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Inledning

Detta nummer av Litteratur och språk är huvudsakligen ägnat åt det förflutna, 
människors berättande, åt minnet, den bild människor gör sig av det 
förgångna, men också av det artificiella i ett samtida perspektiv.

Ingela Pehrson Berger inleder blicken bakåt när hon behandlar Carl 
von Linnés Tal, om Märkwärdigheter uti insecterne. Hon undersöker genom en 
kombination av idéhistorisk belysning och retorisk analys fyra teman i 
talet, nämligen hur Linné ger uttryck för en fysikoteologisk förundran i 
synen på insekterna, hur han presenterar den entomologiska forskningen 
och uppmanar till en nyfikenhetsforskning, hur han verkar för folkupp-
lysning genom att avskaffa vanföreställningar om insekter, samt hur han 
med humoristisk antropomorfism berättar om insekters beteenden.

Magnus Janssons bidrag, Sträckläsning, är ett projekt som vill under-
söka om – och i så fall hur – svenska poeter under 1900-talet har använt 
flyttfåglar som motiv. Utgångspunkten är Fredrik Bööks studie ”Flyttfåg-
larna” från 1913. Utifrån den läser sig Jansson fram genom det ena lyriska 
författarskapet efter det andra. Han genomkorsar dem som en fågelskådare 
på jakt efter att göra observationer, som sedan förs in på registerkort. 
Projektet är därför också en utforskning av en läsarpraktik inspirerad av 
ekokritiken. Frågor som läsaren ställs inför är: Vad är ett motiv? Vad är en 
observation i dikten jämfört med en observation i ”verkligheten”? 

Thorsten Päplow tar sig an Norbert Scheuers roman Überm Rauschen 
och undersöker vilken betydelse stensimpan har för den manliga huvud-
personens misslyckanden både på det personliga och på det yrkesmässiga 
planet. Päplow visar i sin analys hur Scheuers stensimpelika berättande 
– med familjeliv i efterkrigstidens Tyskland som bakgrund – framstår som 
en skildring av ett existentiellt fiasko.

I sin essä om Goethes självbiografiska skrivande ägnar sig Ingemar 
Haag åt Dichtung und Wahrheit, diktarens monumentala bidrag till den 
självbiografiska genren under 1800-talets första hälft. Haag visar hur ledigt 
Goethe rör sig genom historien, politiken och konsten, hur han i sitt 
diktarvärv är mer av en kulturhistoriker än en självbekännande navelskå-
dare. 

Marie Öhman tar i sitt bidrag ”Man ser mig och jag finns – Ontologiska 
frågor i Lars Jakobsons Vännerna” upp romanens utforskande av hur ny 
teknik kan komma att påverka våra föreställningar om vad en människa 
är. Öhman visar hur Jakobson använder science fiction-genren för att ifrå-
gasätta en traditionell uppdelning av tillvaron i materiellt och icke-mate-
riellt, mänskligt och icke-mänskligt och relaterar detta ifrågasättande till 
en posthumanistisk kontext.  

Cecilia Pettersson går in på det förnyade intresset för minnet och 
konstaterar att det uppstått ett nytt berättande om minnet genom vilket 
detta bl.a. förknippas med fantasi istället för sanningsenlighet. Hon ställer 
Bodil Malmstens romaner Den dagen kastanjerna slår ut är jag långt härifrån 
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och framför allt Nästa som rör mig i relation till denna minnesuppfattning. 
Det framgår då att dessa romaner fungerar som ett slags motberättelse, 
där minnet framförallt handlar om mer universella frågor, såsom minnets 
värde, dess identitetsskapande funktion och dess grundläggande betydelse 
för den mänskliga existensen

Eva Sundgren för i sin artikel ”dä blir minnen av allting” – Äldres 
samtalsstil med fokus på berättelser” en inledande diskussion kring forsk-
ning om äldres berättande.  Hennes syfte är inte bara att beskriva berät-
telsernas form och funktion, utan också att bidra till en diskurs om äldre 
och äldres språk som inte utgår från ett bristperspektiv. Viktiga frågor är 
hur de äldre konstruerar sina berättelser och vilken bild de ger av sig själva 
och sina liv. Först tar Sundgren upp vem som är äldre och vad en berättelse 
är. Därefter görs några nedslag i en inspelning med en kvinna på snart 92 
år. Eftersom perspektivet är interaktionellt ställs också frågan vilken roll 
lyssnaren spelar för berätterskan.

Marie Nelson, slutligen, gör en studie av andraspråkstalares vardagliga 
kommunikation vid ett svenskt storföretag. Det övergripande syftet med 
hennes studie har varit att finna kommunikativa faktorer som har en 
positiv inverkan på andraspråkstalares integration på arbetsplatsen och i 
den nära arbetsgruppen. Utifrån arton intervjuer med fast anställda indu-
striarbetare och tjänstepersoner, som kommit till Sverige i vuxen ålder, 
har Nelson valt ut fem deltagare för observation. Resultaten visar att de 
fem deltagarnas vardagliga kommunikation till stor del påverkas av aktu-
ell yrkesposition. Nelson noterar vidare bl.a. att tjänstepersoner kan klara 
sig utan kunskaper i svenska så länge de behärskar engelska i tal och skrift, 
medan den industriarbetare som inte talar svenska riskerar att halka efter 
såväl yrkesmässigt som socialt. 

Red.
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Carl von Linnés Tal, om Märkwärdigheter  
uti insecterne

Ingela Pehrson Berger

Den tredje oktober 1739, gamla stilen,1 höll Carl von Linné (1707-1778) ett 
tal för Kungliga Vetenskapsakademien i Riddarhusets stora sal i Stockholm.2 
Talets titel var Tal, om Märkwärdigheter uti insecterne. Linné hade då redan ett 
internationellt renommé, framför allt som botanist. Han hade publicerat 
en stor del av sina viktiga systematiska arbeten inom botaniken, Systema 
Naturæ (1735), Fundamenta botanica (1736), Critica botanica (1737), Genera 
plantarum (1737), Flora lapponica (1737) och Hortus Cliffortianus (1738), samt-
liga i Nederländerna medan han själv vistades i landet. Han hade återvänt 
till Sverige med en medicine doktorsexamen i bagaget och bosatt sig i 
Stockholm, där han försörjde sig som amiralitetsläkare och med avlöning 
från Bergskollegiet höll välbesökta föreläsningar i botanik och mineralogi. 
Linné hade varit en av initiativtagarna till att Vetenskapsakademien grun-
dades i juni 1739, och han hade själv innehaft dess första presidium.3 Enligt 
stadgarna skulle en ny preses väljas varje kvartal. Presesskiftena kom att 
ske enligt en ritual där den avgående preses’ tal var ett viktigt inslag. Sten 
Lindroth framhåller att Linné, som Akademiens förste preses, var den som 
införde denna praxis, och att han genom sitt tals ”oefterhärmliga egenart” 
blev ett svåruppnått föredöme för de följande presidietalarna.4

Vetenskapsakademien hade det populärvetenskapliga och nyttoinrik-
tade målet att sprida kunskap om matematik, naturvetenskaper, ekonomi, 
handel, industri och hantverk samt att visa hur sådan kunskap kunde 
komma näringslivet till godo.5 Därför stadgades det att Vetenskapsakade-
miens Handlingar, som utgavs kvartalsvis i takt med presidieperioderna, 
skulle vara skrivna på svenska.6 Även presidietalen hölls naturligtvis på 

1 År 1753 övergick Sverige från den julianska till den gregorianska tideräkningen, 
vilket innebar att elva dagar togs bort ut februari månad det året. Se Sten Lind-
roth (1978), Svensk Lärdomshistoria: Frihetstiden. Stockholm, s. 327 f.

2 Carl Linnaeus adlades och tog efternamnet von Linné år 1761. Se Wilfrid Blunt 
(2001), Linnaeus, the Compleat Naturalist. With an introduction by William T. Stearn. 
Princeton & Oxford, s. 245. Jag har dock valt att genomgående använda namnet 
Carl von Linné.

3 Lindroth 1978, s. 168-178.
4 Sten Lindroth (1967a), Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Historia 1739-1818. Del 

I:1, Tiden intill Wargentins död (1783). Stockholm, s. 38.
5 Lindroth 1978, s. 48 f. Se även Lindroth 1967a, s. 1.
6 Lindroth 1967a, s. 112, 114.
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svenska. De publicerades sedan på Akademiens bekostnad och nådde 
därmed en stor läsekrets.7

Hur kom det sig att Linné valde just insekterna som ämne för sitt tal 
i Vetenskapsakademien? En uppenbar anledning är att han därmed presen-
terade ett forskningsområde som han ansåg viktigt eftersom den entomo-
logiska forskningen länge varit eftersatt. Han kunde även i folkbildande 
syfte informera om en mängd olika insektsarter och passa på att avskaffa 
vissa vanföreställningar om insekter. Linné var emellertid inte endast en 
rationell forskare i Vetenskapsakademiens anda. Sitt hjärta hade han 
kanske snarare i den i allmän mening fysikoteologiska förkunnelse som 
genomsyrar talet: Se naturen och förundras över Skaparens allmakt och 
vishet! Även detta budskap kunde, som vi skall se, bättre bäras fram genom 
insekterna än genom de större djuren eller växterna. En bidragande orsak 
till valet av insekterna som talets ämne var kanske också att humoristen 
Linné därigenom fick en möjlighet att inte bara informera och röra sitt 
auditorium, utan genom förmänskligande beskrivningar av insekters 
beteenden även roa det. Att undervisa, röra och roa (docere, movere,  
delectare) är ju vad den gode talaren enligt retorikens tradition bör kunna 
uppnå i ett och samma tal.8 I sin retorik är Linnés texter på svenska  
mycket personliga, förvånande och roliga att läsa. Genom dem hör han 
inte endast till idé- och lärdomshistorien utan även till den svenska litte ra-
tur historien.

Talet om insekterna utkom i sin första upplaga år 1739, samma år som 
talet hölls.9 En andra upplaga utkom år 1747 med vissa tillägg till den 
ursprungliga texten, och en tredje, oförändrad upplaga utkom år 1752.  
I denna uppsats utgår jag från den tredje upplagans text,10 ibland under 
jämförelse med den första upplagan. Jag vill fördjupa förståelsen av Linnés 
tal, främst genom att placera det i en idéhistorisk kontext, men även genom 
att studera dess retoriska verkningsmedel. Uppsatsen är indelad i fyra 
avsnitt efter de motiv som jag funnit intressanta i talet: fysikoteologi, ento-
mologisk forskning, folkbildning samt skildring av insekters beteende.

7 Lindroth 1967a, s. 38.
8 Se Kurt Johannesson (1994), Retorik eller konsten att övertyga. Stockholm, s. 18 f.
9 Carl von Linné (1739), Carl Linnæi […] Tal, om Märkwärdigheter uti insecterne, hållit 

för Wettenscaps Academien uti Auditorio illustri, då första præsidentskapet aflades 1739. 
d. 3. October. Stockholm.

10 Carl von Linné (1954), ”Tal om märkvärdigheter uti insecterna, hållit för Kongl. 
Vetens. Academien uti Auditorio Illustri, då första præsidentskapet aflades 1739 
D. 3 October”, 3 uppl. 1752, i Carl von Linné, Tre tal, utgivna av Arvid Hjalmar 
Uggla. Stockholm, s. 3-26. Sidhänvisningar till denna utgåva görs inom parentes 
i brödtexten.
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Fysikoteologi
Fysikoteologin, i den allmänna bemärkelsen förundran över naturen som 
en obegripligt konstfull skapelse, har en lång historia i litteraturen om 
insekter, mycket längre än termen ’fysikoteologi’. 11 Som Eric Jorink fram-
håller skrev Plinius den äldre (23 eller 24-79 e.Kr.) i del XI av sitt stora verk 
Naturalis historia entusiastiskt om sin förundran över naturens konstskick-
lighet vid skapandet av insekternas små men perfekt utformade kroppar. 
Under medeltiden och renässansen var det dock oftare avsmak än förund-
ran som kom insekterna till del, eftersom man allmänt ansåg att de uppstod 
ur förruttnelse och var de lägst stående varelserna i naturens kedja. Endast 
insekter nämnda i Bibeln eller i den klassiska litteraturen ansågs då värda 
intresse. Först på 1600-talet började naturforskare på allvar studera verkliga 
insekter. I och med att mikroskopet uppfanns kunde man nu se deras 
häpnadsväckande kroppar på ett nytt sätt.12 När den engelske botanisten, 
zoologen och geologen John Ray (1627-1705) i sitt verk The Wisdom of God 
Manifested in the Works of Creation kommenterar sin tids vetenskapliga 
användning av mikroskopet frågar han sig hur den gamle Plinius skulle 
ha reagerat om han kunde ha fått se de små insekterna i förstoring genom 
mikroskopets lins:

If Pliny, considering such Insects as were known to him, 
and those were none but what were visible to the naked 
Eye, was moved to cry out, That the Artifice of Nature was 
no where more conspicuous than in these. […] What would 
he have said, if he had seen Animals of so stupendous smal-
ness, as I have mention’d? How would he have been rapt 
into an Extasie of Astonishment and Admiration?13

Det skifte till empirisk vetenskap som skedde på 1600-talet och som brukar 
kallas ’den vetenskapliga revolutionen’ hängde samman med att världs-
bilden blev mekanistisk, att tron på övernaturliga förklaringar försvann 
 
 

11  Termen ’fysikoteologi’ kom antagligen först i bruk i England på 1600-talet, där 
vi finner ett av de tidigaste beläggen i Oxford English Dictionary. Kemisten Robert 
Boyle skrev år 1675 ”Some Physico-Theologicall Considerations about the Pos-
sibility of the Resurrection”. The Oxford English Dictionary (1989). Volume XI. Second 
edition. Oxford, uppslagsord ”physico-theological”.

12 Se härom Eric Jorink (2010), Reading the Book of Nature in the Dutch Golden Age, 1575-
1715. Translated by Peter Mason. Leiden, s. 181-219.

13 John Ray (1714), The Wisdom of God Manifested in the Works of Creation: In Two Parts; 
viz. The Heavenly Bodies, Elements, Meteors, Fossils, Vegetables, Animals (Beasts, Birds, 
Fishes, and Insects) more particularly in the Body of the Earth, its Figure, Motion, and 
Consistency, and in the admirable Structure of the Bodies of Man, and other Animals, as 
also in their Generation, &c. The Sixth Edition, Corrected. London, s. 167 f.
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och att naturlagar ansågs styra världens gång.14 Detta kunde leda till att 
gudstron avtog, men tidens fysikoteologer använde just den nya natur-
forskningen som ett gudsbevis. De såg Gud som den primära orsaken till 
allt som sker i skapelsen, medan de lagar för orsak och verkan som han 
skapat uppfattades som sekundära orsaker till skeendet. Därigenom kunde 
de fysikoteologiskt inriktade naturforskarna på 1600-talet och 1700-talet 
förena en rationell, empirisk utforskning av naturen med en renlärig 
teologi.15 Fysikoteologin innebar nu inte bara känslosam förundran över 
skapelsen utan uttrycktes även i rationella resonemang som logiskt skulle 
övertyga om Guds existens samt om hans allmakt och vishet. John Ray 
anför exempelvis i förordet till The Wisdom of God ett logiskt induktionsbe-
vis för att Gud är skaparen av alla ting som omger oss, och han bevisar 
Guds allmakt och visdom utifrån ändamålsenligheten i djurens olika 
kroppsdelar och samspelet mellan de olika arterna i naturen.16

Mot slutet av 1660-talet började i Nederländerna mikroskopet att 
användas vid en systematisk utforskning av insekters anatomi, främst av 
anatomen och entomologen Jan Swammerdam (1637-1680) och naturfors-
karen Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723).17 Swammerdams bok Historia 
insectorum generalis ofte algemeene verhandeling van de bloedeloose dierkens (1669) 
var enligt Jorink inledningen till en ny epok i synen på naturen: ”This book 
offered the paradigm par excellence of the change in seventeenth-century 
reflections on nature: from text to observation, from symbol to structure, 
from wonder at the singular to wonder at the everyday”.18 Swammerdam 
utgår från övertygelsen att ”Guds verk är grundade på oföränderliga och 
fasta regler” och att slumpen inte har den minsta del i skapelsen.19 Han 
framhåller att all naturforskning måste grundas på sinnesintryck och alltså 
vara empirisk. Att tro att vi kan nå fram till sanningen enbart genom 
förnuftsresonemang är att vara ”extremt uppblåst av högmod”. Genom 
 
 

14 Se Gunnar Eriksson – Tore Frängsmyr (2005), Idéhistoriens huvudlinjer. 4 reviderade 
uppl. Stockholm, s. 88 f.

15 Se härom Nils Uddenberg (2005), Idéer om livet: En biologihistoria. Band I. Stockholm, 
s. 30-34.

16 Ray, Preface, paginering saknas.
17 Jorink 2010, s. 182.
18 Jorink 2010, s. 221.
19 Min övers. Originaltexten lyder i en översättning till franska: ”Cependant nous 

remarquons que le Createur est si uniforme dans ses ouvrages, que le hazard 
n’y a pas la moindre part. Or il est certain que les ouvrages de Dieu sont fondez 
sur des régles constantes & uniformes […].” Jan Swammerdam (1685), Histoire 
generale des insectes. Ou l’on expose clairement la maniere lente & presqu’insensible de 
l’accroissement de leurs membres, & ou l’on decouvre evidemment l’Erreur ou l’on tombe 
d’ordinaire au sujet de leur prétendué transformation. Utrecht, s. 163. Se även Jorink 
2010, s. 227.
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observation av det synliga får vi nämligen kunskap om det osynliga.20 

Swammerdam ser Gud uppenbara sig när han undersöker ett bis nervsys-
tem eller när han ritar av matsmältningskanalen hos en lus.21

Linné befinner sig i den fysikoteologiska traditionen, dels i dess antika 
gestaltning hos Plinius, dels i dess tidigmoderna utformning hos en Ray 
och en Swammerdam. Även hos Linné finner vi förundran över naturens 
minsta kryp, förvissningen om skapelsens lagbundenhet och övertygelsen 
att det är människans uppgift att utforska naturen med alla sina sinnen 
för att därigenom nå kunskap om dess Skapare, om Gud.

Linné inleder sitt tal med att konstatera: ”Alt hvad den Alsmägtige 
Skaparen inrättat på vårt jord-klot är gjordt i en så undersam ordning, at 
ej et enda finns, som ej behöfver et annats bistånd til sit underhåll […].” 
(s. 5.) Sedan följer en uppräkning av de olika leden i en näringskedja som 
går från ”Jorden” till ”Plantan” till ”Matken” till ”Foglen” till ”Rofdjuret” till 
”Roffogelen” och tillbaka igen till jorden. Även människan är inbegripen i 
detta kretslopp, ty hon blir ofta ”Rofdjurets, Roffogelens, Roffiskens, 
Matkens eller jordens föda”. Ur kunskapen om näringskedjorna och det 
stora sammanhanget i naturen följer logiskt den första tesen: ”Är altså 
hvart och et skapadt ting ej endast skapadt för sin egen skul, utan fast mer 
för andras skul.”(s. 5.) Åter följer en stor mängd exempel i en varierat 
parallelliserande uppräkning där de olika leden har den generella inne-
börden att A måste göra något för att B (=människan) skall få nytta av det. 
Bland alla däggdjur, fåglar och fiskar som intar platsen A i dessa exempel 
har även tre insekter smugit sig in: ”Syrinamiske Flugan skal lysa om natten, 
at vi af dess ljus se måge: Silkesmatken spinna så lång trå, at vi måge klädas 
der med: Biet med så stor möda hopsuga honung för vår läckra tunga.”  
(s. 6.) En andra tes härleds därefter ur den förra:

Sedan denna verlden fått en så undersam Oeconomie, at 
hvar och en blef skyldig tjena andra; fölgde häraf, at flere 
kommo tilsammans at tjena i et och samma ändamål; 
många krafter hoplagde uträtta det, som flere krafter 
särskildt ej kunna åstadkomma. (s. 7.)

I nästa steg hävdar Linné som sin tredje tes att människan bör tjäna med 
”den lem, med hvilken vi öfvergå de andra djuren, och blifvit ädlare”  
(s. 8), nämligen hjärnan. I en ny hopning av parallellt konstruerade satser,  
 

20 Min övers. Originaltexten lyder i en översättning till franska: ”J’avoüe certes 
qu’il faut être extremement enflé d’orgueil, de vouloir soûtenir que nos raison-
nemens nous puissent fournir toutes les veritez du monde: puisque nous voyons 
au contraire qu’en nous servant à propos de nos sens, nous pouvons, par la con-
noissance que nous avons de choses visibles, comprendre la verité des choses 
qu’on ne voit pas.” Swammerdam, s. 169.

21 Se Jorink 2010, s. 223, 235.
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alla inledda av samma anafor, ger han en mängd exempel på hur vi männis-
kor med förnuftets hjälp har överträffat de andra djuren på områden där 
vi är kroppsligen underlägsna:

     Vi hafve ej fått den styrka, som Elephanten; men vettet 
har lärt tämja den starkesta.
     Vi hafve ej fått så snält lopp, som Haren; men snillet har 
lärt fånga den snällesta.
     Vi hafve ej fått händer, at gräfva genom jorden, som 
Mulvaden, men eftertankan har lärt genomgräfva hårda 
hällebärgen.
     Vi hafve ej fått Fenor och spol, som Fiskarna; dock har vår 
hjärna lärt oss simma til bägge Indierne.
     Vi hafve ej fått Vingar som Foglarne; dock har uträkningen 
lärt taga neder fogelen utu Skyarna.
     Vi hafve ej fått Ögon skarpa, som Loen; men omtankan 
har lärt genom Tuber se fläckar i planeterna och genom 
Microscoper se ådrorna i Lusen.
     Vi hafve ej fått så rytande mål, som Lejonet; dock lärt 
genom Tubas stentorias, klåckor och stycken, dundra 
mer.
     Vi hafve ej fått hörsel, som Villsvinet; dock genom Tubam 
acusticam förmå höra nogare. (s. 9.)

Nu följer i ett nytt avsnitt en sammanfattning som börjar med en påmin-
nelse om de tre teser som tidigare hävdats: ”Vi böre altså, Mine HERRAR, 
tjena andra, och ändteligen tjena andra med samlade krafter, genom 
förnuftet.” (s. 10.) Förnuftet bör riktas mot det som vi förnimmer med våra 
sinnen, den skapade världen. Världsalltet består av tre kategorier, hävdar 
Linné, ”Astra, Elementer och Naturalier”. Genom dem får vi allt vad vi 
behöver och genom dem visas vi till ”den, som alt ting så underligen inrät-
tat” (s. 10). Här börjar ett känsloladdat textstycke där Linné inför Guds 
skapargärning uttrycker människans vördnad och förundran med utropet 
Ack! och retoriska frågor i en trefaldigt upprepad parallell struktur:

[…] ty vänder jag mig til ASTRA, under hvilka jag lefver, 
dem betraktar såsom en Astronomus: Ack! huru högt har 
icke en Alsmägtig Gud satt sit säte, som så oräkneliga Solar 
och jordar styrer? Vänder jag mig til ELEMENTERNA, i 
hvilka jag lefver, dem betänker såsom en Physicus: Ack! store 
Gud huru full är verlden af Tina äro? Vänder jag mig til 
NATURALIERNE, af hvilka jag lefver, dem ransakar som en 
Lithologus, Botanicus, eller Zoologus: Ack! huru ser jag i hvar 
trå Guds alvisa finger? (s. 10.)
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I ett nytt stycke koncentrerar Linné sedan tretalet genom att i två meningar 
tränga ihop tre olika triader:

Här äro de tre objecter, med hvilka vårt förnuft med samlade 
krafter bör tjena hvar annan. Desse böre vi lära och använda; 
ty härigenom få vi vårt uppehälle och helsa: härigenom 
förundre vi oss öfver Skaparens allvishet och allmagt: här 
få vi det rätta nöje för själ och sinne. (s. 10.)

