

Festzuhalten ist allerdings, dass auch die momentan freiwillige Beschäftigung 
mit der Musik am Maßstab der Erwerbstätigkeit gemessen wird. Im Zuge 
des Selbstverständnisses „Ich habe ein Kraftwerk gebaut“ (54) werden alle 
verrichteten Tätigkeiten zu Wichtigem erhoben, und sie müssen diesem 
Anspruch standhalten. Dementsprechend müsste es einen Wert für die 
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Ehefrau Martina haben, dass „sie kaum noch Hausarbeit hat“ (54). Der 
Erzähler ersetzt den Beruf in all seinen Dimensionen durch die von ihm emsig 
ausgeführten Tätigkeiten und passt sich sklavisch an die von ihm manchmal 
nur erahnten Bedürfnisse oder Blicke der Umgebung an, ohne dafür weder 
Anerkennung noch eine finanzielle Belohnung zu bekommen. 
 Auch der Sachverhalt, dass eine alternative Laufbahn in Betracht 
gezogen wird, bestätigt, dass der Beruf für den Erzähler ein identitäts-
grundlegendes Konzept und ein Status- und Wertefundament darstellt, 
von dem er selbst in Zeiten der Nichtanstellung nicht abzurücken bereit 
ist. Die Länge der Ausbildung und Aufopferung von Interessen sprechen 
dagegen, dass ein „lebenslanges Lernen“ in Form einer Umschulung für 
einen Laufbahnwechsel bei hochspezialisierter, ausbildungsintensiver 
Kompetenzerlangung vorstellbar wäre. 
 Für Freizeit ist dem ewig Rechtschaffenen und Übenden kein Raum 
gegeben. Er verfügt zwar über Zeit, die er selbst einteilt und mit Arbeit 
füllt, jedoch nicht über Zeit, die er pflichtfrei verwaltet. Stattdessen ist 
auch der Freiraum dem Leistungsprinzip und der Pflichterfüllung 
unterworfen, es herrschen die Werte Fleiß, Fortschritt, Regelmäßigkeit 
und Disziplin, die keine Entspannungsphasen zulassen. Bestätigt werden 
die Ergebnisse der Marienthaler Studie, dass Freizeit nur dann vorhanden 
ist, wenn ein anderer Teil der gelebten Zeit als erwerbstätige Arbeitszeit 
deklariert werden kann, ansonsten entfällt sie. 
 Die klassische Einteilung von Arbeit und Freizeit ist von mehreren 
Seiten angezweifelt und differenziert worden. Gemäß Staffan Burenstam-
Linder nimmt die Freizeit in den Industrienationen immer mehr die 
Intensität und den Charakter von Arbeit an, da sie mit immer mehr 
Möglichkeiten des Konsums zu füllen ist.11 In Schulzes Geschichte haben 
wir es mit einer erwerbsarbeitsbefreiten Zeit zu tun, die keineswegs durch 
die Möglichkeiten zum gesteigerten Konsum oder des Konsumtionsangebots 
in Arbeit verwandelt wird, sondern die durch ein Festhalten an und sogar 
einer Steigerung der Arbeitsmoral so viel Tätigkeit wie möglich vom 
Menschen verlangt. Freizeittätigkeiten wie ein Instrument zu spielen und 
Gartenarbeit zu verrichten, werden vom Sog der Nützlichkeiten erfasst 
und verlieren ihren rekreativen Wert. Auf diese Weise ergeben im Leben 
des Protagonisten ohne Erwerbsarbeit frühere Freizeitbeschäftigungen 
nur dann einen Sinn, wenn sie den Status Arbeit bekommen und damit 
dem Bereich Erwerbsarbeit zugerechnet werden können. Die Verrichtung 
dieser Tätigkeiten unterliegt als Konsequenz in Tempo und Gewissenhaftigkeit 
dem Maß, das an die berufliche Arbeit gelegt werden würde. Zudem bemüht 
sich der Protagonist im Zuge der Aufwertung seiner verrichteten Arbeiten 
um eine Reziprozitätslogik, mit der er seine Tätigkeiten, als seien sie in 

11  Siehe Staffan Burenstam-Linder (1970), The Harried Leisure Class. New York. Vgl.  
 Gary Becker (1965), „A Theory of the Allocation of Time“, in Economic Journal Vol.  
 75 (1965), S. 493-517.
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den monetären Austausch integriert, der Erwerbsarbeit gleichzusetzen 
versucht. Der Umfang der getätigten Dienstleistungen ist beträchtlich, 
dabei (gleichzeitig) sowohl authentisch als auch symbolisch und zum 
Schein reziprok. Eine freie Zeit zur Rekreation, eine Freizeit, entfällt 
folglich in „Calcutta“ gemäß dem beschriebenen Tätigkeitsmodell auch 
ohne Konsumtionsanreize bzw. -zwänge. Am Ende der Geschichte bietet 
der Nachbar stattdessen als rekreative Fluchtmöglichkeit die Vorstellung 
eines abgelegenen Ortes, nämlich Calcutta, an, einen Ort, von dem dieser 
plötzlich zu einem unpassenden Zeitpunkt mit dem faszinierten Blick des 
außerdem auf den billigen Einkauf bedachten Touristen überschwänglich 
erzählt, um von intimen und unbehaglichen Themen abzulenken. Dass 
die Fluchtmöglichkeit nicht realisierbar und die Ausweglosigkeit beständig 
ist, deutet allerdings die Verknüpfung mit Günter Grass an, der zur Stadt 
Calcutta zwar ein exotisierendes, jedoch kein entlastendes, romantisierendes 
Verhältnis formulierte, für den der Ort dagegen eine Stätte der katastrophalen 
Lebensbedingungen bedeutete.12

 Bei der Pflichtmoral der Zeitverwaltung geht eine äußere mit einer 
inneren Motivation einher. Die Motivation besteht in der Wahrung des 
Bildes des arbeitenden Menschen. Eine rege Tätigkeit wird betrieben, um 
Tätigkeit zu empfinden und gleichzeitig vorzeigen zu können. 13

 Robert Levine teilt die Motivationen zur Aktivität in drei verschiedene 
ein.14  Zuerst gilt es für den Menschen, seine Bewusstseinslage zu balancieren 
und der Langeweile entgegenzuwirken. Psychologische Bedürfnisse führen 
also zur Handlung, was mit verschiedenen anderen Faktoren überlappen 
und zwanghaft oder zielgerichtet sein kann. Als zweite Motivation nennt 
Levine die Aktivität, durch die ein Ziel schrittweise verfolgt wird, und 
zuletzt die Aktivität, die den Status des Akteurs hebt. Letztere Form der 
Tätigkeit fällt teilweise mit dem von Welsh beschriebenen Phänomen 
„busyness“ zusammen. Erweitert wird dessen Bedeutung noch durch den 
Aspekt, dass weniger tätige Personen beziehungsweise Personen, deren 
Tätigkeit als weniger wichtig angesehen wird, Zeit aufwenden müssen, 
um auf diejenigen zu warten, die tätiger sind beziehungsweise als wichtig 
geltenden Beschäftigungen nachgehen, niemals anders herum. Der 
Protagonist in Schulzes Geschichte passt sich dienstbar der Agenda seiner 
berufstätigen Frau an und wartet im wahrsten Sinne des Wortes abends 
auf sie. Dass die Aktivität des arbeitslosen Hausmanns aus psychischen 
Bedürfnissen herrührt, steht außer Frage. Nicht nur stellt die Beschäftigung 
an sich die Voraussetzung für psychisches Überleben dar, sondern, wie 
oben beschrieben, weist die penible Zeiteinteilung, durch die die 

12  Siehe Günter Grass (1988), Zunge zeigen. Göttingen 
13  Vgl. Alexander Welsh (2005) 
14  Robert Levine beschreibt in seinem Artikel außerdem kulturelle Unterschiede  
 des Verständnisses von Zeit und Aktivitätsintensität, siehe Robert Levine (2005),  
 „A Geography of Busyness”, in Social Research Vol. 75, Nr. 2 (Summer 2005), S. 355- 
 370.
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verschiedenen Handlungen gesteuert sind, und die Tatsache, dass der 
Eindruck auf die Umgebung immer berücksichtigt wird, auf ein starkes 
Legitimierungsbedürfnis hin. Im Gegensatz zu den beiden genannten 
Anreizen zur Aktivität fehlen zum Verfolgen eines höheren Ziels die 
Möglichkeiten. Ordnung zu halten, in Haus, Garten und Friedhof dem Verfall 
entgegenzuwirken, haftet, trotz einleuchtender Argumentation für deren 
Wert, der Eindruck von Ersatztätigkeit an. Dasselbe gilt für das Üben der 
Bogentechnik auf dem Streichinstrument, bei dem der Protagonist ein neues 
Berufsziel zu erwägen versucht. Die Tatsache, von der beruflichen 
Erwerbstätigkeit abgeschnitten zu sein, keine „Kraftwerk[e mehr] [..]bau[en]“ 
zu können, bedeutet, dass jegliche Tätigkeit, und sei sie noch so sinnvoll, 
nicht den Rang von Teilnahme am öffentlichen Leben einnehmen kann, die 
damit nur durch die Ausübung der beruflichen Arbeit gesichert ist.

Gejagt....
Die Arbeitslosigkeit wird wie der Unfall des Nachbarskindes kausal mit 
einem Eingriff des Schicksals erklärt. Sie bleibt weiterhin mit Unglück 
verbunden, der Betroffene bekommt den Status eines verfolgten Parasiten, 
der sich durch Rechtschaffenheit zu rechtfertigen und zu retten versucht. 
Gleichzeitig hält er an seinem Status, den ihm seine Berufsausbildung und 
–tätigkeit gegeben hat, fest. Die beibehaltene Berufsidentität und die neue 
Identität als Arbeitsloser und Parasit bilden einen Widerspruch, der weder 
verdrängt noch durch eine Überkompensation an Leistungen anderer Art 
ausgeglichen werden kann, und so nähert sich der Höhepunkt der Angst, 
während sich die Jagd auf die Maus zuspitzt. Im weiteren Verlauf ist unklar, 
ob die Maus tatsächlich gefangen wird oder ob das Bewusstsein des Erzählers 
eigene Zustände schildert. In die Schilderung mischt sich das Eingeständnis 
seines unkontrollierten Empfindens und Verhaltens. Das eingeschränkte 
Bewusstsein des Gejagten, der die Umgebung mit voller Aufmerksamkeit 
nach Gefahren absucht und gleichzeitig Zuflucht in der Rolle des 
Rechtschaffenen, Jagenden sucht, kulminiert in Unbehagen und verwandelt 
sich in das psychische Symptom der nervösen Gereiztheit, wie explizit 
bestätigt wird:

Sie schlief bis zum Weckerklingeln.[...] Ich spürte, dass sie 
mich nicht einmal etwas fragen musste, dass schon ein 
einzelnes Wort oder irgendeine Kleinigkeit reichen würde 
– und ich verlöre die Beherrschung. Mit diesem Gefühl habe 
ich allmählich Erfahrung. Es ängstigt mich kaum noch.  
Es überkommt mich mit fast schon beruhigender 
Regelmäßigkeit. Ich gebe ihm nach, natürlich nur, wenn 
ich allein bin. Auf andere, und gerade auf die, die mich zu 
kennen glauben, würde das sehr irritierend wirken. Im 
Grunde ist es aber nichts anderes als das Entlüften der 
Heizkörper. Das muss auch ab und zu gemacht werden. (58)
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In geringem Abstand zu dieser Aussage verdichten sich die Höreindrücke 
der Geräusche einer Tür, von Schritten auf der Treppe und auf den 
Küchenfliesen sowie der Kühlschranktür, bis die Parallele zur Wahrnehmung 
der Maus nahe gelegt und die Identifikation mit dem Tier zur Tatsache 
wird:

Plötzlich wurde mir klar, dass die Maus – [...] die ganze Zeit 
dieselben Geräusche und Laute hörte wie ich, [...]. [...]und 
dass sie, die Maus, wenn sich Schritte näherten, Angst 
empfand, und vielleicht sogar Freude oder zumindest 
Erleichterung, wenn sie sich entfernten, obwohl es an ihrer 
Situation nichts änderte. (59).

Während sich der Zustand des Verfolgtseins steigert, erweist sich aller Sinn 
der Tätigkeiten, mit der der Erzähler seinen Alltag füllt, als scheinbar. Das 
Unbehagen drängt ob der schon unkontrollierbaren launischen Zustände 
auf eine Lösung, was den Erzähler auf die erleichternde Idee bringt, dass 
er die Maus im Garten freilassen könnte. Die Erleichterung steigert sich 
in einen halluzinationsartigen Abschluss der Erzählung, in dem die 
vollzählige Nachbarsfamilie zu einer Idylle von Blumen und Schmetterlingen 
und dem kommerziellen Lockmittel (Rührkuchen) sowie dem Motiv der 
Ablenkung (Calcutta) vermischt werden.

....ohne Ende
Die Fragestellung, zu der der Protagonist Stellung nimmt, nämlich, wie 
das solidarische Prinzip von gesellschaftlicher Arbeitsteilung verwirklicht 
werden soll und wie der individuelle Beitrag dazu zu leisten ist, wird 
teilweise vom Erlebnis von Zufälligkeit der Verteilung von Glück und 
Unglück, Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit geprägt. Einerseits wird 
verfochten, dass andere Tätigkeiten außer der Erwerbsarbeit auch Sinn 
haben, das Empfinden und die Überzeugung davon will dem Erzähler 
andererseits jedoch nicht gelingen. Die neuen Möglichkeiten einer 
alternativen Laufbahn als Hausmann und Musiker bilden schließlich keine 
Kombination, die mit Glück und Erfüllung verbunden ist, sondern eine 
Notlösung.
 Der arbeitslose Bauingenieur, der alle anderen Arten von Erwerbsarbeit 
ablehnt, reiht sich ein in die Gruppe derjenigen, die ständige Tätigkeit und 
damit Rechtschaffenheit demonstrieren müssen. Er bleibt mit seiner 
Einstellung dem geltenden Statussystem der Berufsidentitäten treu, lässt 
jedoch dabei gleichzeitig die allgemeine Arbeitsmoral gelten, die seine 
Handlungen steuert. Seine Identität als arbeitendes, beitragendes 
Gesellschaftsmitglied wird demonstrativ und öffentlich auf dem eigenen 
Grundstück bei freier Einsicht zur Schau gestellt. Bei der Verwendung des 
Gartens zur Demonstration von Arbeit fungiert der öffentlich einsehbare 
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Ort paradoxerweise gleichzeitig als ein Versteck, in dem der Status der 
Arbeitslosigkeit verborgen werden kann.
 Eine strenge Einhaltung des geplanten Tagesablaufes für verschiedene 
Tätigkeiten wird zum Merkmal des tätigen Menschen. Dabei sind das 
Wohlbefinden und die Anerkennung des eigenen Tuns abhängig von dem 
imaginären Bild, das der arbeitslose Ingenieur bei anderen über sich vermutet 
und das er durch sein Verhalten zu steuern beabsichtigt. Der Sinn der 
strengen Einhaltung des Tagesablaufes scheint zwar auf erfüllende 
Beschäftigung abzuzielen, es zeigt sich doch, dass durch alle Beschäftigung 
vor allem ein vorzeigbares Image erarbeitet wird, was der Erfüllung durch 
eventuell sinnvolle Aufgaben sogar im Wege steht und somit die Sinnhaftigkeit 
der Beschäftigung verhindert. Klaustrophobische Ängste sind die Folge des 
Versteckens und der täglichen Pensumserfüllung. Von einer Befreiung von 
einem täglichen Joch der Erwerbsarbeit kann also keine Rede sein. Der 
Freiraum wird weder zur Selbstverwirklichung, zur Entspannung oder zur 
freien Kontemplation genutzt, sondern er verursacht sowohl Krisensymptome 
wie Angst als auch eine damit einhergehende Überkompensation durch 
Aktivität. Er unterliegt einer ähnlichen Überbelastung wie die von Burenstam-
Linder beschriebene Freizeit. Somit liegt trotz der Möglichkeit des zeitlichen 
Freiraums, die die Logik der Erwerbsarbeit eigentlich vorgibt, eine soziale 
und psychische Entfremdung von der Gesellschaft vor. Im Gegensatz zur 
„busyness“ in einer legitimen Position scheint Arbeitslosigkeit durch 
„busyness“ nicht zu rechtfertigen sein, denn die Versuche des Protagonisten 
bewahren ihn nicht vor der Identifikation mit dem gejagten Parasiten. Die 
Kombination der Rollen Jäger und Gejagter erweisen sich als unerträglich 
und deshalb unmöglich. Die Tugenden der Berufsidentität, der allgemeinen 
Arbeitsmoral und des gesellschaftlichen Bildungs- und Umbildungsideals 
sind demzufolge, trotz sichtbaren Bemühens des Betroffenen, nicht auf die 
Arbeitslosigkeit übertragbar. 
 Innerhalb des Begriffskomplexes Arbeit werden sowohl Berufsarbeit, die 
nicht den Qualifikationen des Ausübenden entspricht, als auch Erwerbslosigkeit 
vom Text am Beispiel des arbeitslosen Protagonisten, und aus seiner Perspektive, 
zu Fallen für das Individuum erklärt. Die Tätigkeiten der erwerbslosen Person 
bedürfen einer ständig zu bestätigenden Legitimität, so dass sie ihre Bedeutung 
für das tätige Individuum schließlich verlieren. Der Ausbruch aus der Falle 
kann nur heimlich geplant und die Freiheit nur heimlich erlebt werden, die 
Entfaltung von Kreativität ist verhindert. In der Konkurrenz zwischen den 
Polen Freiheit, freiwillige Beschäftigung mit Musik einerseits und der 
Mausefalle, der Besessenheit vom Aufräumen und einem Bewusstsein des 
Versteckens andererseits, scheint die Enge der Bedrohung durch das 
Mausefallendasein über die Weite der Möglichkeiten in der Musik oder 
Calcutta im Dasein des Erzählers zu überwiegen. Das Ende der Geschichte 
deutet an, dass die Lösung eine weiterhin beibehaltene, vor Zuschauern noch 
besser versteckte Freiheit als bisher im Garten sein könnte beziehungsweise 
eine Ablenkung vom Thema durch eine eskapistische Idee. 
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 Ingo Schulzes Geschichte problematisiert die Unmöglichkeit eines 
zeitlichen Freiraums ohne gleichzeitige Erwerbstätigkeit. Bedingt durch die 
soziale Bewertung von Arbeit, die damit einhergehenden Belohnungssysteme 
und die Einteilung von Tätigkeiten in verschiedene Kategorien gemäß der 
traditionellen Werteskala, kann sich der Protagonist nicht frei bewegen. Als 
Vertreter dieser Werte administriert er sogar die tägliche Jagd auf sich selbst. 
Seine Konformität mit der herkömmlichen Bewertung von Arbeit und der 
damit einhergehenden Tätigkeitsmoral, führt für den Arbeitslosen in (ideo)
logische Engpässe, was zur Folge hat, dass er weder einen zeitlichen noch 
einen gedanklich-ideologischen Freiraum realisieren bzw. formulieren kann. 
Obwohl er seine äußeren Verfolger, das Arbeitsamt und die Ehefrau, 
argumentativ abwehrt, wird der erwerbslose Protagonist als Verfechter der 
anerkannten Arbeit und als Vertreter der „busyness“ sein eigener Verfolger 
und verliert die Verfügungsgewalt nicht nur über seine Zeit, sondern auch 
über sein Bewusstsein.
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Heinrich Bölls Irländsk dagbok.  
Ett exempel på potentialen hos reselitteratur1

Thorsten M. Päplow

1954 reste Heinrich Böll, som 1972 skulle komma att tilldelas nobelpriset 
i litteratur, till Irland. Syftet med resan var, åtminstone inledningsvis, att 
återhämta sig efter arbetet med den nyss avslutade romanen Hus utan 
väktare (Haus ohne Hüter)2 samt att komma bort ett tag från Tyskland och 
ifrån den där väntade reaktionen på romanen från press och litteraturkritiker. 
Böll skrev själv i ett brev till en vän att resan liknade en flykt – ”halbwegs 
eine Flucht”.3 Resultatet av resan överträffade emellertid vida de ursprungliga 
förväntningarna och Bölls intresse för Irland blev till ett långvarigt och 
produktivt inslag i såväl hans liv som i hans författarskap. Det resulterade 
också i ett av hans kanske mest kända och älskade verk: Irländsk dagbok 
(Irisches Tagebuch). Boken utkom 1957 och är även en av Bölls mest sålda 
böcker. Irländsk dagbok är kanske det av Bölls verk som i störst utsträckning 
direkt sysselsätter sig med Irland, men därutöver figurerar Irland, irländska 
figurer eller irländsk litteratur i många andra av Bölls böcker, tal, essäer 
och intervjuer.
 Den stora popularitet som Irländsk dagbok åtnjutit bland läsare i den 
tysktalande världen har emellertid inte återspeglats i ett motsvarande 
litteraturvetenskapligt intresse. I vetenskapliga sammanhang har den ofta 
(mer eller mindre uttalat) betraktats som ’enbart’ en reseberättelse. 
Fenomenet är dock inte begränsat till Irländsk dagbok utan är något som 
drabbat och drabbar många texter som hamnar i kategorin reselitteratur, 
eftersom reselitteraturens status förefaller långt ifrån självklar. Arne 
Melberg konstaterar i sin år 2005 utkomna bok Resa och skriva: 

[…] så bör det tilläggas att reselitteraturen ändå inte har 
någon tydlig eller självklar plats i litteraturhistorien eller 
i litteraturkritiken eller ens i det vi räknar till ”litteraturen”; 
kritikern likaväl som normalläsaren, bibliotekarien liksom 

1   Denna artikel är ett bearbetat utdrag och ingår i följande större studie: Thorsten  
 M. Päplow (2008), ”Faltenwürfe” in Heinrich Bölls Irischem Tagebuch. Untersuchungen  
 zu intertextuellen, poetologischen, stilistischen und thematischen Aspekten als Momente einer  
 textimmanenten Strategie der ’Bedeutungsvervielfältigung‘. München.
2   Tyska och engelska citat citeras på originalspråk. För citat på tyska ges en  
 översättning i tillhörande fotnot eller i den löpande texten.
3   Citerat i: ”Entstehung” (2005), i Heinrich Böll. Werke. Kölner Ausgabe – Bd. 10 (utg.  
 Viktor Böll). Köln, s. 637. 
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bokhandlaren har svårt att bestämma sig för om 
reselitteraturen är någonting helt för sig eller om den är 
en del av skönlitteraturen eller litteraturen i största 
allmänhet.4

Svårigheten ligger dock inte primärt i själva beteckningen eller i genren 
reselitteratur. Många genreindelningar och kategoriseringar är problematiska 
och kan ifrågasättas, speciellt om fokus ligger på enstaka texter. De egentliga 
problemen uppstår när begreppet reselitteratur används i pejorativ betydelse 
och man börjar göra en åtskillnad mellan ’riktig’  litteratur och till exempel 
reselitteratur, något som tyvärr är alltför vanligt förekommande. 
 Samtidigt kan det innebära en fördel för en textart att befinna sig i 
utkanten eller utanför mittfåran av det som anses vara litteratur. En tveksam 
eller svårdefinierad status kan, som Melberg påpekar, även medföra att 
reselitteratur skulle kunna utgöra ”en joker i den litterära leken”.5 Om man 
ser Irländsk dagbok som ett slags joker, dvs. en föränderlig och svårgreppbar 
text, möjliggörs nya tolkningar som går bortom kategoriseringsproblematiken 
eller den ofta ställda frågan huruvida framställningen av Irland är realistisk 
eller missvisande.6 Jag skall därför presentera ett annorlunda sätt att närma 
sig en resetext som fokuserar på en aspekt av texten som jag kallar 
reselitteraturtypisk intertextualitet. Den bygger på en typologi som utvecklats 
av Manfred Pfister och målet är således inte att erhålla nya insikter om 
intertextualitetsteorin utan att utveckla nya och alternativa sätt att läsa och 
förstå Bölls Irländsk dagbok.