Det är inte helt klart vad som avses med de ”tre objecter” som utgör den 
första triaden i detta stycke. Det är möjligt att Linné syftar på de tre kate-
gorier som världen består av, ”Astra, Elementer och Naturalier” (s. 10). 
Troligare är dock att detta tretal syftar på de tre delar av ”NATURALIERNE” 
som kan utforskas av en ”Lithologus, Botanicus, eller Zoologus” (s. 10), nämli-
gen stenriket, växtriket och djurriket. Detta är naturforskarens område, 
som även de följande triaderna gäller: de tre uppställda teserna, som här 
upprepas, och det goda av tre slag som utforskandet av naturen kommer 
att ge.

Den långa inledningen avslutas med en fokusering av talets ämne från 
”alt hvad Naturen för ögonen lägger på hela jordklotet” till ”de minsta 
kräken” (s. 10). Talets huvuddel vidtar nu, och därmed går Linné från inled-
ningens kanske något tröttande abstraktion till konkreta exempel ur 
insektsvärlden som kan väcka intresse. Publiken får information om inte 
mindre än cirka etthundratio olika insekter och deras förundransvärda 
egenskaper.22 Ordet ”undersam” är högfrekvent i talets huvuddel,23 och 
uppmaningen att se ekar genom hela talet i en lång följd av anaforer. Hela 
trettiotvå avsnitt inleds av uppmaningen ”Sen”, och ytterligare sex inleds 
av variationer på verbet ”se”. Objekten till alla dessa uppmaningar är förstås 
olika insekter. Linné inleder talets huvuddel med följande förklaring till 
ämnesvalet:

Här i desse små, och af oss så föraktade kräken, kunne vi 
finna de största Naturens mästerstycken. Desse så små, och 
nästan inga, prisa, fast med stum mun, högre sin Alvisa 
Skapare än alle de andre ting. (s. 11.)24

22 I talets tredje upplaga (1752) har ett sjuttiotal av de nämnda insekterna försetts 
med nummerhänvisning till den första upplagan av Linnés Fauna suecica 
(1746).

23 Ordet förekommer däremot enligt Jan Johansson knappast alls i Linnés rese-
skildringar och brev. Se Jan Johansson (1962), ”Stilistiska drag i Linnés tal om 
märkvärdigheter uti insecterna”, i Svenska Linnésällskapets årsskrift (1961). Uppsala, 
s. 29.

24 I första upplagan av talet finns ett ”ach!” som har tagits bort i tredje upplagan: 
”Här i desse små, och af oss ach! så förachtade kräken […].” Linné 1739, pagine-
ring saknas.
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Insekterna tycks i Linnés framställning utgöra en paradox i skapelsen. De 
är så små att de knappt existerar och samtidigt, i ett annat avseende, störst. 
De är stumma och lovsjunger samtidigt Skaparen ljudligare än alla andra. 
Det är en paradox med gamla anor som Linné här ger uttryck för. Plinius 
den äldre skriver i del XI av sitt stora verk Naturalis historia att naturen i sin 
helhet ingenstans finns i högre grad än hos de minsta djuren, ”nusquam 
magis quam in minimis”.25 Plinius’ fras kom enligt Eric Jorink att i olika 
variationer bli en topos i tidigmoderna skrifter om naturen.26 1600-talets 
och 1700-talets fysikoteologer kände hos Plinius igen samma förundran 
över Skaparens konstfulla verk i de minsta varelserna som de själva var 
besjälade av. Plinius inleder sin bok om insekterna med att beskriva deras 
konstfulla kroppsbyggnad och utbrister sedan i förundrade utrop och 
frågor:

There remain some creatures of immeasurably minute 
structure […] showing a craftsmanship on the part of Nature 
that is more remarkable than in any other case: inasmuch 
as in large bodies or at all events the larger ones the process 
of manufacture was facilitated by the yielding nature of 
the material, whereas in these minute nothings what 
method, what power, what labyrinthine perfection is 
displayed! Where did Nature find a place in a flea [!] for all 
the senses? […] at what point in its surface did she place 
sight? where did she attach taste? where did she insert 
smell? and where did she implant that truculent and rela-
tively very loud voice?27

Linné var, liksom Ray och de flesta andra naturforskare på hans tid, förtro-
gen med Plinius’ Naturalis historia. Sten Lindroth har framhållit att Plinius’ 
verk ”hörde till hans älsklingsböcker”.28 När Linné i sitt tal betecknar 
insekterna som ”Desse så små, och nästan inga” (s. 11), återklingar Plinius’ 
ord ”his tam parvis atque tam nullis”, i engelsk översättning ”these minute 

25 Plinius, d. ä. (1967), Natural History:  in Ten Volumes. Volume III, Libri VIII-XI. With 
an English translation by H. Rackham. (Loeb Classical Library.) Reprinted. London 
& Cambridge, XI:i, s. 434.

26 Jorink 2010, s. 185.
27 Plinius, XI:i, s. 432-435. Citatet lyder på originalspråket: ”Restant immensae 

subtilitatis animalia […] nusquam alibi spectatiore naturae rerum artificio: in 
magnis siquidem corporibus aut certe maioribus facilis officina sequaci materia 
fuit, in his tam parvis atque tam nullis quae ratio, quanta vis, quam inextrica-
bilis perfectio! ubi tot sensus collocavit in culice? […] ubi visum in eo praetendit? 
ubi gustatum adplicavit? ubi odoratum inseruit? ubi vero truculentam illam et 
portione maximam vocem ingeneravit?” OBS en felöversättning i det citerade 
stycket: Culex betyder mygga, inte loppa!

28 Lindroth 1978, s. 221.
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nothings”.29 När Linné sedan gör en serie jämförelser mellan de stora djuren 
och de små och påpekar hur vi förundras över de stora djurens kropps-
byggnad men inte ser de små, trots att de i själva verket är mycket mer 
förundransvärda, har han en förebild i Plinius’ ord:

But we marvel at elephants’ shoulders carrying castles, and 
bulls’ necks and the fierce tossings of their heads, at the 
rapacity of tigers and the manes of lions, whereas really 
Nature is to be found in her entirety nowhere more than 
in her smallest creations.30

Linné strukturerar sin jämförelse mellan de stora djuren och insekterna 
så att den i tur och ordning fokuseras på sju olika kroppsdelar, nämligen 
ögon, horn, snyten, tungor, käftar, fötter och vingar. Beträffande var och 
en av dessa anförs olika insektsarter som exempel (s. 12-14). Så här lätt och 
poetisk gör han en uppräkning av insekter genom de varierade uttrycken 
för vad deras fötter kan göra:

Vi undra Harens och Ickornens snälla fötter; men ej huru 
Loppan gör luftsprång, eller huru Gräshoppan hoppar til 
kryssa, eller huru Vattenspringaren (684) dansar torrfotad på 
vatnet, eller huru Vattenbaggen (572) löper rund på vatnet, 
eller huru Knäpparen (Elater) gör caprioler på ryggen, eller 
huru Aftonmyggan (Phryganea) dansar hoppdans öfver 
kärren, eller huru Väggspinnelen (1237) springer horizontelt 
ifrån väggen, fångar flugan, faller dock ej perpendiculairt 
neder på jorden, utan horizontelt åter kommer på väggen 
tilbaka. (s. 13.)

Beträffande vingarna jämför Linné en fjäril med en fågel och uttrycker 
sedan i en parallelliserande följd av retoriska frågor sin förundran över 
hur många olika ljud olika insekter i olika miljöer kan åstadkomma med 
sina vingar samt hur vingarnas hållning varierar bland insekterna:

Se Fjärillens (Papilio) stora, sköna, blomerada och målta 
vingar, öfver alt spånlagde med små enkla fjädrar. De lyfta 
honom hurtigt i luften hela dagen: de trotsa Foglarnas 
undersama flygt och Påfoglens skönaste fjädrar. Han har 
fyra vingar, det ingen Fogel ärnåt af Naturens Mästare. Har 
väl någon Fogel ännu lärt pipa med vingarne som Myggan 

29 Plinius, XI:i, s. 432 f.
30 Plinius, XI:i, s. 434 f. Citatet lyder på originalspråket: ”sed turrigeros elephanto-

rum miramur umeros taurorumque colla et truces in sublime iactus, tigrium 
rapinas, leonum iubas, cum rerum natura nusquam magis quam in minimis 
tota sit.”
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(1116); eller bromma, som Humblan; eller skrika med ving-
arne, som Gräshoppan (Locusta 625) i backen, Springhanen 
(Acrigoneus 622) i Lunden, Cicada (636) i dälden, Gryllotalpa 
(619) i jorden, Syrsan (620) i spisen? Hvilken Fogel bär sina 
vingar så uprätta som Fjärilen (Papilio), så flata, som stora 
Myggan (Tipula), så nedbögde, som Ask-pjesken (Phalena)? 
hvem har fått för dem så härligt foder, som Spanska flugan 
(Chantaris), eller vingarne så väl hopvecklade, som Öron-
masken (Forficula 599)? (s. 13 f.)

Detta avsnitt är ett gott exempel på hur Linné ibland låter olika insekter 
myllra fram i en andlös hopning av korta fraser som tycks kunna fortsätta 
i det oändliga. Det ger ett starkt intryck av artrikedomen och diversiteten 
i insektsvärlden, samtidigt som Linné på detta sätt skapar en varierande 
rytm och ett varierande tempo i talet, ty sådana långa och artrika avsnitt 
som detta växlar med kortare avsnitt som koncentrerar intresset på en 
enda art. Ett exempel på det senare är avsnittet om getingen; efter insek-
ternas kroppsbyggnad har Linné nu övergått till att låta deras beteenden 
och levnadssätt väcka förundran:

Sen Vespan (989), hur hon förskansar sina hemvist med den 
ena lösa blåsan öfver och innom den andra, endast med en 
liten öpning på nedersta sidan, hvarigenom allenast en i 
sänder kan inkomma? Hur ställer hon icke vakt vid 
ingången, at ej någon fiende må inkrypa? (s. 14.)

Samtidigt som Linné uttrycker förundran inför den mängd av olika insekts-
arter som behandlas i talet, förmedlar han kunskap i koncentrerad form om 
dessa arter. Artkunskapen utgör ett viktigt inslag i hans presentation av den 
entomologiska forskningen, som vi nu skall rikta uppmärksamheten på.

Entomologisk forskning
Linné inleder talets huvudavdelning med att påpeka att entomologin är 
ett närmast jungfruligt område inom naturvetenskapen, eftersom ”ingen 
Vetenskap i verlden så litet är uparbetad, som den der lärer egenskaperna 
och kännedomen af detta slägtet” (s. 11). Därpå räknar han upp en mängd 
forskare som har ägnat sig åt noggranna undersökningar av insekter – men 
blott för att visa hur dessa forskare ändå har kommit till korta. Visserligen 
har insekterna, ”desse små kryparne”, säger han, ” varit mägtige til 
de odödeligas skara öfversätta Ängelsmännernes Lister: Holländernes 
Svammerdam; Tyskarnes Frisch och Fransmännernes Reaumur”:

Men fast alla desse, så väl som Aristoteles, Gesnerus, Aldrovan-
dus, Schonevelde, Jonston, Jungen, Blanckard, Merret, Joblot, 
Columna, Levenhoek, Gædart[!], Meriana, Bradley, Hoffnagel, Albin, 
Valissner, Petiver, Willughbey, Rajus, och månge flere, hafva så 
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mycket omgåts med insecterna, dem så noga undersökt, 
har dock ingen af alla vetat skilja detta slägtet från Fyrfo-
tade, Foglar, Fiskar och Skridfä eller vermes, genom något 
visst kännetecken. (s. 11.)31

Linné nämner inte här på vad sätt alla dessa insektsforskare har berikat 
kunskapen om entomologin, men det blir klart att det inte är i fråga om 
systematiken. Fyrfotadjur, fåglar, fiskar, amfibier, insekter och ”Skridfä 
eller vermes” – Quadrupedia, Aves, Amphibia, Pisces, Insecta och Vermes 
– är djurrikets sex klasser i den första upplagan av Linnés Systema Naturæ 
1735,32 liksom i den sjätte upplagan 1748.33 Om inte dessa kan skiljas från 
varandra uppstår en svår förvirring som omöjliggör all vidare forskning, 
menar Linné. Under rubriken ”Observationer rörande NATURENS TRE RIKEN” 
har han i Systema Naturæ fastslagit:

Det första steget till visdom är att känna själva tingen; en 
sådan kunskap har sin grund i en rätt uppfattning av före-
målen; dessa föremål särskiljas och igenkännas genom meto-
den att indela och rätt benämma dem. Alltså måste indelning 
och benämning vara själva grunden för vår kunskap.34

Som exempel på den förvirring som uppstått i zoologin på grund av det 
bristande intresset för systematik nämner Linné i sitt tal att

31 ”Gædart” är en felskrivning i den utgåva av talets tredje upplaga som jag citerar. 
I den ursprungliga texten står oe i ligatur. Den person som åsyftas är den neder-
ländske målaren, alkemisten och insektsbeskrivaren Johannes Goedaert (1617-
1668). Angående Goedaert se Jorink 2010, s. 201 ff.

32 Carl von Linné (1735), Caroli Linnæi […] Systema Naturæ, sive regna tria Naturæ sys-
tematice proposita per classes, ordines, genera, & species. Lugduni Batavorum (Facsimile 
reproduction published by Bokgillet, Uppsala, 1960), uppslag ”Caroli Linnæi 
Regnum Animale” (ej paginerad). Av någon anledning nämner Linné i talet inte 
den tredje klassen, amfibierna – kanske därför att han inte hade något svenskt 
ord för dem?

33 Carl von Linné (1748), Caroli Linnæi […] Systema Naturæ sistens regna tria Naturæ, in 
classes et ordines, genera et species redacta tabulisque Æneis illustrata. Editio sexta. 
Stockholmiæ, s. 1.

34 Texten lyder på originalspråket: ”Primus est gradus sapientiae res ipsas nosse; 
quae notitia consistit in vera idaea objectorum; objecta distinguuntur & nosc-
untur ex methodica illorum divisione & convenienti denominatione; adeoque 
Divisio & Denominatio fundamentum nostrae Scientiae erit.” Carl von Linné 
(1962a), ”Observationes in REGNA III. NATURÆ, Observationer rörande NATURENS TRE 
RIKEN” [i Systema Naturæ, originalupplagan 1735 och följande upplagor], i Carl 
von Linné, Om undran inför naturen och andra latinska skrifter. Originaltexter jämte 
svensk översättning. Inledning och urval av Knut Hagberg. Stockholm, s. 156 f.
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Kräftor hafva blivit räknade för fiskar, som dock äro insec-
ter. Hippocampus blifvit kallad för insect, som är fisk. Medusæ, 
Cochleæ, Lumbrici, ja, alla Zoophyta och Ostrocodermata 
blifvit räknade för insecter, som dock äro Skridfä eller 
vermes, intils jag i Systemate Naturæ utropade, at alla Insec-
ter endast hade antennas och at deras sceleton var ej annat, 
än deras epidermis eller hud; alt för undersamt med pansar-
skjortor öfver alt betäkte, hvarigenom de fått så stor styrka, 
at de äro ifrån utvärtes våldsamheter bevarade. (s. 11.)

I tre fraser med parallell struktur fastslår Linné här först den felaktiga syste-
matiska placeringen av djuret och sedan den rätta enligt hans eget Systema 
Naturæ.35 Den kontrast som uppstår mellan det ensamma subjektet ”jag” 
och den långa uppräkningen av namn på forskare som inte förmått definiera 
klassen Insecta uttrycker Linnés självkänsla, som framhävs ännu effektfullare 
genom predikatet ”utropade”. På detta sätt framhåller han sin egen insats 
som systematiker såsom grundläggande för all entomologisk forskning. Att 
Linnés gärning som systematiker verkligen var av största betydelse för 
forskningen bekräftas av entomologen Christopher Aurivillius:

Linnés föregångare förstodo ej att beskrifva insekter så, att 
de kunde tydas efter beskrifningarna, och den ene menade 
med samma namn något helt annat än den andre. […] Å 
ena sidan blefvo mycket närstående former […] förda till 
olika släkten, och å andra sidan förenades långt skilda 
former i samma släkte. 36

Kräftorna räknades som vi sett av Linné som insekter, vilket inte stämmer 
med vår tids systematik. Det är dock helt logiskt och naturligt enligt hans 
system. Linnés definition av klassen Insecta, djur som har antenner och 
vilkas hud tjänar som skelett (s. 11),37 överensstämmer nämligen med vår 
tids definition av stammen leddjur, där både insekter och kräftdjur ingår 

35 Av Systema Naturæ framgår att Cancer (kräfta) tillhör klassen Insecta och Hippocam-
pus (sjöhäst) tillhör klassen Pisces (fiskar), medan Medusa (manet), Cochlea (snäcka) 
och Lumbricus (daggmask) tillhör klassen Vermes (maskar). Linné 1735, uppslag 
”Caroli Linnæi Regnum Animale” (ej paginerad).

36 Einar Lönnberg – Christopher Aurivillius (1907), Carl von Linné såsom zoolog. Del 
2 av Carl von Linnés betydelse såsom naturforskare och läkare: Skildringar utgifna af Kungl. 
Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse. Uppsala, s. 63. 
En mer kritisk inställning till Linnés betydelse för naturforskningen har intagits 
av Sten Lindroth (1967b), ”Linné – legend och verklighet”, i Lychnos: Lärdomshis-
toriska samfundets årsbok (1965-1966). Uppsala, s. 56-122.

37 I Systema Naturæ definieras klassen Insecta så: ”Kroppen täckt av ett benhårt skal 
i stället för hud. Huvudet försett med antenner.” (Min övers.) Texten lyder på 
originalspråket: ”Corpus crusta ossea cutis loco tectum. Caput antennis instruc-
tum.” Linné 1735, uppslag ”Caroli Linnæi Regnum Animale” (ej paginerad).



17

som understammar. Zoologen Nils von Hofsten framhåller att Linnés 
system innebar ett stort framsteg i insekternas systematik, eftersom det 
avspeglar det naturliga släktskapsförhållandet inom gruppen leddjur.38

Den franske fysikern och entomologen René Antoine Ferchault de 
Réaumur (1683-1757), som Linné räknar till ”de odödeligas skara” (s. 11), 
utgör ett gott exempel på de brister i insektssystematiken som talaren 
ondgör sig över. Réaumur förklarar i början av sitt sexbandsverk Mémoires 
pour servir à l’histoire des insectes att han själv har intresserat sig mest för den 
del av entomologin som omfattar insekternas beteende och levnadssätt.39 
I slutet av första kapitlet tar Réaumur upp frågan vad som skiljer insekterna 
från de övriga djuren. Det är inte det att kroppen är indelad i segment, 
påpekar han, ty snäckor, musslor och havsanemoner är ju insekter – detta 
verkar vara självklart för Réaumur. Resonemanget mynnar ut i en lättfun-
nen definition: Som insekter kan man helt enkelt räkna alla djur som inte 
är fyrfotadjur, fåglar eller fiskar.40 Djuren behöver inte vara små för att 
räknas till insekterna, framhåller han:

En insektslarv skulle inte med mindre rätt sägas vara en 
larv, även om man funne en som vore åtskilliga fot lång. 
En krokodil skulle vara en rasande insekt, men jag skulle 
ändå inte se någon svårighet i att ge den detta namn. Alla 
kräldjur hör till klassen insekter av samma skäl som dagg-
maskarna hör dit. Ödlorna, som trots sin fyra ben ofta höjer 
sig så föga från marken när de går att flertalet verkar kräla, 
är ännu en grupp inom klassen insekter. Grodorna och de 
fulaste av alla djur, paddorna, hör likaledes till insekternas 
domän […].41

Réaumur fäster ingen större vikt vid att gränsdragningen mellan insekter 
och andra klasser av djur är oklar. Han tar upp krokodiler i sitt verk om 
insekter därför att de är intressanta och menar att detta uppväger den 
kritik han kan tänkas få därför att krokodilernas insektsnatur skulle kunna 

38 Nils von Hofsten (1936), ”Systema Naturae: Ett tvåhundraårsminne”, i Svenska 
Linnésällskapets Årsskrift (1935). Uppsala, s. 8.

39 René Antoine Ferchault de Réaumur (1734), Mémoires pour servir à l’histoire des 
insectes. Tome premier. Sur les Chenilles & sur les Papillons. Paris, s. 13.

40 Réaumur 1734, s. 58.
41 Min övers. Originaltexten lyder: ”Une Chenille n’en seroit pas moins Chenille, 

si on en trouvoit de plusieurs pieds de longueur. Un Crocodile seroit un furieux 
insecte, je n’aurois pourtant aucune peine à lui donner ce nom. Tous les reptiles 
appartiennent à la classe des insectes par les mêmes raisons que les Vers de terre 
lui appartiennent. Les Lezards, qui malgré leurs quatre jambes, s’élevent souvent 
si peu lorsqu’ils marchent, que la plûpart semblent ramper, sont encore une 
dépendance de la classe des insectes. Les Grenouilles, & les plus vilains de tous 
les animaux, les Crapaux, sont de même du ressort de l’histoire des insectes 
[…].” Réaumur 1734, s. 58.
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ifrågasättas.42 Linné är däremot mycket sträng ifråga om gränsdragningarna 
mellan de olika kategorierna i systemet. I Systema Naturæ slår han fast:

De som i vår vetenskap inte förmå att hänföra varieteterna 
till deras egna arter, arterna till naturliga släkten, släktena 
till familjer och likväl giva sig ut för doktorer i denna veten-
skap, äro bedragare och bedraga sig själva; ty alla som 
verkligen vilja utlägga denna vetenskap, äro skyldiga att 
kunna detta.43

Lika strängt presenterar Linné i talets början sin egen forskningsinriktning, 
systematiken (s. 19). Övriga inriktningar inom entomologisk forskning 
berör han först mot slutet av talet, efter alla de exempel ur insektsvärlden 
som utgör dess huvuddel. Här ger han först några förslag på sådan nytto-
inriktad forskning som Vetenskapsakademien ville främja – men kort och, 
som det verkar, i förbigående. Han påpekar att fjärilslarver lever på vissa 
bestämda växter och att just dessa kan komma att visa sig vara användbara 
som medicinalväxter (s. 22), och han framhåller att den som kunde finna 
ett sätt att bekämpa en hel rad skadeinsekter ”vore all heder och belöning 
värd” (s. 23). Sedan tar han kortfattat upp anatomisk forskning och empi-
risk beteendeforskning, men betonar i samma stycke artkunskapens bety-
delse:

Låten Malpigius anatomicera Silkesmasken (Bombyx) för Eder 
så lären J finna huru stora under äro i honom: här är dock 
mer i de andra. Låten Svammerdam anatomicera Lusen för 
Eder, han skal dela hänne, som han hade den största oxe 
för sig, och J skolen tilstå, at det är det accurataste verlden 
sett. Låten Reaumur visa eder Erucam processionariam, och de 
andra insecternas uptog och hushåldning. Låten Frischen 
beskrifva för Eder de andra almänna kräken. Gån genom 
de mönster-rullar jag upsatt (efter hvart och et insects fami-
lie) i Fauna Suecica, på de insecter af mig här i Fädernes-
landet igenfunnits uti 16 år. (s. 23.)

Den italienske läkaren och naturforskaren Marcello Malpighi (1628-1694) 
var en av de stora mikroskopisterna. Han studerade människokroppens 
organ men även insekternas inre. Hans noggranna beskrivning av silkes- 
 

42 Réaumur 1734, s. 58.
43 Texten lyder på originalspråket: ”Qui in Scientia nostra Variationes ad Species 

proprias, Species ad Genera naturalia, Genera ad familias referre nesciunt, & 
tamen Scientiae hujus Doctores sese jactitant, fallunt & falluntur. Omnes enim, 
qui naturalem vere condiderunt Scientiam, haec tenere debuerunt.” Linné 1962a, 
s. 156 f.
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maskens anatomi, Dissertatio epistolica de bombyce, utkom 1669, samma år 
som Jan Swammerdam, inspirerad av Malpighi, gav ut sitt verk Historia 
insectorum generalis.44 Réaumur var däremot mest intresserad av att studera 
insekters beteenden och levnadssätt. I sitt stora verk om insekterna behand-
lar han bland annat de fjärilslarver som han kallar ”processionnaires” på 
grund av deras sätt att färdas när de lämnar sitt vävda bo på ekstammen, 
i en lång rad efter den som kryper först, var och en med huvudet mot den 
framförvarandes bak.45 ”Frischen”, som Linné sedan nämner, Johann Leon-
hard Frisch (1666-1743), publicerade beskrivningar av mer än trehundra 
insekter i Tyskland.46 Frisch representerar liksom Linné själv snarast den 
forskning som är inriktad på artkunskap och systematik.