Reselitteratur och intertextualitet
I sin artikel ”Konzepte der Intertextualität“ sammanfattar Manfred Pfister 
kärnan i intertextualitetsteorin och formulerar dess grundproblem som 
följer:

Die Theorie der Intertextualität ist die Theorie der 
Beziehungen zwischen Texten. Dies ist unumstritten; 
umstritten jedoch ist, welche Arten von Beziehungen 
darunter subsumiert werden sollen. Und je nachdem, 
wieviel man darunter subsumiert, erscheint Intertextualität 
entweder als eine Eigenschaft von Texten allgemein oder 
als eine spezifische Eigenschaft bestimmter Texte oder 
Textklassen.7

4   Arne Melberg (2005), Resa och skriva – En guide till den moderna reselitteraturen.  
 Göteborg, s. 11.
5   Ibid., s. 9.
6   Ang. tidigare forskning kring Bölls Irlandbok, jfr. kapitlet ”Das Irische Tagebuch in  
 Kritik und Forschung”, i Päplow (2008), s. 11-26.
7   Manfred Pfister (1985), ”Konzepte der Intertextualität“, i Ulrich Broich - Manfred  
 Pfister (utg.), Intertextualität – Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien.  
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Detta grundläggande problem för intertextualitetsforskningen och för 
begreppet intertextualitet har långtgående teoretiska implikationer vilka 
inte närmare kan behandlas här. En av följderna torde emellertid vara att 
det knappt existerar några vetenskapliga arbeten vilka behandlar 
intertextualitet i resetexter. I den nyskapande uppsatsen ”Intertextuelles 
Reisen, oder: Der Reisebericht als Intertext“ beskriver Pfister bristerna i 
den samtida diskussionen om intertextualitet på följande sätt:

In der aktuellen Intertextualitätsdiskussion hat der 
Reisebericht bislang kaum eine Rolle gespielt, und nämliches 
gilt für das Konzept der Intertextualität in aktuellen 
Darstellungen des Reiseberichts als Gattung. Das verwundert 
auch nicht, denn bisher hat sich die Diskussion um 
Intertextualität – wenn auch wider ihre bessere theoretische 
Einsicht! – fast ausschließlich an ”hochliterarischen“ Texten 
wie Miltons Paradise Lost, Eliots The Waste Land, Joyces Ulysses 
und Ecos Il Nome della Rosa festgemacht und damit eine so 
randständige literarische Gattung wie die des Reiseberichts 
gar nicht erst ins Blickfeld bekommen.8

Enligt Pfister förekommer endast ett nämnvärt undantag och detta är när 
en ’höglitterär’ text alluderar på en resetext. Det vetenskapliga intresset 
är då primärt riktat mot det höglitterära verket, inte mot resetexten.9

 Som en förklaring till varför litteraturvetenskapen handskas med 
intertextualitet och med resetexter på ett sätt som egentligen strider mot 
intertextualitetsforskningens grundläggande idéer och mot dess egna 
resultat anger Pfister att resetexter anses vara en genre som är mycket 

Tübingen, s. 11. Min översättning: ’Teorin om intertextualitet är teorin om olika
texters förhållanden till varandra. Detta är oomstritt. Omstritt är däremot, vilka 
sorters förhållanden som ska ingå i intertextualitet(sbegreppet). Och beroende 
på hur mycket som man anser skall ingå, så uppträder intertextualitet antingen 
som en egenskap hos texter i allmänhet, eller som en specifik egenskap hos vissa 
bestämda texter eller textklasser.
8  Manfred Pfister (1993), ”Intertextuelles Reisen, oder: Der Reisebericht als 
Intertext“, i Herbert Foltinek - Wolfgang Riehle - Waldemar Zacharasiewicz (utg.), 
Tales and ‚their telling difference‘: Zur Theorie und Geschichte der Narrativik – Festschrift 
zum 70. Geburtstag von Franz K. Stanzel. Heidelberg, s. 109. Min översättning: 
’Reseberättelsen har hittills knappt spelat någon roll i den aktuella diskussionen 
om intertextualitet och samma sak gäller för konceptet intertextualitet i aktuella 
undersökningar om resetexter som genre. Det förvånar inte heller, eftersom 
diskussionen hittills – mot bättre vetande! – nästan uteslutande har fokuserat på 
sk ”höglitterära” texter, såsom Miltons Paradise Lost, Eliots The Waste Land, Joyces 
Ulysses och Ecos Il Nome della Rosa. Därigenom har en så pass perifer genre som 
resetexter fallit utanför.’
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starkt förknippad med verklighetsanspråk och med krav på autenticitet. 
Själva begreppet eller genrebeteckningen ’Reisebericht’ (ung. ’reserapport’ 
eller ’resereportage’) kan ha bidragit till detta, framförallt inom 
litteraturvetenskapen i de tyskspråkiga länderna. Begreppet är inte, särskilt 
med beaktande av dess många vidsträckta implikationer, lätt att översätta 
till svenska. De svenska genrebeteckningarna ’reseberättelse’ eller 
’reseskildring’ omfattar i och för sig ungefär samma textsort, men ’skildring’ 
och framförallt termen ’berättelse’ antyder att det rör sig om en berättande 
och därmed fiktional text. ’Reisebericht’ sätter istället fokus på de 
rapporterande (icke-fiktionala) inslagen. På tyska används i och för sig 
många andra begrepp varigenom man försöker mildra eller avleda från 
de associationer till eller krav på verklighetstrogenhet, icke-fiktionalitet 
och sanningsenlighet som begreppet ’Reisebericht’ väcker. De försök som 
gjorts att även omdefiniera eller utvidga själva begreppet10 har emellertid 
inte rönt några större framgångar. Termen ’Reisebericht’ med sina krav 
på sanningsenlighet är fortfarande allmänt förhärskande. Något polemiskt 
beskriver Pfister denna (miss)uppfattning om resetexter såsom varande 

[…] das letzte Refugium einer romantischen 
Unmittelbarkeitsästhetik, noch unangekränkelt vom 
postmodernen Bewußtsein der Verstrickung aller Erfahrung 
in textuell vermittelte Wahrnehmungsschemata und 
Erfahrungsdispositionen, der dialogischen Teilhabe jedes 
Textes an anderen Texten.11

Resetexter undersöks ofta som icke-fiktionala texter, dvs. texter vars 
huvudsakliga värde ligger i förmedlingen av information om främmande 
länder eller kulturer. I det sammanhanget bortses ofta från deras ’textlighet’ 
och därmed även från deras intertextualitet. Även Jost menar i detta 
sammanhang att resetexter reduceras till sina empiriska beståndsdelar 
och att till och med litteraturvetare verkar utgå från att resetexter är i 
stånd att överföra verkligheten till språket, som om språket kunde göra 
en enkel avgjutning av verkligheten. Detta till synes motståndskraftiga 

10  Jfr. Peter J. Brenner (1989), ”Einleitung”, i Der Reisebericht. Die Entwicklung einer 
Gattung in der deutschen Literatur. Frankfurt a. M., s. 9 och Ulla Biernat (2004), ”Ich 
bin nicht der erste Fremde hier“ – Zur deutschsprachigen Reiseliteratur nach 1945. Würzburg, 
s. 21-22.

11  Pfister (1993), s. 111. Min översättning: ’[…] den sista tillflyktsorten för en 
romantisk omedelbarhetsestetik, som är opåverkad av den postmoderna insikten 
och medvetenheten om att all erfarenhet är knuten till förnimmelseformer och 
upplevelsedispositioner som förmedlas textuellt, samt om alla texters dialogiska 
delaktighet i andra texter.’
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fenomen kallar hon för ”’Mythos des empirischen Bildes’ in der 
Reiseliteraturforschung”.12

 Frågan om Josts och Pfisters förklaringar till varför så många författare, 
läsare, litteraturkritiker och litteraturforskare drabbats av illusionen om 
en ’romantisk omedelbarhetsestetik’ eller en ’avgjutnings-myt’ är 
tillräckliga för att förklara det litteraturvetenskapliga ointresset, relativt 
sett, för t.ex. intertextualitet i resetexter kan inte besvaras här. Vad gäller 
Irländsk dagbok är det i vart fall så att det i stort sett saknas intertextuella 
undersökningar. I de få fall intertextualitet överhuvudtaget nämns, är det 
ofta, som Forslund uttrycker det, som ”decorative devices having little 
bearing on the meaning“.13 I den enda undersökning som uttryckligen 
ägnar sig åt intertextualitet i Irländsk dagbok, nämligen frågan om en 
eventuell påverkan från James Joyces Ulysses eller Dubliners, dras slutsatsen 
att någon sådan förbindelse inte kan påvisas, och inte heller kan anses ha 
någon (större) betydelse för Bölls text.14

Pfisters intertextualitetstypologi
Pfister gör en grov indelning av olika intertextualitetsstrategier i resetexter 
och identifierar fyra olika typer av intertextualitet. Den första kategorin 
är s.k. ’dold intertextualitet’ där spåren av andra texter osynliggörs eller 
döljs på annat sätt.15 Det kan finnas olika skäl till att strategin används, 
allt från en uppfattning om själva genren som en genre där texter 
överhuvudtaget inte skall referera till varandra, till rena plagiat vilket ofta 
förekom framförallt i äldre resetexter.16 Den andra sortens vanligt 
förekommande intertextualitet i resetexter kallar Pfister för 
”kompilatorisch”, dvs. en intertextualitet av framförallt instruerande och 

12  Erdmut Jost (2005), Landschaftsblick und Landschaftsbild. Wahrnehmung und Ästhetik
im Reisebericht 1780-1820. Sophie von La Roche – Frederike Brun – Johanna Schopenhauer. 
Freiburg/Berlin, s. 20-21. Min översättning: ’”myten om den empiriska bilden” i 
reselitteraturforskningen’.

13  Citerat i: Udo J. Hebel (1989), Romaninterpretation als Textarchäologie – Untersuchungen
zur Intertextualität am Beispiel von F. Scott Fitzgeralds ’This Side of Paradise‘. Frankfurt 
a. M./Bern, s. 3.

14  Jfr. Robert K. Weninger (1998), ”Böll on Joyce, Joyce on Böll – A Gnomonical
Reading of Heinrich Böll’s ’Die Schönsten Füße der Welt‘“, i Joachim Fischer - 
Gisela Holfter - Eoin Bourke (utg.), Deutsch-irische Verbindungen – Akten der 1. Limericker 
Konferenz für deutsch-irische Studien, 2.–4. September 1997. Trier, s. 142.

15  Pfister (1993), s. 112. Jfr. även Hans Erich Bödeker - Arnd Bauerkämper - Bernhard
Struck (2004), ”Einleitung: Reisen als kulturelle Praxis“, i Die Welt erfahren: Reisen 
als kulturelle Begegnung von 1780 bis heute. Frankfurt a. M, s. 9-30. 

16  Pfister (1993), s. 112-113. Jfr. även t.ex. Dirk Friedrich Paßmann (1987), ”Full of
Improbable Lies“: Gulliver’s Travels und die Reiseliteratur vor 1726. Frankfurt a. M., s. 
97-101.
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informativ karaktär, som har encyklopediska tendenser.17 De första två 
har ingen relevans för min analys. Bölls Irländsk dagbok gömmer inte sin 
intertextualitet, och då den är berättande och relativt kort saknar den 
encyklopediska inslag.
 Den tredje, och som är av intresse här, kallar Pfister för ”huldigende” 
eller ’omhuldande’ intertextualitet. 18  Här inryms resetexter vilka beskriver 
s.k. bildningsresor, dvs. resor till platser som på något sätt är förknippade 
med kända, ofta klassiska författare, t.ex. deras gravar, födelseorter eller 
deras hem. Texterna innehåller ofta drag av lovprisande och kännetecknas 
av en beundrande inställning till de litterära storheterna.19

 Den fjärde och sista sorten betecknar Pfister som dialogisk.20 Därmed 
förstås intertextuella referenser där den refererande texten förhåller sig 
dialogisk-kritiskt till andra texter eller till andra författare.21 Dialogisk 
intertextualitet kan givetvis låta som en tautologi, då en dialogisk 
grundhållning och att någon form av utbyte förekommer torde vara 
centrala inslag i intertextualitetsbegreppet. Pfister gör emellertid följande 
åtskillnad mellan omhuldande och dialogisk intertextualitet:

Nicht immer aber gestaltet sich der Dialog zwischen den 
Reisenden so spannungsfrei wie bei den genannten Beispielen 
huldigender Intertextualität – so harmonisch, daß man von 
einem Monolog mit verteilten Rollen sprechen kann, einer 
Einstimmigkeit wechselseitiger Bestätigung.22

Dialogisk och monologisk skall här förstås i överförd betydelse. Pfister 
menar inte att det bokstavligen förekommer en monolog eller dialog, utan 
det han beskriver är referensens karaktär. Även omhuldande intertextualitet 
kan ha inslag av dialog. Med dialogisk intertextualitet menar Pfister 
emellertid något som även är kritiskt ifrågasättande, vilket omhuldande 
intertextualitet inte är. Tilläggas kan att Pfister här indirekt hänvisar till 
sin egen tolkning av Bachtins begrepp ”Dialogizität” (’dialogicitet’) och 
”Monologizität” (’monologicitet’) och anpassar dem till sin egen typologi 
som förankras i ”[…] Gegensatz zwischen einer offenen Auseinandersetzung 
divergierender Standpunkte, die Bachtin ’Dialog‘ nennt, und einer 

17  Pfister (1993), s. 116-117.
18  Ibid., s. 120.
19  Ibid.
20  Ibid., s. 124.
21  Jfr. ibid., s. 124-125.
22  Ibid. Min översättning: ’Dialogen mellan de två resande (författarna) är emellertid

inte alltid så harmonisk och så fri från spänningar som i exemplen på omhuldande 
intertextualitet, – ja så harmonisk att man skulle kunna tala om en monolog med 
olika roller, en enstämmighet som består av ett växelvist bekräftande av 
varandra.’
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’monologischen‘ Bekräftigung von Tradition und Autorität“.23 Genom 
denna indirekta hänvisning till Bachtin förtydligas Pfisters omhuldande 
respektive dialogisk-kritiska intertextualitet. Medan den förstnämnda 
presenteras såsom spänningsfri och präglad av harmoni, monolog och 
samstämmigt bekräftande utmärker sig dialogisk-kritisk intertextualitet 
genom direkt motsatta attribut och sätter ’polyfoni’ emot ’samstämmighet’.24 
Som exempel på dialogisk intertextualitet nämner Pfister den litterära 
dispyten mellan Samuel Sharp och Joseph Baretti som ägde rum på 1800-
talet och där frågan var vem som hade den ’rätta’ bilden av Italien.25

 Till den dialogisk-kritiska kategorin kan även resetexter av typen 
”Travelling in the Traces of…” räknas, dvs. sådana där en författare reser 
i en annan författares spår.26 Det är, enligt Pfister, framförallt dialogiskt 
orienterade resetexter som gett upphov till de moderna formerna av 
resetexter, såsom travelogue, quest eller meta-resan. Detta har även fått till 
följd 

[…] daß im Zeichen der Intertextualität Reisebericht und 
Roman in einen neuen Dialog miteinander getreten sind, 
der die alten Gattungsgrenzen von Fiktion und Sachprosa 
und die traditionelle Hierarchisierung von ’hoher‘ Literatur 
und ’bloßem‘ Reisebericht auflöst.27

Som exempel på denna utveckling inom den moderna tyskspråkiga 
litteraturen, där resetexter fungerar som broar över genregränserna, dvs. 
blir till inter- eller ’mellan’-texter, tar Pfister upp bl.a. Sten Nadolnys Die 
Entdeckung der Langsamkeit, Christoph Ransmayrs Die Schrecken des Eises und 
der Finsternis och W. G. Sebalds Schwindel. Gefühle.

23 Pfister (1985), s. 2. Min översättning: ’[…] motsatsen mellan en öppen konflikt  
 mellan olika ståndpunkter, som Bachtin kallar dialog, och ett ’monologiskt’  
 bekräftande av tradition och auktoritet’.
24  Ibid., jfr. även Pfisters sammanfattning av Bachtins ”Dialogizität“ och ”Polyphonie”  
 (ibid., s. 1-5).
25  Jfr. Pfister (1993), s. 126.
26  Ibid., s. 127. Angående ’resor i andras fotspår’ eller andra, genom reselitteratur

inspirerade resor jfr. även Carina Lidström (2005), ”All Travellers Are Liars – On 
Fact and Fiction in the Travellers Tale“, i Lars-Åke Skalin (utg.), Fact and Fiction in 
Narrative: An Interdisciplinary Approach. Örebro, s. 154-155 och Heather Henderson, 
(1992), ”The Travel Writer and the Text: ’My Giant Goes with Me Wherever I Go‘“, 
i Michael Kowalewski (utg.): Temperamental Journeys – Essays on the Modern Literature 
of Travel. Athens (Georgia), s. 230–248.

27  Pfister (1993), s. 131-132. Min översättning: ’[...] att resetexter och romaner har
inlett en ny dialog med varandra i intertextualitetens tecken. De gamla 
genregränserna som orienterar sig efter fiktion och sakprosa samt den traditionella 
hierarkin mellan hög litteratur och lägre stående resetexter, har därmed 
upplösts.’
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Reselitteraturtypisk intertextualitet i Bölls Irländsk dagbok
Om man utgår från Pfisters två sista kategorier, visar det sig att Irländsk 
dagbok genomgående uppvisar element av reselitteraturtypisk 
intertextualitet. Till grund för Irländsk dagbok, som utkom 1957, låg en serie 
researtiklar. Serien inleddes julen 1954 med publiceringen av ”Der erste 
Tag“/”Den första Dagen” i Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Den är också 
av särskilt intresse eftersom den är den första av Bölls publikationer om 
Irland. Artikeln inleds på ett sätt som är karaktäristiskt för resetexter:

Der Fremde, der müde vom Schiff in den Zug, müde aus 
dem Zug durch den dunklen Bahnhof Westland Row in 
Dublin taumelte, zufällig im Morgengrauen auf Oscar 
Wildes Geburtshaus stieß, vor lauter Benommenheit diese 
historische Stätte gar nicht zu würdigen wußte – der 
Fremde, dem sich hinter Wildes Geburtshaus ein Netz von 
Straßen zu öffnen schien, die ihn an Köln-Ehrenfeld 
erinnerten, taumelte müde zum Bahnhof zurück. Wäre er 
von so ungebrochener Naivität gewesen wie jener deutsche 
Handwerksbursche, der in Amsterdam Leben und Tod, 
Armut und Reichtum des Herrn Kannitverstan studierte, 
und dabei zu großartigen Erkenntnissen kam – so wäre 
ihm in Dublin die Möglichkeit geblieben, Leben und Tod, 
Armut und Reichtum des Herrn Sorry zu studieren, denn 
wen er auch fragte, nach was er auch fragte, er bekam die 
einsilbige Antwort: Sorry.28

Detta första stycke innehåller många litterära mönster som närmast är att 
anse som klassiska inom reselitteraturen. Texten innehåller ’rumsliga och 
tidsmässiga’ rörelser tillsammans med information om resan till Dublin 
och läsaren förstår omedelbart att den resande är ’en främmande’ i Dublin.29 

28  Heinrich Böll (1954), ”Der erste Tag“, i Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24 december
1954. Min översättning: ’Den främmande snubblar trött från båten till tåget, från 
tåget genom den mörka stationen Westland Row i Dublin. Träffar i morgondimman 
av en slump på Oscar Wildes födelsehus, denna historiska plats som han av ren 
medtagenhet inte förstår att uppskatta. Den främmande, för vilken ett nät av 
gator verkar öppna sig bakom Wildes födelsehus. Ett nät som påminner honom 
om stadsdelen Köln-Ehrenfeld. Han snubblar trött tillbaka mot järnvägsstationen. 
Om han hade varit så naiv som hantverkarlärlingen från Tuttlingen, han som 
studerade herr Kan-ej-förstås liv och död, fattigdom och rikedom i Amsterdam, 
och som nådde stora insikter. I sådant fall hade han i Dublin kunnat studera liv 
och död, fattigdom och rikedom hos Herr Sorry, för vem han än frågade, vad han 
än frågade efter, blev det enstaviga svaret: Sorry.’

29  Zlatko Klátik (1969), ”Über die Poetik der Reisebeschreibung“, i Zagadnienia  
 rodzajow literackich, årg. 1969, nr. 11, s. 126.
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Kort därefter dyker också den första sevärdheten, Oscar Wildes födelsehus, 
något oförhappandes upp.30 Det görs också en jämförelse med hemstaden, 
ett typiskt drag hos reselitteraturen, när berättaren reflekterar över hur 
lik denna del av Dublin är Köln-Ehrenfeld.31

 Här framträder också något annat av särskild betydelse för den 
intertextuella aspekten, nämligen den viktiga roll som litteraturen spelar 
för den resande. (Detta oavsett om man ser hänvisningen till Oscar Wildes 
födelsehus såsom Pfisters ’omhuldande intertextualitet’ eller som ”re-used 
author” enligt Helbigs intertextualitetsterminologi.32) Redan här, i artikeln 
från 1954, går Böll utanför den enbart omhuldande intertextualiteten. 
Direkt efter omnämnandet av en irländsk författare görs en jämförelse, i 
vilken en parallell dras mellan den främmande i ”Der erste Tag” och en 
fiktiv resande, hantverkarlärlingen från Tuttlingen. Lärlingen kommer 
från den – i det tyska språkområdet – välkända berättelsen ”Kannitverstan“ 
av Johann Peter Hebel, vars Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes Böll 
flera gånger nämnt som en inspirationskälla.33

 Den intertextuella hänvisningen till Hebels hantverkarlärling tjänar 
emellertid inte endast till att skapa en kontrast mellan den främmande 
irländska litteraturen, här förkroppsligad av Oscar Wilde, och den egna 
tyska litteraturen i form av Hebels Schatzkästlein. Det görs även en medveten 
inarbetning av andra författares texter i den egna texten, t.ex. genom 
adaptionen av mönstret med frågor och svar från Hebels ”Kannitverstan”, 
och en intertextuell dialog uppstår. De intertextuella tendenserna är redan 
i de första raderna av ”Der erste Tag” ganska tydliga, men måste ändå anses 
som förhållandevis outvecklade jämfört med dem i den senare Irländsk 
dagbok. Man kan ändå säga att det framställs en prototyp för intertextuellt 
resande, eller som Pfister uttrycker det: ”reisende[s] Lesen und lesende[s] 
Reisen”.34 Härigenom läggs en grund för det intertextualitetskoncept som 

30  Ang. frekvens och betydelse av sevärdheter inom reselitteraturen jfr. t.ex. Peter  
 J. Brenner (1990), Der Reisebericht in der deutschen Literatur – Ein Forschungsüberblick  
 als Vorstudie zu einer Gattungsgeschichte. Tübingen, s. 585-586 och Pfister (1993), s.  
 113-114.
31  För en mer utförlig tematisering av fenomenet med jämförelser mellan reslandet  
 och hemlandet som ett kännetecken inom genren reselitteratur jfr. Gisela Holfter  
 (1996), Erlebnis Irland. Trier, s. 170-171.
32  Jörg Helbig (1996), Intertextualität und Markierung – Untersuchungen zur Systematik

und Funktion der Signalisierung von Intertextualität. Heidelberg, s. 115-117. Som ett 
exempel på ”re-used authors” nämner Helbig dr. Watsons berömda uttalande: 
”You remind me of Edgar Allan Poe’s Dupin”; genom denna uttryckliga 
intertextuella anknytning införs en värdig efterföljare till den av Poe skapade 
prototypen till den analytiske detektiven (ibid., s. 115-116).

33  Jfr. bl.a. Horst Bienek (1962), Werkstattgespräche mit Schriftstellern. München, s. 146  
 samt Heinrich Böll (1978), ”Vorwort“, i Mein Lesebuch. Frankfurt a. M., s. 10 o. 12.
34  Pfister (1993), s. 111. Min översättning: ’ett resande läsande och ett läsande  
 resande’.
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senare kom att utvecklas till något mycket mer komplext i Irländsk 
dagbok. 
 ”Der erste Tag” ingår, i starkt omarbetad form, som det andra kapitlet 
i Irländsk dagbok, dock – intressant nog – utan referensen till Oscar Wilde. 
Istället för jag-berättarens vandringar genom Dublin honom i bokens tredje 
kapitel till en annan berömd irländsk författares grav, nämligen Jonathan 
Swifts. Besöket följer inte på något sätt det mönster som Pfister beskriver 
som utmärkande för omhuldande intertextualitet. Det föranleder inte 
jag-berättaren att lovprisa Swifts förtjänster, att citera ur hans verk eller 
att på annat sätt företa något som skulle kunna liknas vid ett omhuldande. 
Snarare avskräcks berättaren och flyr bokstavligen från platsen:

An Swifts Grab hatte ich mir das Herz erkältet, so sauber war 
St. Patrick’s Cathedral, so menschenleer und so voll 
patriotischer Marmorfiguren, so tief unter dem kalten Gestein 
schien der desperate Dean zu liegen, neben ihm Stella: zwei 
quadratische Messingplatten, blank geputzt wie von deutscher 
Hausfrauenhand […]; Disteln hätte ich haben mögen, hart, 
groß, langstielig, ein paar Kleeblätter, und noch ein paar 
dornenlose, milde Blüten, Jasmin vielleicht oder Geißblatt: 
das wäre der rechte Gruß für die beiden gewesen, aber meine 
Hände waren so leer wie die Kirche, so kalt und so sauber. 
Regimentsfahnen hingen nebeneinander, halb gesenkt: 
rochen sie wirklich nach Pulver? Sie sahen so aus, als röchen 
sie danach, aber es roch nur nach Moder, wie in allen Kirchen, 
in denen seit Jahrhunderten kein Weihrauch mehr verbrannt 
wird; es war mir, als würde mit Eisnadeln auf mich geschossen, 
ich floh, entdeckte erst am Eingang, daß noch ein Mensch in 
der Kirche war: die Putzfrau, die mit Lauge den Eingang 
aufwusch, sie machte sauber, was sauber genug war.35

35 Heinrich Böll (2005), Irisches Tagebuch, i Heinrich Böll. Werke. Kölner Ausgabe – Bd. 10
(utg. Viktor Böll). Köln, s. 200. Katrin Frankes översättning (Heinrich Böll (1972), 
Irländsk dagbok. Stockholm, s. 19): ’Jag hade förkylt hjärtat vid Swifts grav, så ren 
var St Patrick's Cathedral, så tom på människor, och så full av patriotiska 
marmorfigurer, så djupt under de kalla stenarna tycktes den desperate domprosten 
vila, bredvid honom Stella: två kvadratiska mässingsplattor, blankpolerade som 
om en tysk husmor hade gjort det [...]; jag hade velat ha tistlar med hårda, stora, 
långa skaft, ett par klöverblad och ytterligare ett par blommor utan törnen, kanske 
jasmin eller kaprifol: det skulle ha varit den rätta hälsningen för dem båda, men 
mina händer var lika tomma som kyrkan, lika kalla och rena. Regementsflaggor 
hängde bredvid varandra på halv stång: luktade det verkligen krut om dem? De 
såg ut att kunna lukta därefter, men det luktade bara förruttnelse om dem, som 
i alla kyrkor där man sedan århundraden tillbaka inte längre tänder rökelse; jag 
kände mig som om man sköt med isnålar på mig, jag flydde och upptäckte först 
vid ingången att det fanns en människa till i kyrkan: städerskan, som skurade 
ingången med såpa, hon rengjorde det som redan var rent.’
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Denna ofördelaktiga skildring av Swifts grav är nära nog motsatsen till 
Pfisters omhuldande intertextualitet och till det som är ett vanligt 
förekommande inslag i traditionella bildningsresor. Det ligger därför nära 
till hands att anta att Irländsk dagbok medvetet bryter mot denna tradition 
eller textkonvention.36 Denna revidering av omhuldande intertextualitet 
når ett slags höjdpunkt när det resande jaget, i det sextonde kapitlet ”Kein 
Schwan war zu sehen”/”Ingen svan kunde ses”, besöker Drumcliffs 
kyrkogård, där en annan berömd irländsk författare ligger begraven. Vid 
W. B. Yeats grav knyter jag-berättaren an till upplevelserna och känslorna 
från besöket i St. Patrick´s Cathedral: 

Krähen flogen von alten Grabsteinen auf, krächzten um 
den alten Kirchturm herum. Naß war Yeats‘ Grab, kalt der 
Stein, und der Spruch, den Yeats sich hatte auf seinen 
Grabstein schreiben lassen, war kalt wie die Eisnadeln, die 
aus Swifts Grab heraus auf mich geschossen worden waren: 
Reiter, wirf einen kalten Blick auf das Leben, auf den Tod – und reite 
weiter.37Ich blickte hoch: waren die Krähen verzauberte 
Schwäne? Sie krächzten mich höhnisch an, flatterten um 
den Kirchturm herum. Flach, vom Regen erdrückt lagen 
die Farnkräuter auf den Hügeln ringsum, rostfarben und 
welk. Mir war kalt.

[…] Felsen im Dunst, die einsame Kirche, von schwarzen 
Krähen umflattert, und viertausend Kilometer Wasser 
jenseits von Yeats‘ Grab. Kein Schwan war zu sehen.38

36  Ang. det intertextuella samtalet i detta kapitel, där texter av Swift (Gulliver's Travels
och A Modest Proposal), Heines Deutschland. Ein Wintermährchen, Faulkners A Legend, 
Gothes kända dikt ”Erlkönig”, Joseph von Eichendorffs ”Der Jäger Abschied”, flera 
tidningsartiklar samt en rad andra texter deltar, jfr. kap. ”’Ankunft II’ gelesen als 
intertextuelles Feuerwerk”, i Päplow (2008), s. 70-78 . 

37  I slutet på dikten ”Under Ben Bulben” formulerar Yeats anvisningen att följande
gravinskrift skall tillägnas honom: ”No marble, no conventional phrase, / On 
limestone quarried near the spot / By his command these words are cut: // Cast a 
cold eye / On life, on death. / Horseman, pass by!“ (William Butler Yeats (1992), ”Under 
Ben Bulben “, i W. B. Yeats – The Poems (utg. Daniel Albright). London, s. 376).

38  Heinrich Böll (2005), s. 269. Frankes översättning (1972, s. 106): ’Kråkor flög upp
från gamla gravstenar, kraxade runt det gamla kyrktornet. Yeats’ grav var blöt, 
stenen kall, och sentensen som Yeats hade låtit skriva på sin gravsten var kall 
som den isnål [sic; eg. pluralis, T.M.P.], med vilken man hade skjutit på mig ur 
Swifts grav: Ryttare, kasta en kall blick på livet, på döden – och rid vidare. Jag tittade upp: 
var kråkorna förtrollade svanar? De kraxade hånfullt mot mig, flaxade runt 
kyrktornet. Platta, nertryckta av regnet låg ormbunkarna på kullarna runt 
omkring, rostfärgade och vissna. Jag kände mig kall. / [...] Klippor i dimman, den 
ensamma kyrkan som kråkor flaxade omkring, och fyratusen kilometer vatten 
på var sin sida om Yeats’ grav. Ingen svan kunde ses.’
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I båda textpassagerna återfinns element av den omhuldande intertextualitet 
som Pfister kallar ”tombstone travelling”.39 Utmärkande för denna är att 
det resande jaget företar en sorts pilgrimsfärd där han eller hon besöker 
gravar tillhörande olika litterära berömdheter och att berättar-jaget berikar 
texten med citat från dessas verk eller från deras gravstenar.40 Irländsk 
dagbok skulle kunna utgöra ett klassiskt fall, men det sätt varpå atmosfären 
av död och kyla skildras utesluter att det skulle röra sig om något vallfärdande 
eller omhuldande. Nedslagen och besviken bestämmer sig jag-berättaren 
för att inte resa vidare från graven, utan att istället återvända till järnvägs-
stationen, något som – enligt Bölls egen utsago – inte skall förstås som någon 
nedvärdering av Yeats eller hans verk. En litteraturkritiker från tidningen 
Die Welt kritiserade Böll på den punkten och skrev: ”Vielleicht sieht Böll das 
nächste Mal die Schwäne über Yeats‘ Grab, und nicht nur die Krähen…”41, 
varpå Böll i ett privat brev till kritikern påtagligt förargat svarade:

Sollte es schließlich so wahnsinnig schwer sein, zu erkennen, 
dass die Krähen über Yeats [sic] Grab nichts anderes sind als 
Todessymbole, alles andere als eine Herabsetzung von Yeats, 
den ich seit meinem 15. Jahr liebe und bewundere?42

Bölls uttalande kastar måhända inte mycket ljus över saken, men det är 
ändå tydligt att det varken är Yeats eller dennes verk som står i centrum 
för uppmärksamheten, utan att fokus istället är riktat mot den resande, 
jag-berättaren själv. När denne tidigare beställde en taxiresa till kyrkogården 
fällde taxichauffören kommentaren: ”Aber da wohnt doch niemand“43, ett 
påstående som, väl framme vid själva graven, visar sig vara korrekt. Jaget 
känner sig omgivet av kyla och död, och istället för Yeats vita svanar syns 
bara svarta kråkor. Holfter drar slutsatsen att jaget, som hon likställer med 
författaren Böll, vid besöken vid Swifts och Yeats gravar misslyckas med 
att uppnå det som hon tolkar som det ’uppenbarligen eftersträvade 
resultatet med resan’, nämligen att kunna (åter)kalla Yeats’ och Swifts 
litteratur till nuet.44 Det finns emellertid ett annat sätt att läsa som ligger 
närmare själva texten.

39  Pfister (1993), s. 121.
40  Jfr. ibid.  
41  Georg Rosenstock (1957), ”Manche Länder muß man dreimal sehen“, i Die Welt,  
 8 juni 1957. Min översättning: ’Kanske ser Böll nästa gång svanarna över Yeats  
 grav, och inte bara kråkorna…’
42 Citerat i: Heinrich Böll (2005), s. 697. Min översättning: ’Är det verkligen så  
 vansinnigt svårt att inse att kråkorna över Yeats grav inte är något annat än  
 symboler för döden, allt annat än ett nedvärderande av Yeats, som jag älskat och  
 beundrat sedan jag var femton?’
43  Heinrich Böll (2005), s. 268. Frankes översättning (1972, s. 104): ’Men där bor ju  
 ingen.’
44  Holfter, s. 197.
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 Bland inslagen av kyla, död och den besvikelse som kan utläsas ur 
kapitlet ”Kein Schwan war zu sehen” finns också en viss ironi eller självironi 
i den annars morbida atmosfären. Detta framkommer tydligt om man 
följer samtalet mellan jaget och chauffören, där chaufförens oförmåga att 
förstå den resandes förehavanden tillför scenen en lätt absurditet. Dialogen 
inleds på järnvägsstationen:

”Wohin?“ fragte er.
”Zum Drumcliff Churchyard.“
”Aber da wohnt doch niemand.“
”Mag sein“, sagte ich, ”aber ich möchte hin.“
”Und zurück?“
”Ja.“
”Gut.“45

För chauffören är det obegripligt varför någon skulle vilja åka till 
kyrkogården i Drumcliff, men med tanke på förtjänsten på en sådan resa, 
tur och retur från Sligo, är han ändå nöjd. Han kan dock inte släppa tanken 
och efter några minuters färd frågar han på nytt:

”Sind Sie ganz sicher“, fragte mich der Fahrer leise, ”daß    
Sie wirklich zum Drumcliff Churchyard wollen?“
”Ich bin ganz sicher“, sagte ich.46

Denna försäkran verkar bara lugna chauffören i några minuter, och då resan 
ändå framstår som märklig spekulerar han efter en kortare betänketid:

”Ich glaube“, sagte der Fahrer, ”Sie suchen das alte 
Schlachtfeld.“
”Nein“, sagte ich, ”ich weiß nichts von einer Schlacht.“
”Im Jahre 561“, fing er in mildem Fremdenführerton 
an,”wurde hier die einzige Schlacht geschlagen, die je auf 
der Welt um ein Copyright geschlagen wurde.“
Ich sah ihn kopfschüttelnd an.47

45 Heinrich Böll (2005), s. 268. Frankes översättning (1972, s. 104-105): ’”Vart?”  
 frågade han. / ”Till Drumcliff Churchyard.” / ”Men där bor ju ingen.” / ”Må så  
 vara”, sade jag. [sic] ”men jag vill komma dit.” / ”Och tillbaka?” / ”Ja.” / ”Bra.”’
46  Heinrich Böll (2005), s. 268. Frankes översättning (1972, s. 105): ’”Är ni helt säker”,  
 frågade mig föraren tyst, ”på att ni verkligen vill komma till Drumcliff Churchyard?”  
 / ”Jag är säker på det”, sade jag.’
47  Heinrich Böll (2005), s. 269. Frankes översättning (1972, s. 105): ’”Jag antar”, sade  
 föraren, ”att ni vill komma till det gamla slagfältet.” / ”Nej”, sade jag, ”jag vet  
 inget om något slag.” / ”År 561”, började han i mild guideton, ”utkämpades här  
 det enda slag som någonsin kämpats om en upphovsrätt.” / Jag tittade på honom  
 och skakade på huvudet.”
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Båda två skakar på huvudet åt den andres bristande förståelse. Den resande 
kan inte förstå att Drumcliffkyrkogården inte verkar betyda något för en 
taxichaufför, dvs. någon som känner till trakten. Chauffören å sin sida 
verkar tycka att den resande är lite underlig eftersom han återigen ställer 
frågan: ”Sie wollen also nicht das Schlachtfeld sehen?“.48 När den resande 
svarar: ”’Nein‘, […] ’ich suche ein Grab’”49, verkar chaufförens misstankar 
skingras till förmån för tankar på de ytterligare inkomster som denna 
resande kanske skulle kunna inbringa genom turer till andra litterära 
resmål:

”Ach“, sagte er, ”Yeats, ja – dann wollen Sie sicher auch 
noch nach Inishfree [sic].“
”Ich weiß noch nicht“, sagte ich, ”warten Sie, bitte.“50

Det som bara antyds i samtalet, och som till en början skulle kunna 
tillskrivas chaufförens affärssinne i kombination med vissa bristande 
kunskaper visar sig slutligen istället som oförstånd hos den resande. 
Taxichaufförens invändning: ”Aber da wohnt doch niemand“/”Men där bor 
ju ingen”, visar sig vara berättigad. Besöket vid Yeats grav blir en besvikelse, 
något som den resande indirekt medger, eller blir tvungen att medge:

”Weiter“, sagte ich zu dem Fahrer.
”Also doch nach Innishfree?“
”Nein“, sagte ich,”zum Bahnhof zurück.“51

Besviken eller möjligen förbittrad över att inte ha hittat vad han sökte vid 
graven, och antagligen också över att chauffören i slutändan visade sig ha 
rätt, påbörjar den resande om inte en hastig reträtt så i alla fall ett 
återtåg. 
 Ytligt sett avviker Irländsk dagbok således endast i ett hänseende från 
Pfisters omhuldande intertextualitet, nämligen i det att besöket vid graven 
inte utfaller på det sätt som den resande hade hoppats på, vilket redan 
Holfter påpekar.52 Det väsentliga och det som är av intresse i scenen består 

 
48  Heinrich Böll (2005), s. 269. Frankes översättning (1972, s. 106): ’”Ni vill alltså inte  
 se slagfältet?”’
49  Heinrich Böll (2005), s. 269. Frankes översättning (1972, s. 106): ’”Nej”, […] ”jag  
 söker en grav.”’
50  Heinrich Böll (2005), s. 269. Frankes översättning (1972, s. 106): ’”Jaha”, sade  
 han.”Yeats, ja – då vill ni säkert också till Innishfree.” / ”Jag vet inte än”, sade jag,  
 ”var snäll och vänta.”’
51  Heinrich Böll (2005), s. 269. Frankes översättning (1972, s. 106): ’”Vidare”, sade  
 jag till föraren. / ”Alltså till Innishfree ändå?” / ”Nej”, sade jag, ”tillbaks till  
 järnvägsstationen.”’
52  Jfr. Holfter, s. 197.
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dock främst i den åtskillnad som görs mellan det resande jaget och det 
berättande jaget.53 Vid närmare betraktande framkommer att det berättande 
jaget gör sig lustigt över det resande jagets naivitet. I detta syfte använder 
sig det berättande jaget, dvs. berättaren, av chaufförens röst, som genom 
sin förvåning, som för den resande till en början förefaller som okunskap, 
ifrågasätter det resande jagets förehavanden och som slutligen får rätt.
 Denna splittring eller klyvnad i det resande jaget å ena sidan, och det 
berättande jaget å den andra samt det komiska och självironiska i scenen 
synliggörs även med hjälp av de intertextuella referenserna i texten. 
Splittringen inleds med ett citat ur sista strofen ur Yeats dikt ”Under Ben 
Bulben”54, vilket också är inristat på hans gravsten. Berättaren översätter 
citatet till: ”Reiter, wirf einen kalten Blick auf das Leben, auf den Tod – und reite 
weiter“.55 Detta ”weiter”/”vidare” upprepas sedan i den resandes anvisningar 
till chauffören och uppenbarar såväl det komiska som det självironiska i 
scenen. Det resande jaget närmar sig definitivt inte graven som en 
”horseman”56 eller ”Reiter”/”ryttare”, utan ankommer till kyrkogården i 
den tekniska utvecklingens tecken, dvs. med hjälp av tåg och taxi. 
Rosenstock hävdar att Bölls översättning av Yeats vers inte är särskilt lyckad, 
men han missförstår den funktion som Yeatscitatet har i ”Kein Schwan 
war zu sehen”, nämligen den självironi som ligger gömd dels i begreppsparet 
”ryttare” och resande i tåg resp. taxi, dels i upprepningen av ordet 
”vidare”. 
 Jag-berättaren kommenterar händelseförloppet och det resande jagets 
handlingar med hjälp av en rad intertextuella hänvisningar, anspelningar 
och citat som rör sig i omvänd kronologisk ordning genom Yeats verk 
allteftersom den resande rör sig längre bort från graven. Därigenom 
markeras en gradvis uppbyggnad av både en rumslig och en tidsmässig 
distans. När det resande jaget befinner sig nära graven dominerar ”Under 
Ben Bulben” från 1939, en av Yeats sista dikter. I samband med en tilltagande 
känsla av kyla och distans skiftar den intertextuella referensen. Frågan 
som lyder: ”Ich blickte hoch: waren die Krähen verzauberte Schwäne?“57, 

 
53  Ang. åtskillnad mellan resande och berättande jag, jfr. även Lidström (2005), s.  
 151-152 samt Ulla Biernat (2004), s. 22.
54  I kapitlet ”Ingen svan syntes till“ pekar taxichauffören ut Ben Bulben, berget  
 utanför Sligo, för den resande: ”’Benbulben und Knocknarea‘, sagte der Fahrer,  
 als stelle er mir zwei weitläufige, gleichgültige Verwandte vor“ (Heinrich Böll  
 (2005), s. 268). Frankes översättning (1972, s. 105): ’”Benbulben och Knocknarea”,  
 sa chauffören som om han presenterade mig för två avlägsna, likgiltiga  
 släktingar.’
55  Heinrich Böll (2005), s. 269. Frankes översättning (1972, s. 106): ’Ryttare, kasta en  
 kall blick på livet, på döden – och rid vidare.’
56  Yeats (1992), ”Under Ben Bulben“, s. 376.
57  Heinrich Böll (2005), s. 269. Frankes översättning (1972, s. 106): ’Jag tittade upp:  
 var kråkorna förtrollade svanar?’
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hänvisar till en tidigare dikt, ”Coole and Ballylee“ från 1931, i vilken den 
nyss nämnda ryttarsymboliken förekommer i kombination med 
svanarna:

We were the last romantics – chose for theme
Traditional sanctity and loveliness; [...]
But all is changed, that high horse riderless,
Though mounted in that saddle Homer rode
Where the swan drifts upon a darkening flood.58

Den ’höga häst’ som jaget i Yeats dikt placerar Homeros och gruppen med 
de sista romantikerna på (till vilken han tycks räkna även sig själv) saknar 
även i Bölls text ryttare. Detta helt enkelt eftersom jaget, i den moderna 
tidens tecken, reser till Drumcliffkyrkogården med tåg och taxibil. Svanen, 
som i Yeats dikt driver viljelöst omkring i ett allt mörkare vatten, är helt 
försvunnen när det resande jaget anländer till graven. Föraningen i Yeats 
”The Wild Swans at Coole” (1916) om att svanarna kan komma att flyga 
iväg har i Irländsk dagbok blivit till verklighet:

Among what rushes will they build,
By what lake’s edge or pool
Delight men’s eyes when I awake some day
To find they have flown away?59

I kapitlet ”Kein Schwan war zu sehen” tvingas det resande jaget konstatera 
att inte heller kråkorna är förtrollade svanar. Inget i deras beteende 
påminner om svanar, utan istället skrattar de åt honom och hånar hans 
enfaldighet: ”Sie krächzten mich höhnisch an, flatterten um den Kirchturm 
herum.”60 Därför bestämmer sig det resande jaget för att inte åka vidare 
till Innishfree, i motsats till jaget i Yeats dikt ”The Lake Isle of Innisfree“ 
(1888): ”I will arise and go now, and go to Innisfree“.61 Denna rörelse bort 
från graven kompletteras således av en bakåtriktad rörelse inom Yeats 
verk. Samtidigt som det fysiska och även det emotionella avståndet till 
graven ökar hos det resande jaget, distanserar sig berättar-jaget från scenen 
framförallt med hjälp av intertextuella referenser. 

 
58  Yeats (1992), ”Coole and Ballylee, 1931“, i W. B. Yeats – The Poems, s. 294-295.
59  Yeats (1992), ”The Wild Swans at Coole“, i W. B. Yeats – The Poems, s. 181.
60  Heinrich Böll (2005), s. 269. Frankes översättning (1972, s. 106): ’De kraxade  
 hånfullt mot mig, flaxade runt kyrkotornet.’
61  Yeats (1992), ”The The Lake Isle of Innisfree“, i W. B. Yeats – The Poems, S. 60.
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 Parallellt med detta dubbla avståndstagande sker en omorientering 
av textreferenserna. Berättaren skiftar fokus från intertextualitet till 
intratextualitet. Den näst sista meningen i ”Kein Schwan war zu sehen”: 
”Felsen im Dunst, die einsame Kirche, von schwarzen Krähen umflattert, 
und viertausend Kilometer Wasser jenseits von Yeats‘ Grab”, syftar tillbaka 
på tidigare kapitel i Irländsk dagbok.62 Redan i andra kapitlet, när jaget hittar 
en engelskspråkig utgåva av Gontjarovs mest kända bok förekommer 
uttrycket ’viertausend Kilometer’/’fyratusen kilometer’ (eller på svenska 
400 mil): ”Ich wußte zwar, daß Oblomow runde 4000 Kilometer weiter 
östlich beheimatet war, ahnte aber auch, daß er nicht schlecht in dieses 
Land paßte, wo man das Frühaufstehen haßt.“63 Genom denna intratextuella 
tillbakasyftning sprängs den intertextuella ram som hittills mest utgjorts 
av tyska eller irländska författare och texter. Här tillkommer en rysk text 
och det spinns ett alltmer komplicerat intertextuellt och intratextuellt nät 
där, i det tredje kapitlet, även Swift flätas in. Under en rundvandring i en 
av Dublins fattigare stadsdelar, ”den dunklen Hinterhöfen, die Swifts Auge 
noch gesehen hat”64, är det återigen jag-berättarens tankar samt 
formuleringen 400 mil som knyter samman den inter- och intratextuella 
associationen: ”[…] bitter ist der Whiskey, wohltuend, und irgendwo 
westlich, 4000 Kilometer Wasser bis dahin, und irgendwo östlich, zwei 
Meere zu überqueren bis dahin – gibt es solche, die an Tätigkeit und 
Fortschritt glauben“.65  Den tredje upprepningen av denna distans återfinns 
i det nionde kapitlet, där jag-berättaren konstaterar: ”Wasser ist hart. / Und 
wieviel Wasser sammelt sich über viertausend Kilometern Ozean“.66

 Även ”Innishfree” spelar en viktig betydelseskapande roll i ett annat 
kapitel. Jag-berättaren observerar några barn i den fattiga staden 
Limerick:

 
62  Heinrich Böll (2005), s. 269. Frankes översättning (1972, s. 106): ’Klippor i dimman,

den ensamma kyrkan som kråkor flaxade omkring, och fyratusen kilometer 
vatten på var sin sida om Yeats’ grav.’

63  Heinrich Böll (2005), s. 199. Frankes översättning (1972, s. 18): ’Jag visste emellertid
att Oblomov bodde omkring 400 mil längre österut, men jag anade också att han 
inte passade så illa in i detta land, där man hatar att stiga upp tidigt.’

64 Heinrich Böll (2005), s. 201. Frankes översättning (1972, s. 20): ’de mörka  
 bakgårdarna […] som Swifts ögon såg’
65  Heinrich Böll (2005), s. 201. Frankes översättning (1972, s. 21): ’[…] whiskeyn är

bitter, välgörande, och någonstans åt väster, man måste fara över 400 mil vatten 
för att komma dit, och någonstans åt öster, man måste fara över två hav för att 
komma dit, finns det sådana som tror på verksamhet och forskning [sic; eg. 
’framsteg’, T.M.P.].’

66  Heinrich Böll (2005), s. 234. Frankes översättning (1972, s. 61): ’[…] vattnet är hårt.
Och hur mycket vatten samlas det över fyratusen kilometer ocean’.
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Murmeln rollen über den Gehsteig; hin und wieder einen 
Blick ins Wettbüro geworfen, wo Vater gerade einen Teil 
der Arbeitslosenunterstützung auf Purpurwolke setzt. […] 
Geht Vater noch zum nächsten Wettbüro, um auf Nachtfalter 
zu setzen, zum dritten, um auf Inishfree [sic] zu setzen? 
Wettbüros gibt es genug, hier in Alt-Limerick. Die Murmeln 
rollen gegen die Stufe, schneeweiße Tropfen Eiskrem fallen 
in die Gosse, wo sie einen Augenblick wie Sterne auf dem 
Schlamm ruhen, einen Augenblick nur, bevor ihre Unschuld 
im Schlamm dahinschmilzt. Nein, Vater geht nicht in ein 
anderes Wettbüro, nur noch in die Kneipe; auch gegen die 
ausgetretene Treppe der Kneipe lassen sich die Murmeln 
knallen; ob Vater noch Geld für ein Eis gibt? Er gibt.67

Förutom namnet Innishfree upprepas även det stilistiska mönstret att 
kontrastera svart och vitt eller ljust-mörkt. I Limerick-kapitlet håller barnen 
upp vita glassar som facklor, och vita droppar faller sedan i den mörka 
smutsen på gatan. Symboliken i orden ”Gosse”/”rännsten” och 
”Schmutz”/”smuts”, det oskuldsfulla som smälter bort samt den ”nötta 
trappan” som för upp till krogen, är ganska tydlig och antyder vilket öde 
som sannolikt väntar barnen som växer upp i en av Europas, på den tiden, 
fattigaste städer. I kapitlet ”Kein Schwan war zu sehen” står de försvunna 
vita svanarna i kontrast mot de ”schwarzen Krähen”/”svarta kråkorna” 
som ser ut som ”wie schwarze Schneeflocken”/”som svarta snöflingor”.68 
Med andra ord avslutas Yeatskapitlet med en intratextuell omorientering 
av berättelsen, vilket resulterar i ett synnerligen komplext och 
mångfacetterat referenssystem där såväl inter- som intratextuella (tillbaka)
syftningar ingår.