Efter det föregående styckets uppmaning att ta del av olika forsknings-
inriktningar inom entomologin riktar sig Linné nu till presumtiva natur-
forskare i auditoriet för att locka och uppmana dem till insektsforsk-
ning:

Här är et fält för alla curieusa, som vilja se under och något 
nytt, det ingen förr sett. Denna del är oss lemnad föga rörd 
af förfäderna. Den, som har lust, hog, vett och quickhet, 
pröfve den här. Här finnes säkert det, som är sötare, än 
honung, segare, än silke, rödare, än Cochenille; men den 
som härtil lägger handen måste hafva tolamod, roligt sinne, 
fullt uppehälle. Han måste göra observationer i långa tider 
och ej för hastigt. (s. 23 f.)

Det som lockar är nyfikenheten på det okända och det förunderliga som 
kan komma att upptäckas. Linné riktar sig till ”alla curieusa”. Det är en 
nyfikenhetsforskning han förespråkar, men han framhåller samtidigt att 
entomologisk forskning kan komma att leda till samhällsnyttiga upptäck-
ter utöver dem som redan gjorts. Honung från bin, silke från silkesfjärilens 
larv och det röda färgämnet koschenill från koschenillusen är goda exem-
pel på hur vi drar nytta av insektsvärlden. Varningen som tillfogas innebär 
dock att en sådan forskare måste vara beredd att satsa all sin tid och 
koncentration och att låta upptäckterna vara forskningens enda belöning. 
De nyttiga och lukrativa resultaten kan komma i en oviss framtid, kanske 
långt efter forskarens egen tid.

44  Se Eric Jorink (2007), ”Between Emblematics and the ’Argument from Design’. 
The Representation of Insects in the Dutch Republic”, i Karl A. E. Enenkel & Paul 
J. Smith, ed., Early Modern Zoology: The construction of Animals in Science, Literature 
and the Visual Arts. Leiden, s. 158-165.

45 René Antoine Ferchault de Réaumur (1736), Mémoires pour servir à l’histoire des 
insectes. Tome second, Suite de l’Histoire des Chenilles & des Papillons; Et l’Histoire des 
Insectes ennemis des Chenilles. Paris, s. 182. 

46 Carl von Linné (1913), Linnés föreläsningar öfver djurriket, utgifna och försedda med 
förklarande anmärkningar af Einar Lönnberg. Uppsala, s. 589.
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Folkbildning
Linnés vilja att verka i folkbildande syfte framträder i talet inte minst 
genom att han försöker avskaffa de missuppfattningar som råder beträf-
fande insekter. Hur viktig han ansåg sådan upplysningsverksamhet vara 
framgår av Systema Naturæ, där han har infört rekommendationen att den 
vetenskapliga beskrivningen av en art skall innefatta ett tillbakavisande 
av de vidskepliga föreställningar som kan förekomma.47 En sådan miss-
uppfattning med rötter hos Aristoteles och Plinius d.ä. var föreställningen 
att insekter uppstår av sig själva ur ruttnande material, kadaver eller 
gammal ost, i en process som har kallats uralstring, på latin generatio æqui-
voca eller generatio spontanea. Insekterna sågs därför länge som de lägst 
stående djuren i tillvarons kedja. Man tänkte sig att deras uppkomst var 
slumpartad och resultatet av något slags livskraft i materien. På 1600-talet 
kunde dock Jan Swammerdam genom dissektion visa att även insekter har 
könsorgan och lägger ägg, och italienaren Francesco Redi (1626-1698) kunde 
konstatera att inga maskar uppstår i ost förvarad i slutna kärl utan tillträde 
för flugor.48 På 1730-talet hade föreställningen om en uralstring av insek-
ter redan effektivt tillbakavisats och blivit förlegad, och den hade enligt 
Sten Lindroth inte ”någon större aktualitet” för Linné.49 Linné går dock i 
sitt tal om insekterna till angrepp mot denna föreställning. Sin devis ”omne 
vivum ex ovo”, att allt levande kommer ur ägg,50 kallar han där ”den första 
tros artiklen i naturkunnigheten” (s. 19). Om ostmaskarna säger han:

Sen den lilla Puss-flugan (1110), som flyger liksom solgrand 
öfver dyng-pussarna, huru hon oförmärkt practicerar sig i 
springan på osten och där lägger sina ägg, och sen hela 
menigheten bedragen, at tro det maskarne (1110) äro gene-
rerade af sjelfva osten genom en afguda-skapelse, som de 
kalla generationem æquivocam. (s. 18.)51

I en enda mening, uppdelad i två kontrasterande huvudsatser inledda av 
anaforen ”sen”, uttrycker Linné konflikten mellan det verkliga förhållan-
det och missuppfattningen. Den lilla flugan och hennes ägg i den första 
satsen kontrasteras mot maskarna i den andra. Flugan och maskarna har 
förr trotts vara helt olika arter, men här ser vi tydligt genom numret som 
 

47 Linné 1735, sida ”Methodus”, ej paginerad.
48 Se Sten Lindroth (1939), ”Uralstringen: Ett kapitel ur biologiens äldre historia”, 

i Lychnos: Lärdomshistoriska samfundets årsbok (1939). Uppsala, s. 159-192.
49 Lindroth 1939, s. 190.
50 Att denna sats var viktig för Linné framgår också av att han placerade ett ägg i 

sin vapensköld då han adlades 1762. Se Carl von Linné (1957), Vita Caroli Linnæi: 
Carl von Linnés självbiografier på uppdrag av Uppsala Universitet utgivna av Elis 
Malmeström & Arvid Hj. Uggla. Stockholm, s. 129.

51 Denna text saknas i första upplagan av talet.
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hänvisar till Fauna Suecica att de tillhör samma art.52 Flugan blir genom 
liknelsen, då hon ”flyger liksom solgrand öfver dyng-pussarna”, inte bara 
mycket liten utan även vacker. Ordet ”solgrand” betyder i ålderdomlig 
eller vitter stil stoftkorn eller dammkorn ”som syns i luften i solsken”.53 
Kontrasten mellan flugorna som flyger i luften, så små att de nästan blir 
ett med solens strålar, och de svarta pölarna av dynga på marken för tanken 
till den förändring i synen på insekterna som ägde rum då man slutade att 
se deras upphov i förruttnelse och i stället föll i förundran inför deras konst-
fullt skapade kroppar, sedda genom mikroskopet. Men enligt den andra 
huvudsatsen lever tron på uralstringen ännu kvar, eftersom ”hela menig-
heten” sägs omfatta den. Att tro att maskar kan uppstå ur ost är att tro på 
”en afguda-skapelse” och brännmärks alltså som en svår synd! ”Du skall inga 
andra gudar hava jämte mig”, så lyder det första av tio Guds bud.54

Av Linnés ”Observationes” i Systema Naturæ framgår att han var över-
tygad om att Gud skapade alla arter i begynnelsen, att varje art förökar sig 
genom ägg och att ”inga nya arter numera uppstå”.55 ”Denna världs alls-
mäktige skapare styr allt med oändlig vishet enligt lagar som han i begyn-
nelsen givit till tingen”, konstaterar Linné i inledningen till dissertationen 
Miracula insectorum 1752.56 I sin syn på naturlagarnas konstans och sitt 
förkastande av idén om uralstring ansluter sig Linné till sin föregångare 
Jan Swammerdam, vilken som vi sett var förvissad om skapelsens lagbun-
denhet. Eric Jorink framhåller att idén om uralstring enligt Swammerdam 
skulle innebära ”that insects are born by chance, in other words, that their 
generation is the result of blind forces, and thus beyond the reach of God’s 
almightiness”. Swammerdam ansåg alltså, liksom Linné efter honom, att 
denna idé var ”essentially godless”.57

En annan gammal föreställning som Swammerdam visat vara felaktig 
var uppfattningen att fjärilens utveckling ur puppan var en process från 
död till uppståndelse. Swammerdam kunde genom dissektion visa att den 
 

52 I Fauna Suecica anges den fluga som har nr 1110 leva i stora mängder i dynga, och 
Linné tillägger att den förmodligen är en varietet av den föregående arten, nr 
1109, som lever i ost och vars larv äter upp osten. Carl von Linné (1746), Caroli 
Linnæi […] Fauna Suecica sistens Animalia SVECIÆ Regni […] Distributa per classes & 
ordines, genera & species. Stockholmiæ, s. 326 f.

53 Ordbok över svenska språket (1893-). Utgiven av Svenska Akademien. Lund [förkor-
tas: SAOB], band 28 (1979). Lund, sp. 8613.

54 2 Mos. 20:3 enligt [Bibeln.] Gamla och nya testamentet: de kanoniska böckerna, över-
sättningen gillad och stadfäst av konungen år 1917.

55 Linné 1962a, s. 153.
56 Min övers. Originaltexten lyder: ”Omnipotens hujus universi conditor omnia 

secundum leges, in prima creatione rebus inditas, sapientissime dirigit”. Carl 
von Linné (1752), Specimen academicum, sistens Miracula insectorum, quod, consent. 
ampliss. Facult. Medica in Regia Academia Upsal., sub præsidio […] Dn. Doct. Caroli Linnæi 
[…] publico examine submittit Gabriel Emanuel Avelin, Dalekarlus. Upsaliæ, s. 1.

57  Jorink 2010, s. 228.
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blivande fjärilens kroppsdelar kan urskiljas redan i larvens kropp, och att 
larven alltså inte dör utan gradvis utvecklas till puppa och till vuxen fjäril.58 
Han liknar fjärilens utveckling vid motsvarande process hos kycklingar 
eller grodyngel, ”som i själva verket inte förvandlas till hönor eller grodor, 
utan som blir hönor eller grodor genom att växa”.59 Linné skriver i sitt tal 
följande om fjärilens utveckling:

Sen här på insecternas undersamma upfostran, huru olikt 
barnet är ynglingen, bägge huru olika föräldrarna. En alt 
för dråpelig metamorphosis! Här blifver en krypande, 
sextonfotad, taggot, löf-frätande grön skråpuke (Larva) 
förvänd i en hängande, ofotad, slät, fastande, förgyld Puppa 
(Propolis). Denne förbytt i en flygande, sexfotad, luden, 
honung-sugande, krokot [!] Fjäril (Papilio). Hvad större under 
i naturen? En och samma Person skal gå fram på denna 
Natursens Skådeplats med så olik mask. Vi förundre detta 
högt: men när vi närmare se derpå, är det ej mer under, än 
at Kyklingen kläckes utur sit ägg. Endast den åtskilnad, at 
ungens tre ägghinnor spricka och falla af på en gång, men 
hos desse den ena en tid efter den andra: ty då yttersta 
skalet affaller, är det en mask; då andra affallit och huden 
hoptorkas, är det en Puppa: och ändteligen när det tredje 
skalet affallit, är det en Fjäril. (s. 11 f.)

I ett retoriskt mästerstycke för Linné här slagkraftigt fram budskapet om 
en vanföreställning. Den första delen är intrikat strukturerad i en flerledad 
parallellism. Vart och ett av de tre stadierna larv, puppa och fjäril karakte-
riseras av fem attribut som i samma ordning i varje led anger starka 
kontraster i fråga om fem olika slags egenskaper. Om man skreve dessa 
rader som i en dikt, med radbrytning mellan varje led, skulle det bli tydligt 
att vi kunde läsa kontrasterna inte horisontellt utan vertikalt. Egenskaperna 
gäller rörelsesätt (”krypande” – ”hängande” – ”flygande”), fötter (”sexton-
fotad” – ”ofotad” – ”sexfotad”), hud (”taggot” – ”slät” – ”luden”), näring 
(”löf-frätande” – ”fastande” – ”honung-sugande”) och färg (”grön” – ”förgyld” 
– ”krokot”[!]).60 Predikaten, som utsäger att larven blir ”förvänd” i en puppa 
och denna ”förbytt” i en fjäril, uttrycker samma slags skeende som utropet 
 
 

58  Jorink 2010, s. 229.
59  Min övers. Originaltexten lyder i fransk översättning: ”Or tous ces changemens 

arrivent de la même maniére que dans les poucins & dans les petites grenoüilles, 
qui ne se transforment pas effectivement en poules & en grenoüilles, mais qui 
le deviennent en croissant.” Swammerdam, s. 8.

60 ”Krokot” torde vara en felskrivning för ”brokot”.
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som föregår jämförelsen: ”En alt för dråpelig metamorphosis!”61 Efter 
jämförelsen följer en retorisk fråga angående denna förunderliga förvand-
ling: ”Hvad större under i naturen?” Undret uttrycks därefter i bilden av 
världen som en teater: ”En och samma Person skal gå fram på denna 
Natursens Skådeplats med så olik mask.”62 Linné har även i andra samman-
hang använt bilden av världen som en teater, bland annat i inledningen 
till den fjärde upplagan av Systema Naturæ 1758-1759, där det framgår att 
människans uppgift på ”världens skådebana” är att söka kunskap och 
beundra ”den vise Konstnärens sköna verk”.63 Människan, publiken på 
världens teater, förs i talet fram till en höjdpunkt av förundran och först 
därefter, då ordet men kommer som en svängtapp som får texten att luta 
mot sin nyktra antiklimax, bibringas hon anatomisk kunskap, då fjärilens 
utveckling genom tre stadier förklaras genom en jämförelse med kyck-
lingens tre ägghinnor.

Ett tredje exempel på hur Linné i sitt tal bekämpar felaktiga uppfatt-
ningar om insekter gäller tron att inälvsmaskar avlas av flugor:

Sen huru Spyflugor (Musca carnaria 1102) lägga sina ägg på 
köttmaten och huru oräkneliga ägg en enda fluga värper. 
Men tron dock icke, at det är sant hvad alla tala denna tiden 
om Maskar i människans kropp (Ascarides 1269); de säga oss 
at maskarna utkläckas i magen af flugornas (1106) ägg. Nej 
ingalunda; ty först föda våra gemena flugor lefvande ungar 
och ej ägg: sedan skulle ej maskarne i magen kunna sig 
föröka, utan af ägg med mat nedsvälgde; ty intet insect kan 
afla och föda förän det genomgåt sin förvandling och 
kommit til sista graden. Huru skola flugor kunna paras och 
värpa i magen? och för det tredje äro maskarne i magen 
och tarmarne ej Insecter, utan vermes, et helt annat slägte.
(s. 18.)

61 Ordet ”dråpelig” betyder ”stor”, ”betydelsefull”, ”märklig”, ”förunderlig”. SAOB, 
band 7 (1925). Lund, sp. D 2238. Ordet ”alltför”, som här skrivs ”alt för”, har i 
detta sammanhang en enbart förstärkande betydelse: ”mycket, i hög grad, 
ytterst”. SAOB, band 1 (1898). Lund, sp. 1095. Utropet kunde alltså med andra 
ord formuleras: ”En ytterst förunderlig förvandling!”

62 Ordet ”person” kan enligt SAOB betyda ”roll (i ett skådespel); förr äv.: skådespe-
lare”. SAOB, band 20 (1954). Lund, sp. P 704. Ordet ”mask” som teaterterm bety-
der ”För viss roll avsedd fysionomi, som en skådespelare anlägger medelst 
sminkning o.d.; äv. i utvidgad anv., om en skådespelares allmänna apparition i 
en viss roll”. SAOB, band 17 (1945). Lund, sp. M 395.

63 Carl von Linné (1962b), ”Introitus, Inledning” [till fjärde upplagan av Systema Naturæ 
1758-1759 samt följande upplagor], i Carl von Linné, Om undran inför naturen och 
andra latinska skrifter. Originaltexter jämte svensk översättning. Inledning och 
urval av Knut Hagberg. Stockholm, s. 161.
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Här verkar det vara fråga om en mer aktuell missuppfattning än de ovan 
anförda. Nu är det något som ”alla tala denna tiden om”. Inälvsmaskarna 
som det gäller tillhör släktet Ascaris. De beskrevs av Linné, enligt en students 
anteckningar under en föreläsning höstterminen 1752, som ”ett slags små 
hwita maskar, trinda, men spitsiga åt bägge ändar” som ”se ut som 
ostmaskar”.64 Dessa maskar, tror folk, kläcks från ”flugornas (1106) ägg” i 
magen, alltså från ägg av den vanliga husflugan.65 Detta tillbakavisas 
kraftfullt av Linné genom de två orden ”Nej ingalunda”, följda av tre argu-
ment. Det första av dessa bygger på artkunskap, då Linné hävdar att husflu-
gan är vivipar och alltså inte lägger några ägg utan föder levande larver.66 
Det andra argumentet förutsätter kanske ett led i resonemanget som inte 
utsägs eftersom det var allmänt känt, nämligen att maskarna i magen 
oftast var så talrika att de inte kunde ha uppkommit av lika många nedsvalda 
flugägg.67 Här tar den systematiska argumentationen vid. Att flugorna är 
insekter betyder att de helt enkelt inte kan föröka sig förrän de gått igenom 
både larv- och puppstadiet och blivit vuxna flugor – och flugor som lever 
och förökar sig i magen är en omöjlighet. Maskarna i magen är dock inte 
alls några fluglarver utan tillhör en helt annan klass, Vermes, maskar. Det 
innebär, även om det inte utsägs, att många av dessa maskar är vuxna och 
mycket väl kan para sig och yngla i människans inre!

Beteendeskildring
När Linné beskriver insekters beteenden och levnadssätt sker det ofta i 
förmänskligande ordalag som både åskådliggör och lockar till skratt. De 
levande insekterna förmår, till skillnad från den samlande systematikerns 
torkade exemplar, ge upphov till en humoristiskt antropomorf beskrivning 
hos Linné, ofta i förening med ett bildspråk inspirerat av antik mytologi. 
Redan när insekterna introduceras i talet bjuder talaren in oss till deras 
värld med ett uttryck som för tanken till herdedikternas sköna platser i 
gräset under trädens svalkande skugga:

Jag blefve alt för långsam, om jag i dag böd til at tala om 
alt hvad Naturen för ögonen lägger på hela jordklotet; men 
Eder gunst och bevågenhet, Mine Herrar, lärer dock tillåta 
mig, at på en liten stund gå in i den lilla och täcka lunden, 
i hvilken Naturen inneslutit de minsta kräken […]. (s. 10.)

64 Linné 1913, s. 291.
65 Flugans svenska namn är enligt Fauna Suecica ”Fluga. Stugo-Fluga”. Linné 1746, 

s. 326.
66 I Fauna Suecica finns ingen upplysning om att husflugan skulle vara vivipar. Einar 

Lönnberg påpekar i kommentaren till Linnés föreläsningar öfver djurriket att den 
närstående arten Sarcophaga carnaria L., köttfluga (1105), ”föder små lefvande 
larver”. Linné 1913, s. 517.

67 Enligt Linnés föreläsning var de mycket talrika hos barn, ”och ser man stora 
hopar kunna gå ifrån dem, medan de sofwa”. Linné 1913, s. 291.
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Det är värt att påpeka att Linné har ändrat beteckningen för den metafo-
riska plats där Naturen har placerat insekterna från ”Lunden”, i den första 
upplagan av talet,68 till ”den lilla och täcka lunden” i den andra och tredje 
upplagan. Därmed blir anspelningen på en locus amoenus tydligare, det vill 
säga på den natursköna och trädskuggade plats som blivit en retorisk topos 
i herdediktningen alltifrån Theokritos’ bukoliska diktning på 200-talet f.
Kr. och Vergilius’ Bucolica 42 f.Kr. och som ibland kan få konnotationer av 
Paradisets lustgård.69 I insekternas täcka lund kan Linné berätta om klädes-
malen, som skarvar och skarvar på sin strut i det oändliga liksom Sisyfos 
måste rulla sin sten uppför berget i en möda utan slut (s. 20).70 Eremitkräf-
tan, som drar med sig sitt lånade snäckskal överallt som skydd för sin nakna 
stjärt, ”rullar altså med sig detta lånta hus, som Diogenes sit fat” (s. 19).71 
När insekternas erotik beskrivs, blir hanens könsorgan till ”kärleks-pilar”, 
varav kräftan till och med har två (s. 19).72 Trollsländornas parning beskrivs 
både visuellt realistiskt och med ett mytologiskt bildspråk:

Åskåden huru kärligen Trollsländerne (771) paras, och sägen 
mig om Venus förordnat hos något slägte lika gifto-lagar. En 
kär man flyger och svänger hit och dit i luften med sin två-
klöfda stjert, hvilken ser ut, som en tång. Så snart han får se 
sin maka, nappar han hänne med stjerten om halsen, hon 
följer efter tvungen, som hönan höken, och på det hon må 
skjuta honom ifrån sig, böjer hon stjerten i krok under sig til 
mansens bröst (just där Venus förgömt han [!] kärleks pilar), 
och altså liksom med våld öfvervinnes utan våld. (s. 18.)

”Med sin spelande fantasi var Linné alltid beredd att kläda naturalhistori-
ens fakta i graciös mytologisk dräkt”, framhåller Sten Lindroth: ”Den antika 
mytologien gav honom inspiration för hans lust att personifiera naturen,  
 

68 Linné 1739, paginering saknas.
69 Angående locus amoenus se Ernst Robert Curtius (1969), Europäische Literatur und 

lateinisches Mittelalter. Siebente Auflage. Bern & München, s. 202-206.
70 Sisyfos, konung i Korinth, har enligt grekisk mytologi fjättrat själva dödsguden 

och som straff blivit dömd att i underjorden rulla en sten uppför en sluttning. 
Stenen rullar ständigt ner igen och Sisyfos måste börja om. Hans arbete består 
av en upprepning som aldrig tar slut. Se Martin P:n Nilsson (1992), Olympen. Ny 
utgåva. Stockholm, s. 56.

71 Diogenes från Sinope, en grekisk filosof av den kyniska skolan som levde på 
300-talet f.Kr., blev ”en legendarisk figur genom sitt extrema sätt att praktisera 
behovslöshetens livsideal; det berättas att han bodde i en tunna”. Nationalency-
klopedin: ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd 
(1989-1996). Band 1-20. Höganäs. [Förkortas: NE.]

72 I grekisk mytologi hade kärleksguden Eros, Afrodites son, båge och pilar som 
sina kärleksvapen. Nilsson, s. 106.
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att i lekfull glädje liksom dubbelexponera den.”73 Här beskrivs trollslände-
hanen som ”en kär man” och honan som hans maka. Trollsländans kärleks-
akt blir komisk genom att de exakt iakttagna och åskådligt beskrivna kropps-
rörelserna uppfattas under jämförelse med människans i en liknande 
situation, samtidigt som det manliga könsorganet benämns med en myto-
logisk metafor. Insektsbeskrivningens kontext vidgas till både människornas 
och gudarnas värld. Den älskvärda lekfullheten i detta stycke kröns med ett 
oxymoron i den sista satsen, där ordet ”våld” upprepas i två motsatta påstå-
enden, ”med våld” och ”utan våld”, som ändå paradoxalt sägs gälla samtidigt 
under den verksamhet som predikatet anger, när honan ”öfvervinnes”.

Det verkar som om insekternas kärleksliv ofta lockar fram den 
förmänskligande beskrivningen hos Linné. Om bidrottningen får vi veta 
att hon ensam ”älskar så många Vattenbi (Fuci) eller hannar” och att ”hon 
allena har fått det privilegium af sin Skapare, som ingen annan qvinna 
åtnjutit, at männernas vilja skal hänne undergifven varda” (s. 14). Honorna 
av ”Lysmasken (Lampyris 586)” sägs ”om sommarnättren lysa i buskarna, 
brinnande af kärlek, en eld, som icke upfräter, men endast gifver deras 
män anledning at låna eld” (s. 21). Bladlössen, som förökar sig genom 
jungfrufödsel, måste försvara sig mot anklagelser för osedligt leverne 
genom att anlita advokater: ”Kunnen J väl tro, at deras Advocater hafva 
rätt, som protestera, at när modren en gång aflat af sin man, då dotter, 
dotterdotter, ja dotterdotters döttrar til femte led, föda af sin fjerde mormo-
ders omgänge, utan annor manlig hjelp?” (s. 15.)