 
67  Heinrich Böll (2005), s. 224. Frankes översättning (1972, s. 49): ’Kulor rullar över

trottoaren; då och då slängs ett ögonkast in i vadhållningskontoret, där fadern 
just satsar en del av arbetslöshetsunderstödet på Purple Cloud. [...] Ska far gå även 
till nästa vadhållningskontor för att satsa på Moth, till det tredje för att satsa på 
Innishfree? Det finns tillräckligt många vadhållningskontor här i gamla delen av 
Limerick. Kulorna mot trappan, snövita droppar av glass faller i rännstenen, där 
de ett ögonblick vilar på smutsen som stjärnor innan deras oskuld smälter bort 
i gyttjan. / Nej, far går inte till ett annat vadhållningskontor, han går bara på 
krogen; kulorna smäller också mot den nötta trappan till krogen; om far ger 
pengar till en glass? Han gör det.’

68  Heinrich Böll (2005), s. 268-269, resp. Frankes översättning (1972), s. 105.
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Avslutande kommentar
Av det ovan förda resonemanget framgår således att det går att identifiera 
intertextuella element som är av stor betydelse för texten. De mest synliga 
exemplen i Irländsk dagbok är sådana som Pfister i sin typologi kallar för 
omhuldande intertextualitet, dvs. besök vid berömda författares 
födelseplatser, gravar eller liknande platser. Intressant nog är det framförallt 
gravplatser som verkar vara viktiga. Vidare kan man fastställa att i Irländsk 
dagboks fall så bryter besöken vid Swifts och Yeats gravar mot det traditionella 
och typiska i den omhuldande intertextualiteten. Uppsökandet av 
gravplatserna är exempel på misslyckade vallfärder. Därmed skall nyttan av 
Pfisters kategori omhuldande intertextualitet inte ifrågasättas. Tvärtom, 
Irländsk dagbok uppvisar många av dessa för resetexter typiska former av 
intertextualitet, men använder dem endast som utgångspunkter för att 
sedan överskrida dem. Irländsk dagbok tar uppenbarligen avstånd från 
omhuldande intertextualitet och hänfaller varken åt en författar- eller 
”Klassikerkult“.69 I Irländsk dagbok problematiseras istället omhuldande 
intertextualitet. Det resande jaget kommer till slutsatsen att detta sätt att 
resa och att skriva inte är lämpligt, i vart fall inte för de egna resorna eller 
det egna skrivandet. Denna form av intertextualitet i Irländsk dagbok kan 
därmed betraktas som en variant av Pfisters dialogiska intertextualitet. 
Med hjälp av bl.a. intertextuella referenser till främst Swift och Yeats för 
det berättande jaget en kritisk dialog med det resande jaget. Det 
avståndstagande som skildras vid besöken vid Swifts och Yeats gravar är i 
första hand ett fjärmande från en reselitteraturtypisk texttradition70, inte 
nödvändigtvis ett distanserande från vissa irländska författare eller irländsk 
litteratur i allmänhet. I Irländsk dagbok ingår dessa referenser snarare i en 
dialogicitet som omfattar ett samtal mellan det resande och det berättande 
jaget, ett komplext nät av både inter- och intratextuella referenser samt 
en kritisk (meta-)diskussion kring textarten reselitteratur.

 
69  Pfister (1993), s. 124.
70  Jfr. ibid., s. 125.
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Identity rewritten: the representation of 
Indians and Britons in Argentine novels 
taking place in Tierra del Fuego

Débora Rottenberg

The aim of this article is to present an overview of the doctoral thesis 
Reescrituras de la identidad: La representación de indígenas e ingleses en la novela 
argentina de escenario fueguino (Rottenberg, 2008), to promote the diffusion 
of the insights presented there.
 The purpose of the thesis is to examine a corpus of novels taking place 
in Tierra del Fuego, with Indians and Britons as subjects, and to perform 
a comparative analysis of the representation of identity, understood as 
difference (Grimson, 2000) and shared experience (Grimson, 2003). The 
study focuses, first, on the analysis of how the constitutive elements of 
Americanity (Quijano and Wallerstein, 1992) are rewritten in the novels, 
and, secondly, on the relationship between these rewritten elements and 
the question of an Argentine identity as well as of the identity of the modern 
global subject. 

Data
The corpus of novels includes Fuegia by Eduardo Belgrano Rawson, 1991; 
El fueguino: Jemmy Button y los suyos by Arnoldo Canclini, 1998; La tierra del 
fuego by Sylvia Iparraguirre, 1998; Inglaterra, una fábula by Leopoldo Brizuela, 
1999; and El silencio de Darwin by Gustavo Daniel Perednik, 2006. These 
novels are representative of a new Argentine literature about the 
southernmost region of the American continent, an area that was not used 
as the setting of any fictional texts between 1948 and 1991. The novels 
hark back to several foundational sources, i.e. texts that, in a broad sense, 
build and define a culture, a race, an ethnicity or a community, and in 
which a central aspect is the description and the construction of identities 
(Garramuño, 1997: 12). Some of the foundational texts that serve as a basis 
for all the novels are Pigafetta’s  (1899 [ca 1524]), Fitzroy’s (1839) and 
Darwin’s (2001 [1845]).
 All the novels place the diegesis in the past, and they portray situations 
of colonialism in which there are confrontations between two peoples 
with very different positions in relation to the power hierarchy: the British 
and the Native Americans of Tierra del Fuego. In each of the books a 
common fabula can be distinguished and explained in the following 
actantial terms: the subject is the British; upon their arrival in Tierra del 
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Fuego, the British disrupt a certain established order, provoke an initial 
event, modify the production relationships and begin the intrigue; the 
object is to obtain an economic profit which, in any case, can only be gained 
at the expense of the local population. The British serve as the receiver, 
inasmuch as the object they are searching for is for their own benefit. The 
sender is coloniality, viewed as a hierarchy among countries and people. 
Within coloniality – viewed as a hierarchy among countries and people 
– norms and modes of relationships are established that enable and 
legitimize the search for the object through different forms of control.
 Opponents and helpers differ from novel to novel depending on the 
plot. Common to all of them, however, is that the Indians, by refusing to 
accept the conditions imposed by the British, adopt the actantial role of 
the opponent. The actors that in all the novels fulfill the actantial role of 
the helper are the Anglican Mission and the geopolitical mission; in some 
of the texts the same role is also filled by the Argentine State and the 
criollos.

Points of departure: some theoretical considerations 
Identity
The concept of national identity is understood as constituted by two traits: 
difference and shared experience. A wide consensus exists among 
researchers regarding the primary emphasis on the relational character 
of identity construction (cf. Gilroy, 2002: 301-304;  Grimson, 2000: 29;  Hall, 
1996: 4). Difference is understood precisely in this sense of a relation between 
two alterities whose identity constructions are dependent on each other. 
The second trait within national identity, the shared experience, can  be 
explained by the view that the members of a nation are the result of a 
historical process, that is constituted not only by symbolical processes as 
a result of symbolical forces, but also by what they have experienced 
throughout history (Grimson, 2003).
 Using these two traits as a point of departure, the characteristics of 
Argentine identity inherent in the foundational project can be explicated. 
The first one, difference, can be defined in relation to the Indian, whose 
conception as an alterity radically opposed to the white man entered the 
19th -century hegemonic discourses of the intellectuals. This occurred with 
different nuances, but with a basic common element: the Indian was the 
external enemy, the catalyst of the national project (Viñas, 2003: 155). The 
second trait, shared experience, can be characterized by the elimination 
of that alterity through the different campaigns of boundary expansion. 
 Since the fictional works analyzed in this study bring forward the 
otherness par excellence of the 19th -century foundational project, they 
allow for reflection on the question of the national identity underlying 
that project. Reference is made here not only to the issue of national 
identity, but also to that of the modern global identity that characterizes 
people in the 21st century, beyond all considerations of national differences. 
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In order to define the concept of global identity, Grimson’s theories (2000, 
2003) on national identity are used as a point of departure, though this is 
done by taking into consideration only the aspect of shared experience, 
and leaving aside the question of difference. This means that global identity 
is viewed as the result of a set of experiences shared by the inhabitants of 
the world today. 

Americanity
“Americanity has been and remains to this day an essential element of 
what is meant by modernity. It established a series of institutions and 
worldviews that sustained the world system and still does so in our days.” 
(Wallerstein, 1974: 3-11). Americanity consists of four elements: coloniality, 
ethnicity, racism and the deification of newness (Quijano and Wallerstein, 
1992). The first element, coloniality, can be defined as “the creation of a 
set of states linked together within an interstate system in hierarchical 
layers. Those at the very bottom were the formal colonies. But even when 
formal colonial status would end, coloniality would not. It continues in 
the form of a sociocultural hierarchy of European and non-European” 
(Quijano and Wallerstein, 1992: 550). The second element, ethnicity, is 
understood as “the set of communal boundaries into which in part we are 
put by others, in part we impose upon ourselves, serving to locate our 
identity and our rank within the state” (Quijano and Wallerstein, 1992: 
550). 
 The new standard of power that began to develop during modernity 
gave rise to racism, the third constitutive element of Americanity, regarded 
as a hierarchy between races within which the white element is considered 
superior (Quijano and Wallerstein, 1992: 550). The deification of newness 
so characteristic of modernity marks the moment in which mankind leaves 
a state of immaturity to walk a path that goes from the non-European to the 
European. Seen from the perspective of this study, these characteristics – 
introduced into modernity by Americanity – are to a certain degree still 
operating today, which is why it is interesting to examine how they are 
rewritten in the novels. 

Research questions
Based on the characteristics of the corpus and the theoretical considerations 
detailed above, the following four questions were posed:

 What is the nature of the representation of the difference 1. 
between the Indians and the British and their shared 
experience?

  Does the representation of difference and of shared 2. 
experience between both groups imply the acceptance, 
the questioning or the rejection of the concept of 
identity underlying the 19th-century project?
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 Do the novels in the corpus permit further reflection 3. 
on Argentine identity today?

 Do these fictional texts promote any reflections beyond 4. 
a specifically Argentine frame that also encompasses 
the problem of the individual’s identity in today’s 
globalized world?

Analysis
In order to answer the research questions, the presence of constitutive 
traits of Americanity in the corpus is analyzed via the integration of 
elements from structuralism, narratology and discourse analysis. The 
presence of elements from the racist discourse (Said, 1994; van Dijk, 2003) 
within the interethnic relationships between the Indians and the British 
– subjects and opponents in our actantial structure – is examined through 
the categories of voice and mood. The focus is mainly on two oppositions: 
civilization/barbarism, or its variant civilization/wilderness, and subject/
object. The basis of this focus is the Cartesian tradition, which conceives 
the subject as an entity capable of rational knowing, and the object as an 
entity susceptible to being known (Quijano, 1993: 224), in the novels partly 
codified in the relationship focalizer and focalized. In other words, in the 
analysis the above-described opposition of subject/object does not refer to 
the actants within an actantial structure with the same name. Moreover, 
an analysis is made of a series of isotopies in which the opposition of 
subject/object is also manifested: the Other as spectacle, the Other as object 
of study and the Other as object of extermination. 
 Secondly, again using the categories of voice and mood as a point of 
departure, we study the rewriting of coloniality – i.e. the sender in our 
actantial structures – which is manifested through different forms of 
control that operate thanks to the existence of strategies of paternalism, 
concealment and identity transformation. Thirdly, a study is made of the 
killings, an extreme manifestation of coloniality in two of its aspects: as a 
form of control, on the one hand, and as a reaction to the violence of 
coloniality, on the other. An examination inspired by Ludmer (1999: 11-21) 
is conducted regarding how the novels portray the motive for the killings, 
the offenders, the victims, the possible witnesses and the different forms 
of justice, if any. Afterwards, the idea of deification of newness is examined 
with an analysis of its manifestation in the novels, i.e. the concept of 
progress. We examine History and the Mission as progress, relating the 
analysis to the myth of modernity (Dussel, 1993: 48-49). Finally, once the 
rewriting of the constitutive traits of Americanity has been studied, a 
connection is made between this and the question of identity, both national 
and global, regarding the first kind as difference (Grimson, 2000) and shared 
experience (Grimson, 2003), and the second kind as shared experience 
(Grimson, 2003).
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 The analysis of the representation of the difference on the basis of the 
oppositions civilization/barbarism or wilderness and subject/object clearly 
shows that the corpus departs from a uniform representation of the Indian; 
instead, it introduces representations that cover a wide range: from those 
that depict the Indian as a savage, as is the case in El fueguino, up to those 
where the Indian is a superior human being, as is the case in La tierra del 
fuego, Inglaterra and El silencio de Darwin, and passing through still another 
image of the Indian that is far from these extremes  in  Fuegia. Correspondingly, 
the images of the British go from most civilized in El fueguino, to most 
despicable in Fuegia, La tierra del fuego and El silencio de Darwin, passing 
through a more nuanced image in Inglaterra. 
 The experiences shared by Indians and British in the novels, made up 
of all the situations in which both groups interact, are characterized by 
the different forms of control that the British exercise over the Indians, 
mostly governed by three strategies: paternalism, concealment and identity 
transformation. Paternalism is what constitutes the basic strategy 
underlying all the forms of control that appear in these texts. The excuse 
it´s for their own sake, so typical of a paternalistic attitude, serves to justify 
abuses against the Indians, such as depriving them of their liberty, indicting 
them or punishing them. This strategy is accompanied by another: 
concealment, present in the activities carried out both by the religious 
Mission and by the scientific and geopolitical missions. In the first case, 
the alleged spiritual salvation of the Indian allows the missionaries to 
conceal their own material salvation. In the second case, the control over 
knowledge of the territories conceals the geopolitical control that they are 
subject to. Both strategies are seen as logical and natural by the narrator 
of El fueguino, whereas in the other novels they are questioned. Regarding 
the third strategy, control over subjectivity by means of identity 
transformation makes it possible to vigilantly watch the Indians. This is a 
strategy that works well in El fueguino. However, in the rest of the corpus, 
failure to transform the identity of the Indians entails their being left 
marginalized from the new production systems imposed by the British. 
 The most extreme manifestation of coloniality is killing, something 
resorted to when all other forms of control or resistance fail to work. El 
fueguino is the only novel where killing is justified as a means of colonial 
violence. In the remaining novels, this view is not subscribed to, and Fuegia, 
Inglaterra and El silencio de Darwin even condemn this elimination of the 
different. As regards killing as a reaction, the logic of vengeance is an 
incentive to continue with the mission in El fueguino, whereas in the other 
texts it is a consequence of the lack of justice, which the authors do not 
subscribe to. Tierra del Fuego, being a peripheral zone but included at the 
same time within the national territory, is an area where anything can 
happen because the Argentine State does not get involved. In this way, 
Tierra del Fuego can be seen as a metaphor for any place that in today’s 
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globalized world runs the risk of becoming camp, the hidden matrix of 
the political space in which we still live (Agamben, 2003: 216-217 and 221-
223).
 As far as the rewriting of newness is concerned, the studied corpus, 
with the exception of El fueguino, departs from the notion of progress as 
the path towards something new and better represented by things European, 
thus eluding the deification of newness, both when dealing with History 
and with the Mission. The corpus, apart from Canclini’s novel, contests 
the notion of History as progress, introducing it, instead, from the viewpoint 
of the defeated, informing about that which has been silenced by the 
official historiography and discrediting the linear order proposed by the 
historiographical discourse. 
 As regards the Mission as progress, manifested by the Mission as 
salvation, these books are opposed to the idea of salvation by means of the 
material appropriation of territories, objects or persons, except for El 
fueguino, which does justify it. In Fuegia and La tierra del fuego there is no 
redemption beyond the economic salvation of the missionaries or the 
cattle-raisers. Inglaterra and El silencio de Darwin, on the other hand, suggest 
alternative means of salvation, through art and mysticism respectively, 
which imply rescuing the Indian element and challenging the idea of 
progress.
 Following the analysis of the rewriting of the constitutive traits of 
Americanity, a relationship is established between the representation of 
the Indians and the British in the novels and the concept of national identity 
as difference (Grimson, 2000) and as shared experience (Grimson, 2003). 
It is possible to see that the texts manifest different attitudes regarding 
the concept of identity underlying the foundational project. As regards 
national identity as difference, in El fueguino the validity of the 19th -century 
project is supported by understanding and justifying the dichotomies 
civilization/barbarism or wilderness and subject/object as a hierarchical 
order in which the Indians occupy a second position. Instead, La tierra del 
fuego questions the project by reversing the oppositions, while the three 
other books almost reject the project by deconstructing it. 
 With regard to national identity as shared experience, the representation 
of the killings would confirm the above-mentioned interpretations. These 
texts, while telling of situations characterized by the absence of justice, 
can also include a reflection about the moment of their publication. 
Moreover, it can be said that Fuegia and Inglaterra allude to the existence of 
situations in which the lack of institutional justice still operates. Canclini’s 
novel, by contrast, seems to justify those situations. Thanks to the treatment 
of the representation of the difference and the shared experience, the 
corpus permits the establishment of analogies between the literary and 
the extra-literary series. The Indians could be seen as a metaphor for other 
victims of the State violence that has characterized different periods of 
Argentine history, especially during the last de facto government: the 
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missing people and the soldiers participating in the Malvinas War. Likewise, 
it is possible to compare the Indian characters to the growing number of 
groups of people that were left without social benefits during the neo-liberal 
period in the 1990s. That is why the Indians can be seen as metaphors of 
the Argentine nation as a people. Thus, the corpus would be making 
reference to situations of confrontation between the State and the nation 
that are related not only to the elimination of the different, in the most 
extreme cases, but also, in general, to the lack of protection for the weakest, 
something that would place these fictional texts within a continuum which 
communicates that these novels are not only genealogies that can explain 
the origin of the nation but also give rise to reflections on the present 
Argentine national situation (cf. Garramuño, 1997: 17-18). 
 The corpus also allows for considerations on the question of global 
identity that go beyond the case of Argentina. By staging historical situations 
of colonialization that took place during the so-called second modernity, 
the novels make it possible to relate that period to the one in which the 
novels were published, i.e. during globalization. 
 Through the representation of the religious Mission, the geopolitical 
mission and the cattle-raising industry, the corpus informs about traits 
such as paternalism, concealment, identity transformation and salvation, 
all of which can be related to mechanisms underlying some of today’s 
practices and discourses. The novels in the corpus could be interpreted as 
literary responses to established discourses in the globalized world today. 
The Indians in the novels can be compared to the receiver in many such 
discourses, since their reaction can go from submission or acceptance, past 
indifference, and all the way to resistance. The shared experiences of the 
Indians in the novels can be compared to the shared experiences of large 
groups of the population in the world today, which include anything from 
the reception of political and medial discourses, characterized by strategies 
of paternalism and concealment, up to those of forceful displacements, 
with the identity changes they imply. 
 Finally, it can be mentioned that the corpus allows a reflection on the 
myth of modernity (Dussel, 1993: 48-49). Insofar as the analysis shows 
continuity between modernity and the present, these reflections can also 
include considerations on our present time. The conclusion is that El 
fueguino has adopted a Eurocentric perspective which states that that which 
is European is superior, thus justifying the need to guide the Indians 
through the path of civilization, the one that leads to progress, in the 
direction indicated by Europe and which in the novel is metonymically 
represented by England. At the same time, the novel justifies, through the 
voice of the narrator, the use of violence as exercised by coloniality and 
which in the novel results in different forms of control. The idea of a 
modernity characterized by an irrational nucleus is rejected in this novel; 
instead, the traits of modernity are considered as solely positive. 
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 In none of the other novels, on the other hand, is European civilization 
regarded as superior. On the contrary, it is considered inferior to Indian 
civilization in La tierra del fuego and El silencio de Darwin, while in Fuegia and 
Inglaterra it is never stated that any one of these civilizations are per se 
superior to the other. Nowhere in these books is it believed that there is a 
need for a development of the non-Europeans, in this case the Indians of 
Tierra del Fuego, in the direction in which Europe has changed, given that 
that would not imply progress. The Mission, as it actually took place 
historically, is not justified in the novels. Whenever it is represented as a 
positive institution, it is seen as a non-rational Mission, one that would 
save mankind by means of art or mysticism. These fictional texts show the 
violence exercised by coloniality, either by depicting the Mission as 
concealment, as is the case in Fuegia and La tierra del fuego, or by treating 
killing as an instrument of control, as in Fuegia, Inglaterra and El silencio de 
Darwin. These texts seem to suggest that respect for the otherness of the 
Indians and recognition of the position they occupy as Modernity’s victims 
could lead mankind onto a different path of progress. 
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På spaning efter den wit som flytt: 
dubbning och textning av språklekar i film

Thorsten Schröter

Denna artikel är till största delen en sammanfattning av min doktors-
avhandling (Schröter 2005), med tonvikt på den empiriska undersökningen 
och dess resultat. Arbetet berör ett område som nästan alla i Sverige är 
bekanta med, som de flesta kommer i kontakt med regelbundet, och som 
många av oss har mer eller mindre starka uppfattningar om. Det handlar 
om filmöversättning, i synnerhet om dubbningen och textningen av de 
delar av det verbala budskapet som ibland anses vara i stort sett omöjliga 
att översätta, nämligen ordlekar och liknande fenomen, eller vad som kan 
kallas för språklekar med ett samlingsbegrepp (för en definition, se nedan).

Dubbning och textning
I de flesta väst- och nordeuropéers medvetande förknippas översättning 
för film och TV med antingen dubbning eller textning eller möjligen både 
och.1 Om man bortser från filmer som är helt eller delvis riktade till barn, 
är textning nästan allenarådande i Norden, Benelux, och andra mindre 
länder i Europa, medan dubbning klart dominerar i de stora länderna 
(Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland). Att bilden ser ut på detta vis har 
dels historiska förklaringar, t.ex. språkpolitiska och censurrelaterade i 
dubbningsländerna (Danan 1991, 1996), dels finansiella: det är helt enkelt 
mycket billigare att texta en film än att dubba den, och större marknader 
har därför större möjligheter att kosta på sig det sistnämnda.2 Vanans makt, 
som verkar styra publikens preferenser i avsevärd utsträckning (Gambier 

 
1   Dessa är också de helt dominerande översättningsformerna för film i stora delar

av världen, men det bör ändå påpekas att det finns andra sätt, inte minst såkallad 
voice-over i många östeuropeiska länder (se exempelvis Grigaravičiūtė & Gottlieb 
2004) samt i dokumentärer och nyheter i dubbningsländerna. Voice-over är en 
sorts dubbning utan försök till exakt synkronisering och originalljudet hörs 
fortfarande svagt i bakgrunden. 
  Ytterligare sätt att ”översätta” film förekommer, ibland inom ett och samma 
språk, t.ex. syntolkning för synskadade, på engelska kallad audio description. Bl.a. 
konferensen Audiovisual Translation: Multidisciplinary Approaches i juni 2008 i Montpellier 
visade tydligt att stora ansträngningar görs på detta område just nu.

2   Gambier (2004: 1050) menar dock att det i länder som ännu inte utvecklats till
rena dubbnings- eller textningsländer, eller som genomgår en förändring när det 
gäller audiovisuell översättning, inte alls behöver vara ekonomiska överväganden 
som till slut avgör till textningens fördel.
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2004: 1048), bidrar också till att den rådande uppdelningen mellan 
dubbnings- och textningsländer i princip blir bestående, även om den 
luckrats upp lite på senare år.
 Processerna bakom dubbning och textning behöver knappast belysas 
här, men det förtjänar att påpekas, även om anhängarna av de olika 
formerna för filmöversättning kanske inte håller med, att varken dubbning 
eller textning är objektivt sett överlägsen sin motpart, eftersom båda har 
för- och nackdelar bortom de som redan antytts ovan:

-  Både dubbning och textning bevarar vissa aspekter av filmens
ursprungliga helhetsintryck medan andra offras: enheten av 
skådespelarinsats, talat språk och kultur förblir intakt vid textning, 
men ett främmande element i form av skrivna textremsor på ett annat 
språk skymmer den nedre bildkanten och stjäl en del av publikens 
uppmärksamhet. Vid dubbning förblir hela bilden synlig, medan 
ersättandet av originalspråket kan leda till en mer eller mindre störande 
diskrepans med de visuella intrycken.

-  Vid båda översättningsformerna måste specifika svårigheter lösas: vid
dubbning, åtminstone om den är ambitiös, måste hänsyn tas till 
talarnas läpprörelser och i viss mån även ansiktsuttryck och kroppsspråk. 
Dialogen på målspråket kan därför låta onaturlig, och synkroniseringen 
blir också sällan perfekt. Textning, å andra sidan, innebär ofta en 
påtvungen kvantitativ reducering av verbal information, eftersom 
textmängden som kan visas på bilden vid en given tidpunkt och 
hastigheten med vilken tittarna kan läsa den är begränsade. Speciellt 
vid snabbt tal och överlappande repliker kan det vara oundvikligt att 
t.o.m. viktig information faller bort i undertexterna.3

-  Att följa en textad film kan i princip antas vara intellektuellt mera
krävande än en dubbad, vilket kan tolkas som både för- och nackdel. 
Textning möjliggör också viss inlärning av filmens talade språk (oftast 
engelska) och fungerar dessutom både som incitament och metod för 
att lära sig att läsa. Samtidigt gynnar det tittare som inte kan ta del av 
all auditiv information pga. handikapp, bristande hörförståelse eller 
störande ljud i omgivningen. Dubbning kan i gengäld göra det lättare 
att hänga med i filmens dialoger för de många tittare som har 
lässvårigheter och/eller inte är förtrogna med originalspråket.

 
3  Så är t.ex. TV-serien The West Wing (1999-2006; Vita huset på svenska) ökänd 

bland textare pga. de extremt snabba och samtidigt innehållsrika dialogerna. 
Tidvis har Sveriges Television därför använt den som testmaterial vid nyanställning 
av textare.
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-  Även när det gäller översättning ur ett innehållsperspektiv är läget
komplicerat: tillgången till originaldialogen gör att texterna alltid kan 
granskas av tittare förtrogna med filmens talade språk, och äkta eller 
inbillade översättningsmissar kan påverka publikens reception av 
filmen. Översättaren har också begränsad rörelsefrihet när det gäller 
innehållet, vilket kan vara besvärligt inte minst i samband med t.ex. 
kultur- eller språkspecifika textelement (inklusive språklekar, som vi 
kommer att se). Vid dubbning är denna frihet mycket större, vilket 
kan var mer eller mindre bra: potentiellt bättre översättningslösningar 
(se även Schröter, under utgivning) kan t.ex. vägas mot det faktum att 
feltolkningar av inkompetenta översättare eller censur förblir mycket 
svårupptäckta (se ovan).

Mycket mer skulle kunna sägas om dubbning vs textning än vad som finns 
utrymme för här. Detsamma gäller alla andra områden som berörs i denna 
artikel. För mer ingående framställningar och diskussioner hänvisar jag 
till min avhandling (Schröter 2005).

Språklekar
Det skulle vara missvisande att helt enkelt jämställa språklekar med vitsar, 
roliga historier eller, mera allmänt, komik eller humor. Enligt min mening 
bör nämligen den lingvistiska manipulationen (”leken”) och dess syfte eller 
effekt hållas isär. Det är inte så att alla språklekar tjänar, eller är ämnade 
att tjäna, humoristiska syften, även om de mest prototypiska exemplen 
kanske gör det. Och omvänt finns det naturligtvis humor som inte bygger 
på språklekar, ibland inte ens på språk i största allmänhet, utan på 
exempelvis visuella intryck.
 Humor (eller komik – förhållandet mellan begreppen är inte helt 
tydligt, speciellt om man samtidigt tar de motsvarande termerna på 
besläktade språk i beaktande) är notoriskt svårdefinierbar. Eftersom den 
bara är av indirekt intresse i detta sammanhang, som en av språklekarnas 
möjliga funktioner, kan vi nöja oss med en enkel, intuitiv tolkning av typen 
’det som är eller är menat att uppfattas som roligt’.4

 Språklekar däremot, eftersom de står i fokus för undersökningen, 
kräver ett större mått av uppmärksamhet och definierades i min avhandling 
som följer:

Language-play, contrary to normal, or non-playful, 
fragments of conversation or writing, is marked in the sense 
that the linguistic building blocks involved draw attention 
to themselves and their form, in addition to functioning as 

 
4   Vilket naturligtvis lämnar frågan öppen hur roligt bör definieras. Jag ska inte gå  
 in på detta, lika lite som på förhållandet mellan humor och skratt. Vidare bortser  
 jag från den andra betydelsen av humor: ’förmåga eller benägenhet att se det  
 roliga’.
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transmitters of content. In other words, language-play is 
present where the peculiarities of a linguistic system (or 
linguistic systems) have been exploited in such a way that 
an aural and/or visual (and by extension: cognitive) effect 
is achieved that would not be present, and perhaps 
consciously avoided, in language used with a focus on 
propositional content. (Schröter 2005: 78f)

Det viktigaste kännetecknet på språklekar är alltså att språksystemet, 
vilket språkbrukare för det mesta begagnar sig av utan större eftertanke i 
sina yttranden, utnyttjas på ett sådant sätt att dess specifika egenheter och 
potential plötsligt träder fram och skapar en särskild effekt hos adressaten. 
En annan viktig förutsättning är att detta sker avsiktligt: vanliga ordvals-, 
grammatik-, stav- eller uttalsfel, som kan bero på t.ex. okunnighet eller 
tillfällig brist på koncentration, eller mera permanenta särdrag hos en 
talare, såsom en viss dialekt, en utländsk brytning eller ett stammande, 
tenderar visserligen också till att göra lyssnaren uppmärksam på språket 
i sig, men räknas knappast som språklekar såvida de inte används med flit 
i en viss situation.
 Den ovan citerade definitionen av begreppet språklekar är av 
nödvändighet vid och förmår därmed inte att utesluta förekomsten av 
oklara fall. Ett visst spelrum för intuitiva bedömningar finns kvar. Den 
täcker också ett tämligen brett område av företeelser, varav vissa är enkla 
och ganska lättbeskrivna medan andra är mer komplexa. Till de förstnämnda 
hör sådana som bygger på enbart ljud, t.ex. rim och alliteration, medan de 
sistnämnda inkluderar sådana där ordbetydelsen spelar en viktig roll. Detta 
är fallet med vad som brukar kallas för ordlekar på svenska, och wordplay 
eller puns på engelska.5 En kortfattad beskrivning av de flesta språkleks-
kategorierna kommer att ges nedan, i samband med presentationen av 
resultaten.
 I ett översättningsperspektiv har språklekar traditionellt ofta betraktats 
som svår- eller rentav oöversättbara och därmed som ett särskilt problem 
(se t.ex. Delabastita 2004). Det bör dock påpekas att ”oöversättbara” 
språklekar kan betecknas som sådana bara i den meningen att en direkt 
överföring från källspråket till målspråket inte är möjlig utan att hela eller 
delar av det lekfulla elementet går förlorade. Således är den klassiska 
engelska gåtan i exempel (1) ”oöversättbar” till svenska såtillvida att de 
homofona ajar och a jar har mycket oliklåtande motsvarigheter i svenskan 
(’på glänt’ vs ’en kruka/burk’), och oavsett vilken som väljs i en eventuell 
översättning skulle vitsen försvinna.

(1) When is a door not a door? – When it’s ajar (a jar).

 
5   Här finns alltså huvudförklaringen till varför jag valde language-play eller språklekar  
 som benämningen på den mer övergripande kategorin av fenomen.
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Denna sorts oöversättbarhet innebär naturligtvis inte att alla eller nästan 
alla språklekar är dömda att förlora sin status som språklekar i översättningar 
av de texter där de förekommer – lika lite som de besvärliga ställena brukar 
utelämnas helt. För naturligtvis kan i princip alla språklekar, inklusive 
ovannämnda gåta, översättas i en vidare mening, i och med att de kan 
ersättas med andra, likvärdiga och/eller liknande språklekar i måltexten. 
Det är trots allt så att språklekar uppfyller viktiga funktioner i en text, t.ex. 
humoristiska, som en översättare normalt inte bara kan ignorera.
 I en familjefilm, för att ta ett exempel som leder oss lite mer in på 
själva undersökningen som ska presenteras här, bidrar språklekar till 
verkets sammantagna underhållningsvärde, och detta bör normalt vara 
minst lika stort för målspråks- som för källspråksversionen, med tanke på 
att båda ska sälja så bra som möjligt. På grund av deras roll i filmen måste 
språklekar och deras effekter antas bli uppfattade som något principiellt 
positivt av alla inblandade i översättningsprocessen och därmed som något 
värt att överföra, på ett eller annat sätt, till målspråksversionen. Huruvida 
översättningen tar formen av dubbning eller textning bör inte ha någon 
betydelse för hur utpräglad den förmodat välvilliga inställningen till 
språklekar och deras översättning är.
 Oavsett vad jag eller någon annan må vara frestad att tro om textares 
och dubbares principiella hållning gentemot språklekar är det dock långt 
ifrån givet vad som händer med dessa ofta besvärliga textbitar i praktiken. 
Eftersom en ordagrann översättning ofta leder till en förlust av den lekfulla 
aspekten (se ovan), samtidigt som det kan vara svårt att ersätta en språklek 
med en annan (speciellt om hänsyn måste tas till faktorer såsom längd och 
kategori, och därutöver kanske till filmens handling och bilden), vore det 
en stor bedrift för en översättare att skapa eller återskapa språklekar i 
måltexten som är både kvantitativt och kvalitativt likvärdiga dem i 
originalet, i synnerhet om de är talrika och komplexa. Att detta sällan eller 
aldrig sker, i vare sig skönlitteratur eller filmmedier, vittnar olika studier 
om som ibland rapporterar förvånansvärt höga bortfall, i översättningar, 
av språklekar i allmänhet eller ordlekar i synnerhet (exempelvis Delabastita 
1993 och Offord 1997 för Shakespeare-översättningar).
 I en egen undersökning, en sorts förstudie till den här beskrivna, fann 
jag dock att den genomsnittliga dubbningen eller textningen till olika 
språk av ett antal amerikanska och brittiska filmkomedier innehöll någon 
sorts motsvarighet till originalspråklekarna i ungefär två tredjedelar av 
fallen (Schröter 2004). En del av förklaringen till denna relativt höga 
procentsats kan ligga i filmmediet som sådant, i de undersökta filmernas 
natur, eller i översättarnas bättre förståelse av originalversionen pga. den 
korta tidsfristen fram till skapandet av översättningen. Ett liknande resultat 
kunde i alla fall förväntas i den stora efterföljande studien.
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Material och metod
Filmerna som ingick i undersökningen valdes ut genom en uppsättning 
kriterier som på ett någorlunda objektivt sätt genererade relevant 
primärmaterial och samtidigt begränsade detta material till en hanterbar 
storlek. De viktigaste kraven på filmerna var följande:

-  producerad i ett engelsktalande land med ett originalljudspår på   
 (främst) engelska
-  producerad år 1995 eller senare
-  visad på bio, åtminstone i produktionslandet
-  släppt på dvd i Sverige senast i mars 2003
-  inga fortsättningar (”sequels”)
-  svensk dubbning, svenska undertexter samt minst en av de andra  
 målspråksversionerna av intresse för undersökningen (dvs. tysk dubbning  
 eller textning, samt dansk eller norsk textning) finns tillgängliga på den  
 svenska dvd:n.

Betoningen på dvd som medium hade praktiska skäl eftersom flera 
målspråksversioner lätt skulle kunna erhållas tillgång till och jämföras. 
Kravet på biografvisning och ignorerandet av fortsättningar skulle främst 
fungera som en viss kvalitetsgaranti. Ett tidigaste produktionsår valdes för 
att fokuset låg på moderna filmer och deras översättningar enligt moderna 
normer. Den sista punkten i listan är kanske den allra viktigaste, eftersom 
ett av huvudmålen var att jämföra dubbning och textning, och därför 
krävdes båda versionerna på svenska. Resultatet, föga förvånande med 
tanke på att Sverige är ett textningsland, var att enbart sådana filmer som 
var av intresse för barn kom med i urvalet. Kravet på svensk textning, å 
andra sidan, säkerställde dock att det inte handlar om filmer uteslutande 
för mindre barn som ännu inte kan läsa. Det visade sig att de flesta, om 
inte alla, av filmerna kan njutas av vuxna – ofta med stor behållning och 
inte minst med hänsyn till språklekarna. Därför refererar jag till dem som 
familjefilmer snarare än barnfilmer. 
 18 filmer, varav 17 amerikanska och 1 brittisk, kom till slut med i 
undersökningen. Dessa är, i alfabetisk ordning enligt de engelska 
originaltitlarna: Anastasia, Antz, Chicken Run, Ice Age, Inspector Gadget, Monsters, 
Inc., Mouse Hunt, Muppets from Space, My Dog Skip, Rugrats in Paris, Scooby Doo, 
Shrek, Space Jam, Stuart Little, The Adventures of Rocky and Bullwinkle, The Indian 
in the Cupboard, The Iron Giant och The Road to El Dorado. 
 Hälften av filmerna är enbart tecknade eller datoranimerade, några 
andra består av en mer eller mindre konstant blandning av animation och 
den ”riktiga världen” (t.ex. Space Jam), medan ett fåtal innehåller bara lite 
animation eller ingen alls (t.ex. My Dog Skip). Hälften av filmerna producerades 
kring millennieskiftet (fyra stycken år 1999, fem år 2000), men alla år från 
1995 till 2002 är representerade med minst en film. Bland produktionsbolagen 
dominerar Dreamworks med fem filmer och Warner Bros. med fyra, medan 
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sex andra huvudproducenter står för resten. Kvalitetsmässigt täcker 
filmerna ett ganska brett spektrum.6

 När det gäller översättningarna, ingick sammanlagt 99 stycken i den 
slutgiltiga korpusen, eller 5,5 per film i genomsnitt. För alla filmer 
inkluderades den svenska och den tyska dubbningen och minst en svensk 
textversion. Tysk textning inkluderades för alla filmer utom tre, och 
detsamma gäller dansk textning. Norsk textning finns med för alla filmer 
utom fyra. Ett fåtal textversioner som jag hade tillgång till uteslöts efter 
att det visade sig att de antingen var identiska med en annan version eller 
bara var en transkribering av dubbningen på samma språk. Versioner som 
möjligtvis haft ett visst inflytande på varandra, i synnerhet när det gäller 
svensk, dansk och norsk textning, togs dock med i undersökningen.
 Analysen av varje film började med en noggrann genomgång av den 
engelskspråkiga originalversionen där alla sekvenser som säkert eller 
eventuellt skulle kunna räknas som språklekar noterades. Vid efterföljande 
genomgångar transkriberades alla sådana sekvenser såvida de inte 
avfärdades som icke-relevanta efter närmare granskning. Fall som 
fortfarande var tveksamma, i synnerhet med hänsyn till den bakomliggande 
intentionen (avsiktlig lek eller tillfällighet?), transkriberades också.  
Därefter transkriberades alla motsvarigheter till originalsekvenserna i 
översättningarna, oavsett om de själva innehöll språklekar eller inte.
 Tyvärr var en omfattande undersökning av varje målspråksversion 
som helhet utesluten, men för att ta det faktum i beräkningen att översättare 
ibland kompenserar för bortfallet av exempelvis en språklek på ett ställe 
i en översättning genom att införa en ny språklek på ett annat ställe, 
granskades alltid tio sekunder före och tio sekunder efter varje nyckelsekvens 
i översättningarna för att se huruvida de innehöll sådana kompensationer. 
Det valdes också slumpmässigt ut en svensk och en tysk dubbning samt 
en svensk textning som alla gicks igenom i sin helhet på jakt efter 
kompenserande språklekar för att få en uppfattning om hur vanligt detta 
var.7

 Medan vissa språklekskategorier var självklara och någorlunda 
väldefinierade från början, utkristalliserades andra först med det växande 
antalet exempel ur materialet. Ytterligare kategorier visade sig vara så lite 

 
6   En snabb koll den 19 augusti 2008 på The Internet Movie Database, den kanske bästa

och mest omfattande hemsidan om filmer på nätet, visar att de registrerade 
användarnas sammanlagda bedömning för ”mina” filmer sträcker sig från 
imponerande höga värden (8,0 poäng av 10 möjliga för Monsters, Inc och Shrek) till 
ovanligt låga (4,1 poäng för The Adventures of Rocky and Bullwinkle och 3,9 för 
Inspector Gadget).

7   För att föregripa ett av resultaten utan att gå in på detaljer, verkar kompensation
förekomma i begränsat utsträckning: lite i förhållandet till bortfallet, men något 
mer än jag trodde med tanke på svårigheterna som skapandet av nya språklekar 
i filmöversättningar ofta innebär.
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representerade i mitt material att de till slut sammanfattades till en 
uppsamlingskategori.
 I analysen uteslöts alla egennamn även om de inte sällan byggde på 
en språklek (t.ex. namnet på staden Monstropolis i Monsters, Inc som uppenbar 
avledning av M/metropolis, eller Rocky i The Adventures of Rocky and Bullwinkle 
som speglar hans förmåga att flyga som en raket (rocket)). Anledningen var 
att särskilda översättningsnormer gäller vid översättningen av namn 
(Newmark, 2004), som inte nödvändigtvis tar hänsyn till deras specifika 
natur. Därmed skulle resultaten ha blivit missvisande. Av liknande 
anledningar inkluderades bara en del av sångerna som förekom i filmerna 
(nämligen de som skrivits speciellt för filmen samt sjungs av karaktärerna 
själva).
 Dessa restriktioner till trots, och i enlighet med de sätt att räkna som 
jag begagnade mig av, hittade jag inte mindre än 791 individuella språklekar 
i originalversionerna av filmerna (se Tabell 1). Inom dessa användes de 
enskilda språkleksstrategierna drygt 1000 gånger sammanlagt, vilket 
innebär att ungefär en tredjedel av språklekarna var komplexa på så sätt 
att antingen a) samma strategi använts två eller fler gånger inom samma 
exempel, eller b) olika strategier använts samtidigt. I några enstaka fall 
förekom t.o.m. en kombination av a) och b). Om man utgår ifrån ett 
förhållande på 1:1 mellan användningen av språkleksstrategier i källtexterna 
och antalet översättningslösningar i måltexterna, har ungefär 5500 
målspråkslösningar analyserats i denna studie.

Tabell 1: Antalet språklekar i filmernas originalversion (högsta antalet först).

Film Antal Film Antal Film Antal

Anastasia
Rugrats in Paris
Rocky & Bullwinkle
Chicken Run
Shrek
Muppets from Space

101
83
75
64
53
49

El Dorado
Inspector Gadget
Monsters, Inc
Antz
Scooby-Doo
Stuart Little

45
45
45
44
41
36

Ice Age
Space Jam
The Iron Giant
My Dog Skip
Indian in the Cupboard
Mouse Hunt

30
28
21
17
9
5

Summa för alla filmer: 791

Som synes i Tabell 1 varierar antalet exempel ganska kraftigt mellan 
filmerna. Först ligger Anastasia, vars språklekar dock till allra största delen 
utgörs av rim i de sju sångerna som inkluderades i analysen av filmen 
enligt reglerna som nämnts ovan. Utan dessa rim skulle filmen placera sig 
bland de sista i listan, där vi för övrigt finner tre filmer som nästan helt 
klarar sig utan tecknade element och varav två, nämligen My Dog Skip och 
The Indian in the Cupboard, är de mest allvarliga av alla. T.o.m. i dessa 
förekommer dock ett visst mått av språklig lek. Mouse Hunt har minst av 
den varan, och medan den helt klart är en komedi, är humorn där till 
största delen av fysisk karaktär.
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 I vad som följer ska jag presentera resultaten av undersökningen, först 
med fokus på ordlekarna (puns), sedan på de andra typerna av språklekar, 
samtidigt som kategorierna kommer att introduceras, definieras och 
illustreras. Notera att jag hela tiden kommer att skilja mellan tydliga och 
tveksamma exempel (med avseende på den förmodade intentionen bakom 
dem; se ovan).

Ordlekar: introduktion
De flesta av oss har en intuitiv förståelse av vad ordlekar är, samtidigt som 
det är mycket svårt att fånga denna förståelse i en klar definition. Den 
bästa som jag hittat är nog Dirk Delabastitas:

[…] wordplay is the general name indicating the various 
textual phenomena (i.e. on the level of performance or 
parole) in which certain features inherent in the structure 
of the language used (level of competence or langue) are 
exploited in such a way as to establish a communicatively 
significant, (near)-simultaneous confrontation of at least 
two linguistic structures with more or less dissimilar 
meanings (signifieds) and more or less similar forms 
(signifiers). (Delabastita 1993: 57)

Denna definition undviker flera av de vanliga bristerna i exempelvis 
ordboksdefinitioner i och med att den, trots termen wordplay (eller ordlek), 
inte hävdar att det måste vara ett ord som fungerar som kärna i en ordlek 
(det kan också vara en större eller mindre enhet) och inte heller påstår att 
effekten måste vara av humoristisk karaktär (utan bara kommunikativt 
signifikant). Det som denna definition inte förmår, enligt min mening, är 
att så klart som möjligt skilja mellan ordlekar å ena sidan och exempelvis 
rim och alliteration å andra. ”Mer eller mindre olika betydelser” och ”mer 
eller mindre lika former” gäller ju också för de sistnämnda. Möjligtvis är 
det ordet confrontation som antyder att den viktigaste skillnaden mellan 
ordlekar och på ytan besläktade fenomen är att ordlekar är beroende av 
överraskande betydelseskillnader medan rim o. dyl. i princip enbart bygger 
på ljudeffekter (se definitionerna längre fram). Således räknar jag den 
numera vedertagna maximen i exempel (2), med nyckelorden my way och 
highway, som en ordlek, men paret four/door i exempel (3) som ett rim (båda 
exemplen förekommer i Monsters, Inc, den första i skriven, den andra i talad 
form). 

(2) IT’S MY WAY OR THE HIGHWAY.
(3) One, two, three, four – get the kid back through the door.

Därmed inte sagt att kategoriseringen av konkreta exempel alltid är enkel 
i praktiken, och ytterligare problemområden skulle kunna diskuteras som 
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har med definitionen och analysen av ordlekar som övergripande fenomen 
att göra, men detta ska lämnas därhän till förmån för en presentation av 
underkategorierna som användes i undersökningen. Tabell 2 innehåller 
en lista med de viktigaste kännetecknen.

Tabell 2: Ordlekskategorier som använts i undersökningen.

Namn Förhållandet mellan nyckelbegreppen Se exempel

homonyma
uttal och stavning identiska; etymologisk släktskap 
obefintlig eller dold

      (4)

polysema
uttal och stavning identiska; etymologisk släktskap 
uppenbar

      (5)

homofona uttal identiskt; stavning olika       (6)

homografiska uttal olika; stavning identisk       (7)

paronyma uttal och stavning likartade, men inte identiska       (8)

Homonyma ordlekar är alltså sådana där de lingvistiska enheterna som 
leken kretsar kring är identiska i tal och skrift utan att för den skull vara 
besläktade med varandra (som i de svenska orden mina ’possessivpronomen 
1:a person singularis’ och mina ’en sprängladdning som placerad på land 
eller i vattnet utlöses när en person, ett fordon eller ett fartyg passerar’) 
eller där släktskapen inte längre är tydlig för vanliga språkbrukare (som i 
sv. fall ’ofrivillig rörelse nedåt’ vs fall ’tilldragelse eller omständighet’). 
Exempel (4) bygger på helt obesläktade betydelser av can som ett engelskt 
modalt hjälpverb och som del av namnet på dansen cancan, uttalat med 
amerikansk accent. Denna andra ”betydelse” illustrerar samtidigt att det 
inte alltid är hela ord som en ord- eller språklek bygger på.

(4) I en av sångerna i Anastasia förekommer följande rader,  
 synkroniserade med bilder på cancan-dansande  
 kvinnor:
 When you think you can’t
 You’ll find you cancan [can can(?)]
 Everyone can cancan
 You can cancan, too

Polysema ordlekar är väldigt lika de homonyma, men här finns det alltså 
ett fortfarande rätt så tydligt samband mellan de olika betydelserna av vad 
som ofta kan räknas som ett och samma lexem. Denna sorts relation är 
mycket vanlig, vilket åtminstone de större ordböckerna vittnar om i och 
med att de flesta orden förklaras med flera, semantiskt mer eller mindre 
närliggande synonymer eller översättningar. Exempel (5) bygger på 
adjektivet hot, där den ursprungliga, temperatur-relaterade betydelsen 
utvidgats – möjligtvis via bibetydelserna ’levande’, ’rörlig’, ’farlig’, 
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’förorsakande kroppslig hetta hos djur och människor’ osv. – till att också 
omfatta det sociala och sexuella området.