Skildringen av myrornas levnadssätt och fortplantning är av speciellt 
intresse genom att den har fått ett avsevärt tillskott i andra upplagan av 
talet. Texten präglas av antropomorfism redan i den första upplagan: ”Ser 
Myrans (Formica) oförtrutna arbete; hur hanerne hopetals sorgfri få flyga 
ut, at endast förnöja sig; hur arbets myran som en slaf hela dagen måste 
träla, bära hem vinter föda, timber, och sola sina linnebarn.”74 ”Linnebarn” 
är en rolig och åskådlig bild av de mjuka, vita kokongomslutna puppor 
som myrorna brukar springa omkring med för att bära till något säkrare 
ställe om de blir störda.75 Spädbarnen lindades förr runt hela kroppen, 
inklusive armar och ben som därmed fixerades i rakt läge, så att de faktiskt 
fick ungefär samma form som puppor. Ända in på 1900-talet levde bruket 
att linda barnen kvar i Sverige.76 Genom det tillägg som gjordes i den andra 
upplagan av talet (1747) blir avsnittet om myran en berättelse där både 
hanar och honor deltar. Den nya texten kvarstår oförändrad i talets tredje 
upplaga (1752), där avsnittet i sin helhet lyder:

73 Lindroth 1967b, s. 63 f.
74 Linné 1739, paginering saknas.
75 Ordet ”lindebarn” har betydelsen ”spädbarn som klädts i linda”. Numera används 

det oftast i den allmänna betydelsen ”spädbarn”. SAOB, band 16 (1941). Lund, sp. 
L 786.

76 NE, uppslagsord ”babykläder”.
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Sen Myrans (Formica) oförtrutna arbete: huru hanarne sorg-
fritt roa sig med sina brudar uti de för dem tillagade välfde 
spasere gångar, medan arbets-myran, som en slaf hela 
dagen måste träla, bära hem vinterföda, timmer, och sola 
linnebarn; men smekmånaden varar ej länge; ty så snart 
Brölloppet är alt, måste far och mor på dörren, då de snöpte 
slafvar hålla sjelfve hus, til dess barnen blifva fullvuxne 
och begynna tänka på förlofningen. (s. 14 f.)

Här har förmänskligandet av myrorna förts vidare till en berättelse om 
förlovning, smekmånad och bröllop, där de förut frånvarande honorna 
beskrivs som ”brudar”, medan myrparet efter bröllopet har blivit ”far och 
mor”. Berättelsen har dessutom svällt ut både beträffande miljöbeskrivning 
och tidsomfång. Vi får i början veta att brudparet avnjuter smekmånadens 
nöjen i ”för dem tillagade välfde spasere gångar”, och i de sista orden sluts 
cirkeln genom att de barn som förlustelsen resulterat i blivit vuxna och 
själva ”begynna tänka på förlofningen”.

Vad var det då som betingade tillägget i texten om myran 1747? Svaret 
finns i Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar år 1741. Där har 
nämligen Linné redovisat resultatet av en undersökning som han gjorde 
sommaren 1740 i trakten av gården Sveden nära Falun.77 Frågan gällde 
främst könsfördelningen hos myrorna. Att arbetsmyrorna var könlösa och 
att de bevingade myrorna var hanar trodde han sig veta, men var fanns 
honan och hur kunde man känna igen henne?

I Linnés berättelse om de dagar han tillbringade vid myrstackarna i 
skogen som observatör av myrornas beteende möter vi honom för ovan-
lighetens skull som empirisk insektsforskare och anatom, och texten 
förmedlar spänning inför vad han skall komma att upptäcka. Åskådligt 
berättar han om hur han i myrstackarna fann ”uphögde rylar, som woro 
in uti iholige, liksom en orm hade krupit igenom Stacken i åtskillige krök-
ningar, och efter sin gång lemnat hohl”, och hur han i dessa lönngångar 
såg hur ”många owingade Arbets-Myror båro sina Linbarn, Myrägg kallade, 
och huru med dem åtskillige Flygg-Myror woro blandade”.78 En upptäckt 
som Linné trodde att ingen annan gjort före honom var att flygmyrorna 
var av två storlekar. Då han med hjälp av sin ”Botaniska Nål-Knif” disseke-
rade flygmyrorna, fann han att de större innehöll ägg medan de mindre 
endast innehöll ”en watuaktig wätska”.79 Arbetsmyrorna däremot innehöll 
intetdera. Slutsatsen blev att de större flygmyrorna var honor, de mindre 
hanar, och arbetsmyrorna ”Snöpingar (Neutra)”.80

77 Carl von Linné (1743), ”CARL LINNæI, M. D. Anmärkning öfwer WISEN hos 
MYRORNE”, i Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar, för Månaderna Januar. 
Februar. ock Martius 1741 Vol.: II. Å nyo uplagde. Stockholm, s. 36-48.

78 Linné 1743, s. 40.
79 Linné 1743, s. 41.
80 Linné 1743, s. 43.
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Ett par veckor efter den första observationen såg Linné hur alla flyg-
myrorna flög iväg från stacken. I berättelsen om vad som sedan väntade 
dem ryms dock känslor som Linné inte gav uttryck för i talet om insekterna. 
Så här beskriver han flygmyrornas vidare öden:

Sedan de såleds smakat ondt och godt, måste Far och Mor 
resa ut at beskåda den Werld de aldrig tilförne sedt, flyga 
då ut i bästa och wakraste Sommarwädret, utan at täncka 
på wägen tilbakas, då okunnoge om alt, fara, såsom en liten 
Fogel den nys flugit ur nästet, ei wetandes hwarest de skola 
hamna, följa wädret och lyckan efter, osäkra på alla sidor: 
När nu några dagar såleds anwänds, hafwa de den olyckan, 
at de reduceras til Fotfolk, mista sina wingar, måste 
marchera til Fots, då de med möda kunna föda sig, in til 
des de efter hand förswinna, förtrampas, upfrätas af Foglar, 
dö af Nattköld, Rägn, Wattn och således til intet blifwa.81

Texten om de bevingade myrornas undergång efter fortplantningen är ett 
stycke antropomorfism av poetisk lyskraft. Här åstadkommer förmänsk-
ligandet inte, som ofta annars hos Linné, en humoristiskt kontrasterande 
dubbelexponering av insekt och människa, utan här sker en identifikation. 
Myrans öde att bli till intet är också människans. Berättelsen har klang av 
en Psaltarpsalm, vilket är en förklaring till att det komiska elementet 
saknas.82 När myran i sin ovisshet liknas vid ”en liten Fogel den nys flugit 
ur nästet” är det ett bibliskt bildspråk som används.83 Den serena stämning 
som uppstår vid tanken på alla levande varelsers gemensamma öde, att 
livet slutar i döden, kunde tydligen få komma till uttryck i bidraget till 
Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar men skulle inte ha 
passat i presidietalet, där en handlingskraftig optimism borde råda.

***

Vi har sett hur Linné i sitt tal med olika retoriska medel kan både röra och 
roa sitt auditorium samtidigt som han undervisar om entomologisk syste-
matik samt om många olika insektsarters kroppsbyggnad och livsförhål-
landen. Retoriken bär fram innehållet i texten  genom att den ofta talar 
inte bara till förnuftet utan även till känslan. Den humoristiska antropo-
morfismen i skildringen av exempelvis trollsländornas parning och myror-
nas sätt att sköta sin avkomma ger åskådlighet åt det som berättas men 
får också åhörarna att dra på munnen. Den retorik i den höga stilen som 
 
 
81 Linné 1743, s. 44.
82 Se t.ex. Ps. 90.
83 Se t.ex. Ords. 27:18: ”Lik en fågel långt från sitt bo / är en människa långt från 

sitt hem.”
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präglar talets fysikoteologiska inledning är menad att övertyga genom en 
logisk följd av teser och samtidigt röra till en from andakt inför skapelsen. 
När samma högspända retorik används i beskrivningen av fjärilens meta-
morfos leder den dock till en antiklimax som medför en snopen känsla 
och samtidigt effektivt inpräntar betydelsen av entomologisk kunskap. 
Någon förundran grundad på okunskap vill Linné inte veta av!

Den vetenskapliga revolutionens fysikoteologi var som vi sett en syntes 
av gudstro och den nya vetenskapens kritiskt undersökande förhållnings-
sätt. Föreningen av gudstro och naturvetenskap framträder tydligt i talets 
avslutning, som i två avsnitt tar vid omedelbart efter Linnés ord: ”Tiden är 
förfluten Mine Herrar, ty sluter jag.” (s. 24.) I dessa avsnitt upphöjs centrala 
delar av talets innehåll till predikan och till symbolisk bild; en kommentar 
av dem får utgöra avslutningen på denna uppsats.

Insekterna är, framhåller Linné i det första avsnittet, ”Guds verk, i 
hvilkas åskådande vi oss öfva skole” (s. 24). Den predikan som följer inne-
bär att människan bör verka med all sin kraft för att fylla det ändamål som 
hon är skapad för, nämligen att se och få kunskap om naturen. Naturforsk-
ningens högsta mål är att lovprisa Gud:

Gud har ju fört oss hit i verlden, som är på så oändeliga 
sätt beprydd. Han, som gifvit oss ögon at se sådant, har ock 
dermed befalt oss betänka hvad vi se.

Törs jag altså säga, at den försmädar Guds Lag, som säger 
at denna kunskap är onödig; ty den oss skapat, har ock 
skapat dem.

Låt oss använda den tid, andre förslösa på gästabod, spel, 
dryck och prat, at endast se dessa slägter an, så skal tiden 
oss vara nogsamt tilräckelig. Vi hafve ej fått kårt lif; men 
gjort det kårt.

Människan är ock derföre skapad, at hon skulle skär-
skåda Skaparens verk, och då hon admirerade Kreaturet, 
at derigenom ärkänna dess mästare, här besynnerligen, 
der Inga underverk äro större än de mInste. (s. 25.)

De sista orden, som framhävs genom kapitälskrift, är en allusion på samma 
ord av Plinius som aktualiserats tidigare i talet,84 att naturen i sin helhet 
ingenstans finns i högre grad än hos de minsta djuren, ”nusquam magis 
quam in minimis”.85 Efter detta verkningsfulla fysikoteologiska argument 
för entomologisk kunskap närmar sig Linné i det följande avsnittet Veten-
skapsakademiens intresse för samhällsnyttig forskning:

84 ”Desse så små, och nästan inga, prisa, fast med stum mun, högre sin Alvisa 
Skapare än alle de andre ting.” (s. 11.) 

85 Plinius XI:i, s. 434.
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Sådane Skaparens och Natursens under äro oräknelige. Den 
är visast, som vet de mästa: deras känning föra oss til Skapa-
ren, til oss sjelfva, til vår näring och uppehälle. Ej är allom 
gifven lika hjärnans styrka, ej lika vilkor, ej lika tider och 
tilfällen, at arbeta up nyttiga vetenskaper. Mycket uptäckes 
dageligen hvars nytta man ej ser. Många trän planteras i 
år, hvars frukt ej ärnås på många år. Ho hade trott, at när 
Camerarius gjorde försök om aflelsen hos örterna, at på 
samma grund hela Botaniquen skolat någonsin blifvit bygd? 
Prisade altså Alexander Magnus den gamla utlefvade 
gubben, som planterade Dadlar til Palmträn, hvilka ej 
kunde bära frukt i hans tid, utan endast för Efterkommande. 
(s. 25.)

Att forskningen skall ”föra oss til Skaparen” har Linné i föregående avsnitt 
starkt betonat; här uttrycks även forskningens nyttoinriktade ändamål att 
föra oss ”til oss sjelfva, til vår näring och uppehälle”. Här framhålls att det 
tar tid att ”arbeta up nyttiga vetenskaper”, och att forskningen inte kan 
vara direkt och kortsiktigt nyttoinriktad: ”Mycket uptäckes dageligen hvars 
nytta man ej ser.” Att forska liknas vid att plantera ett träd och sedan vänta 
på att det skall ge frukt. Ett exempel skall belysa: Rudolph Jacob Camera-
rius (1665-1721) visade redan 1694 att växterna har könlig förökning, men 
hans verk fick inget genomslag.86 Den som såg till att ”hela Botaniquen” 
blev byggd på den grund Camerarius lagt var naturligtvis Linné själv genom 
första upplagan av Systema Naturæ 1735. Den gamle gubben som planterar 
ett träd blir sedan en bild av den forskning som utförs utan att dess nytta 
på en gång är uppenbar. Detta var inte endast en språklig bild i Linnés tal 
utan även en verklig sådan, en titelvignett på den första kvartalsvolymen 
av Vetenskapsakademiens Handlingar. Det var Linné själv som hade fått 
idén till denna bild,87 och det är mycket möjligt att han visade upp den för 
åhörarna samtidigt som han talade om den. Orden som i bilden står skrivna 
ovanför gubbens huvud är i talet kursiverade och bör ha uttalats med 
speciell emfas, ”för Efterkommande”. Bilden och dess devis är ett vackert 
uttryck för en nyfikenhetsforskning som inte har siktet begränsat av den 
omedelbara nyttan, men som drivs av den optimistiska tron att dess resul-
tat skall komma framtiden till nytta.

86 Den tyske botanisten Rudolph Jacob Camerarius gav ut sitt verk De Sexu Plantarum 
Epistola 1694. NE. Se även Gunnar Eriksson (1969), Botanikens historia i Sverige intill 
år 1800. Uppsala, s. 189 f., 197 f., 202.

87 Lindroth 1967:a, s. 122.
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Sträckläsning

Magnus Jansson

Inledning
Fredrik Böök gav 1913 ut boken Svenska studier i litteraturvetenskap med 
ambitionen att presentera ett nytt ”metodiskt program” för litteraturana-
lys.1 En av studierna i boken heter ”Flyttfåglarna”. Där analyserar Böök hur 
flyttfåglar som poetiskt motiv använts av, i tur och ordning Esaias Tegnér, 
Erik Johan Stagnelius, Johan Ludvig Runeberg och Per Hallström. Alla 
dikterna heter ”Flyttfåglarna” och är skrivna i en medveten poetisk dialog 
med varandra får man förmoda.

Per Hallströms dikt är för Böök samtida och han konstaterar att den 
skiljer sig på några avgörande sätt från de tre tidigare 1800-talspoeternas 
dikter.2 Realismen ligger emellan. Hallström gestaltar flyttfåglarna som 
arter, med specifika levnadsvillkor medan de tidigare poeterna obekymrat 
kan tala om ”fåglarna” i största allmänhet. Men samtidigt är det möjligt 
för alla poeterna att ladda motivet med symboliska innebörder. Det som 
särskilt intresserar mig är dock en sak som Böök noterar i sin analys av 
Hallströms flyttfågeldikt:

Det förefaller för övrigt, som om Hallström förmått teckna 
en så minutiös och levande bild av fågelflyktens skiftande 
impressioner, därför att han kunnat ge stöd och utgångs-
punkter för sin fantasi i en analog erfarenhet, som icke 
stod Tegnér till buds: en järnvägsresa om natten. När man 
genomläser fjärde till sjunde stroferna i andra avdelningen, 
skall man ovillkorligen ha en känsla av att sceneriet alls 
icke verkar främmande, fantastiskt och uppkonstruerat, 
utan att det tvärtom berör en högst förtroligt, liksom vädjar 
till vaga föreställningar, som dyker upp i ens minne. I själva 
verket har ju envar sett skogsåsarna flykta förbi, låtit 
blicken sväva över fält och dungar och nattliga sjöar, och 
en kort och snabb sekund hört flodens brus trängas upp, 
med en glimt av vattenglittret. Tydligast märker man 
kanske överensstämmelsen mellan den verkliga erfaren-
heten och fantasibilden i denna strof, som lika väl kunde 
vara sedd från ett vagnsfönster:

1 Fredrik Böök, Svenska studier i litteraturvetenskap (1913). Stockholm.
2 Per Hallströms dikt återfinns i Skogslandet (1904). Stockholm.
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   Förbi dra ödejord och byar
   med sömnögt sken från mänskors hem,
   och endast himlens sträckta skyar
   ha liv och mål och följa dem.

Den ilande fart, den raska växling i sensationerna, som 
utmärker andra avdelningen av Hallströms dikt, skulle 
imaginationen knappast kunnat på egen hand framtrolla; 
flyttfågelmotivet kunde få denna utformning först i järn-
vägarnas tidevarv. Utan tvivel kunde det erhålla en ännu 
intimare nyansering i aeroplanens.3 

Poeten (Hallström) och läsaren (Böök) har samma erfarenhet. Jag lever och 
läser däremot i aeroplanens och senmodernismens tidevarv. Min tanke är 
att läsa på ett nytt sätt och försöka utröna flyttfågelmotivets vidare öden 
i den svenska lyriken. Jag går i Bööks fotspår, eller snarare förlänger Bööks 
fotspår in genom 1900-talet. Allt läser jag, och jag gör observationer av 
motivet när det dyker upp. Alla fåglar noteras, men när flyttfågelmotivet 
dyker upp så genereras ett kort i mitt register. I den här texten vill jag 
presentera mitt lässätt och min forskningsprocess. För att ge mina ”kort” 
en kontext flätar jag in dem i en collageström av populärvetenskapliga 
beskrivningar av ”verkliga” fågelobservationer och fågelmöten under 
1900-talet. 

Det finns en optimism i Bööks ord om aeroplanens tidevarv. Han tänker 
sig att människans teknologiska framsteg skulle öppna möjligheter för 
”en ännu intimare nyansering” i det poetiska gestaltandet av fågelflyttning. 
Mitt intryck så här långt, är att flyttfågelmotivet blir mindre vanligt vart-
efter modernismen tar över den svenska lyriken under 1900-talets första 
hälft. Vill man hitta flyttfåglar i svensk poesi under denna tid får man söka 
sig till de poeter som gör motstånd mot den fria versen och modernismens 
”formupplösning”. Traditionalisterna blir alltmer isolerade och ovanliga. 
På något sätt tycks också motivet hänga ihop med det sångbara. (Under 
1900-talets senare hälft kommer det att se annorlunda ut, men dit har jag 
ännu inte kommit i mina sträckläsningar.) 

I sitt företal till boken Svenska djur. Fåglarna från 1950 kommenterar Frans 
G. Bengtsson  människor och fåglar i aeroplanens tidevarv på ett mer pessi-
mistiskt och misantropiskt sätt än den optimism som Böök gav uttryck för 
i början av seklet. Men här handlar det förstås om de verkliga fåglarna:

De lärda tvista om huruvida fåglarna böra tillerkännas 
intelligens eller ej. De utgå förmodligen omedvetet från 
det faktum att fåglarna aldrig nått fram till att skriva 
 
 

3 Fredrik Böök (1962), Analys och porträtt. Litteraturhistoriska studier. Lund, s. 47f.
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doktorsavhandlingar och liknande, och därmed anse de 
frågan besvarad i negativ riktning; i något omskriven form 
påpeka de att intelligens är en specifik mänsklig egenskap, 
och att man gör sig skyldig till en falsk analogi genom att 
döma fåglarnas motiv och handlingar efter mänskliga mått. 
Må så vara: frågan är självfallet svår och invecklad, och 
abstraktioner och generaliseringar äro som oftast menings-
lösa. Men man skulle kanske också kunna förfäkta att 
människosläktet i sin utveckling (eller biologiska bankrutt) 
alltmera ofrånkomligt synes böja av i riktning mot korall-
djur och termiter, utan att minsta styrande inslag av intel-
ligens eller förnuft därvid gör sig märkbart, så att snart nog 
en sådan benämning som Homo sapiens måste komma att 
te sig meningslös och helt föråldrad; medan däremot 
fåglarna synas fast beslutna att förbli fåglar, med ett beva-
rat maximum av individuellt liv och individuell lycka, – och 
detta i en tillvaro som har den fördelen att vara tredimen-
sionell på ett helt annat sätt än vår, även sedan vi männis-
kor lyckats höja oss till att bli fraktgods i flygplan. Åtmins-
tone i detta avseende förefaller det mig som om fåglarna 
inte endast hade det bättre utan även vore klokare än vi.4

***

I Harry Martinsons Gräsen i Thule från 1958 finns dikten ”Förluster”:

Poesiens förluster är inte bara poesiens.
Se dessa för alltid stupade motiv
som i fallet drog med sig symboler.
Det finns ett slagfält översållat av sådana döda.
De hastiga förändringarna,
den råa nedskrotningsanda som så länge svävat över fälten,
gör de åldrande beklämda och de unga förryckta.

Det har kommit ett drag av förryckthet över oss alla;
ett fegt medflaxande ovärdigt människan.5

Vad kan han ha menat? Vad är ett motiv? En symbol? En observation? Hur 
medflaxar man? Jag sträckläser.

 
4 Frans G. Bengtsson (1950), Svenska djur. Fåglarna. Stockholm, s. 8.
5 Harry Martinson (1984), Dikter. Stockholm, s. 268f.
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Utdrag ur forskningsprocessen [–]

Författare Dan Andersson
Titel Gässen flytta
År 1914
Ur Kolvaktarens visor
Genre sånglyrik, rimmad

Citat När de gamla såren heta tära, / när din kind är 
vätt av ensamhetens gråt, / när att leva är att 
stenar bära / och din sång är sorg som vilsna 
tranors låt, / gå och drick en fläkt av höstens 
vindar, / se med mig mot bleka, blåa skyn! / Kom 
och stå med mig vid hagens grindar, / när de 
vilda gässen flyga över byn!

Kommentar Flyttfågelsmotivet, hel dikt, senare än Hallström, 
gås (vildgäss)

Jag blev ilandsatt på en kilometerlång sandö av flera hundra meters bredd. Vissa 
partier var torra och hårdtorkade, andra blöta och dyiga. Vikar och laguner med 
eller utan vass låg mosaikartat inflätade mellan smala landtungor, vilka även sträckte 
sig ut över vida vatten för att slutligen över eller under ytan nå förbindelse med en 
annan bank. Jag hade inget gömsle här – i ett sådant skulle snart kokpunkten vara 
nådd under den tropiska solen – utan ämnade bedriva studierna på dessa fågelöar 
med att ströva omkring eller spana ur någon vassdunge på livet runtomkring.6

Författare Birger Sjöberg
Titel Svartsjukans demon
År 1922 (”våren eller sommaren 1921” enl Peterson,  

s.190)
Ur Fridas visor
Genre sånglyrik

Citat Det är en plats så stilla, där blänkande grönskan 
/ hörs rassla kallt i höstetid, när bladet brandgult 
far. / Den lilla finken ovanför har länge närt en 
önskan / att svinga sig till Nilens land, där han 
en älskling har, / men kvittrar: ”Jag vill bo hos 
dig / en liten tid. Så bitterlig / du grovs i mull. / I 
mull, i mull för kärleks skull… / Men sov i jorden 
bara. Nu finnes ingen fara!”

6 Kai Curry-Lindahl (1961), Flyttfåglarnas tropiska vinterhem. Nordiskt fågelliv i Kongo. 
Stockholm, s. 88.
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Kommentar Det är mycket vind, blåst och kårar i Fridas bok. 
Men här finns också detta exempel på hur hösten 
föder flyttfågelsmotivet. Jämför Tegnérs dikt 
med ”Nilvågen” och det Stagnelianska över hela 
dikten: Svartsjukan, självömkan, drunkningsdöd 
men ”På hinsidan graven / är även ett land”. 
Bofink? Lars Jonsson: ”De i Sverige övervintrande 
bofinkarna är huvudsakligen hanar”. Linné: 
”Hanarna bliva kvar hos oss över vintrarna, men 
honorna fara hela armeerna från oss om hösten. 
De far sedan till Italien, men om våren komma 
de flocktals igen, till att propagera sin släkt.” 