(5) Lola Bunny i Space Jam är inte bara fysiskt attraktiv, hon  
  visar sig också vara slagfärdig, självsäker och bra på  
  basketboll. Tweety kommenterar hennes stil genom att  
  låtsas släcka ett stearinljus med fingrarna (vilket  
  ackompanjeras, på tecknade filmers vis, av ett väsande  
  ljud och rök) och säga:
  Ooh, she’s hot!

Homofoni och homografi kan betraktas som varandras motsatser. Termerna 
indikerar vad som är lika mellan två lingvistiska enheter, nämligen ljudet/
uttalet respektive stavningen. Strängt taget är naturligtvis alla homonyma 
och polysema par också både homofona och homografiska, men enligt 
den definition av homofoni och homografi som jag begagnar mig av här 
måste en av aspekterna (uttal eller stavning) vara lika och den andra olika. 
En homofonisk ordlek har vi i exempel (6), där det förväntade ordet grocery 
ersatts med neologismen grossery, som kan antas betyda något i stil med 
’äckligheter, svineri’, eftersom vi befinner oss i monstervärlden. Uttalet är 
detsamma, men stavningen varierar (varför det fungerar så bra i skriven 
form). Exemplet visar samtidigt hur två språkleksstrategier kan förenas, i 
detta fall homofonisk ordlek + neologism (se nedan).

(6) På väg till jobbet passerar Mike och Sulley i Monsters, Inc  
  en frukt- och grönsakshandlare med en skylt där det  
  står:
  TONY’S GROSSERY

Exempel (7) är hemmabyggt eftersom det inte fanns några homografiska 
ordlekar i mitt material. Dessa kommer således inte att behandlas vidare, 
men jag ville ändå visa att de i princip är möjliga på engelska. ”Vitsen” 
bygger på att desert kan uttalas med betoningen på första stavelsen, då det 
betyder ’öken’, eller på andra, då det betyder ’desertera’. Notera att det 
numera obskyra etymologiska sambandet inte spelar någon roll för 
kategoriseringen när nyckelorden inte är helt identiska till formen. 
Homografiska ordlekar fungerar kanske bäst i talad kommunikation.8

(7) What choice does a discontented soldier face who is about to be  
 sent to the Sahara? – Desert or desert.

8   Ett exempel på ett svenskt homografiskt par är kör ’grupp sångare’ och kör ’fart,  
 energi (bl.a.)’, vilket Karlstads universitets studentkör tagit fasta på när de kallade  
 sig för Kör med kör.
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Paronyma ordlekar, slutligen, bygger på enheter som inte är helt identiska 
till vare sig uttal eller stavning, men tillräckligt nära för att ett (oftast 
illusoriskt) samband ska kunna förnimmas. Gränserna för hur olikartade 
två enheter får vara och ändå kunna fungera i en ordlek är flytande och 
beror bl.a. på kontexten. I exempel (8) är nyckelorden conservation och 
conversation så pass lika att det är väldigt vanligt att orden oavsiktligt blandas 
ihop i både tal och skrift.

(8) I The Adventures of Rocky and Bullwinkle vill  Bullwinkle gå  
  ut på en promenad i skogen. Rocky påminner honom  
  att skogen har huggits ner.
  Bullwinkle: Well, you don’t have to tell me. I’m the chairman  
     of the Frostbite Falls Society for Wildlife  
     Conversation.
  Rocky:  You mean “Wildlife Conservation”!
  Bullwinkle: What did I say?
  Rocky:  You said “Wildlife Conversation”!
  Bullwinkle: Well, somebody’s gotta start talking about these  
     things.

Innan antalet ordlekar i originalversionerna och deras behandling i 
översättningarna presenteras, ska ytterligare en potentiellt viktig aspekt 
nämnas, nämligen skillnaden mellan vad som ibland kallas för vertikala 
och horisontella ordlekar. De förstnämnda representeras av exempel (6), 
där ett av nyckelorden, nämligen grocery bara antyds, men inte explicit 
sägs eller skrivs. Det måste förstås ur sammanhanget, och vi har bara ett 
fokus eller en tyngdpunkt. Detsamma bör normalt gälla för a jar i exempel 
(1), åtminstone i autentiska sammanhang.
 I exemplen (2), (4), (7) och (8) däremot förekommer båda nyckelorden 
minst varsin gång, och det finns således två eller fler fokuspunkter. Exempel 
(5) är ett intressant särfall, i och med att nyckelordet hot visserligen bara 
sägs en gång, men det illustreras med både en sexig kanin å ena sidan och 
rörelser, rök och ljud som symboliserar hetta å andra. På sätt och vis är 
alltså båda betydelserna explicita, och det är således ganska godtyckligt 
om exempel (5) bör räknas som vertikal eller horisontell ordlek. Inte minst 
förtydligar exemplet, liksom också exempel (4), den potentiellt stora roll 
som bilden kan spela i språklekar på film, vilket i sin tur kan fungera som 
ytterligare en besvärande omständighet för översättaren.

Ordlekar i källspråksmaterialet
I de 18 filmer som undersöktes kunde jag identifiera 370 entydiga och c:a 
två dussin mera tveksamma ordlekar (varav bara några få förekom inom 
ett och samma språklekssekvens) i källspråks-(KS-)materialet, vilket gör 
denna studie till den största som jag är medveten om redan när det gäller 
enbart ordlekar och deras översättningar. Tabell 3 ger en överblick över 
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hur de olika ordlekskategorierna är representerade i filmerna, och där görs 
även en skillnad mellan vertikala och horisontella samt mellan entydiga 
och tveksamma exempel.

Tabell 3. Antalet ordlekar i KS-materialet.

Kategori vertikala horisontella

Totalt          entydiga tveksamma entydiga tveksamma

homonyma 20 5 12 2 39

polysema 147 11 53 1 212

homofona 4 1 8 0 13

paronyma 72 7 53 0 132

Totalt 243 24 126 3 396

Homografiska ordlekar förekommer som sagt inte i materialet, men även 
de homofona visade sig vara ganska sällsynta.9 Polysema ordlekar däremot 
är den vanligaste sorten, följda av de paronyma. Rent allmänt kan 
fördelningen mellan huvudkategorierna som står till vänster i tabellen 
antas spegla förekomsten av homonymi, polysemi osv. i språket som helhet. 
Polysemi skulle således vara ett mycket vanligt fenomen, vilket redan 
antytts ovan. Paronymi, speciellt om den som här inte definieras inom 
snäva ramar, är naturligtvis också frekvent i och med att de flesta orden 
är mer eller mindre lika ett antal andra ord.
 Sammantaget är de vertikala ordlekarna ungefär dubbelt så vanliga 
som de horisontella, men förhållandena varierar med ordlekskategorierna 
(från c:a 3:1 för de polysema ordlekarna till det nästan omvända förhållandet 
1:2 för de (få) homofona). Det bör också påpekas att mer än hälften av de 
vertikala ordlekarna har en viss, oftast stark, koppling till bilden (som i 
exempel (5) ovan), vilket ju gör dem horisontella i praktiken. En stor 
majoritet av de horisontella ordlekarna, däremot, uppvisar ingen sådan 
koppling. Detta har att göra med att ordlekar måste så att säga ”ge sig till 
känna” för att uppfattas som ordlekar. För de horisontella är detta oftast 
inte något problem, eftersom de har två fokuspunkter som tillsammans 
gör adressaten uppmärksam på leken, medan de vertikala löper en större 
risk att gå obemärkta förbi (vilket också förklarar varför de flesta tveksamma 
fallen är av den vertikala sorten). Därför tar de oftare hjälp av visuell 
information, och det kan faktiskt vara denna information som gör dem 
till ordlekar till att börja med.

9   Å andra sidan var de homofona ordlekarna ändå vanligare i källtexterna än i  
 måltexterna, där jag inte hittade en enda. En del av förklaringen kan vara att  
 homofoni är vanligare i engelskan än i målspråken, eftersom det kanske är mera  
 sannolikt i de sistnämnda att olika stavning faktiskt också innebär olika uttal.
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Översättningen av ordlekarna
Tabell 4 visar antalet målspråks-(MS-)lösningar för de sammantaget 396 
entydiga och tveksamma KS-ordlekarna. Även här är det totala antalet 
högre än i någon annan studie jag vet om. 2147 lösningar motsvarar 5,4 
stycken per KS-ordlek i genomsnitt.

Tabell 4. Antalet oberoende MS-lösningar för alla KS-ordlekar.

# översättningslösningar

Kategori och status av originalordlekarna

Totalt

vertikala horisontella

entydiga tveksamma entydiga tveksamma

1319 129 683 16 2147

Tabellerna 5 och 6 sammanfattar vad som hände med originalordlekarna 
i översättningen. Båda ger i princip samma information, men den första 
innehåller de absoluta siffrorna medan dessa har räknats om till procentsatser 
i den andra. Notera att Tabellerna 5 och 6, i motsats till Tabell 4, enbart tar 
upp översättningarna av de entydiga KS-ordlekarna, inte de tveksamma 
fallen, samt att ett fåtal MS-lösningar måste uteslutas eftersom de inte gick 
att klassificera. Det rör sig oftast om dubbningssekvenser där ljudkvalitén 
och/eller uttalet är så bristfälliga att de inte kan tolkas rent akustiskt.

Tabell 5. Översikt över MS-lösningarna för alla entydiga ordlekar (absoluta tal).

MS-
språk-
lek?

tysk 
dubbning

svensk 
dubbning

tyska
texter

svenska 
texter

norska 
texter

danska 
texter

svenska 
TV-texter

Totalt

ver. hor. ver. hor. ver. hor. ver. hor. ver. hor. ver. hor. ver. hor. ver. hor.

ja 127 70 115 78 65 38 113 65 99 54 107 53 17 8 643 366

? 26 11 27 9 15 10 32 16 21 11 27 9 3 1 151 67

nej 88 44 95 36 76 38 97 42 82 35 70 39 7 8 515 242

Totalt 241 125 237 123 156 86 242 123 202 100 204 101 27 17 1309 675
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Tabell 6. Översikt över MS-lösningarna för alla entydiga ordlekar (procenttal).

MS-
språk-
lek?

tysk 
dubbning

svensk 
dubbning

tyska
texter

svenska 
texter

norska 
texter

danska 
texter

svenska TV-
texter

Genom-
snitt10

ver. hor. ver. hor. ver. hor. ver. hor. ver. hor. ver. hor. ver. hor. ver. hor.

ja 52,7 56,0 48,5 63,4 41,7 44,2 46,7 52,8 49,0 54,0 52,5 52,5 63,0 47,1 50,6 52,9

? 10,8 8,8 11,4 7,3 9,6 11,6 13,2 13,0 10,4 11,0 13,2 8,9 11,1 5,9 11,4 9,5

nej 36,5 35,2 40,1 29,3 48,7 44,2 40,1 34,1 40,6 35,0 34,3 38,6 25,9 47,1 38,0 37,4

Totalt 100 100 100 100 100 99,9 100 100 100 100 100 100 100 100,1 100 100

Med ett antal undantag, som knappast kan betecknas som slående när det 
gäller deras omfattning eller implikationer, är procenttalen överraskande 
homogena tvärs över de olika målspråken samt mellan dubbning och 
textning. I ungefär hälften av fallen finns det någon form av MS-språklek 
på samma ställe som i källtexterna, även om de horisontella ordlekarna 
oftast kan skryta med något högre siffror än de vertikala. Detta verkar 
bekräfta den tidigare gjorda observationen att de förstnämnda är något 
svårare att missa än de sistnämnda och är också i linje med resultaten i 
besläktade studier (Offord 1997: 257; Heibert 1993: 210ff). Det faktum att 
många ordlekar som här kallats vertikala delvis bygger på filmens visuella 
kanal bidrar samtidigt till att skillnaden ändå inte blir speciellt stor mellan 
behandlingen av den horisontella och den vertikala sorten generellt.11 
 De tyska undertexterna bör nämnas eftersom deras ”ja”-siffror är klart, 
om än inte dramatiskt, lägre än genomsnittet för alla översättningstyperna, 
i synnerhet när det gäller de vertikala ordlekarna. Bland de möjliga 
förklaringarna finns det faktum att Tyskland är ett dubbningsland, vilket 
kanske innebär att nivån eller kraven på textningen inte är lika höga som 
i Skandinavien och möjligtvis att textarna har sämre arbetsvillkor. Eventuellt 
är det dock så att tittare som väljer tysk textning framför dubbning antas 
vara så förtrogna med källspråket att de inte behöver en översättning som 
speglar originalet i alla avseenden, däribland antalet språklekar.
 Den enda andra översättningstypen som är väl representerad men 
ändå faller något ur ramen (fast åt andra hållet) är den svenska dubbningen 
av de horisontella ordlekarna, med den högsta ”ja”-procentsatsen av alla 
och en motsvarande låg för ”nej”. Det är oklart hur det kan komma sig, 
speciellt med tanke på att ”ja”-siffran för de vertikala ordlekarna ligger under 

10  Om den ojämna fördelningen mellan de olika översättningarna tas med i  
 beräkningen, får vi följande viktade genomsnitt för de vertikala ordlekarna: ja  
 49,1 / ? 11,5 / nej 39,3. De viktade genomsnitten för de horisontella ordlekarna  
 blir: ja 54,2  / ? 9,9 / nej 35,9. Med dessa siffror blir skillnaden mellan vertikala och  
 horisontella ordlekar något tydligare.
11  Som synes är de svenska TV-texterna den enda översättningskategorin som klart  
 går emot den allmänna trenden, men dessa är å andra sidan så få att resultaten  
 inte är tillförlitliga när det gäller dem.
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genomsnittet. Det är i alla fall inte så att en ovanligt ambitiös översättning 
av endast en eller två filmer skulle ha påverkat resultaten i så stor 
utsträckning.
 Bortsett från de nämnda undantagen visar alltså Tabellerna 5 och 6 
att det inte är någon större skillnad när det gäller översättningsmedium 
(dubbning eller textning) eller målspråk (bland dem som ingick i studien) 
vid ordleksöversättning i allmänhet. Vad tabellerna inte förmår att förmedla, 
däremot, är att skillnaderna är större med avseende på hur de olika 
ordlekskategorierna har behandlats var för sig, utan hänsyn till typen av 
målspråkstext eller målspråket. Tabell 7 ger en första uppfattning om dessa 
skillnader.

Tabell 7. Översikt över MS-lösningarna relaterade till KS-ordlekskategorierna 
(procenttal).

MS-
språk-
lek?

homonyma polysema homofona paronyma Genomsnitt
12

ver. hor. ver. hor. ver. hor. ver. hor. ver. hor.

ja 42,6 53,8 52,9 65,2 35,0 38,3 44,0 46,6 43,6 51,0

? 4,0 4,6 11,6 11,0 0,0 8,5 13,9 10,3 7,4 8,6

nej 53,5 41,5 35,9 23,8 65,0 53,2 42,0 43,1 49,1 40,4

Totalt 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0

Det blir tydligt att det är de polysema ordlekarna, och i synnerhet då de 
horisontella, som oftast får en MS-motsvarighet som också innehåller en 
språklek, medan de homofona ordlekarna, speciellt de vertikala, tenderar 
till att bli översatta till något som inte kan betraktas som språklek, om de 
inte utelämnas helt. Notera också att om jag inte hade begagnat mig av en 
”?”-kategori där jag samlat alla tveksamma MS-språklekar, utan bara av en 
”ja”- och en ”nej”-kategori, hade nog procentsatserna för ”ja” blivit ännu 
högre i alla kolumner förutom just den för de vertikala homofona ordlekarna 
(där det inte fanns några tveksamma fall). 
 Det verkar alltså ha varit olika svårt för översättarna att göra de olika 
KS-ordlekarna till MS-språklekar. De polysema var ofta lätta att helt enkelt 
överföra till målspråket, faktiskt så till den grad att jag i ett betydande 
antal fall var osäker på huruvida denna direkta överföring egentligen var 
menad som en språklek av översättaren, eller, om intentionen var utom 
tvivel, huruvida resultatet var lyckat. För att återigen referera till exempel 
(5) ovan: de svenska dubbarna valde att översätta she’s hot med hon är hot. 
Det är visserligen enkelt i och med att de t.o.m. behållit nyckelordet på 
källspråket, men tveksamt som språklek eftersom hot kanske ändå inte 

12  De viktade genomsnitten blir desamma som de som presenterades i fotnoten till  
 Tabell 6.
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riktigt kan användas på svenska med samma dubbla betydelse som på 
engelska. Oavsett statusen på just detta exempel visar dock det stora antalet 
entydiga MS-lösningar att mitt beslut att skilja mellan homonyma och 
polysema ordlekar var berättigat med tanke på översättningsresultaten.
 Att det är skillnad mellan ordlek och ordlek när det gäller hur 
oöversättbara (eller kanske bara oöversatta) de är i praktiken blir ännu mera 
uppenbart om vi bryter ner siffrorna för ”ja” och ”nej” i Tabell 7 och 
urskiljer mera exakt vad översättarna egentligen gjort med ordlekarna. I 
princip, och utan vidare värdering, har översättarna följande strategier till 
sitt förfogande:

I:  direkt kopia av KS-material in i MS-texten
II: översättningslån, eller ordagrann översättning till målspråket
III: vid komplexa språklekar: ordleken tillåts gå förlorad, men någon  
 annan aspekt av KS-språkleken överförs
IV: skapande av en ny MS-ordlek som är av samma typ som KS-ordleken
V: skapande av en ny MS-ordlek som är av en annan typ än KS-ordleken
VI: ingen MS-ordlek, men skapande av en ny MS-språklek
VII: översättning utan språklek
VIII: fullständig utelämning av sekvensen

Dessa åtta strategier kan sägas bilda tre grupper: strategierna I-III bevarar 
tydligast någon aspekt av den ursprungliga språkleken; strategierna IV-VI 
kräver mest kreativitet av översättaren; strategierna VII och VIII, slutligen, 
innebär en förlust av språkleken. De viktigaste resultaten beträffande dessa 
strategier är följande:13

-  Strategi I, dvs. introduktionen av KS-ord i måltexten, används mycket  
 sällan, av förklarliga skäl. Det är egentligen bara i samband med de  
 paronyma ordlekarna som den förekommer med viss frekvens (omkring  
 7% av de entydiga MS-lösningarna), vanligtvis i samband med  
 neologismer (se nedan) och/eller lek med namn och/eller lek med ord  
 som lånats in i alla de inblandade språken inklusive källspråket  
 engelska.

-  Strategi II, ordagrann översättning som bevarar ordleken, fungerar  
 bäst och oftast med den polysema sorten, vilket redan antytts ovan. I  
 så mycket som hälften av fallen används den, vilket visar att åtminstone  
 de polysema ordlekarna ofta är översättbara t.o.m. enligt en snäv  
 definition. Men även för andra kategorier av ordlekar, inte minst de  
 horisontella homonyma, kan strategi II vara ett bra och enkelt  
 alternativ.

13  I denna sammanställning bortser jag från MS-lösningar där det bedömts som  
 tveksamt huruvida en språklek föreligger, dvs. de lösningar som motsvarar  
 siffrorna i ”?”-raden i Tabell 7.
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-  Strategi III, bevarandet av en språkleksaspekt medan själva ordleken  
 tappas bort, förekommer nästan enbart med den vertikala  
 underkategorin av de homonyma och paronyma ordlekarna. Det kan  
 handla om en modifiering av ett stående uttryck (se nedan) där själva  
 modifieringen, och därmed en del av språkleken, blir kvar utan att den  
 för den skull kan räknas som ordlek.

- Skapandet av helt nya språklekar, vilket alltså ställer störst krav på  
 översättarens kreativitet, förekommer med måttlig frekvens. Strategi  
 IV används mest tillsammans med paronyma ordlekar, närmare  
 bestämt med c:a 14% av de vertikala och hela 25% av de horisontella.  
 Strategi V, som i motsats till IV innebär ett byte av ordlekskategori  
 mellan KS- och MS-text, är mindre vanligt sammantaget, men ändå  
 den som i samband med de (få) homofona KS-ordlekarna oftast leder  
 till MS-språklekar (c:a 30% av alla lösningar). I samband med de  
 homofona ordlekarna har strategi IV inte använts (kunnats använda?)  
 en enda gång. Strategi VI används i endast liten utsträckning med alla  
 typer av ordlekar (3% i genomsnitt).

- Föga förvånande är strategi VII, dvs. översättning med samtidig förlust  
 av alla lekfulla aspekter, den vanligaste översättningsstrategin för alla  
 typer av ordlekar – med undantag för de polysema (se ovan). Mest  
 utsätts de vertikala homonyma ordlekarna för denna behandling  
 (nästan 56% av fallen). Tillsammans med strategi II, som ju också  
 innebär en direkt översättning, med skillnaden att ordleken råkar  
 bevaras där, används strategi VII i c:a två tredjedelar av alla fall. Om  
 man därtill lägger siffrorna för ett totalt utelämnande av  
 ordlekssekvensen (strategi VIII, som drabbar speciellt de homofona  
 ordlekarna, men även andra), verkar dubbare och textare i allmänhet  
 inte göra speciellt stora, kreativa insatser när det kommer till språklekar.  
 Å andra sidan lyckas de flesta ändå skapa översättningar med ett inte  
 obetydligt antal språklekar i förhållande till källtexterna.14

Slutligen kan frågan om kompensation kort tas upp igen: det förekommer 
enstaka MS-språklekar i närheten av ställen där det finns ordlekar i källtexten, 
lite oftare i dubbningen än i textningen, men alltid i begränsad omfattning. 
Där det händer är det dock för det mesta inte i kombination med en 
fullständig förlust av originalordleken (strategier VII och VIII), utan i 

14  För rättvisans skull bör också påpekas att ett totalt utelämnande oftast sker i  
 samband med skrivna ordlekar, som ibland dyker upp samtidigt som en dialog  
 pågår, bara visas en kort stund och/eller är svåra att upptäcka i bakgrunden – och  
 därför svåra att göra något åt. Detta är också det enda tydliga sambandet mellan  
 ordlekens anknytning (eller inte) till bilden å ena sidan och valet av  
 översättningsstrategi å andra.
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kombination med bevarandet eller skapandet av någon form av språklig lek 
på den ursprungliga platsen. I sådana fall är extraordleken kanske mindre 
att betrakta som kompensation för en konkret förlust, utan som bonus 
som bygger på tillvaratagandet av ett bra tillfälle att leka med 
målspråket.

Andra typer av språklekar: introduktion
Förutom de kända och, åtminstone i översättningssammanhang, även 
ökända ordlekarna finns det ett otal andra sätt att leka med språket. I mitt 
material identifierade jag exempel även på dessa, och det visade sig att det 
fanns tillräckligt många exemplar av ytterligare tio typer av språklekar för 
att föranleda en närmare granskning av deras egenheter samt deras 
behandling i översättningssammanhang. Därutöver sammanfattades 21 
språklekar som inte passade in i någon av de större kategorierna i en 
blandkategori. Vissa av de nämnda tio kategorierna är definierade inom 
snäva ramar medan andra av nödvändighet är diffusa. På samma sätt som 
jag gjorde med ordlekarna ska jag i vad som följer kort introducera och 
illustrera varje kategori för sig, varvid de som delar viktiga kännetecken 
avhandlas efter varandra. Därefter kommer de kvantitativa resultaten av 
undersökningen samt tolkningen av dessa att presenteras.

Lek med metaforer, liknelser, idiom och andra bildliga uttryck
Som namnet redan antyder är denna första kategori kanske den mest 
diffusa och den som har minst förebilder i litteraturen. Den inrättades i 
respons till ett antal lekfulla sekvenser i materialet som verkar ligga i 
gränslandet mellan ordlek och icke-ordlek, varför det också kan vara 
lämpligt att ta upp denna kategori först, som en sorts övergång till andra 
typer av språklekar som är ännu mindre av ordlekskaraktär. Den 
kännetecknas av att extralingvistiska omständigheter drar adressatens 
uppmärksamhet till den exakta ordalydelsen och egentliga betydelsen av 
för övrigt mer eller mindre väletablerade uttryck som normalt skulle gå 
obemärkta förbi och som i sin gängse användning inte skulle föreställa 
språklekar – och knappt ens kreativt språkbruk. Uttrycken själva förblir 
vid denna form av språklek oförändrade. (Se den nästefterföljande kategorin 
för etablerade uttryck som ändrats på ett lekfullt sätt). Eftersom kategorin 
är så brokig ska jag ge hela tre exempel på dess natur:

(9) I Insectopia i Antz njuter några insekter av en mild  
  sommarkväll medan de sitter tillsammans och pratar.  
  En skalbagge knaprar på en bit ”mat”.
  Skalbagge: This stuff tastes like crap.
  Fluga:  Really? Let me try some. (smakar) Hey, it is crap.  
    Not bad.
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(10) I The Road to El Dorado sjunger protagonisterna Julio och  
  Miguel om sina tankar och känslor, inklusive sina  
  farhågor, kring det faktum att de blir firade som gudar  
  av de infödda. Vid ett tillfälle utropar Miguel:
  Oh, my God!