 (http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturenoch
rymden/djur/faglar/vanligafaglar/faglarimars/
marsfaglar/bofink.5779.html)

Den brännheta dagen lång sprang här små fåglar omkring och letade efter föda eller 
stod de sovande på lagunstranden utan att söka skugga mot den glödande solen. Det 
var samma fåglar, som hade krupit ur äggskalen uppe på Ishavets kusligt kalla tundra. 
Deras far eller mor hade försökt värma de små våta kropparna under sin diminutiva 
fjäderhamn för att skydda dem mot isande vindar eller kanske snöiga oväder. De hade 
vuxit upp på den ogästvänliga heden, som tjälen aldrig släpper, omgiven av porlande 
smältvatten, dagliga regn och nattliga köldgrader. Föräldrarna lämnade dem, när 
de kunde klara sig själva. Så snart vingarna kunde bära hade ungfåglarna över hav 
och kontinenter hastat mot söder utan att tveka om färdriktningen.7

Författare Bertel Gripenberg
Titel Senhöst
År 1941 
Ur Sista ronden
Genre rimmad dikt

Citat En ensam sångsvan flyger högt / över svart och 
svallande sjö, / över sjö som snart skall frysa och 
täckas av is och snö.

 En ensam berguv sitter tyst / och ruggig på en ås, / på 
en ås som snart av skymning / och vintermörker nås. 
 

7 Ibid., s. 93f.
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 En ensam drömmare sitter tyst / i ett ensligt och 

fjärran hus / och ut i natten faller / ur hans fönster 
ett sökande ljus.

 De vänta vintertider / och tyst och ordlöst ve – / en 
senhöstkväll långt borta / jag såg dem alla tre.

Kommentar Sångsvan (Jonsson: ”söderut i oktnov”), berguv 
(Jonsson: ”utpräglad stannfågel”), drömmare. 
Dröm  maren som en kombination av flytt och 
stannfågel. Stannar och drömmer sig bort. 
Flyttfågelsmotivet blinkar till. Artnamn, precis 
som hos Pär Hallström. Här blir stanna eller fly
frågan förstärkt av art angivandet. 

Första gången jag kom till en tärnkoloni, visste jag inte riktigt, hur ursinnig denna 
fågel kan bli, när den tror sitt bo hotat. Jag kom därför barhuvad, men det gör jag 
inte om. En tärna med bo strax utanför kolonien böjde nämligen ej av utan störtade 
med full fart rakt ner i huvudet på mig och jagade sitt spetsiga näbb in i min hjässa, 
så att det t. o. m. blev ett litet blödande sår.8

Författare Einar Malm
Titel Vildgäss
År 1945
Ur Något att förlora
Genre rimmad dikt

Citat Lövröken svävar vid valborgsmäss / över fria 
vatten och soltrötta land. / Ur horisontens disiga 
rand / växa plötsligt strimmor av gäss / till långa, 
svajande band.

 Det är bara dem vi ha väntat på / i förvårens 
torftiga veckorevy. / De gungande vinklarna högt 
i det blå, / det djupa kacklet – skyn våras ändå / 
trots ländernas vapengny.

 Skyn våras trots allt med tågande gäss / som ge 
bud från en värld bortom rum och tid. / Vi ha sett 
något skönt ovan dagarnas strid / i offerröken 
från valborgsmäss / att lyfta tankarna vid.

8 Djurens värld. En populärvetenskaplig framställning av djurens liv på grundval av Brehm’s 
Tierleben. Fåglar. Band I ( 1950). Bearb. efter sv. förh. av Fil. Lic. Y. Löwegren. Malmö, 
s. 463.
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Kommentar  Vem är mest sorgsen, Dan Andersson eller Einar 
Malm? Bitterljuvt och bara bittert? Vilket är 
värst, hösten eller våren? Efter två världskrig 
är anblicken av flyttfåglarna fortfarande möjlig 
som tröst. Men kan han på allvar mena att de ”ge 
bud från en värld bortom rum och tid”?

Det är en av de egendomligaste fåglar jag sett, icke minst genom sin buktalarförmåga. 
Utan att öppna näbben förmår den ur magen frambringa en serie kraftiga trumpet-
liknande ljud, vilka utgöra dess sätt att konversera, och vilka indianbarnen vanligen 
lära sig att med stor skicklighet imitera. Trumpetfågeln torde höra till hönsfåglarnas 
familj, ehuru den genom sina höga ben påminner om en vadare. Fjäderbeklädnaden 
är på ryggen synnerligen vacker, ehuru så mångfärgad att den svårligen låter sig 
beskriva. Till det karakteristiska hos denna fågel med avseende på det yttre hör även, 
att den fullkomligt saknar stjärtfjädrar.9

Författare Bo Bergman
Titel Fågelsträcket
År 1957
Ur Väntan
Genre I rimmad, stigande II: orimmad fallande

Citat I / Vid stranden är vattnet svart som bläck. / 
Däruppe susar ett fågelsträck / på väg från mörker 
/ och köld och skräck.

 Jag följer det med min längtans syn, / ty något 
trycker mig här i dyn / och något ropar: / mot 
skyn, mot skyn!

 II / Flyttfågelstankar, / var har ni varit / undan den 
mördande / vinterns grepp? / Nu med en vårstorm 
/ vänder ni åter, / söker det gamla / boet igen.

 Men det är borta. / Brunnet är huset. / Ingen kan 
säga mig / hur det skett / – om det var vådeld / 
eller om mordbrand, / hatbrand, hämndbrand / 
vållade det.

9 Rafael Karsten (1920), Bland indianer. I Ekvadors urskogar. Tre års resor och forskningar. 
Andra delen. Helsingfors, s. 305f.
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 Flyttfågelstankar, / hemlösa tankar / flaxar kring 

skrämmande, / öde tomt. / Okända vindkast / från 
det förgångna / slungar dem plötsligt / ut på nytt.

Kommentar intressant. Ytterligare ett exempel på att flytt
fågels motivet bara lever vidare i mer traditionell 
lyrik (ej modernistisk). Är det slut nu? Inne i 
huvudet på en nästan nittioårig Bo Bergman.

Lika kritisk hade naturligtvis situationen varit för hönsen, vilka löpt fara att dränkas 
såsom i en råttfälla. En höna hade lyckats kravla sig ur korgen och kastat sig i floden. 
Jag trodde det stackars kräket var förlorat, men nej – hönan simmade helt behändigt 
i land och räddade sig. Aldrig har jag förut vetat att även hönsen ligga inne med den 
nyttiga konsten att simma. Men alltid lär man sig någonting nytt i livet.10
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”Enbart hennes fulhet gör att hon hela 
tiden måste berätta historier.” Misslyckande 
som orsak till det stensimpelika berättandet 
i Norbert Scheuers Überm Rauschen1

Thorsten Päplow

”Ingen fisksoppa utan förhistoria”2 

Inledning
I sin bok Dolda Principer. Kultur- och litteraturteoretiska studier undersöker 
Torsten Pettersson bland annat frågan om vad vetenskaplighet är och hur 
den kan bedömas inom de humanistiska ämnena i (det svenska) universi-
tetssystemet. En avgörande bedömningsgrund på en undersöknings veten-
skapliga värde är enligt honom följande: 

Ett första kriterium på vetenskapligt värde är att forsk-
ningsämnet bedöms vara väsentligt-betydelselöst. Vill man 
hålla sig inom vetenskapens råmärken kan man inte välja 
ett ämne som anses vara helt trivialt (”Abborren som motiv 
i svensk 1900-talslitteratur”) eller utgå från föreställningar 
som vetenskapssamhället förkastar (”Stjärnbildernas inver-
kan på svenska statsministrars beslutsfattande”). Sådana 
fadäser är emellertid mycket sällsynta – känslan för vilken 
typ av ämnen som är vetenskapligt acceptabel är också hos 
begynnande forskare djupt internaliserad. Däremot varie-
rar naturligtvis graden av vetenskaplig betydelse kraftigt 
och brukar beaktas särskilt i sakkunnigutlåtanden: är 
ämnet ”centralt” eller ”perifert”?3

1 Denna artikel är en bearbetad översättning av: Thorsten Päplow (2011), ”’Nur 
diese Hässlichkeit bewirkt, dass sie immerzu Geschichten erzählen muss’. Schei-
tern als Auslöser groppenhaften Erzählens in Norbert Scheuers Überm Rauschen”, 
i M. Jendis, A. Malmqvist & I. Valfridsson (utg.), Text im Kontext 9: Beiträge zur 9. 
Arbeitstagung schwedischer Germanisten, 7.-8. Mai 2010. Umeå, s. 45-61. Översättning 
från engelska och tyska i artikeln har i huvudsak gjorts av Katharina Nahlbom. 
Jag skulle även vilja tacka AnnaCarin Billing samt Sture Packalén för språkliga 
och innehållsmässiga förbättringsförslag. 

2 Günter Grass (2007), Dummer August. Göttingen, s. 22. Org.: ”Keine Fischsuppe 
ohne Vorgeschichte.”

3 Pettersson, Torsten (2002), Dolda Principer. Kultur- och litteraturteoretiska studier. 
Lund, s. 20.
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Även om Pettersson framhåller att bedömningarna ”väsentligt”, ”betydelse-
löst”, ”perifert” och ”centralt” liksom de värderingar som ligger till grund 
för dessa bedömningar genomgår förändringar, är det till skillnad från det 
hypotetiska forskningsämnet ”Stjärnbildernas inverkan på svenska statsmi-
nistrars beslutsfattande” oklart varför ”Abborren som motiv i svensk 1900-tals-
litteratur” skulle vara ett paradexempel på ett trivialt forskningsämne med 
lågt vetenskapligt värde.4 Man kunde även invända mot Petterssons resone-
mang att hans första kriterium verkar bygga på en föreställning om ett 
centrum för humanistisk forskning, som i praktiken dock torde vara svårt att 
lokalisera eller få konsensus kring även vid en given tidpunkt. Detta hänger 
givetvis ihop med att till och med enskilda discipliner inom det humanistiska 
området uppvisar ett stort mått av heterogenitet. Dessutom är det olyckligt 
att implicit jämställa ”central” med ”betydande” även om man för argu-
mentationens skull vore beredd att acceptera någon slags centrum för 
forskning skulle kunna identifieras vid en viss, given tidpunkt. 

Vad gäller litteraturen kan t.ex. Magnus Enzensbergers Ach Europa! 
(Ack Europa!) vara ett exempel bland många, som ”från utkanterna öppnar 
[...] upp vår blick”5, eller liksom iakttagelsen i nobelpristagaren Heinrich 
Bölls Irisches Tagebuch (Irländsk dagbok) om Irlands central-perifera position: 
”[…] för mer än tusen år sedan låg här, långt bort från centrum nästan som 
en excentricitet, djupt försjunket i Atlanten, Europas brinnande hjärta…”6. 
Hela litteraturers framstående egenskap av att vara utanför ett centrum 
återspeglas även i litteraturvetenskapen. Det kan man se t.ex. inom rikt-
ningarna postkolonialism eller reselitteraturforskningen. Detta illustreras 
bl.a. i Ottmar Ettes ZwischenWeltenSchreiben. Literaturen ohne festen Wohnsitz 
med idén om ”en rörelsepoetik” för att möjliggöra en ”analys av litteraturer 
utan fast adress”.7 En möjlig utväg här skulle kunna vara Borsdorfs och 
Mayers konstaterande: ”Idag kan nya impulser uppstå överallt – även i 
periferin. Ofta kan man konstatera, att sådana impulser kan komma i första 
hand just från periferin.”8

4 Ibid., s. 20-21. Lyrikvännen gav t.ex. ut en temanummer som fokuserar just på 
”Fisken i poesin”; jfr. Jonas Ellerström (utg.), Fisken i poesin. Lyrikvännen, nr. 6/2011. 
Lund.

5 I Magnus Enzensberger (1987), Ach Europa! Wahrnehmungen aus sieben Ländern. 
Frankfurt a. M., s. 3 (förlagskommentar). Org.: ”von den Rändern her eröffnet 
[...] unseren Blick”.

6 Heinrich Böll (1972), Irländsk dagbok (övers. Katrin Franke). Stockholm, s. 13. Org.: 
”[…] vor mehr als tausend Jahren lag hier, so weit außerhalb der Mitte, ein 
Exzentrikum, tief in den Atlantik hineingerutscht, Europas glühendes Herz…” 
(Heinrich Böll (2005), Irisches Tagebuch, i Heinrich Böll. Werke. Kölner Ausgabe – Bd. 
10 (utg. av Viktor Böll). Köln, s. 195.)

7 Ottmar Ette (2005), ZwischenWeltenSchreiben. Literaturen ohne festen Wohnsitz. Berlin, 
s. 19. Org.: ”eine Poetik der Bewegung”; ”Analyse der Literaturen ohne festen 
Wohnsitz”.

8 Axel Borsdorf och Vera Mayer (2004), ”Konvergenz und Divergenz der Kulturen 
in den Randzonen der Städte – Eine notwendige Einleitung”, i TRANS. Internet-
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Det är just ”perifera” ansatser, dvs de som avviker från centrum, som 
inte sällan har möjlighet att på ett avgörande sätt bidra till att föreställ-
ningarna om vad som är ”betydande” ”[p]å lång sikt förskjuts”.9 Det inne-
bär att en tidsbunden värdering såsom ”central” – om den nu överhuvud-
taget är möjlig – nog är oförenlig med en dynamisk och egentligen först i 
efterhand möjlig värdering såsom ”betydande”. Kanske kunde man t.o.m. 
hålla med en av Gerhard Köpfs gestalter när han säger: ”Bara den som är 
modig nog att strunta i gamla sjökort, upptäcker nya kontinenter. Huvud-
vägarna är inte intressanta [...]”, för ”utkanterna är alltid intressantare än 
själva centrum”.10 

Men eftersom den här undersökningen i första hand ska handla om 
stensimpan (Cottus gobio) som motiv och inte om frågan om och hur huma-
nistisk forskning kan eller skall mätas, koncentrerar jag mig fortsättnings-
vis på att försöka visa, att t.ex. fiskar, eller snarare ett fiskmotiv mycket 
väl kan vara ett ämne värdigt en litteraturvetenskaplig studie. Det är 
nämligen inte alls orimligt att en studie om ”Abborren i svensk 1900-tals-
litteratur” eller stensimpan skulle vara högst väsentlig t.ex. inom ramen 
för den så kallade ekokritiken, som Hofer på tyska benämner ”ökologisch 
orientierte Literaturwissenschaft” (ekologiskt orienterad litteraturveten-
skap), eller andra forskningsinriktningar.11 

 Man kan förvisso konstatera att Scheuers roman Überm Rauschen (sv. 
Över bruset)12, som nedan ska undersökas närmare, inte är upptagen i 
 

Zeitschrift für Kulturwissenschaften nr. 15/2004. http://www.inst.at/trans/15Nr/03_7/
borsdorf_mayer15.htm Org.: ”Neue Impulse können heute überall entstehen 
– auch in der Peripherie. Vielfach ist gar zu beobachten, dass diese Impulse in 
erster Linie von dort kommen”.

9 Pettersson, Dolda Principer. Kultur- och litteraturteoretiska studier, s. 21.
10 Gerhard Köpf (1996), Nurmi – oder die Reise zu den Forellen. München, s. 30 & 81. 

Org.: ”Neue Kontinente entdeckt nur, wer mutig genug ist, auf alte Seekarten 
zu verzichten. Hauptstraßen interessieren uns nicht [...]”, denn ”die Ränder sind 
immer wichtiger als das Zentrum”.

11 Stefan Hofer (2007), ”Plädoyer für eine ökologisch orientierte Literaturwissen-
schaft”, i Variations 17, s. 165-180.

12 I romanen används ”Überm Rauschen”/”Över bruset” både auditivt och ortsbundet, 
eftersom värdshuset, där berättaren vuxit upp, ligger intill ett överfallsvärn, som 
lokalt kallas för ”der Rauschen” (”Bruset”): ”Der Rauschen, så kallas överfallsvärnet 
fortfarande idag, eftersom vattnet där brusande störtar ned i djupet”. Org.: ”Der 
Rauschen, so nennen die Leute auch noch heute das Wehr, weil das Wasser dort 
tosend in die Tiefe stürzt”. (Norbert Scheuer (2009), Überm Rauschen. München, s. 34). 
Tilläggas kan att sammandragningen ’überm’ (’über dem’) på tyska har en klang av 
talspråk, som här markerar ett stort mått av förtrogenhet med både platsen och 
ljudet, bl.a. eftersom berättaren upplever ljudet av fallande vatten som en konstant 
och ibland tröstande närvaro under sin uppväxt (jfr t.ex. ibid., s. 28, 33-37 & 53). ’Der 
Rauschen’ är, inte minst genom att utgöra romanens titel, som motiv även i många 
andra avseenden ett nav i romanens struktur samt för olika gestalter i texten, vars 
betydelse dock inte kan analyseras systematiskt inom ramen för denna artikel. 
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ekokritikens gröna kanon. På så sätt befinner den sig i periferin av en ännu 
så länge perifer litteraturvetenskaplig disciplin. Den tycks heller inte direkt 
kompatibel med det ekologiska intresset inom ekokritiken, i alla fall inte 
vad gäller naturskyddande aspekter. Även om natur och djur, särskilt då 
flodlevande fiskar, spelar en stor roll i Überm Rauschen och intresset för 
fiskarna inte enbart inskränker sig till fångandet av dem, så är tankegångar 
kring naturskydd inte klart uttalade, åtminstone inte i form av ett direkt 
budskap. 

Om man däremot instämmer med Greg Garrard i hans bedömning av 
utvecklingstendenserna inom ekokritiken, skulle en undersökning om 
fiskar i litteraturen, dvs det ”komplexa samspelet” mellan t.ex. människa 
och natur, kunna vara av stor vikt inom denna litteraturvetenskapliga 
riktning:

Eftersom ekokritiker försöker tillhandahålla en helt och 
hållet transformativ diskurs, som gör det möjligt för oss 
att analysera och kritiskt betrakta den värld vi lever i, har 
fokus i allt högre grad lagts på det stora område, som kultu-
rella processer och produkter utgör och inom och genom 
vilka kulturens och naturens komplexa samspel äger 
rum.13 
 

En aspekt av detta komplexa förhållande eller samspel mellan människa 
och natur14 är den ofta använda bilden ”klyftan” mellan människa och 

13 Greg Garrard (2004), Ecocriticism. London/New York, s. 4. Org.: ”As ecocritics seek 
to offer a truly transformative discourse, enabling us to analyse and criticise the 
world in which we live, attention is increasingly given to the broad range of 
cultural processes and products in which, and through which, the complex 
negotiations of nature and culture take place.”

14 Jfr även John Bergers essä ”Why look at animals?” (John Berger (1991), About 
Looking. New York, s. 3-28) eller begreppet ”animal agency” (jfr Sarah McFarland 
& Ryan Hediger (2009), Animals and Agency: An Interdisciplinary Exploration. Leiden; 
eller Karin Molander Danielsson (2009), ”Katten, hunden, mulan fågeln: Djur-
karaktärer med agency i McTeague”, i Sture Packalén (utg.), Litteratur och Språk 5, 
Västerås, s. 106-118). En utförligare diskussion om olika positioner ryms inte 
inom ramen för den här artikeln, se dock t.ex. en antropocentrisk världsbild (jfr 
t.ex. Jennifer Ladino (2009), ”For the Love of Nature: Documenting Life, Death, 
and Animality in Grizzly Man and March of the Penguins”, i ISLE – Interdisciplinary 
Studies in Literature and Environment 16.1. Cary, s. 58), begreppet ”humanimal” 
(citerat i Dipika Nath (2009), ”’To Abandon the Colonial Animal’: ’Race’, Animals, 
and the Feral Child in Kipling’s Mowgli Stories”, i Sarah McFarland & Ryan 
Hediger (utg.), Animals and Agency: An Interdisciplinary Exploration. Leiden, s. 270) 
eller diskussionen om människan och ”icke-mänskliga djur” (”non-human ani-
mals”, jfr Corinne Painter & Christian Lotz (2007), ”Phenomenology and the 
Question of the Non-Human Animal”, i Corinne Painter, & Christian Lotz (utg.), 
Phenomenology and the Non-Human Animal. Dordrecht, s. 1–11).
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djur – exempelvis i form av en ”brant avgrund av oförstående”15 eller som 
ett ”oöverbryggbart gap mellan människan och djuren”16 –, som temati-
seras i Überm Rauschen genom det, som jag väljer att kalla det i fortsätt-
ningen, stensimpelika berättandet, vilket ska undersökas närmare i denna 
studie. Berättarjagets bror konstaterar: ”Fiskar har ett språk precis som 
människor”,17 och berättarjaget medger: ”Men kanske hade han rätt i det, 
kanske vet vi bara för lite om de andra levande varelserna och tingen som 
omger oss.”18 Därmed inte sagt att Überm Rauschen ger svar på dessa implicita 
frågor, utan snarare att förhållandet mellan människa och djur, i det här 
fallet genom exemplet stensimpan, iscensätts genom och i berättandet. 

Stensimpan och det ”stensimpelika” berättandet 
Intressant är Überm Rauschen också, eftersom texten varvas med teckningar 
av fiskar, som inte enbart ska förstås som utsmyckningar, utan som ingår 
i ett komplext växelspel med texten. Det inledande mottot, som är ett citat 
ur ”Die tyrrhenischen Schiffer” (”De tyrrhenska skepparna”) i Ovidius 
Metamorfoser19, visar också på ett komplext förhållande mellan människan 
och naturen. Mellan de flesta kapitlen finns kommenterade skisser före-
ställande fiskar infogade,20 som är mycket mer än bara vackra illustratio-
ner. I Überm Rauschen är stensimpan central i flera avseenden. För det första 
är bilden av stensimpan placerad ungefär mitt i romanen, för det andra 
avviker bildtexten tydligt från de övriga bildtexterna och anspelar på en 
 

15 Berger, About Looking, s. 5. Orig.: ”narrow abyss of non-comprehension”.
16 Eileen Crist (1999), Images of Animals: Anthropomorphism and Animal Mind. Philadel-

phia, s. 1. Orig.: ”unbridgeable hiatus between humans and animal”.
17 Scheuer, Überm Rauschen, s. 39. Orig. ”Fische haben ebenso eine Sprache wie 

Menschen”.
18 Ibid. Orig. ”Aber vielleicht hatte er recht damit, vielleicht wissen wir nur zu 

wenig von anderen Lebewesen und Dingen, die uns umgeben.”
19 Ibid, s. 5. Mottot är: ”Ej min fader i arv mig gav ullbärande fårhjord, / kraftiga 

ungnöt ej att tegarna plöja, ej boskap. / Själv och fattig han var, men skickligt 
han lärt sig att fånga / vattens sprittande fisk med garn, med krokar och metspö. 
/ Denna förmåga gav bärgning nog. När han lärde mig konsten / sade han: ’Tag 
nu emot som efterträdande arving / allt jag av rikedom har.’ Vid sin bortgång 
inte han lämnat /mer än vatten åt mig, det enda som arv jag kan kalla.” (Ovidius 
(1998), Metamorfoser (urval och översättning Erik Bökman), Stockholm, s. 111). 
Orig.: ”Nicht hinterließ mir der Vater Gefilde, mit kräftigen Stieren / Sie zu 
bepflügen, nicht wolletragende Herden noch Kühe. / Arm war er selbst und 
pflegte mit Netzen, mit Angeln und Haken / Fische zu täuschen, die zappelnden 
[sic] aus den Gewässern zu ziehen. / Dieses Gewerbe ernährt ihn, und als er’s mir 
übermachte, / Sprach er: ’Du meines Betriebs Nachfolger und Erbe, so nimm 
hier / Die ich besitze, die Schätze!’ Und nichts hinterließ er mir sterbend / Außer 
dem Wasser: Nur das kann mein väterliches Erbteil ich nennen.”

20 Jfr t.ex. Andrea Lüthi, ”Der Fluss als Familienalbum. Überm Rauschen von Norbert 
Scheuer.” Neue Züricher Zeitung – Internationale Ausgabe, 10.03.2010.
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berättarform, som är central i romanen och som här betecknas med neolo-
gismen ”stensimpelik”. 

 I Überm Rauschen finns sammanlagt 20 teckningar, som till största delen 
föreställer fiskar, i en del fall även så kallade flugor, dvs beten som används 
vid flugfiske. För det mesta bildar dessa skisser och de tillhörande korta 
bildtexterna en övergång mellan två kapitel. Men eftersom romanen består 
av 29 kapitel, är följaktligen inte alla kapitelövergångar försedda med 
kommenterade skisser. Bildtexterna är ofta skrivna i en stil som för tankarna 
till konversationslexikon. Mellan det femte och sjätte kapitlet illustreras 
exempelvis fiskars kroppsstruktur i allmänna och förklarande ordalag – 
med abborren som modell:

Fiskens hjärta är stort som en fingertopp och ligger under 
gälarna. Alla fiskens inre organ, tarm, lever, njure, könsor-
gan, ligger i bålens skyddande bukhåla. Simblåsan ligger 
mitt i kroppen, med hjälp av den kan fiskarna sväva i vatt-
net. En del fiskarter har en tvådelad simblåsa, i den bakre 
delen är det mer luft. Fisken får syre genom gälarna. Det 
går till så att den tar in vatten med munnen och transpor-
terar det via gälarna till gällocken. De blodröda gälbladen 
tar upp syret i vattnet och leder det vidare in i fiskens 
blodomlopp.21

På liknande sätt informeras läsaren om bäckforellens viktigaste känne-
tecken: ”Bäcköringen (Salmo trutta fario) har en spindelformig kropp med 
trubbig nos och små vassa tänder.”22 Även om bilderna är placerade på ett 
allt annat än tillfälligt sätt och de flesta beskrivningarna mer eller mindre 
tydligt bryter mot konversationslexikonets stil – om bäcköringen står det 
t.ex. också: ”Den verkar pipa i vattnet, en ljus, surrande ton”23 – så sticker 
texten till bilden av stensimpan ut extra mycket, eftersom den direkt anspe-
lar på en av romangestalterna och anknyter till romanens berättarform:

21 Scheuer, Überm Rauschen, s. 32. Orig.: ”Das Herz der Fische ist groß wie eine 
Fingerkuppe, und es liegt unter den Kiemen. Alle inneren Organe des Fisches, 
Darm, Leber, Niere, Geschlechtsorgane, liegen in der schützenden Bauchhöhle 
des Rumpfes, die Schwimmblase in der Körpermitte, mit ihrer Hilfe können 
Fische im Wasser schweben. Einige Fischarten haben eine zweigeteilte Sch-
wimmblase; im hinteren Teil ist mehr Luft. Die Sauerstoffversorgung erfolgt 
über die Kiemen. Dazu wird Wasser mit dem Maul aufgenommen und über die 
Kiemen zu den Kiemendeckeln transportiert. Die blutroten Kiemenblätter neh-
men dabei den im Wasser befindlichen Sauerstoff auf und leiten ihn in den 
Blutkreislauf des Fisches ein.”

22 Ibid., s. 25. Orig. ”Die Bachforelle (Salmo trutta fario) hat einen spindelförmigen 
Körper mit stumpfer Schnauze und kleinen scharfen Zähnen.” 

23 Ibid., s. 43. Orig.: ”Sie scheint im Wasser zu pfeifen, einen hellen sirrenden 
Ton”. 
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Stensimpan (Cottus gobio), det tjocka huvudet och den breda 
munnen kikar fram ur en håla under en sten. Hon är en 
historieberättare som rotar i slam och frambringar saker 
som ingen vill höra, precis som Zehners meningslösa plad-
der. Stensimpan har ingen simblåsa utan rör sig nattetid 
ryckartat med utspänd bröstfena över flodbottnen. Den har 
en kägelformad kropp utan fjäll, ryggen och sidorna är grå 
med oregelbundna fläckmönster och marmoreringar, på 
ryggen har den en kraftig bakåtböjd tagg, en stor, fläckad 
bröst- och bukfena. Enbart hennes fulhet gör att hon hela 
tiden måste berätta historier.24

Beskrivningen av stensimpan skiljer sig från beskrivningarna av övriga 
fiskar först och främst genom att den är tydligt antropomorfiserande. 
Stensimpan får rollen som historieberättare, den jämförs direkt med en 
av romanens gestalter, och behovet att berätta historier sätts tydligt i 
samband med mänskliga motiv och tillkortakommanden. Denna proso-
popoiea liksom förebådas av berättarjaget, när han minns sin ungdom: 
”En fisk som inte hade någon simblåsa och vandrade på flodens botten 
som en liten människa.”25

Zehners stensimpelika berättande 
Det stensimpelika berättandet, som byoriginalet Zehner förkroppsligar, 
präglas av ett oupphörligt och delvis oförståeligt ordflöde: ”Zehner hade 
alltid haft konstiga idéer [...]. Men med tiden, då hans mentala krafter 
sinade, blev han allt egendomligare, ingen förstår meningen med det som 
han dagarna i ända säger, böjd över bardisken […].”26 Typiskt för Zehner 
och därmed även för det stensimpelika berättandet är denna skildring av 
berättarjaget: 

24 Ibid., s. 82. Orig.: ”Groppe (Cottus gobio), ihr dicker Kopf mit breitem Maul lugt 
aus einer Höhle unter einem Stein hervor. Sie ist ein Geschichtenerzähler, der 
im Schlamm wühlt und Dinge hervorbringt, die niemand hören will, so wie 
Zehners nutzlos dahergeplappertes Gerede. Die Groppe hat keine Schwimm-
blase, bewegt sich nachts mit gespreizter Brustflosse ruckartig über den Fluss-
grund. Sie hat einen keulenförmigen, schuppenlosen Körper, ihr Rücken und 
die Flanken sind grau mit unregelmäßigen Marmorierungen und Fleckenmus-
tern, auf dem Rücken hat sie einen kräftigen nach hinten gekrümmten Dorn, 
eine große gefleckte Brust- und Bauchflosse. Nur diese Hässlichkeit bewirkt, 
dass sie immerzu Geschichten erzählen muss.”

25 Ibid., s. 72. Orig.: ”Ein Fisch, der keine Schwimmblase hatte und, wie ein kleiner 
Mensch, über den Grund des Flusses wandelte.”

26 Ibid., s. 44. Orig.: ”Zehner hatte immer schon seltsame Ideen [...]. Aber mit der 
Zeit und weil seine geistigen Kräfte nachließen, ist er immer eigentümlicher 
geworden, niemand versteht den Sinn dessen, was er den ganzen Tag an der 
Theke hockend redet [...].”
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Även i går morse, när jag kom in på krogen, satt Zehner 
vid bardisken. Han vände sig om, såg på mig med grumliga 
ögon, men han kände inte igen mig. Han luktade fortfa-
rande som förut, torkat spannmål och gammal dieselolja. 
Förr var han en klok man, som använde den senaste tekni-
ken och byggde om sin kvarn till ett modernt företag. Nu 
pratade Zehner om sin hund, som han kallade skithög och 
som hade sprungit efter en hare på fältet och inte lyssnat 
på honom. ”Kräket pratar med spöken, de stör mina 
tankar… tittar inte ens efter mig…”27

Zehner är nästan något av ett inventarium i värdshuset, som berättarjagets 
familj äger: Han står vanligtvis vid bardisken, där han oavbrutet babblar. 
 Huruvida Überm Rauschen anspelar direkt på Tranströmers ”Östersjöar”, 
kan inte klargöras inom ramen för den här uppsatsen,28 men likheten 
mellan de båda texternas fiskbeskrivningar är intressant. Medan stensim-
pans eller simpfamiljens fulhet betonas i Überm Rauschen,29 ges en möjlig 
förklaring av orsaken till denna fulhet i Tranströmers ”Östersjöar”: ”Horn-
simpa. Fisken som är paddan som ville bli fjäril och lyckas till en tredjedel, 
 
 
27 Ibid., s. 44-45. Orig.: ”Auch als ich gestern Morgen in unsere Gaststätte kam, saß 

Zehner an der Theke. Er drehte sich um, sah mich mit trüben Augen an, aber 
er erkannte mich nicht. Er roch noch wie früher, nach trockenen Spelzen und 
altem Dieselöl. Damals war er ein kluger Mann gewesen, der sich mit den neu-
esten Techniken beschäftigte und seine Mühle zu einem modernen Betrieb 
umgebaut hatte. Jetzt redete Zehner von seinem Hund, den er Arschloch nannte 
und der auf dem Feld einem Hasen hinterhergerannt war und nicht auf ihn 
gehört hatte. ”Der Köter quatscht mit Gespenstern, die stör’n meine Gedanken 
... glotzt sich nich’ mal nach mir um ...”

28 I Überm Rauschen finns emellertid ett anmärkningsvärt stort antal intertextuella 
referenser och anspelningar. Förutom till Ovidius Metamorfoser finns referenser 
till exempelvis Norman Macleans Där floden flyter fram (jfr Scheuer, Überm Rauschen, 
s. 16-17, 22, 78, 143) och till Josef Martin Bauers Så långt benen bär (jfr Scheuer, 
Überm Rauschen, s. 14). Bandinspelningarna som berättarjaget gör påminner vidare 
om Plenzdorfs Den unge W:s nya lidanden, och det finns också mindre uppenbara 
paralleller, såsom rösterna som berättarjagets pappa tycker sig höra i suset från 
dammen, där berättarens föräldrahem ligger (jfr Scheuer, Überm Rauschen, s. 70), 
något som för tankarna till en iakttagelse i Kerouacs Big Sur: ”[...] the creek gurgles 
and thumps outside ––– A creek having so many voices it’s amazing” (Jack 
Kerouac (1962), Big Sur. New York, s. 19). Det finns också flera paralleller till och 
även överlappningar med Scheuers Flußabwärts, som är värda att lyfta fram och 
borde undersökas närmare. Även den möjliga anspelningen på Grass Flundran 
skulle kunna ingå i en undersökning, där den intertextuella potentialen hos 
Überm Rauschen analyseras närmare. Men det får inte plats inom ramen för den 
här undersökningen. 

29 Jfr Scheuer, Überm Rauschen, s. 82.
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gömmer sig i sjögräset men dras upp med näten, fasthakad med sina pate-
tiska taggar och vårtor – när man trasslar loss den ur nätmaskorna blir 
händerna skimrande av slem.”30 I ”Östersjöar” är den eftersträvade men 
misslyckade förvandlingen hornsimpans kännetecken. Detta förvandling-
ens misslyckande kännetecknar även Zehner i Überm Rauschen: 

När jag gick förbi honom talade Zehner med ett spöke. Det 
verkade sitta bredvid honom. Han drack det till och berät-
tade för det om sin kvarn, som han bara ägde i minnet 
numera. Zehner klagade på sin son, eftersom sonen hade 
sålt allt och bytt ut dieselmotorerna mot moderna elek-
triska aggregat eftersom det inte maldes någon säd längre, 
över sin svärdotter, som bar skulden till att han inte hade 
sett sina barnbarn på flera år, och över den holländska 
kvinnan som hade bott i en campingvagn vid floden.31

I Zehners fall är det inte i första hand ’fulheten’32, som ger upphov till 
hans berättartvång och utlöser hans ändlösa monologer33, utan snarare 
ett annat slags misslyckande, hans motgångar i yrkeslivet och de störda 
relationerna till hans familj. Zehners affärsmässiga misslyckande, som 
antagligen beror på sonens övertagande av kvarnen, verkar gå hand 
i hand med hans hemfallande åt alkoholen, hans alltmer egendomliga 
uppträdande och hans fjärmande från den egna familjen, så att: 

30 Tomas Tranströmer (1984), ”Östersjöar”, i Tomas Tranströmer – Dikter. Stockholm, 
s. 126. Om man ska vara nogräknad handlar det alltså inte om stensimpan, Cot-
tus gobio, i Tranströmers text utan om den närbesläktade hornsimpan, Triglopsis 
quadricornis, som liknar stensimpan till utseendet. På tyska heter hornsimpa 
”Vierhornige Groppe”, men Tranströmers tyska översättare har valt kortformen 
Groppe, antagligen eftersom den kan användas som en övergripande beteckning 
för simpfiskar. Den tyska översättningen lyder: ”Groppe. Der Fisch, der die Kröte 
ist, die ein Schmetterling werden wollte und der das zu einem Drittel gelungen 
ist, versteckt sich im Seegras, wird aber mit Netzen herausgezogen, festgehakt 
an seinen pathetischen Zacken und Warzen – […] klaubt man ihn aus den Netz-
maschen heraus, schimmern die Hände vor Schleim.” (Tomas Tranströmer (1997), 
”Ostseen”, i Sämtliche Gedichte (fr. sv. av Hanns Grössel). München, s. 142).

31 Scheuer, Überm Rauschen, s. 46-47. Orig.: ”Zehner sprach, als ich an ihm vorbeiging, 
mit einem Gespenst. Es schien neben ihm zu sitzen. Er prostete ihm zu und 
erzählte ihm von seiner Mühle, die ihm doch nur noch in seiner Erinnerung 
gehörte. [...] Zehner schimpfte über seinen Sohn, weil er alles verkauft habe, die 
Dieselmotoren durch moderne elektrische Aggregate ausgetauscht habe, weil 
nun kein Getreide mehr gemahlen [...] würde, über seine Schwiegertochter, 
derentwegen er seine Enkelkinder schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe, 
und über die Holländerin, die in einem Campingwagen am Fluss gewohnt 
habe.”

32 Ibid., s. 82.
33 Ibid., s. 47.
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[...] det inte spelade någon roll längre om Zehner var full 
eller nykter, han hade ingen uppfattning om vare sig fram-
tiden, nuet eller det förflutna, hans tankar föll alltmer 
sönder i lösa brottstycken. På kvällarna när han hade lämnat 
värdshuset irrade han oroligt omkring, hans hund förde 
honom alltid tillbaka till värdshuset, utan hunden skulle 
han inte kunna finna sig tillrätta längre. På sista tiden hade 
han också allt oftare börjat gå till campingserveringen […]. 
Redan på förmiddagen bankade han på dörren tills de 
öppnade den för honom, han snodde små bollar från bords-
fotbollsspelet hela tiden och gömde dem på olika ställen, 
han samtalade med människor som hade dött för länge 
sedan, som om de satt bredvid honom vid bardisken, och 
han pratade ständigt om kriget.34

För Zehner, liksom för nästan alla manliga gestalter i Überm Rauschen, gäller 
inte: ”Där olyckan börjar, där börjar ofta även tigandet.”35 Tvärtom, Zehner 
inskränker sig i sitt berättande nämligen inte till att fördöma sonen, som 
han menar har ruinerat hans kvarn, eller svärdottern, som – säkert på goda 
grunder – håller honom borta från barnbarnen, utan liksom stensimpan 
är han ”en historieberättare som rotar i slam och frambringar saker som 
ingen vill höra […]”.36 Hans berättande rör framför allt saker som hans 
omgivning tycker är obehagliga, som berättelser från kriget, som man i 
byn tydligen byggt en tigandets mur omkring och som således symbolise-
rar rotandet i slam: 

Nu pratade Zehner om krigsåren, berättade om en polack 
som varit krigsfånge och som arbetade i deras kvarn när 
Zehner var liten. Polacken hade en kärleksaffär med en 
 
 

34 Scheuer, Überm Rauschen, s. 106. Orig.: ”[...] es bei Zehner keinen Unterschied 
mehr mache, ob er betrunken oder nüchtern sei, er kenne weder Zukunft noch 
Gegenwart noch Vergangenheit, seine Gedanken zerfielen immer mehr in 
zusammenhanglose Bruchstücke. Abends, nachdem er die Gaststätte verlassen 
habe, laufe er von Unruhe getrieben umher, sein Hund führe ihn immer wieder 
zur Gaststätte, ohne den Hund würde er sich nicht mehr zurechtfinden. In 
letzter Zeit gehe er auch häufig in die Campingschenke [...]. So habe Zehner 
schon frühmorgens gegen die Tür getrommelt, bis sie ihm aufgeschlossen habe 
[sic], dauernd klaue er Kickerbälle und verstecke sie irgendwo, spreche mit längst 
Verstorbenen, als säßen sie neben ihm an der Theke, und immer wieder rede 
er vom Krieg.”

35 Köpf, Nurmi – oder die Reise zu den Forellen, s. 118. Orig.: ”Wo das Unglück beginne, 
da fange nicht selten auch das Schweigen an.” 

36 Scheuer, Überm Rauschen, s. 82. Orig.: ”ein Geschichtenerzähler, der im Schlamm 
wühlt und Dinge hervorbringt, die niemand hören will”.
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 tysk kvinna, vilket var förbjudet för polacker. Zehner sade 
att nuförtiden ville ingen veta vad de gjorde med honom 
då.37

Dessa anspelningar på krigsfångens öde verkar dock snarare ha som syfte 
att vara otrevliga än att påminna om en begången orätt. Det plågsamma i 
den här historien förstärks av det faktum, att man kan förmoda att Zehner 
var delaktig i kärleksparets öde. Han medger åtminstone utan vidare  
att han iakttog paret: ”Sedan berättade han hur han hade betraktat de  
båda på höskullen när de älskade. Han berättade om deras nakna stjärtar 
och om kvinnans rävfärgade hår, henne som man senare transporterade 
iväg […]”.38

Zehner säger också andra opassande saker – även det ett slags rotande 
i slam – som måste vara pinsamma för hans åhörare och som förstärker 
hans roll som verbal kverulant. Om berättarjagets brors flickvän, som 
omkom vid en fiskeutflykt, påstår han till exempel: ”Han tog upp små 
bordsfotbollsbollar ur fickan och sade: ’så stora och hårda var mina kulor‘ 
– Han slog bollarna mot varandra hela tiden. ’… slickade, tills de var så 
hårda.‘”39 

Sammanfattningsvis kan man säga om Zehner, att han till skillnad 
från stensimpan visserligen inte i första hand är utseendemässigt ful, men 
att han på grund av sitt yrkesmässiga och senare sociala misslyckande och 
med sitt närmast patologiska berättartvång representerar en form av 
mänsklig ’fulhet’, som även stensimpan förknippas med. Zehner utmärker 
sig främst genom sitt ’fula’ uppträdande. Hans berättande har också ett 
kompensatoriskt inslag, eftersom han inte bara går in för att vara otrevlig 
utan också nedvärderar sina medmänniskor, som är anmärkningsvärt 
tålmodiga med tanke på hans dåliga uppförande. Han pikar till exempel 
berättarjaget och även indirekt dennes far när han säger: ”Den som inte 
blir någonting, blir krogvärd … hehehe.”40 

37 Ibid., s. 88-89. Orig.: ”Zehner sprach jetzt über die Kriegsjahre, erzählte von 
einem Polen, der Kriegsgefangener gewesen war und, als Zehner noch ein Kind 
war, in ihrer Mühle arbeitete. Dieser Pole hatte eine Liebschaft mit einer 
deutschen Frau, was für einen Polen verboten gewesen sei. Zehner sagte, heute 
wolle keiner mehr wissen, was sie mit ihm damals gemacht hätten.”

38 Ibid., s. 89. Orig.: ”Dann erzählte er, wie er die beiden im Heuschober beim 
Lieben beobachtet hatte, von ihren nackten Hintern sprach er und den fuchs-
farbenen Haaren dieser Frau, die man später abtransportierte […].”

39 Ibid., s. 93. Orig.: ”Er zog Kickerbälle aus seiner Tasche und sagte: ’So dick und 
hart waren meine Eier’ – Immer wieder tickte er die Bälle gegeneinander.’ ... hat 
gelutscht, bis sie so hart waren.’”

40 Ibid., s. 126. Orig.: ”Wer nichts wird, wird Wirt ... hähähä.” Detta är en vanlig 
skämtsam ordlek, som bygger på homofonin [virt] i ”Wirt” (värd) och ”wird” 
(blir). 
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Faderns misslyckande och stensimpelika berättande 
Inte enbart Zehner står för det stensimpelika berättandet, utan även berät-
tarens far och bror visar prov på det. Men denna typ av berättande begrän-
sar sig nästan uteslutande till manliga figurer, vilket delvis kan förklaras 
med att kvinnor, med undantag av berättarjagets mor och broderns före 
detta flickvän, spelar en förhållandevis underordnad roll i boken.41 Dess-
utom verkar misslyckande i samband med det stensimpelika berättandet 
vara en typiskt manlig åkomma i Überm Rauschen. I Überm Rauschen verkar 
det framför allt vara kvinnorna, och i synnerhet modern, som förknippas 
med tigande. Berättarjaget klandrar sin mor för detta: 

[...] egentligen sade aldrig mamma någonting när det gällde 
oss – allt måste vi lista ut själva, hela vårt liv är mer eller 
mindre en historia, som vi har hittat på själva, ett sammel-
surium av ord och röster, fyllesnacket vid disken i vårt 
värdshus.42

Bara en kvinnofigur, nämligen Reese, kommer i närheten av det stensim-
pelika berättandet. När jaget och hans bror är små berättar hon nämligen 
ofta för dem om deras möjliga biologiska far: ”Mamma sade [...]: ’Det är 
meningslöst alltihop. Reese ska inte säga så mycket dumheter.’ Men Reese 
hörde inte på mamma och berättade hela tiden saker för oss som vi inte 
skulle veta om.”43 Reeses berättande uppvisar dock inte de kompensatoriska 
drag som karakteriserar stensimpan, Zehner och berättarjagets far och bror.

 Enligt berättarjagets uppfattning älskade hans mor sin första make 
så mycket att hon, efter dennes död, inte kunde älska någon mer, inte 
heller sina barn:

För mamma var Herrmann och jag bara slumpmässiga 
produkter, som tillkommit under kärleksnätter efter 
ansträngande dagar bakom disken, med någon av männen 
som hon kanske bara behövde för att kunna glömma Valen-
tin, sin älskade första make [...]. Hon sade: ”Ungarna hade 
ja’ inte fått, om dom inte hade försäkrat mej om att ja’ inte 
kunde få fler efter olyckan…”44

41 Berättaren omnämner till exempel sina systrar mestadels i kollektiv som ”syst-
rarna” eller ”mina systrar” (jfr t.ex. Scheuer, Überm Rauschen, s. 50–51).

42 Ibid., s. 31. Orig.: ”[...] eigentlich hat Mutter nie etwas gesagt, wenn es uns betraf 
– alles mussten wir uns selber zusammenreimen, unser ganzes Leben ist eine 
mehr oder weniger von uns selbst erfundene Geschichte, ein Sammelsurium 
aus Worten und Stimmen, dem Gerede Betrunkener an der Theke unserer 
Gaststätte.”

43 Ibid., s. 19. Orig.: ”Mutter meinte [...]: ’Es hat alles keine Bedeutung. Reese soll 
nicht so viel dummes Zeug reden.’ Aber Reese hörte nicht auf Mutter und erzählte 
uns immer wieder Dinge, die wir nicht wissen sollten.”

44 Ibid., s. 26. Orig.: ”Für Mutter waren Hermann und ich nur Zufallsprodukte aus 
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Vad hennes andra make beträffar, berättarjagets och Hermanns styvfar45, 
verkar han mest vara en älskare som stannat kvar av en tillfällighet och 
som delvis på grund av det kärlekslösa äktenskapet så småningom hemfal-
ler åt alkoholmissbruk. Faderns långsamma sociala och personliga förfall 
har således andra orsaker än Zehners, och hans stensimpeberättande har 
nästan enbart en kompensatorisk funktion. I motsats till Valentin, moderns 
första make, vars namn har sitt ursprung i latinets valere, ”att vara kraftig, 
sund och stark”, är hennes andra make allt annat än just detta:

Jag tror att pappa bara drack för att han var förtvivlad, 
eftersom han älskade sin fru, som tidigare hade älskat en 
annan man så mycket att hon inte kunde älska någon mer 
och som bara hade sett honom som en far till sina två 
utomäktenskapliga söner. När pappa var berusad blev han 
en fantasifull furie och gav mammas eskapader och kärleks-
historier omåttliga proportioner. Mamma gav inte med sig, 
tvärtom, hon provocerade honom till det yttersta, tills han 
blev våldsam.46

Berättarjaget, som uppenbarligen står sin far närmare än modern, förvånar 
med sin inställning: ”Trots det vill jag påstå att min pappa var en god 
människa. När han inte hade druckit alkohol var har en klok och balanse-
rad man, som förstod sig på många saker, som älskade oss barn och lärde 
oss mycket.”47 

Från början är fadern en i vissa avseenden beläst man som har ”huvu-
det fullt med böcker och illusioner” och som trots det eller kanske just 

Liebesnächten nach anstrengenden Markttagen hinter der Theke, mit einem 
der Männer, die sie vielleicht gebraucht hatte, um ihren geliebten ersten Mann 
Valentin zu vergessen [...]. Sie sagte: ”Die Kinder hätt’ ich nich’ bekommen, wenn 
die mir damals nach dem Unfall nich’ versichert hätten, dass ich keine mehr 
kriegen kann...”