(11) I Rugrats in Paris vågar ett av småbarnen, vilka den något  
  större Angelica regelbundet refererar till som ”dumb  
  babies”, att ta något som hon ville ha.
  Angelica: Who do you babies think you are?
  Tommy:  Well, I’m Tommy, and this is Lil …
  Phil:  (viskar till Lil) And she calls us dumb.

I informella sammanhang är det ganska vedertaget att säga att någonting 
tastes like crap eller smakar skit, utan att talaren verkligen menar det eller 
ens vet hur skit egentligen smakar. Likaså hörs det ofta ett Oh, my God! eller 
Gud! i våra sekulariserade samhällen som trots formen inte fungerar som 
ett faktiskt anrop till någon gud. Slutligen handlar frågan Who do you think 
you are? i nästan 100% av fallen inte om adressatens identitet, utan om att 
sätta någon på plats på retorisk väg. I exemplen (9)-(11) har dock alla dessa 
uttryck fått en mera ursprunglig, men ändå oväntad, innebörd, antingen 
för att det faktiskt förekommer crap  respektive en (sorts) gud i sammanhanget, 
eller för att sociolingvistiskt mindre kompetenta talare tolkar en bildlig 
fråga bokstavligt. Notera att jag valde rätt så okomplicerade exempel som 
illustration – det finns även andra som kanske skulle kräva mera förklaring. 
Hursomhelst visar (9)-(11), enligt min mening, att det finns ett visst samband 
mellan dessa typer av språklig lek och ordlekarna (den överraskande 
alternativa tolkningen), men också skillnader som skulle göra ett 
inkluderande av de första bland de senare problematiskt.

Modifierade uttryck
Detta är ännu en ganska vagt definierad kategori, som skiljer sig från den 
förra genom att etablerade uttryck, citat, osv. faktiskt ändrats så att basen 
visserligen känns igen fortfarande, men betydelsen ändrats och, i de flesta 
fall, anpassats till utomtextliga omständigheter. Det prototypiska exemplet 
förekommer i alternativa filmvärldar där djur, monster eller sagofigurer 
spelar viktiga roller:

(12) Medan arbetsmyran Z dansar med Bala i Antz, stöter  
 han ihop med en stor soldatmyra som tydligt visar sitt  
 missnöje. Detta får Bala att hota soldaten, vilket Z tycker  
 är en dålig idé och han leder Bala bort.
 Z: Are you crazy? This guy’s built like a pebble!
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På engelska är det inte ovanligt att säga om en stor, vältränad man att he’s 
built like a tank eller he’s built like a rock, och om Z i exempel (12), förmänskligad 
som han är, också gjort detta skulle tittarna knappt ha reagerat. Men 
eftersom han använder en miniatyrversion av en rock, nämligen en pebble 
’kisel-, klappersten’, som symbol för imponerande storlek och styrka, 
påminner han oss om att myror är mycket mindre än människor och att 
detta får dem att se saker och ting ur ett annat perspektiv.
 Modifierade uttryck förekommer ofta tillsammans med paronyma 
ordlekar. Medan paren pebble/tank eller pebble/rock är för olika för att kunna 
utgöra basen till en ordlek i exempel (12), kan paret hen/men göra det – och 
gör så i exempel (13):

(13) I Chicken Run försöker hönorna att flyga. Vid de första  
  försöken kraschlandar de allihop runt de chockade  
  råttorna Nick och Fetcher som precis kommit in på  
  hönsfarmen och håller på att bli mosade.
  Fetcher: It’s raining hen!

Denna anspelning på poplåten It’s raining men skiljer sig från originalet i 
endast ett fonem, men detta räcker för att göra den till en smart kommentar 
till händelserna. Att hen används utan plural-s, vilket normalt borde tillfogas 
om hönorna uppfattas som individer snarare än en substans eller ett ämne, 
gör språkleken som helhet mera komplex (ett grammatiskt element 
tillkommer), ordleken ”renare” (nyckelorden blir mer lika varandra) och 
samtidigt det ursprungliga uttrycket mera lättigenkännligt.

Främmande ord
Denna kategori liknar den förra i och med att ett förväntat element i en 
längre sekvens har bytts ut mot ett oväntat. Skillnaden är att det nya 
elementet är ett ord som uppfattas som tillhörande ett annat språk och 
att grundbetydelsen egentligen inte ändras. Det krävs inte heller att 
uttrycket som det främmande ordet infogas i är på något sätt fast och 
etablerat, även om det ändå oftast är fallet.
 Alla ord som användes på detta sätt i originalversionerna av filmerna 
i undersökningen kommer från franskan, spanskan och tyskan. Främmande 
ord som med viss regelbundenhet begagnas av en del engelsktalare för att 
de vill verka roliga eller sofistikerade (moi, oh là là), eller för att de vill tilltala 
någon enligt ett lands seder (señorita), räknades inte in här. Exempel (14) 
är ganska typiskt för dem som togs med i kategorin:

(14) I The Road to El Dorado har hjältarna spärrats in på den  
  grymme upptäcktsresande Cortés skepp. Tulio berättar  
  för Miguel om sin flyktplan, som innebär att de stjäl en  
  av de små roddbåtarna som finns ombord:
  […] Then we row back to Spain like there’s no mañana!
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Det engelska like there’s no tomorrow är nog lika etablerat som dess svenska 
motsvarighet som om det inte fanns någon morgondag, och det är nog bara den 
omständighet att den genomsnittliga engelsktalaren, speciellt i Amerika, 
är något mera förtrogen med spanskan än den genomsnittlige svensken 
som gör att en direkt överföring till svenska av språkleken som helhet och 
nyckelordet mañana i synnerhet kanske inte skulle fungera med exakt 
samma självklarhet i Sverige. I detta fall, liksom de flesta andra där 
främmande ord begagnats på ett lekfullt sätt, verkar dock en direkt 
överföring, eller vad som motsvarar strategierna I och II i diskussionen av 
ordleksöversättningen ovan, som ett frestande och acceptabelt val för 
översättaren.15

Nya ordbildningar
Hit räknas lexikala kreationer som betecknar nya och hittills okända fenomen 
- eller etablerade fenomen på ett nytt sätt. Viktigt är att de inte själva är 
etablerade i språket, inte ens i informella eller specialiserade sammanhang, 
utan att de kan antas vara skapade för enbart filmen eller, i de fall där filmens 
alternativa värld och/eller karaktärerna redan introducerats i andra 
sammanhang (som i Muppets in Space eller Space Jam), för just dessa. Gränsen 
mot de modifierade uttrycken kan i viss mån uppfattas som flytande, men 
i princip håller sig exemplen som tas upp här på ord- eller frasnivå, medan 
de modifierade uttrycken bygger på längre sekvenser.
 Exempel (15) innehåller vad jag räknar som två nya ordbildningar, 
fastän den första egentligen är på frasnivån:

(15) De små utomjordingarna i Space Jam har just förvandlat  
  sig till gigantiska, fasaväckande basketbollspelare.  
  Looney Tune-gänget är skräckslaget.
  Daffy:   These little pipsqueaks just turned into superstars!
  Porky:   They are m-m-m-monsters!
  Sylvester:  Suffering succotash! They’re ‘monstars’!

Kombinationen av suffering och succotash16 räknar jag som en nybildning 
även om den funnits länge som kännetecken för Sylvesters sätt att tala, 
men i princip ingen annanstans än just i Looney Tunes-sammanhang. Det 
är möjligt att den bygger på något mer etablerade utrop innehållande 
suffering, såsom suffering cats, som också uttrycker överraskning eller 

15  Problem uppstår givetvis om det främmande ordet i KS-texten kommer från  
 målspråket i översättningen.
16  Succotash i sig är ingen nybildning i engelskan; det betecknar en maträtt av  
 indianskt ursprung, gjord på kokt majs och bönor.
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irritation, men detta är inte klarlagt. Däremot innehåller suffering succotash 
otvetydigt en annan språkleksstrategi, nämligen en allitteration (se nedan).
 Vidare finns det i Sylvesters yttrande teleskopordet monstars, vars 
etymologi tydligt framgår ur de föregående talarnas bidrag till diskussionen 
och som kanske mera motsvarar förväntningarna på en typisk ny 
ordbildning. Eftersom definitionerna av ordlekar och nya ordbildningar 
inte utesluter varandra, fungerar monstars, i motsats till suffering succotash, 
också som paronym ordlek visavi både (super)stars och monsters. De flesta 
nya ordbildningarna gör inte det, men gränsfall förekommer, och den 
ovanliga konstruktionen i exempel (16) kanske kan räknas som ett sådant, 
eftersom det finns en sorts bas i form av det rätt så etablerade boy-meets-girl 
story. Samtidigt visar (16) att nya ordbildningar inte behöver vara korta:

 (16) I slutet av Antz sammanfattar Z händelserna i filmen: 
  There you have it: your average boy-meets-girl-boy-likes-girl- 
  boy-changes-underlying-social-order story.17

Lek med grammatiken
Detta är ännu en kategori med ganska få identifierade fall i källmaterialet. 
Den är också relativt vagt definierad, men ett krav för ett upptagande i 
den är att leken med grammatiken klart kan skiljas från andra 
språkleksstrategier – detta med tanke på att exempelvis välfungerade 
ordlekar ofta kräver en noggrann anpassning av hela meningar också i 
grammatiskt avseende, utan att det för den skull är grammatiken som är 
föremålet för själva leken. Som sagt får heller inga nya ordbildningar räknas 
in i denna kategori, för att undvika att vad som egentligen är samma 
språklek räknas två gånger.
 Exemplen som jag hittade är för det mesta ganska olika varandra, men 
tre stycken är baserade på såkallat ”pig latin”, dvs. ett ”hemligt” språk som 
liknar fikonspråket. Nr. (17) är från Monsters, Inc.:

(17) Mike och hans flickvän njuter av en middag på en fin  
  restaurang när Sulley stormar in med en väska i handen  
  och börjar viska om en förfärlig hemlighet till Mike.
  Sulley: Ooklay in the agbay!
  Mike: What?
  Sulley: Look in the bag!

17  Denna konstruktion bryter mot hur substantivfraser normalt byggs i engelskan  
 och innehåller således ett element av lek med grammatiken. Den följande  
 kategorin heter just lek med grammatiken, men den har gestaltats så att inga  
 nyordbildningar får ingå i den även om, och just för att, många av dessa tänjer  
 grammatikens regler.
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Orden i pig latin skiljer sig från nya ordbildningar såtillvida att de formas 
enligt fasta regler, inte betyder något nytt och är omedelbart förståeliga 
för talare av det ”språket”. Medan denna sorts lek i princip stannar på 
ordnivån, kan dock lek med grammatiken även äga rum på satsnivån, som 
i det följande exempel från Muppets from Space:

(18) Singer, ledaren för den hemliga myndighet som  
  kidnappat Gonzo, tror att Gonzo vet mer om en grupp  
  utomjordingar som har skickat mystiska meddelanden  
  till honom än han faktiskt gör.
  Singer: And they’re coming to Earth, aren’t they?
  Gonzo: Oh, I don’t know.
  Singer: How many of them are there?
  Gonzo: I don’t know.
  Singer: When will they be here? And don’t you dare tell me  
   that you don’t know!
  Gonzo: I know not?

En negation i form av I know not är inte längre grammatisk i engelskan och 
betecknas av Quirk m.fl. som ”archaic or facetiously archaic usage” (1985: 
122). Dess användning är således en lek med grammatiken.18

Meningar som slutar på oväntat vis
Detta är ytterligare en av de kategorier som inrättats som svar på ett antal 
exempel i materialet som intuitivt utgör språklekar utan att de passar in 
i någon av de mer etablerade kategorierna. Som namnet antyder handlar 
det om yttranden där publiken förleds att tro att de vet, åtminstone på ett 
ungefär, vilka ord som kommer att användas härnäst, bara för att bli 
överraskade av en oväntad avslutning som kanske är rena motsatsen till 
förväntningarna. Det är just denna av manusförfattaren väl förberedda 
överraskningseffekt som är avgörande, för naturligtvis händer det hela 
tiden att talare inte använder exakt de ord som lyssnarna hade väntat sig, 
eller att de kommer på andra tankar och avbryter sig själva osv. Detta 
räknar jag normalt inte som språklek. Skillnaden mellan denna sorts 
oväntat avslut och den mer lekfulla sorten bör bli tydlig i exempel (19):

(19) I början av The Adventures of Rocky and Bullwinkle berättar  
  en röst om händelserna i 1964 och avslutar detta med  
  att säga att The Rocky & Bullwinkle Show stoppades  

18  Detta är den uppenbart grammatiska aspekten av skämtet, som dock också bygger  
 på att Gonzo, i ren desperation får vi förmoda, väljer att tolka Singers hot don’t  
 tell me that you don’t know som om det syftade på formen snarare än innehållet i  
 nästa svar, vilket varje kompetent språkbrukare naturligtvis borde inse är  
 löjligt.
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  (”has been cancelled”) efter fem år i etern. Sedan  
  fortsätter berättaren med att beskriva den nuvarande  
  situationen, samtidigt som den illustreras med mot- 
  svarande bilder.
  A lot has changed in 35 years: Velcro has replaced the zipper.  
  Sneakers have lights on them. The Cold War is over. And the  
  Rocky & Bullwinkle Show (stigande intonation, följd av en  
  förväntansfull paus medan Rocky och Bullwinkle dansar  
  in i bilden på en scen) – is still cancelled! (Rocky och  
  Bullwinkle dras snabbt bort från scenen.)

Om man bortser från det absurda i att presentera träningsskor med 
inbyggda ljus och slutet av det kalla kriget som jämförbara utvecklingar, 
bygger humorn i denna sekvens på att allting, från de parallella 
berättarstrukturerna och listandet av förändringar till den stigande 
intonationen och den strategiskt placerade pausen, pekar på att The Rocky 
and Bullwinkle Show inte längre ligger i malpåse. Vad vi får istället är raka 
motsatsen, dvs. en bekräftelse att ingen förändring har skett i det för filmen 
viktigaste avseendet.
 Exempel (20) från Rugrats in Paris illustrerar det självklara faktum att 
en talare kan avsluta en annans yttrande på ett oväntat sätt (även om det 
hände bara undantagsvis i mitt material):

(20) Med avsikt att förmedla en helt felaktig bild av sig själv  
  till ett av barnens pappa, nämligen den av en kvinna  
  som älskar barn, säger Mme LaBouche att hon skulle  
  vilja ta sin assistent Kiras lilla dotter till nöjesparken.  
  Kira är förvånad och skeptisk.
  Kira:  But Madame, you never –
  LaBouche: – tire of taking care of your daughter.

Kira ville uppenbarligen invända någonting i stil med att LaBouche aldrig 
visat det minsta intresset för hennes barn, vilket tittarna också vet vid det 
här laget och som signaleras med både but och never, men hennes chef 
förekommer henne med en ren lögn. Den passar perfekt in i den mening 
som Kira börjat, vilket även det är något av en förutsättning för att sekvensen 
ska kunna räknas in i denna kategori.
 
Rim
Rim är nog den typ av språklek som de flesta icke-experter känner igen 
utan större eftertanke. De flesta barn börjar rimma ganska tidigt i livet 
och får snabbt en bra uppfattning om vad som är ett bra rim och vad som 
är ett mindre lyckat. Rim förknippas oftast med dikter, men förekommer 
också mycket i sånger och även i lexikala skapelser (julstrul), idiom (hängde 
och slängde/klängde/flängde, noll koll) och ordspråk (det som gömts i snö kommer 
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fram i tö). Enligt den i språkleksammanhang ovanligt tydliga definitionen 
rimmar två ord om den sista betonade vokalen och alla eventuellt 
efterföljande ljud är identiska. Stavning har i princip inget med saken att 
göra, men i språk där det finns tydliga regler för hur ett visst uttal ska 
återges i skrift brukar den rimmande delen av två ord också stavas på 
samma sätt. På engelska har vi dock äkta rim mellan exempelvis new, shoe, 
loo och true, trots stavningsskillnaderna.19

 I enlighet med vad som kunde förväntas av materialet i undersökningen 
hittades de flesta av de många rimmen i sångerna, så att det är filmerna 
som innehåller mycket sånger som innehåller flest rim, med Anastasia 
nästan i en klass för sig. Andra rim förekommer i besläktade textformer 
såsom dikter, formler och slogans, men förvånansvärt många finns också 
i någorlunda normal konversation.
 Medan ordinära rim knappast behöver illustreras här, visar exempel 
(21) och (22), från sånger i Anastasia respektive Monsters, Inc, hur ord som 
normalt inte rimmar kan förmås att göra det om betoningen eller t.o.m. 
det fonemiska uttalet ändras på ett visst sätt:

(21) It’s one, two, three – and suddenly […]

(22) I slutet av filmen uppför de anställda på företaget  
  Monsters, Inc en musikal som bygger på filmens  
  händelser, som nästan kastade hela staden Monstropolis  
  i kaos. Mike sjunger:
  What in heaven’s name will become of us
  We who are living in Monstropolus?

Suddenly har normalt betoningen på första stavelsen, men den har flyttats 
till tredje i exempel (21), så att ordet nu rimmar med three. I (22) har de 
inblandade i musikalen gått ett steg längre i förvanskningen av ett ords 
uttal för att tvinga fram ett rim, uppenbarligen i tron att ju fler rim desto 
bättre. Detta är nog menat att tolkas som ett av flera tecken på både de 
ansvarigas entusiasm och deras amatörmässighet.

19  Om så önskas kan rim indelas i underkategorier, t.ex. manliga och kvinnliga rim.  
 Vid de förstnämnda ligger den sista betonade vokalen i ordens sista stavelse, som  
 i just new, shoe osv.; vid de sistnämnda följer en obetonad stavelse, som i rätta –  
 tvätta eller klocka – flocka. Detta sista par representerar dessutom såkallat rime  
 riche, i och med att det finns ljud innan sista betonade vokalen som också är  
 identiska, i detta fall /l/-ljudet. I mitt material är manliga rim mycket vanligare  
 än kvinnliga, vilket förklaras av att enstaviga ord är talrikare i engelskan än  
 flerstaviga. Rime riche förekommer ännu mera sällan.
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Halvrim
Förhållandet mellan halvrim och rim kan jämföras med det mellan 
paronyma ordlekar å ena sidan och homonyma eller homofona å andra: 
kategorierna delar vissa gemensamma principer och kan därför anses vara 
i grunden samma sak, alltmedan graden av formell överlappning mellan 
nyckelorden varierar. Det som jag kallar för halvrim här är således likt rim 
såtillvida att två ord som delar fonologiska egenskaper används på ett 
sådant sätt att särskilda stilistiska effekter skapas utan att den semantiska 
innebörden utnyttjas så som det skulle göras i en ordlek. Skillnaden är att 
halvrim inte fullt ut uppfyller den snäva definitionen av rim, dvs. fonologisk 
identitet mellan två ord fr.o.m. den sista betonade vokalen.
 Lika lite som det ansågs tillbörligt att ange exakta gränser för hur olika 
nyckelorden i paronyma ordlekar får vara, är det möjligt att ange minimikrav 
för halvrim. Självklart blir halvrimmet robustare och mera effektfullt ju 
fler fonem de inblandade orden delar, men det ställs här inga särskilda 
krav på graden av identitet, vare sig när det gäller vokaler, ändelser eller 
orden som helhet. Det enda kravet är att två ord tydligen måste vara menade 
att ”halvrimma” i ett visst sammanhang. Därutöver innebär den nödvändiga 
avgränsningen mot nästföljande kategori, nämligen allitteration, att 
halvrimmande lexikala enheter uppvisar likheter på andra ställen än 
(enbart) helt i början. Med andra ord kan halvrimmande ord ha en identisk 
början, men om början är allt som två ord har gemensamt räknas de som 
allittererande istället (under förutsättning att de står tillräckligt nära 
varandra i texten; se nedan).
 Liksom rim återfinns många halvrim i sånger, dikter och liknande 
miljöer, även om denna andel är högre för rim. Exempel (23) visar hur en 
del sånger även förlitar sig på halvrim istället för äkta rim samtidigt som 
effekten nästan är densamma:

(23) En sång om ”Chuckie Chan” i Rugrats in Paris visar,  
  tillsammans med de åtföljande bilderna, hur lille  
  Chuckie, som ofta saknar självsäkerhet, drömmer om  
  att bli en kampsportshjälte:
  If you’ve been chased around
  By a kung-fu-chopping clown
  He’ll come slidin’ to the rescue
  And if your rickshaw’s been attacked
  By a samurai pack
  He’ll break up the party
  If he’s not on the potty
  You don’t have to worry
  He’s got fists of fury
  […]
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Det krävs ingen diskussion av de fonologiska detaljerna för att se att det 
är paren around – clown, attacked – pack, party – potty och worry – fury som 
fungerar som halvrim i sången. Ibland är det vokalerna som är lika eller 
likartade, ibland konsonanterna, ibland båda. Likheten till rim kan också 
vara mer eller mindre utpräglad. Detta, för att föregripa något, gör också 
att halvrim ibland översätts till äkta rim, eller tvärtom.
 Trots den något slarviga beskrivningen i början av detta avsnitt, behöver 
halvrim inte enbart förekomma mellan ord; de kan, på samma sätt som 
rim, också finnas inom ord, inklusive nya ordbildningar som den i exempel 
(24):

(24) I Scooby-Doo välkomnar ägaren av semester- och nöjesön  
  Spooky Island gruppen av spökjägare som han bjudit  
  in och föreslår ett program för kvällen:
  Maybe we can celebrate later by having a little spookabalooza.

Spookabalooza är menat att beteckna en sorts fest med ett spök- och 
monstertema. Upprepningen av vokalerna /u:/ och /ə/ räcker för att 
nybildningen också ska räknas som halvrim, även om alla konsonanterna 
är olika.

Allitteration
På samma sätt som för en del andra språklekskategorier finns det delvis 
olika uppfattningar om vad som täcks av kategorins namn, och vad som 
inte gör det.  Av praktiska skäl, inte minst för att begränsa antalet tveksamma 
exempel, är min definition i undersökningen förhållandevis snäv: 
allitteration föreligger när två ord som följer direkt eller kort efter varandra 
i en text börjar med samma fonem (och, som alltid, när detta kan antas 
vara ett medvetet grepp av talaren eller textförfattaren snarare än en 
tillfällighet). Jag räknar således inte in ljud som upprepas inom ord (förutom 
i början av lederna i sammansatta nyord), vilket många gör (i princip med 
rätta), men skiljer å andra sidan inte mellan vokaler och konsonanter i 
början av ord (i motsats till dem som uppfattar allitteration som alltid 
baserad på konsonanter). Som i fallet med rimmen och halvrimmen spelar 
stavningen i princip ingen roll för identifieringen av allitteration.
 Liksom rim och, i viss mån, halvrim, förekommer allitteration med 
viss frekvens där språklekar i allmänhet brukar förekomma, t.ex. i poesi, 
reklam, slogans, produktnamn eller idiom. Barn verkar uppskatta 
allitteration redan i unga år, om än kanske inte lika mycket som rim. I mitt 
material dyker allitteration upp i olika kontexter men, i motsats till rim 
och halvrim, inte speciellt ofta i sånger. Med tanke på att det är ganska 
naturligt, på gränsen till oundvikligt, att två eller fler ord i närheten av 

e
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varandra ibland börjar med samma ljud, är det inte förvånande att det 
också finns en del tveksamma fall. Oavsett status är det oftast bara två 
lexem som allittererar, som i den nybildade sammansättningen i exempel 
(25), men ibland fler, som i uppräkningen i (26):

(25) I Monsters, Inc har Sulleys framgång lett till att han  
  avbildats på omslaget av en affärstidskrift, där han  
  betecknas som:
  GIGGLE GURU

(26) I Scooby-Doo försöker Fred att lugna Scooby, som hävdar  
  att han sett ett monster:
  How many times do I have to tell you? There are no such things  
  as ghouls, ghosts, goblins or monsters.

Upprepning
Visserligen innehåller rim, halvrim och allitteration alla någon form av 
upprepning av lingvistiska element, men denna kategori handlar om 
upprepningen av något större enheter än enstaka fonem eller stavelser, 
nämligen ord eller t.o.m. sekvenser av ord. Naturligtvis räknas här inte 
sådana upprepningar som språklekar som bara ska ge särskilt eftertryck 
till något (exempelvis när någon säger Nej, nej, nej, nej, nej istället för ett 
enkelt nej) eller som har sin förklaring i ett tvekande eller ett talfel. Inte 
heller listor, uppräkningar, jämförelser och dylikt är vanligtvis lekfulla till 
sin natur, även om de kan innehålla en del repetition.
 Ett sätt att underlätta skiljandet mellan vanliga, icke-lekfulla 
upprepningar från den mer lekfulla sorten i denna undersökning var att 
införa det visserligen godtyckliga kravet att nyckelorden måste förekomma 
minst tre gånger i varandras närhet snarare än bara två. Däremot behöver 
det inte vara exakt samma grammatiska form som upprepas: böjnings- eller 
avledningsändelser står normalt inte i vägen för att tre eller fler uppenbart 
besläktade ord kort efter varandra kan räknas som språklek om de för 
övrigt uppfyller kravet på lekfullhet. Exempel (27) illustrerar detta:

(27) I The Iron Giant förklarar Hogarth varför hans mor  
  flyttade upp honom en skolklass mot hans vilja och vad  
  följden har blivit:
  (imiterande sin mor) “Uh-uh, you don’t have a challenge.  
  You need a challenge.” – So, now I’m challenged all right. I’m  
  challenged to hold on to my lunch money because of all the big  
  mooses who wanna pound me […]
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I denna sekvens förekommer både substantivet challenge och verbparticipet 
challenged två gånger var, men tillsammans blir det fyra fall av ord baserade 
på roten challenge. Ett sådant mönster är relativt ovanligt i normalt tal, även 
om yttrandet i sig kanske inte är orealistiskt. Det bör sägas att scenen ska 
vara rolig, inte så mycket på grund av vad som sägs utan hur det sägs: med 
en hög röst i ett högt tempo, vilket förklaras av talarens överdrivna 
koffeinkonsumtion. Detta förstärker intrycket att upprepningarna är 
menade att vara lekfulla från manusförfattarens sida.20

 Exempel (28) innehåller ett extremt fall av lekfull upprepning. 
Sekvensen är baserad på en känd barnsång där nyckeltermen Muffin Man 
också upprepas en del, och redan det i sig kan anses vara en sorts språklek, 
på samma sätt som allitterationen i Muffin Man. Det som är avgörande här 
är dock att den envetna upprepningen känns forcerad, och därmed lekfull, 
i den talade konversationen (eller förhöret, för att vara exakt) i Shrek.

(28) Lord Farquaard tvingar Pepparkaksgubben till slut att  
  avslöja identiteten på den person som gömmer alla  
  sagofigurerna.
  Pepparkaksgubbe:  OK, I’ll tell you. Do you know the Muffin  
     Man?
  Lord Farquaard:  The Muffin Man?
  Pepparkaksgubbe:  The Muffin Man.
  Lord Farquaard:  Yes, I know the Muffin Man. Who lives  
     on Drury Lane?
  Pepparkaksgubbe:  Well, she’s married to the Muffin Man.
  Lord Farquaard:  The Muffin Man?
  Pepparkaksgubbe:  The Muffin Man!
  Lord Farquaard:  She’s married to the Muffin Man …

Okategoriserade språklekar
Som antytts ovan finns det ett antal sekvenser i filmernas dialoger som 
intuitivt måste räknas som språklekar, men som antingen är komplexa 
och svåra att beskriva eller är för få av samma sort för att göra skäl för en 
egen kategori. Här ingår bl.a. lek med uttalet eller med oklara referenter 
av exempelvis pronomen.

20  För tydlighetens skull bör påpekas att eftersom tre förekomster av samma eller
liknande enheter är minimikravet för denna kategori, räknas detta som en 
upprepning. Fyra förekomster som i exempel (27) räknas således som två 
upprepningar, fem som tre, osv. (fast inom en och samma språklek naturligtvis). 
Antalet upprepningar räknas därmed i princip på samma sätt som antalet rim, 
halvrim och allitterationer, bortsett från att det för de tre sistnämnda kategorierna 
räcker med två rimmande, halvrimmande eller allitererande enheter för att få 
till en representant för kategorin, tre för två, osv.
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Andra typer av språklekar i källspråksmaterialet
I KS-texterna hittades sammanlagt 630 entydiga och 30 mer tveksamma 
användanden av språkleksstrategier som inte kan räknas som ordlekar. 
Dessa är fördelade över ett något mindre antal enskilda språklekar, eftersom 
ju exempelvis tre ord som rimmar räknas som två användanden av strategin 
rim, men bara som en språklek. De tveksamma exemplen är nästan 
uteslutande rim, halvrim och allitterationer där det är oklart huruvida de 
skapats medvetet. Det är ingen tillfällighet att det är just dessa typer av 
ljudeffekter som ibland har en tveksam status, eftersom de också brukar 
förekomma slumpmässigt i vanligt, icke-lekfullt språkbruk.
 Tabell 8 ger en översikt över siffrorna för de mindre tveksamma fallen. 
Kategorierna listas där i samma ordning som de presenterades i föregående 
avsnitt.

Tabell 8. Användandet av andra språkleksstrategier i KS-materialet.

Strategi   Antal Strategi   Antal

Lek med metaforer osv. 51 Rim 213

Modifierade uttryck 60 Halvrim 39

Främmande ord 11 Allitteration 65

Nya ordbildningar 102 Upprepning 35

Lek med grammatiken 13 Okategoriserade 21

Meningar som slutar osv. 20 Totalt 630

Som synes är rim den klart dominerande kategorin bland icke-ordlekarna. 
De har dock en ganska begränsad användning i vanlig konversation utan 
återfinns framförallt i sånger, dikter och liknande kontexter. Även halvrim 
förekommer mest i denna typ av miljö, men de är mycket färre överlag. 
Bortsett från rimmen är det de nya ordbildningarna som är vanligast, 
vilket kanske är något av en överraskning. Många av dessa fungerar dock 
samtidigt som paronyma ordlekar och är dessutom inte alltid så 
märkvärdiga som monstars i exempel (15). Alliteration, modifierade uttryck 
samt lek med metaforer, liknelser, idiom och andra bildliga uttryck är, i 
den ordningen, också rätt så vanliga, medan meningar som slutar på 
oväntat vis, lek med grammatiken och främmande ord förblir mer udda 
kategorier.
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Översättning av de andra typerna av språklekar
Det totala antalet oberoende översättningslösningar för de entydiga 
språklekar som inte är av ordlekskaraktär i denna undersökning uppgår 
till 2996, eller något mindre än 4,8 per exempel i genomsnitt. Det absoluta 
antalet är alltså högre än det för ordlekarna, eftersom det sammanlagt 
finns färre ordlekar i källmaterialet än andra typer av språklekar. Att antalet 
översättningar per exempel ändå blir mindre än de 5,4 för ordlekarna 
beror främst på de talrika rimmen, som ofta förekommer i filmer med 
relativt få MS-versioner i undersökningen (framförallt Anastasia), vilket 
drar ner snittet för gruppen som helhet.
 Mera intressant är naturligtvis vad som hänt med språklekarna i 
översättningen. Tabell 9 ger en sammanfattning i form av både absoluta 
tal (#) och procent (%). Notera att de tveksamma KS-språklekarna inte tagits 
med i beräkningen här, och inte heller de 32 dubbningslösningar (12 tyska, 
20 svenska) som inte gick att förstå med säkerhet.

Tabell 9. Översikt över MS-lösningarna för alla entydiga språklekar som inte är 
ordlekar (absoluta tal och procenttal).

MS-
språk-
lek?

tysk 
dubbning

svensk 
dubbning

tyska
texter

svenska 
texter

norska 
texter

danska 
texter

svenska 
TV-
texter

Totalt/
Genoms.21

# % # % # % # % # % # % # % # %

ja 393 63,6 394 64,6 171 51,5 280 53,6 199 49,9 216 51,3 24 38,7 1677 53,3

? 46 7,4 40 6,6 29 8,7 42 8,0 27 6,8 36 8,6 6 9,7 226 8,0

nej 179 29,0 176 28,9 132 39,8 200 38,3 173 43,4 169 40,1 32 51,6 1061 38,7

Totalt 618 100,0 610 100,1 332 100,0 522 99,9 399 100,1 421 100,0 62 100,0 2964 100,0

De viktigaste tendenser som kan läsas ur tabellen är följande:

-  Överlag, dvs. för alla översättningstyper tillsammans, är genom- 
 snittssiffrorna för ordlekar och andra typer av språklekar klart  
 jämförbara (se även Tabell 6). Översättningarna av båda grupperna  
 innehåller i drygt hälften av fallen någon typ av språklek själva, medan  
 de i knappt 40 % av fallen inte gör det. Mellanskillnaden är de tveksamma  
 MS-lösningarna. Det verkar alltså, vilket kanske är något överraskande  
 med tanke på ordlekarnas särskilt dåliga rykte i översättnings- 
 sammanhang, att behandlingen av språklekar i allmänhet är ganska  
 lika.

21  Om den ojämna fördelningen mellan översättningstyperna tas med i beräkningen
blir de viktade genomsnitten följande: ja-lösningar 56,6% , ? 7,6, samt nej 35,8. 
Jämfört med de oviktade genomsnitten i tabellen förstärks på detta sätt positionen 
för de MS-lösningar som klart innehåller språklekar.
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-  I motsats till situationen för ordlekarna verkar det dock finnas en  
 klarare skillnad mellan dubbning och textning här: t.o.m. den högsta  
 ja-siffran för en textversion, nämligen den för de svenska DVD-texterna,  
 ligger med 53,6 % hela tio procentenheter under den lägsta siffran för  
 en dubbningsversion, dvs. den tyska med 63,6 %. Detta kan till stor del  
 förklaras med rimmen: de flesta av dessa brukar översättas till MS-rim  
 eller -halvrim, men eftersom ett flertal av de textade versionerna av  
 sångerna där rimmen främst förekommer (speciellt de i Anastasia) inte  
 var självständiga översättningar utan direkt baserade på dubbningen  
 till samma språk, ignorerades dessa i sammanställningen av  
 översättningsresultaten. Hade alla textversioner varit oberoende och  
 innehållit ett genomsnittligt antal av MS-språklekar hade glappet  
 mellan dubbnings- och textningssiffrorna minskat.22

-  Inom gruppen textversioner är skillnaderna mycket små (om man  
 bortser från de svenska TV-texterna som, antagligen pga. det faktum  
 att de är klart underrepresenterade i undersökningen, tenderar till att  
 avvika från den allmänna trenden på ett eller annat sätt). T.o.m. de  
 tyska undertexterna ligger här nära genomsnittet för textningssiffrorna,  
 vilket de inte gjorde i samband med ordlekarna. Hur detta kan komma  
 sig kan jag inte förklara på annat sätt än att det kan vara en  
 tillfällighet.

De tveksamma KS-språklekarna, som alltså inte är representerade i 
Tabellerna 8 och 9, har i de allra flesta fallen inte gett upphov till någon 
översättningslösning som själv innehåller språklekar.
 Det kan vara på sin plats att påminna sig att variationen när det gäller 
definitioner och kännetecken är mycket stor inom gruppen av språklekar 
som inte är ordlekar. Medan vissa kategorier uppenbarligen är besläktade 
med varandra, såsom rim, halvrim och allitterationer, finns det stora 
skillnader mellan andra. Detta kan förväntas få ett mer eller mindre stort 
genomslag i översättningslösningarna för de olika typerna av språklekar, 
och Tabell 10 ger en antydan om att så faktiskt är fallet. I den är språkleks-
kategorierna listade enligt storleken på procenttalen för ja-lösningarna. 
Notera att nej-siffrorna inte stiger med samma regelbundenhet som 
ja-siffrorna faller, eftersom andelen tveksamma MS-lösningar varierar 

22  Dubbningen har också något högre ja-siffror än textningen i samband med andra
typer av språklekar, men den enda kategori förutom rimmen där det finns en 
mycket tydlig skillnad är upprepningarna: dubbningen, som i princip innehåller 
lika mycket textmaterial som originaldialogerna, verkar här ha bättre 
förutsättningar än textning, som ofta innebär en komprimering av textmassan, 
att överföra upprepningar på ett sådant sätt att en lekfull nivå upprätthålls. 
Betydelsen av denna omständighet för helhetsbilden är dock begränsad, eftersom 
det totala antalet upprepningar inte är så stort, speciellt jämfört med rimmen (jfr 
Tabell 8).
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mellan kategorierna (från 0 till nästan 17 %). Som synes har jag valt att 
skilja mellan manliga och kvinnliga rim (se ovan) i tabellen, eftersom 
siffrorna skiljer sig något för dessa underkategorier. 

Tabell 10. Översikt över MS-lösningarna relaterade till KS-språklekskategorierna 
(procenttal). 
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ja 84,5 73,8 71,1 64,8 60,1 60,0 54,3 53,5 45,8 45,5 44,0 38,7 58,0

? 11,7 15,0 13,5 8,0 2,6 0,0 14,1 9,5 10,4 16,7 3,8 3,6 9,1

nej 3,9 11,2 15,4 27,2 37,4 40,0 31,6 37,0 43,8 37,9 52,2 57,7 32,9

Totalt 100,1 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0

För de flesta kategorierna är det översättningsstrategin att mer eller mindre 
direkt överföra KS-formuleringarna till målspråket som oftast lett till ett 
bevarande eller återskapande av språkleken. Om man bortser från de 
tveksamma MS-lösningarna, har denna enkla och framgångsrika strategi, 
eller vad som kallats strategi II i diskussionen av ordleksöversättningarna, 
använts i över 80 % av meningarna som slutar på oväntat vis. Denna 
omständighet ger nämnda kategori topplaceringen i Tabell 10. I princip 
gäller samma förklaring för den höga ja-siffran för de okategoriserade 
fallen (över 70 % användning av strategi II bland de entydiga MS-lösningarna) 
och för lekarna med metaforer, liknelser, idiom och andra bildliga uttryck 
(över 60 %). Dessa tre kategorier är följaktligen också de som t.o.m. slår de 
horisontella polysema ordlekarna, dvs. den typen av ordlek som oftast 
översattes till MS-språklekar.
 Rim, å andra sidan, har sällan kunnat överföras direkt mellan språken, 
men har inte desto mindre relativt höga ja-procenttal. Antagligen har 
miljöerna i vilka rimmen främst förekommer en stor roll i sammanhanget, 
eftersom de fungerar som en signal till översättaren att det kan vara 
lämpligt att översätta rim med rim. I mer än 50 % av fallen har översättarna 
blivit kreativa och antingen skapat ett nytt rim eller halvrim från scratch 
(alltså vad som skulle motsvara strategierna IV och V i ordlekssammanhang). 
Att de förhållandevis få kvinnliga rimmen översatts ännu lite oftare till 
MS-rim eller ibland -halvrim än de manliga, även om de kvinnliga oftare 
förekommer i vanlig dialog, kan ha att göra med att de är mer iögonfallande 
(eller bör det vara ”iöronfallande”?) och, framförallt, att de emellanåt kan 

23  De viktade genomsnitten blir desamma som de som presenterades i fotnoten till  
 Tabell 9.
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kopieras eller överföras direkt (strategier I och II) när de bygger på 
exempelvis ”internationella” lånord från latinet eller grekiskan.
 Halvrim och allitterationer återfinns i slutet av tabellen, antagligen 
för att de liksom rim normalt inte kan överföras direkt, samtidigt som de 
inte är lika karaktäristiska för sånger och därmed kanske missas oftare 
och/eller inte bedöms vara värda en särskild kreativ insats från översättarens 
sida. Tillsammans med de främmande orden och leken med grammatiken 
översätts halvrim och allitterationer därför oftast med vad som kallades 
strategi VII tidigare, dvs. en direkt överföring som innebär en förlust av 
språkleken. Därmed inte sagt att dessa språklekskategorier aldrig översätts 
på ett kreativt sätt. Särskilt anmärkningsvärt är kanske att halvrimmen 
oftare översätts till MS-rim, även om de bör vara svårare att skapa, än till 
MS-halvrim.
 De kategorier av språklekar, förutom de kvinnliga rimmen, där 
KS-material oftast överförts direkt till måltexten (strategi I) är, föga 
förvånande med facit i hand, de nya ordbildningarna och de främmande 
orden. I en del sådana fall är denna skenbart ”lata” lösning inte bara 
försvarbar utan rentav den bästa. Det som kan anses vara den motsatta 
strategin, dvs. ett fullständigt utelämnande av KS-sekvensen i översättningen 
(strategi VIII), förekommer i varierande grad och drabbar särskilt språklekar 
i skriven form.
 Sammanfattningsvis kan konstateras att de olika typerna av språklekar 
utsatts för olika översättningsstrategier i högst varierande grad. I allmänhet 
dominerar även här de direkta översättningarna, antingen med (strategi 
II) eller utan (strategi VII) bevarande eller återskapande av språkleken i 
måltexten. De mest kreativa lösningarna, eller vad som motsvarade 
strategierna IV-VI ovan, användes något oftare för de andra typerna av 
språklekar än för ordlekarna, och betydligt oftare för rimmen. Vissa andra 
kategorier, däribland främst upprepningarna och de främmande orden, 
framkallade av förklarliga skäl knappt någon kreativitet alls bland 
översättarna.

Fler resultat
För att runda av undersökningen har jag tittat på ett antal olika faktorer 
som antingen bara behandlats i förbigående än så länge eller där hela 
bilden ännu inte varit tydlig. Jag sammanfattar här de viktigaste 
punkterna:

-  Sånger å ena sidan och skriven text å andra hör till undantagen i filmers  
 originalversion, åtminstone om man jämför med den vanligtvis mycket  
 större mängden talad dialog. De utgör också särskilda utmaningar ur  
 översättningssynpunkt. Men när det gäller språklekar har de ändå  
 behandlats ganska olika: i sånger har språklekarna bevarats eller  
 återskapats i ungefär lika stor utsträckning och på samma sätt som i  
 andra kontexter: främmande ord kopieras, allitteration går förlorad,  
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 upprepningar överförs i direkta översättningar, osv. Det är egentligen  
 bara en MS-version som sticker ut, nämligen de norska undertexterna  
 av Rugrats in Paris, där översättaren konsekvent återgett innehållet i  
 sångerna (och dikterna) utan försök att återskapa de talrika rimmen  
 och halvrimmen.

-  Jag har inte mätt omfattningen av skrivet material i originalversionerna
som helhet, men har naturligtvis räknat språkleksstrategier. 40 gånger 
har en sådan strategi begagnats i skrift, fördelade på 27 skilda språklekar. 
Skillnaden mellan siffrorna beror främst på tio stycken nya 
ordbildningar, varav tre samtidigt innehåller en allitteration (som den 
i exempel (25) ovan) och sju en ordlek (som den i exempel (26), som 
dock inte var en skriven ordbildning). Det är samtidigt bara dessa tre 
typer av språklekar, alltså nyord, alliterationer och ordlekar, som 
överhuvudtaget förekommer i skriven form i KS-materialet.

- Det är i bara c:a tio procent av fallen som MS-versionen klart innehåller
en språklek som ska motsvara det skrivna originalet. I ytterligare ett 
antal fall är resultatet tvetydigt eftersom det förblir oklart huruvida 
en direkt överföring egentligen var menad som språklek. I över 80 % 
av fallen har de skrivna språklekarna gått förlorade, varav de allra 
flesta genom ett fullständigt utelämnande av sekvensen i fråga. Oftast 
har alla översättare ignorerat samma språklek, men det händer också 
att en, två eller t.o.m. tre utav de vanligtvis fem eller sex översättningar 
som analyserats innehåller något försök till MS-språklek och de andra 
inte. Det finns ett antal förklaringar till varför skrivna språklekar inte 
klarat sig bättre överlag: a) många är svåra att upptäcka24; b) andra 
dyker upp samtidigt som en dialog pågår som har prioritet vid 
översättning; c) ytterligare andra visas medan en mindre paus görs i 
talet, men denna paus är så kort att den inte ens motsvarar den 
minimala exponeringstiden för en undertext; d) ett visst antal, slutligen, 
kan mycket väl ha blivit upptäckta och kunde ha översatts i princip, 
men bedömdes kanske inte vara värda besväret av översättaren. Allt 
detta tillsammans gör att skrivna språklekar för det mesta blir 
förbehållna andra- eller tredjegångstittare som dessutom är duktiga 
på källspråket.

-  När det gäller kompensation var en omfattande jakt på detta fenomen
i 99 MS-versioner uteslutet. Det noterades dock enstaka MS-språklekar 
där det inte fanns några KS-motsvarigheter i närheten, vilket bekräftar 
att dubbare och textare kan införa sådana element om de vill och är 
förmögna till det, samtidigt som de oftast inte gör det ändå. I tre 

24  T.ex. några stycken som finns kring Tony’s Grossery i Monsters, Inc (se exempel  
 (6), som även det är lätt att missa).
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procent av fallen hittades också MS-språklekar inom en tidsram på 
±10 sekunder från originalspråkleken utan att KS- och MS-språklek 
sammanföll exakt. Detta låter inte så mycket men motsvarar ändå 
över hundra fall. Förvånansvärt nog förekommer dock de flesta av 
dessa förskjutna MS-språklekar inte i samband med en förlust av den 
ursprungliga språkleken, utan som en sorts bonus. Det kan också 
noteras att en knapp tredjedel av de extra-språklekarna återfinns i 
närheten av manliga rim, främst i sånger. Några översättare kan ha 
blivit inspirerade av KS-rimmen att införa ytterligare rim i 
MS-versionen.

-  När det gäller ett möjligt samband mellan de enskilda filmerna i sig
och översättningen av språklekarna i dem finns inget entydigt att 
rapportera. De variationer som finns är ganska små och verkar 
slumpmässiga.

-  När alla språklekskategorier och alla översättningstyper läggs ihop,
får vi MS-språklekar i c:a 60 % av dubbningslösningarna och c:a 50 % 
av textningslösningarna. Detta verkar som en betydande skillnad, men 
om man bortser från de relativt få exempel av upprepningar, vilka 
verkligen bevarats i långt större utsträckning i dubbningen än i 
textningen, kan en stor del av skillnaden mellan översättningsformerna 
förklaras med rimmen och de textade sångversioner som exkluderades 
p.g.a. att de i princip var kopior av dubbningsversioner på samma 
språk (se ovan). Det som sedan återstår räcker knappast för att hävda 
att endera översättningsform, eller något av målspråken för den delen, 
skulle på något sätt ha inneburit bättre förutsättningar i översättningen  
av engelska språklekar på film.

-  Dubbning som översättningsform visade sig ha en särskild svaghet: i
samband med 35 dubbade översättningslösningar gick det inte med 
säkerhet att avgöra vad som egentligen sades. Detta kan bero på 
bristfällig ljudinspelning, dåligt uttal, för hög musik i bakgrunden, 
eller något annat, men faktum kvarstår att ett inte obetydligt antal 
MS-sekvenser inte kunde tolkas trots upprepade och allvarliga försök 
att ändra på detta. Dessa fall har hittills lämnats utanför alla tabeller 
och analyser, även om de i praktiken innebär en förlust av språklekar. 
Det bör dock påpekas att svårtolkade sekvenser inte är oundvikliga 
och därmed inte behöver tala till dubbningens nackdel rent generellt. 
Dessutom är det så att även originaldialogerna ibland kan vara mycket 
svåra att förstå rent akustiskt, t.o.m. för infödda talare, och att också 
dubbningens konkurrent, textningen, kan drabbas av missöden i form 
av allt från stavfel till fullständigt bortfall, även om detta värsta scenario 
kanske främst drabbar TV och bio snarare än DVD och video.



156

-  Ett av de viktigaste resultaten, och en av de viktigaste insikterna, är
nog ändå följande: det är inte filmens karaktär, målspråket eller 
översättningssättet i sig som är avgörande för hur språklekar behandlas 
i filmöversättning, utan den individuella översättaren eller det speciella 
team som står bakom MS-versionen. Detta blir tydligt om man jämför 
resultaten för varje enskild film och varje enskild översättning av 
denna film. Det är nämligen mer regel än undantag att det är tio, 
femton eller fler procentenheters skillnad mellan den högsta ja-siffran 
och den lägsta för översättningar av en och samma film. Låt oss 
godtyckligt välja den film med de flesta översättningarna i 
undersökningen, nämligen Inspector Gadget: bara dubbningsresultaten 
visar att de allmänna sammanställningarna i tabellerna bara berättar 
halva sanningen. Det är nämligen så att den tyska dubbningen har 
MS-språklekar i 68 % av översättningslösningarna medan motsvarande 
siffra för de svenska bara är 50 %. Ja-siffrona för textningsversionerna 
räcker från ynka 29 % för de tyska texterna till 57 % för de danska. På 
liknande sätt ser det ut för de flesta andra filmerna, men då kan det 
vara den tyska dubbningen och den danska textningen som ligger 
klart under genomsnittet. Det är alltså framförallt översättarnas 
individuella prestation som påverkar resultaten, och den kan vara 
avhängig av en mängd olika faktorer såsom kompetens, erfarenhet, 
motivation, tillgång till hjälpmedel, tid till förfogande, dagsform och 
en del andra omständigheter som alla är lika omöjliga att mäta i en 
undersökning som denna. För att vara exakt är det de nämnda, 
översättar-relaterade faktorerna i kombination med KS-språklekarnas 
karaktär (homonym eller polysem ordlek, rim eller allitteration, 
främmande ord eller nyord?) som tillsammans avgör hur rik eller fattig 
en målspråksversion är på språklekar.
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