45 Ty. ’Ziehvater’. Fastän han kallas mest ”Vater” (sv. far, pappa) i Überm Rauschen är 
han inte brödernas biologiska far. Han benämns även fader eller far i denna 
artikel. I citaten översätts ”Vater” oftast med ”pappa”, eftersom ”Vater”, i något 
äldre tyskt språkbruk, mer motsvarar den moderna svenskans ”pappa”. 

46 Ibid., s. 28. Orig.: ”Ich glaube, Vater trank nur aus Verzweiflung, weil er seine 
Frau liebte, die vorher einen anderen Mann so sehr geliebt hatte, dass sie jetzt 
niemanden mehr lieben konnte, die damals in ihm nur einen Vater für ihre zwei 
unehelichen Söhne gesucht hatte. Wenn Vater betrunken war, wurde er zu einer 
phantasievollen Furie, steigerte Mutters Eskapaden und Liebschaften ins Uner-
messliche. Mutter gab niemals klein bei, im Gegenteil, sie provozierte ihn bis 
zum Äußersten, bis er gewalttätig wurde.”

47 Ibid., s. 28. Orig.: ”Trotzdem behaupte ich, dass mein Vater ein guter Mensch 
war. Wenn er keinen Alkohol getrunken hatte, war er ein kluger besonnener 
Mann, der sich in vielen Dingen auskannte, uns Kinder liebte und uns vieles 
beibrachte.”
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därför bara är en lägre anställd i en järnhandel.48 Sedan genomgår han en 
ödesdiger utveckling, som börjar med missnöje över försummelser49 och 
slutar med kompensatoriskt berusat skryt: 

När pappa stod bakom disken drack han med gästerna, 
skröt och pratade om viktiga ting, lät alla förstå hur dumma 
och obildade de var och citerade ur sina älskade böcker av 
Bakunin och Stirner och ur Izak Waltons Den fulländade 
fiskaren. Det sade inte folket här någonting. Berusad malde 
han på om regionen Eifel, […] en krönika om orten, som 
han tänkte skriva […].50

Det verbalt grälsjuka draget är till skillnad från hos Zehner, som uppen-
barligen medvetet vill vara otrevlig, inte lika framträdande hos fadern, 
eller åtminstone är det inte lika avsiktligt, eftersom hans berättande mer 
handlar om skryt och kompensation. Men även fadern uppvisar en sorts 
stensimpelik fulhet i sitt uppträdande, därigenom att han låter alla förstå 
’hur dumma och obildade de är’.

 Hans projekt att skriva en krönika är i dubbel mening ett kompensa-
toriskt berättarprojekt, vilket berättarjaget antyder. Först och främst är 
den brett anlagda krönikan om Eifel, ”som börjar vid den tiden, då […] 
Eifel bara var ett grunt hav”,51 en av de illusioner som ska få fadern att 
glömma sin otillfredsställelse. För det andra har fadern för avsikt att skriva 
en krönika om en ort, som inte är hans egen och som inte ens de som bor 
där verkar vara intresserade av. I hemlighet verkar byinvånarna till och 
med håna honom och utnyttja hans behov av att göra sig viktig, och själv 
låter han sig uppenbarligen villigt utnyttjas, så länge han får hålla låda: 

[…] de lät honom prata, drack på hans bekostnad tills de 
blivit fulla och berättade själva otroliga lögnhistorier för 
honom, som pappa gärna trodde på. Han antecknade allt i 
skrivhäften och trodde faktiskt på allting – trots att han 
egentligen inte var någon dum man utan i vissa avseenden  
klok och bildad. Han sade en gång att ingen kan veta vad 
som verkligen är sant eller falskt och att det därför är 

48  Ibid., s. 79. Orig.: ”den Kopf voller Bücher und Illusionen”; ”kleiner Angestellter 
in einer Eisenwarenhandlung”.

49 Jfr ibid.
50 Ibid., s. 79. Orig.: ”Wenn Vater hinter der Theke stand, trank er mit den Gästen, 

prahlte und redete bedeutungsvoll, ließ alle spüren, wie dumm und ungebildet 
sie doch seien, zitierte aus seinen geliebten Schriften von Bakunin und Stirner 
und dem Vollkommenen Angler von Izaak Walton. Den Leuten hier sagte dies alles 
nichts. Betrunken schwadronierte Vater von der Eifel, […] einer Chronik des 
Ortes, die er schreiben werde […].”

51 Ibid. Orig.: ”[...] die in der Zeit beginne, als […] die Eifel noch ein seichtes Meer 
gewesen sei”.
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klokast att tro på det man vill tro på, även om det låter helt 
fantastiskt.52

Berättarjaget konstaterar nyktert: ”Men verkligheten såg annorlunda ut, 
han måste skaffa sig ett arbete och tjäna pengar, till en början reste han 
iväg för att jobba, sedan fick han en anställning i cementfabriken”53, efter-
som familjen inte kan försörja sig på värdshuset som de driver. 

 Faderns fiskeintresse har en liknande kompensatorisk funktion. Hans 
främsta historia om fiskeframgång bygger på en münchhausiad: 

Pappa berättade för oss om Paul Maclean, en berömd ameri-
kansk flugfiskare, som efter kriget var stationerad i West-
falen som helikopterpilot. Vid den tidpunkten var pappa 
ute med några vänner på en cykeltur vid floden Werre. 
Under tiden som de rastade kretsade en helikopter över 
dem. […] Medan rotorbladen fortfarande snurrade och 
deras mössor blåste av i vinden, hoppade två amerikanska 
soldater ut. ”Och vet du vem den ene av dem var?” Pappa 
gjorde en lång paus och tittade på Hermann – när han 
skrävlande berättade den här historien i värdshuset, tittade 
han på alla som stod runt honom, väntade och basunerade 
slutligen ut: ”Den store Paul Maclean [...]. Jag fiskade med 
Paul, han lånade mig sitt spö och visade mig hur man gör.” 
[…] Pappa ägde en fiskefluga, som han hade fått av honom 
och som han alltid bar med sig i bröstfickan på sin väst. 
Senare, efter att han hade skrivit sin underbara bok om 
brodern och flugfisket, skickade Pauls bror Norman Maclean 
en dedikerad förstautgåva av sin bok till pappa.54

52 Ibid., s. 80. Orig.: ”[…] sie ließen ihn reden, tranken auf seine Kosten, bis sie 
betrunken waren, und erzählten ihm dann ihrerseits unglaubliche Lügenge-
schichten, die Vater gern für wahr annahm. Er notierte alles in Hefte und glau-
bte tatsächlich alles – obwohl er eigentlich kein dummer Mann und in gewisser 
Weise klug und gebildet war. Er sagte einmal, niemand könne wissen, was 
wirklich wahr oder falsch sei, daher sei es klüger, dasjenige zu glauben, das man 
glauben möchte, auch wenn es noch so fantastisch sei.”

53 Ibid., s. 78-79. Orig.: ”Doch die Wirklichkeit sah anders aus, er musste sich eine 
Arbeit suchen und etwas dazuverdienen, zuerst war er auf Montage, bis er dann 
eine Anstellung im Zementwerk fand”. 

54 Ibid., s. 16. Orig.: ”Vater erzählte uns von Paul Maclean, einem berühmten ame-
rikanischen Fliegenfischer, der nach dem Krieg in Westfalen als Helikopterpilot 
stationiert gewesen war. Vater war zu dieser Zeit mit Freunden unterwegs auf 
einer Radtour an der Werre. Als sie rasteten, kreiste ein Hubschrauber über 
ihnen. […] Während sich noch die Rotorblätter drehten und der Wind ihnen die 
Mützen vom Kopf fegte, sprangen zwei amerikanische Soldaten heraus. ”Und 
weißt du, wer der eine von ihnen war?” Vater machte eine lange Pause, sah 
Hermann an – wenn er diese Geschichte in der Gaststätte zum Besten gab, blickte 
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Eftersom Paul Maclean dödades redan 1938 och således inte kunde befinna 
sig i Westfalen efter andra världskriget,55 är historien ett tydligt exempel 
på faderns kompensatoriska stensimpelika berättande. Den här historien, 
som fadern tydligen berättar om och om igen och som syftar till att lyfta 
fram honom som en flugfiskare utöver det vanliga, är alltså en av hans 
”illusioner”56, som tyder på ett kompensatoriskt berättartvång liksom på 
en vilja att ta uppenbart påhittade historier, även de egna, för sanning: 
”Det fanns många historier som pappa trodde på och återberättade, hela 
livet var bara en fantastisk historia för honom.”57 På samma nyktra sätt 
som berättarjaget bemöter faderns krönikeprojekt konstaterar han om 
pappans påstådda fiskebegåvning: ”Men han hade ingen begåvning alls, 
bara en stor passion för fiske.”58

Stensimpan sammanfattar symboliskt faderns liv, hans sätt och till-
kortakommanden, eftersom den i likhet med Tranströmers hornsimpa är 
”[f ]isken som är paddan som ville bli fjäril och lyckas till en tredjedel […].”59 
Den misslyckas med sina stora ambitioner och måste, liksom stensimpan, 
därför ”alltid berätta historier” för att dölja sina egna misslyckanden.60 I 
ljuset av det kan man förstå faderns slut, då han genom sitt ’krypande på 
botten’, dvs marken, även fysiskt börjar likna stensimpan, som ”vandrade 
på flodens botten som en liten människa”61:

När pappa började dricka omåttligt och blev sjuk, höll han 
nästan enbart till i källaren och experimenterade med sina 
beten. Vi tyckte att han nästan var som ett spöke. Då och 
då kröp han på alla fyra berusad uppför källartrappan och 
ville ut. Men mamma hade låst dörren i förväg, hon ville 
inte släppa ut pappa, eftersom han i så fall skulle rasa, slå 
sönder huset och slå henne. Pappa blev istället sittande på 
trappsteget vid den låsta källardörren och jämrade sig […]. 
 

er in die Runde, wartete und posaunte schließlich: ”Der große Paul Maclean […]. 
Ich habe mit Paul gefischt, der hat mir seine Rute geliehen und mir gezeigt, wie 
man’s macht.” […] Vater besaß eine Köderfliege von ihm, die er in der Brusttasche 
seiner Weste immer mit sich trug. Später, nachdem Pauls Bruder Norman 
Maclean das wunderbare Buch über seinen Bruder und das Fliegenfischen gesch-
rieben hatte, schickte er Vater eine Erstausgabe mit Widmung.”

55 Jfr Annie Proulx (2001), ”Foreword”, i Maclean, Norman, A River Runs Through It 
– and Other Stories. Chicago, s. ix. Utgiven av Annie Proulx.

56 Scheuer, Überm Rauschen, s. 79.
57 Ibid., s. 55. Orig.: ”Vater hatte viele Geschichten geglaubt und weitererzählt, das 

ganze Leben war für ihn nur eine fantastische Geschichte gewesen.” 
58 Ibid., s. 79. Orig.: ”Aber er hatte gar kein Talent, nur die Leidenschaft zum 

Fischen.”
59 Tranströmer (1984), ”Östersjöar”, s. 126. 
60 Scheuer, Überm Rauschen, s. 82.
61 Ibid., s. 72.
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Efter en stund kröp han ned i källarvalvet igen, till sina 
burkar, flaskor, beten, böcker och floden, som strömmade 
förbi den tjocka stenmuren. När han lade örat mot den 
fuktiga murstenen, tyckte han sig till slut höra en viskning 
i bruset, och i sitt delirium talade han med fiskar och döda 
människor, vars röster han tyckte sig höra.62

Broderns misslyckande och metamorfos
Mot den bakgrunden ter sig berättarjagets konstaterande om sin (halv)
bror63: ”Hermann var som pappa”, mindre som ett omdöme än som ett 
menetekel.64 Det finns tydliga likheter i deras utveckling, eftersom båda 
verkar ha potential, som i slutändan går till spillo och slutar i dryckenskap. 
I motsats till fadern verkar det först som om Hermann inte bara har viljan 
och passionen utan också talangen för att uppnå högre mål. Med beundran 
och förmodligen även med en viss avund konstaterar berättaren att brodern, 
som är ortens bästa elev, fick gå på gymnasiet: ”[…] han skulle ta studenten 
och studera vidare. Det hade pappa alltid full av stolthet förkunnat vid 
bardisken. På den tiden var det inte många ungdomar från orten som tog 
studenten och läste vidare.”65 Men av två anledningar uppfylls inte faderns 
förhoppningar. För det första verkar Hermann sakna ambitionen att uppnå 
det ”som fadern själv gärna hade velat uppnå”.66 För det andra börjar han  
uppenbarligen få svårt med att stava och utvecklar ett ”talfel”67, som skulle 
 
62 Ibid., s. 70. Orig.: ”Als Vater unmäßig zu trinken begann und krank geworden 

war, hielt er sich fast nur noch im Keller auf und experimentierte mit seinen 
Ködern, damals erschien er uns wie ein Gespenst. Von Zeit zu Zeit kroch er auf 
allen Vieren betrunken die Kellertreppe hinauf und wollte raus. Doch Mutter 
hatte die Tür vorsorglich verschlossen, wollte Vater nicht aus dem Keller lassen, 
weil er sonst getobt, das Haus demoliert und sie geschlagen hätte. Vater saß 
dann wimmernd auf den Stufen vor verschlossener Kellertür […]. Nach einiger 
Zeit kroch er von dort wieder in den Gewölbekeller zurück, zu seinen Dosen, 
Flaschen, Ködern, Büchern und dem Fluss, der an der dicken Bruchsteinmauer 
vorbeiströmte. Zuletzt glaubte Vater, wenn er sein Ohr an den feuchten Mauer-
stein legte, ein Flüstern im Rauschen zu hören, sprach in seinem Delirium mit 
Fischen und verstorbenen Menschen, deren Stimmen er im Rauschen zu hören 
meinte.”

63 Eftersom respektive faderskap är oklart är det också oklart om berättarjaget och 
Hermann är hel- eller halvbröder. Berättaren hyser i alla fall en önskan om att 
vara ”Hermanns riktiga bror” (Scheuer, Überm Rauschen, s. 84; orig.: ”Hermanns 
richtiger Bruder”). I den här artikeln liksom i romanen benämns Hermann som 
bror. 

64 Ibid., s. 80. Orig.: ”Hermann war wie Vater”.
65  Ibid., s. 81. Orig.: ”[…] er sollte Abitur machen und studieren. Voller Stolz hatte 

Vater dies immer an der Theke verkündet. Damals hatten nur wenige Jugendli-
che aus dem Ort Abitur gemacht und studiert.”

66 Jfr ibid. Orig.: ”was Vater selbst gern erreicht hätte”.
67 Ibid., s. 26. Orig.: ”Sprachfehler”.
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sätta käppar i hjulet för akademiska ambitioner, om han nu hade sådana: 
”Min bror löste faktiskt matematikuppgifter fortare än sina klasskamrater 
[…] – men stava var han inte bra på, han gjorde för många fel, så många 
att man ofta inte ens förstod vad han hade skrivit.”68 

 Oavsett om hans misslyckande beror på hans skrivsvårigheter eller 
hans brist på ambition eller en kombination av dessa faktorer, innebär 
skolmisslyckandet ett första bakslag för Hermann och det är också 
förbundet med ett visst mått av skam för honom: 

När Hermann gick på gymnasiet, var han rädd varje dag 
för att gå till skolan, på nätterna pratade han i sömnen och 
vaknade ofta genomsvettig. Han kunde inte berätta det för 
pappa eftersom han inte ville göra honom besviken.69 

Att Hermann får sluta gymnasiet och börja i den lägre, allmänna skolan 
(ty. Hauptschule) innebär ett stort socialt nederlag i byn: ”Lärarna i den 
allmänna skolan drev med den tidigare mönstereleven. Hermann började 
stamma och gjorde massor med stavfel i sina uppsatser.”70 

Besvikelsen och skammen över skolmisslyckandet verkar han hantera 
på samma sätt som sin far, i vars fotspår han följer, till exempel genom att 
han talar nedlåtande om det han inte klarar av, i det här fallet om skolan: 
”[…] på den tiden intresserade det honom inte vad lärarna försökte lära 
honom. Han ansåg att man inte kunde lära honom någonting mer, i alla 
fall ingenting som han behövde veta.”71 Både far och son ägnar sig åt fiske 
som ett slags utväg: ”Hermann gjorde allting precis på samma sätt som 
pappa, han var redan då en duktig fiskare.”72 När det gäller det överträffar 
Hermann till och med fadern enligt berättarens åsikt: ”Ingen visste så 
mycket om fiske och om floden som min bror.”73

68 Ibid., s. 81. Orig.: ”Mein Bruder löste tatsächlich Mathematikaufgaben schneller 
als seine Mitschüler […] – doch Rechtschreibung konnte er nicht gut, er machte 
zu viele Fehler, so viele, dass man oft gar nicht verstand, was er geschrieben 
hatte.” 

69 Ibid., s. 93. Orig.: ”Als Hermann auf dem Gymnasium gewesen war, hatte er jeden 
Tag Angst, in die Schule zu gehen, nachts redete er im Traum und wachte oft 
verschwitzt auf. Er konnte es Vater nicht sagen, wollte ihn nicht enttäu-
schen.” 

70 Ibid., s. 110. Orig.: ”In der Hauptschule machten sich die Lehrer über den einsti-
gen Musterschüler lustig. Hermann fing an zu stottern und machte in seinen 
Aufsätzen viele Rechtschreibfehler.” 

71 Ibid., s. 109. Orig.: ”[…] es interessierte ihn damals nicht, was die Lehrer ihm 
beibringen wollten. Er war der Meinung, dass man ihm nichts mehr beibringen 
könne, jedenfalls nichts, was er wissen müsse.”

72 Ibid., s. 23. Orig.: ”Hermann machte alles genauso wie Vater, er war damals schon 
ein guter Angler.” 

73 Ibid., s. 35. Orig.: ”Niemand wusste so viel über Fische und den Fluss wie mein 
Bruder.”
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Hermanns misslyckande och hans kompensatoriska intresse för fiskar, 
fiske och flugfiske, där han alltså tar efter fadern, sammanfaller också med 
ett berättarbehov som visar sig redan när han är barn, nämligen när föräld-
rarnas grälande blir särskilt aggressivt: Då ”[…] greps jag av en fruktansvärd 
rädsla, och bara min brors historier och dammens brus kunde lugna mig.”74 
Broderns till en början tröstande berättelser börjar sedan bli alltmer världs-
frånvända och kommer att handla om fiske. De utmärks även av att han 
framhåller sig själv i sitt berättande medan han nedvärderar andra. Både 
fadern och sonen uttalar sig ofta förklenande om andra: 

Enligt pappa och Hermann fanns det tidiga fiskare, som 
just gick upp tidigt, och andra, de sena fiskarna, som inte 
gick till floden förrän på förmiddagen. De senare hade 
pappa och Hermann inga höga tankar om. De kallade dem 
föraktfullt för krogfiskare, eftersom det mest bara var 
uppblåst skrävel som de ägnade sig åt och man oftare 
hittade dem på krogen än vid floden.75

Att föraktet för andra är kompensatoriskt, framgår tydligt av att varken 
fadern eller brodern själva är fria från uppblåst skrävel. Hos Hermann 
utvecklar sig berättarbehovet likaledes successivt. I början utlöses det vid 
känslomässig stress. Sedan, när han är vuxen, skickar han regelbundet 
kassetter med intalade berättelser till sin familj, framför allt till sin bror. 
Han börjar med det när han befinner sig till sjöss och fortsätter med det 
när han har kommit tillbaka till byn. Förmodligen föredrar han kassetter 
eftersom han har problem med att skriva. Det är också tydligt att han 
föredrar envägskommunikation, det monologiska, som kassetterna erbju-
der, och i detta liknar han fadern och Zehner. Medan Zehners stensimpe-
berättande inte ens verka kräva åhörare, behöver emellertid fadern en 
publik som han kan skryta för. Dessa skillnader till trots kan alla tre berät-
tarstilarna karakteriseras som envägskommunikation.

Men Hermann skiljer sig ändå i ett viktigt hänseende från de båda 
andra. Han har visserligen ett stort berättarbehov, men hämmas samtidigt 
av sitt talfel. Berättaren betonar flera gånger hur tyst Hermann kan vara 
ibland, ”[...] vid andra tillfällen bara sprudlade det ur honom”.76 Till och 
 
 

74 Ibid., s. 28. Orig.: ”[…] flößten mir schreckliche Angst ein, dann beruhigten mich 
nur die Geschichten meines Bruders und das Rauschen des Wehrs.” 

75 Ibid., s. 48. Orig.: ”Nach Ansicht von Vater und Hermann gibt es frühe Angler, 
die eben sehr früh aufstehen, und andere, die späten Angler, die erst am Vorm-
ittag zum Fluss gehen. Von den Letzteren hielten Vater und Hermann nicht viel. 
Sie nannten sie auch verächtlich Kneipenangler, weil sie meist nur groß daher-
redeten und mehr am Tresen als am Fluss zu finden waren.”

76 Ibid., s. 124. Orig.: ”[...] bei anderen Gelegenheiten hatte es nur so aus ihm 
herausgesprudelt”. 
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med hans mor hånar honom för det liksom för hans kompensatoriska 
fiskepassion: ”Mamma använde ofta Hermanns talfel för att roa gästerna, 
hon lät honom säga ’Fiskaren Fritz fiskar friska fiskar‘ och alla hade roligt 
åt hans läspande.”77 Senare, på lärlingshemmet, hånas han även av sina 
kamrater: ”En gång tog hans kompisar med honom i sin bil när de kom 
från diskoteket, härmade hans dialekt och hans talfel och bjöd honom på 
öl. Fram till dess hade Hermann inte druckit en droppe alkohol.”78 Detta blir 
det dock ändring på, som Hermanns tidigare flickvän berättar för jaget:

Hermann blev helt annorlunda, han flirtade med kvinnor 
på campingserveringen, kvinnor som bara kom dit för 
tillfälliga förlustelser […]. Men Hermann var bara en exotisk, 
fantiserande kuf i deras ögon, en sån som söp sig full och 
[…] berättade tokiga saker.79  

Hermann utvecklar sig alltmer till sin fars efterföljare. Medan de andra 
syskonen verkar vilja lämna föräldrahemmet så snart som möjligt för att 
bygga sig en framtid på andra orter, verkar Hermann vara fast förankrad 
där, fastän han ett tag verkar ha försökt fly hemmet genom att gå till sjöss: 
”Ingen av oss andra, bara Hermann, ville ha något att göra med krogverk-
samheten, vi ville skaffa oss andra yrken och slippa undan värdshusvärdens 
öde.”80 Hermanns utveckling verkar faktiskt vara ödesbestämd eller åtmins-
tone förutsägbar – framför allt för att han successivt blir alltmer lik sin 
(icke-biologiska) fader, vilket också visar sig genom att han i vuxen ålder 
vid sidan av arbetet i värdshuset precis som fadern även arbetar på ortens 
cementfabrik.81 Även Hermanns villighet att lyssna på Zehner förbinder 
honom med fadern: ”Zehner hade alltid haft konstiga idéer. Pappa och 
 
 

77 Ibid., s. 26. Orig.: ”Hermanns Sprachfehler diente Mutter oft zur Belustigung der 
Gäste; sie ließ ihn ’Fischers Fritz fischt frische Fische’ aufsagen, und alle amü-
sierten sich über sein Lispeln.” ’Fischers Fritz fischt frische Fische, frische Fische 
fischt Fischers Fritz’ är en vanligt förekommande tysk tungvrickare.

78 Ibid., s. 110-111. Orig.: ”Später, im Lehrlingsheim, wird er auch von Kollegen 
verspottet: Einmal nahmen ihn seine Kollegen, aus der Diskothek kommend, 
im Auto mit, äfften seinen Dialekt und seinen Sprachfehler nach und boten ihm 
Bier an. Bis dahin hatte Hermann keinen Tropfen Alkohol angerührt.” 

79 Ibid., s. 121. Orig.: ”Hermann sei ganz anders geworden, er bändele mit Frauen 
in der Campingschenke an, Frauen, die nur dorthin kamen, um sich für einen 
Abend zu amüsieren […]. Aber Hermann sei für die nur ein exotischer, spin-
nerter Kerl, jemand, der sich volllaufen lasse […] und verrückte Dinge 
erzähle.” 

80 Ibid., s. 37 (kursiv. T. P.). Orig.: ”Wir alle, bis auf Hermann, wollten nichts mit 
dem Gewerbe zu tun haben; wir wollten andere Berufe erlernen und dem Schick-
sal eines Gastwirtes entrinnen.” (Betonung T. P.) 

81 Jfr ibid., s. 76.
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senare även Hermann var de enda som tog hans prat på allvar.”82 Berät-
tarjaget konstaterar också beträffande sin bror: 

När han sedan [efter fisket, T. P.] kom hem på kvällen, gick 
han och ställde sig bakom disken, drack snaps, bjöd laget 
runt, berättade förvirrade historier, klev upp på bordet, 
skrek utan anledning, skrålade visor och höll uppblåsta tal, 
som påminde om pappas. Han gjorde sig löjlig inför alla, 
skällde ut gästerna och slängde sedan helt sonika ut dem 
från värdshusets krog.83

”Precis som er far”, intygar även Hermanns tidigare flickvän. 84 Efter denna 
fas i sitt framskridande förfall låser han in sig flera dagar i ett rum i värds-
huset, där han tydligen dricker sig full som en alika. När syskonen kommer 
in i rummet visar det sig: 

Överallt i rummet hängde fiskelinor, på tapeterna satt 
otaliga fiskeflugor, små larver och insekter, skalbaggar och 
fjärilar. Det stank gammalt kött. På golvet fanns syltburkar 
fulla med larver, utbredda tidningar, överallt låg Hermanns 
avrakade hår, fjädrar, tomflaskor, teckningar av fiskar.85 

Detta påminner starkt om pappans ovärdiga slut. Men Hermanns förfall 
skiljer sig från faderns på ett avgörande sätt. Medan fadern använder det 
stensimpelika berättandet som ett slags säkerhetsventil och kompensation 
för sitt tillkortakommande, verkar det i Hermanns fall snarast som att han 
inte riktigt förmår att använda stensimpeberättandet på samma kompen-
satoriska sätt, möjligen beroende på sitt talfel. Det förklarar också varför 
han stänger in sig själv, medan fadern istället blir instängd i källaren av 
sin fru, när han blev för full. Och även om Hermann ibland, i synnerhet i  
 

82 Ibid., s. 44. Orig.: ”Zehner hatte immer schon seltsame Ideen, und Vater, später 
auch Hermann, waren die Einzigen, die sein Gerede ernst nahmen.” 

83 Ibid., s. 10-11. Orig.: ”Wenn er dann abends [nach dem Angeln, T.P.] zurückkam, 
ging er hinter die Theke, trank Schnaps, gab Runde um Runde aus, erzählte 
wirre Geschichten, stellte sich auf den Tisch, schrie grundlos herum, grölte 
Lieder und hielt großspurige Reden, die an unseren Vater erinnerten. Er machte 
sich bei allen lächerlich, beschimpfte die Gäste und warf sie dann einfach aus 
der Gaststätte.”

84 Ibid., s. 10. Orig.: ”[G]enau wie euer Vater”.
85 Ibid., s. 160 (kursiv. T. P.). Orig.: ”Im Zimmer hingen überall Angelschnüre, an 

der Tapete unzählige Köderfliegen, winzige Larven und Insekten, Käfer und 
Schmetterlinge. Es stank nach vergammeltem Fleisch. Auf dem Boden in Einweck-
gläsern wimmelten Maden, ausgebreitete Zeitungen, überall lagen Hermanns 
abrasierte Haare herum, Federn, leere Flaschen, Zeichnungen von Fischen.” 
(Betonung T. P.)
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samband med stort alkoholintag, visar prov på samma skrävlande beteende 
som pappan, vill han uppenbarligen allra helst dra sig tillbaka och försöker 
sig till slut på en självmetamorfos. Han blir en stensimpa: ”Hermann satt 
naken på sin säng, han hade klistrat glänsande nackfjädrar från en tupp 
på sitt rakade huvud, hans läppar var sminkade som ett fisktryne.”86 

Det personliga misslyckandet tar sig ännu tydligare stensimpelika 
former hos Hermann än hos hans far och Zehner och leder inte bara till 
en symbolisk, utan även till en fysisk likhet med stensimpan. Hermanns 
förvandlingsförsök återspeglar utöver det den misslyckade transformatio-
nen i Tranströmers ”Östersjöar”, vars resultat är en simpfisk: ”Hornsimpa. 
Fisken som är paddan som ville bli fjäril87 och lyckas till en tredjedel […]”.88 
Medan Zehner uppenbarligen mer och mer förvandlas till en veritabel 
landsplåga och fadern genom sitt skrävlande verbalt försöker bli en annan, 
tar sig önskan eller behovet av förvandling hos Hermann tydliga kroppsliga 
uttryck.

I Überm Rauschen är således misslyckande och stensimpelikt berättande 
intimt förknippade med varandra, så att man också skulle kunna tala om 
ett misslyckandets berättande. Hos berättarjagets bror får det personliga 
och sociala misslyckandet till och med så stora proportioner, att det fram-
bringar en önskan om och ett försök att förvandlas, inte till en ”jättelik 
insekt” som i Kafkas Förvandlingen, men väl till en fisk, närmare bestämt 
en stensimpa.89

86 Ibid., s. 160. Orig.: ”Hermann saß nackt auf seinem Bett, er hatte die Hechel aus 
schillernden Kragenfedern eines Hahns auf seinen rasierten Kopf geklebt, seine 
Lippen waren wie ein Fischmaul geschminkt.”

  En aspekt, som inte kan undersökas närmare i den här artikeln, är den intertex-
tuella potentialen hos den här förändringen, särskilt förbindelsen med ”De 
tyrrhenska skepparna” (”Die tyrrhenischen Schiffer”) i tredje boken i Ovidius 
Metamorfoser, där hela besättningen på ett skepp med undantag av berättarjaget 
blir förvandlad till fiskar av guden Bacchus. Särskilt med tanke på Zehners, 
faderns och broderns backanaler vore  det intressant att göra en närmare under-
sökning av sambandet mellan alkoholen och Ovidius utgångstext. Inte heller är 
det möjligt att inom ramen för den här artikeln närmare analysera detta försök 
till förvandling, vilket i sig är ett intertextuellt laddat begrepp, särskilt när det 
handlar om ett ”djurblivande” (jfr Gille Deleuze & Félix Guattari (1992), Tausend 
Plateaus: Kapitalismus und Schizophrenie (övers. Gabriele Ricke och Ronald Voullie). 
Berlin, s. 317–422), och sinnessjukdom finns med i bilden. Angående begreppet 
”djurblivande” (devenir-animal) hos Deleuze och Guattari jfr även Steve Baker 
(2002), ”What does Becoming-Animal look like?”, i Nigel Rothfels (utg.), Repre-
senting Animals. Bloomington, 67–98.

87 Vad gäller fjärilar och önskan om förvandling jfr t ex filmen När lammen tystnar.
88 Tranströmer (1984), Östersjöar, s. 126. 
89 Franz Kafka (2008), Förvandlingen (översättning Hans Blomqvist och Erik Ågren). 

Lund, s. 5. Orig.: ”ungeheuren Ungeziefer” (Franz Kafka (1994), Die Verwandlung, 
i Wolf Kittler et al. (utg.), Franz Kafka. Drucke zu Lebzeiten. Frankfurt, s. 115.).
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Att känna sig själv och sitt århundrade – 
om Goethes självbiografiska skrivande

Ingemar Haag

I den första boken av Johann Wolfgang von Goethes självbiografi Aus meinem 
Leben. Dichtung und Wahrheit beskriver berättaren det rum i barndomshem-
met i Frankfurt som han och systern älskade allra mest: den rymliga 
förstugan. Bredvid dörren till förstugan fanns ”ett stort gallerverk av trä, 
genom vilket man omedelbart kom i förbindelse med gatan och fria 
luften”.1 Detta gallerverk kallades ”geräms”, ett slags förstukvist som 
skapade en övergång mellan husets inre och gatan, och den fungerade ofta 
som en social kontaktyta mellan grannkvinnorna under det att de utförde 
diverse hushållssysslor och mellan barnen som bodde på gatan.

Goethes omsorg i beskrivningen av dessa ”gerämser” får en stark 
laddning eftersom de tillskrivs en tydlig social funktion; de bildar en trös-
kel mellan privatsfären och det offentliga livet, en luftsluss mellan hemmets 
trängre värld och den öppnare offentligheten. Dessa ”gerämser”, som 
förbinder det privata med det offentliga, eller som kanske rättare bildar 
en passage ut mot världen, blir helt enkelt en symbol för rörelsen ut från 
den privata intimsfären, mot en social offentlighet som erbjöd en känsla 
av frihet när man väl hade kunskap om den: ”Man kände sig fri genom att 
man var förtrogen med det offentliga.”2 Det är alltså i första hand inte 
tilltro till någon självreflekterande verksamhet som associeras med frihe-
ten utan kännedom och kunskap om det allmänna, det för alla gemen-
samma, det som befinner sig utanför individen. I Jean-Jacques Rousseaus 
Confessions sker avstampet för kunskap i reflektionen över det egna jaget, 
vilket blir tydligt redan i bokens inledning: ”Jag känner mitt hjärta […]”.3 

En sådan övertygelse om förtrogenheten med sitt inre hyser aldrig Goethe. 
Och han ödslar inte heller som Rousseau kraft på att tränga in i sitt eget 
 
1 Johann Wolfgang von Goethe, Dikt och sanning I, red Allan Bergstrand, övers 

Anders Österling, Stockholm 1932, s. 10 (Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit, 
i Sämtliche Werke, band 16, München 1985, s. 14 [”ein großes hölzernes Gitterwerk 
[…] wodurch man unmittelbar mit der Straße und der freien Luft in Verbindung 
kam]).

2 Ibid. (övers modifierad), Dichtung und Wahrheit, s. 14 (”Man fühlte sich frei, indem 
man mit dem Öffentlichen vertraut war”).

3 Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, i Œuvres completes I. Les confessions. Autres 
texts autobiographiques, red Bernard Gagnebin & Marcel Raymond, Paris 1959,  
s. 5 (“Je sens mon cœur […]). Visserligen säger Rousseau direkt efter detta “jag 
känner människorna” (je connois les hommes”), men den kännedomen kommer 
efter självkännedomen.
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 inre. I den meningen saknas det psykologiserande momentet i Goethes 
självbiografi; Dichtung und Wahrheit är med Roy Pascals ord ”more descriptive 
and narrative than analytical”.4 Men den är i så fall narrativ i en mycket 
speciell mening eftersom otaliga digressioner bryter av flödet. Någon samman-
hängande berättelse kan vi inte tala om i fallet Dichtung und Wahrheit.

Rörelsen ut mot offentligheten via gerämsen i egenskap av social 
träffpunkt är därför kongenial med den bild som Goethe skapar av sitt liv 
i Dichtung und Wahrheit. Det är jagets interaktion med de offentliga samman-
hangen som han så utförligt tecknar. Därmed inte sagt att hemmets och 
familjens mer begränsade livsvärld utesluts men den får inte samma 
odelade uppmärksamhet. När Eugene L Stelzig uppmärksammar gestalt-
ningen av familje- och kärleksrelationerna i Goethes självbiografi framhål-
ler han hur Goethe månar om att hålla det allra mest intima för sig själv.5 

Kännedomen om till exempel Goethes erotiska förbindelser är knapphän-
dig, för att inte säga medvetet fördunklad. Rousseaus devis att ”säga allt” 
(dire tout) är en främmande manöver för Goethe. För Stelzig antyds detta 
redan i den fullständiga titeln på Goethes självbiografi, Aus meinem Leben. 
Dichtung und Wahrheit. Det finns inga anspråk på att omfatta livets totalitet 
i den första delen av titeln (”ur mitt liv”), och med den andra delen av titeln 
markerar han närvaron av ett fiktivt element (”dikt och sanning”), som 
indirekt omintetgör en enhetlig objektiv blick. Stelzig konstaterar att 
Goethe därmed ”programmatically solves the Rousseauean dilemma of 
promising to tell everything and nothing but the truth”.6 

Det Goethe istället ägnar sig åt är att beskriva sitt livsödes alltmer 
vidgade perspektiv genom möten med den fysiska verkligheten och med 
människor – och det handlar mindre om de känslomässiga reaktionerna 
i mötet; den psykologiska analysen får stå tillbaka till förmån för den 
registrerande blicken. Att dessa möten gestaltas utifrån den enskildes, 
alltså Goethes perspektiv, är naturligtvis oundvikligt, men det finns en 
omsorg om beskrivningarnas objektivitet (vilket sannolikt har att göra med 
Goethes vetenskapliga intressen). I takt med att Goethe vidgar vyerna och 
lämnar hemmet i Frankfurt får vi också se åtskilligt mer av de offentliga 
rummen – och dessa allmänna rum manifesterar sig i allehanda former.

Att offentligheten i detta tidiga skede (barndomshemmet i Frankfurt) 
uppenbarar sig genom ett arkitektoniskt element (”gerämsen”) är symto-
matiskt för Goethe. Det fysiska rummet är en självklar utgångspunkt för 
hans blickar, blickar som, liksom i citatet ovan, är förbundna med friheten, 
blickar som metodiskt strövar genom den yttre verkligheten och som hela 
tiden söker större vyer. På de inledande sidornas beskrivning av barndoms-
hemmet finns en passage som tydligt fångar blickens lustfyllda vandringar: 
”Från husets baksida, särskilt från övre våningen, hade man en mycket 
 
4 Roy Pascal, Design and Truth in Autobiography, London 1960, s. 47.
5 Eugene L Stelzig, The Romantic Subject in Autobiography: Rousseau and Goethe, Char-

lottesville & London 2000, s. 33.
6 Ibid., s. 149.
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angenäm [angenehme] utsikt över ett nästan oöverskådligt [unabsehbare] 
område av grannträdgårdar, som utbredde sig ända till stadsmurarna.”7 
Goethes vokabulär ger sig hän åt den subjektiva värderingen och hyper-
bolen för att betona blickens närmast gränslösa vandring. Det motsatta 
blir tydligt i gestaltningen av husets interiör, som väcker olust och där 
blicken snabbt hejdas: ”Husets åldriga beskaffenhet med vinklar och vrår 
och många dystra ställen var för övrigt ägnad åt att väcka bävan och skräck 
i barnsliga sinnen.”8 I det efterföljande stycket beskriver Goethe hur ett 
antal romerska broschyrer som fadern utsmyckat ett förmak med gör ett 
djupt intryck på honom.9 Broschyrerna innehåller reproduktioner av 
kopparstick som föreställer Piazza del Popolo, Colosseum, Petersplatsen, 
Peterskyrkans yttre och inre, platser som han genom dessa kopparstick 
dagligen besöker. I hemmets begränsade värld ryms alltså också de större 
dimensionerna även om de bara når den unge Goethe genom representa-
tioner. Detta ger en försmak åt de minutiösa skildringar av stads- och 
lantmiljöer som Goethe konsekvent ägnar sig åt i Dichtung und Wahrheit.

Dessa tre beskrivningar på de inledande sidorna utgör ett belysande 
koncentrat av den strategi och de motiv som Goethe gör bruk av i sin 
självbiografi. Låt oss först från inledningskapitlet upprepa ett citat från en 
av de första teoretikerna som ägnade den självbiografiska genren ett 
vetenskapligt studium, den tyske historikern och filosofen Wilhelm 
Dilthey:”människan förstår sig själv bara i historien, inte genom 
introspektion”.10 För Dilthey utgör Goethe mönstret för denna insikt.11 
När han lyfter fram tre självbiografer som exempel på genrens utveckling 
– Augustinus, Rousseau och Goethe – är det Goethe som bäst omfattar den 
historiska medvetenheten, enligt Dilthey. Han menar att Goethe känner 
 

7 Dikt och sanning I, s 11 (min kursiv) (Dichtung und Wahrheit, s. 15 [”Die Hinterseite 
des Hauses hatte, besonders aus dem oberen Stock, eine sehr angenehme Aus-
sicht über eine beinah unabsehbare Fläche von Nachbarsgärten, die sich bis an 
die Stadtmauern verbreiteten”]).

8 Ibid., s. 12 (Dichtung und Wahrheit, s. 16 [”Die alte, winkelhafte, an vielen Stellen 
düstere Beschaffenheit des Hauses war übrigens geeignet, Schauer und Furcht 
in kindlichen Gemütern zu erwecken”])

9 Ibid., s. 12 f.
10 Wilhelm Dilthey, Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, i 

Wilhelm Diltheys Gesammelte Schriften, band VII, red Bernard Groethuysen, Leipzig 
& Berlin 1927, s. 279 (”Der Mensch erkennt sich nur in der Geschichte, nie durch 
Introspektion.”).

11 Goethe är naturligtvis inte den förste att betona historiens roll för konstitueran-
det av jaget. Han lever i en tid där den historiska medvetenheten är synnerligen 
stark, och han har i sin närhet Gottfried Herder, vars historistiska reflektioner 
Goethe kunde lära känna direkt genom umgänget med Herder. Günter Niggl 
har i Geschichte der deutschen Autobiographie im 18. Jahrhundert. Theoretische Grundle-
gung und literarische Entfaltung (Stuttgart 1977) ingående analyserat den betydelse 
Herders tänkande haft på den tyska samtidens självbiografiska diskurs (s. 47 ff). 
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hur varje nu, oavsett om han befinner sig i Leipzig, Strassburg eller Frank-
furt, ”är fyllt och bestämt av det förflutna och hur det sträcker sig mot 
gestaltningen av framtiden”.12 Dilthey säger att Goethe förhåller sig ”univer-
salhistoriskt till sin egen existens”, vilket visar på de väldiga perspektiv 
Dilthey menar att Goethe utpekar i sin självbiografi.13 Faderns reproduce-
rade kopparstick med motiv från det romerska imperiets och senare den 
katolska kyrkans maktcentrum Rom inringar explicit den unge Goethes 
situation och den historia som tidigt präglar hans livsöde. Samtidigt leder 
kopparsticken oss bort mot framtida resor och preferensen för den klas-
siska konsten, samt inte minst intresset för det historiska. Trosfrågor och 
utläggningar kring den klassiska konsten genomsyrar i hög grad den unge 
Goethes utveckling och likaledes stoffet i Dichtung und Wahrheit. 

De tre beskrivningarna (gerämsen, hemmets trånga utrymmen, 
broschyrerna med bilder av Rom) tydliggör självbiografins expansiva karak-
tär hos Goethe och hur denna vidgning mot omvärlden och offentligheten 
präglas av lust. Till skillnad mot Rousseau, vilket Dilthey också gör klart, 
är det inte introspektionen som genomsyrar Goethes självbiografi, ett 
faktum som han själv är mycket noga med att framhålla i förordet. Som 
initialt skäl för att skriva sin självbiografi anger han ett brev från sin förläg-
gare. Brevet beskriver förläggarens förhållningssätt till de tolv delarna av 
Goethes poetiska verk som utkom 1806-1808 och ger vid handen att 
samlingen måste betraktas som en ”helhet”. Men brevet förmedlar också 
att ”i det hela förblir dessa produkter alltjämt osammanhängande, ja, ofta 
skulle man knappast tro att de härstammar från en och samma författare”.14 
Förläggaren önskar att Goethe inför den nya upplagan ordnar delarna i en 
kronologisk följd och ”inviger oss i både de levnads- och själstillstånd som 
lämnar stoff till dem, och de exempel som verkat på er, liksom också de 
teoretiska grundsatser som ni följt”.15 Det vilar följaktligen något djupt 
otillfredsställande över den synbara förvirringen i utgåvan och denna 
oordning kan överkommas med hjälp av dels kronologi, dels en levnads-
beskrivning, sammantaget aspekter som ska stärka tanken på att ett 
singulärt medvetande står bakom dessa skenbart oordnade texter. Och det 
är ett medvetande som har karaktären av något odelbart: ett samlat, enhet-
ligt jag som kan bringa ordningen i texternas förvirring.

12 Dilthey, s. 199 (”Er fühlt jede Gegenwart, die in Leipzig, in Strassburg, in Frank-
furt als erfüllt und bestimmt von Vergangenem, als sich ausstreckend zur 
Gestaltung der Zukunft” […]).

13 Ibid. ([…] ”universal-historisch zu seiner eigenen Existenz”).
14 Dikt och sanning I, s. 5 (övers modifierad) (Dichtung und Wahrheit, s. 9 [”Im ganzen 

aber bleiben diese Produktionen immer unzusammenhängend; ja oft sollte man 
kaum glauben, daß sie von demselben Schriftsteller entsprungen seien”]).

15 Ibid., s. 6 (övers modifierad) (Dichtung und Wahrheit, s. 10 [”…die Lebens- und 
Gemütszustände, die den Stoff dazu hergegeben, als auch die Beispiele, welche 
auf Sie gewirkt, nicht weniger die theoretischen Grundsätze, denen Sie gefolgt, 
in einem gewissen Zusammenhang vertrauen möchten”]).
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En hel del av forskningen kring Goethes självbiografiska skrivande 
har ömmat för detta enhetliga medvetande och fört fram honom som 
en centralgestalt i föreställningen om den egna individualiteten.16 I det 
avseendet kan Goethe stå skuldra vid skuldra med Rousseau, som tveklöst 
också omfamnade tanken på den egna, väl avgränsade individen, men 
konstituerandet av denna individens ”egenhet” och avgränsade karaktär 
ser i så fall helt olika ut hos Rousseau respektive Goethe. Och frågan är 
om Goethe verkligen kunde skriva under på en sådan enhetlighet. Hans 
skepsis gentemot romantikernas upptagenhet av det subjektiva och det 
intima umgänget med det egna jaget talar delvis emot denna föreställning 
om det enhetliga jaget. Jagets konstitution hos Goethe beror av inflytandet 
från den omgivande världen och dess historiska och därmed flytande 
karaktär, och vi kan verkligen fråga oss om någon sammanhängande kärna 
verkligen kan utmejslas ur detta ständiga utbyte mellan jaget och en värld 
i rörelse, en dialektik som Goethes Dichtung und Wahrheit iscensätter på ett 
mycket tydlig sätt.

Karl Weintraub är en av dem som gjort till sin uppgift att betona 
Goethes betydelse för den nya individualitet som man menar träder fram 
i slutet av 1700- och början av 1800-talen. Weintraubs ofta i självbiografiska 
sammanhang åberopande skrift, The Value of the Individual, befäster före-
ställningen om en unik, autonom människa, i formuleringar som uppen-
barligen bortser från de poststrukturalistiska idéer som från 1960-talet och 
framåt beskrivit subjektet som effekt och konstruktion. Som Linda Ander-
son menar i polemik mot Weintraub, James Olney, Philippe Lejeune – 
företrädare för synsätt som präglas av en äldre humanistisk bildningskul-
tur som sätter jaget i centrum – ser dessa kritiker ingen skillnad ”between 
realizing the self and representing the self, and autobiography gets drawn 
seamlessly into supporting the beliefs and values of an essentialist or 
Romantic notion of selfhood”.17 Hur denna traditionella, autonoma indi-
vidualitet föreställs ger Weintraub goda exempel på:

[…] we desire the formation of autonomous human beings, 
those who do set the law unto themselves, who follow their 
self-given norms with a sense of responsibility both to 
themselves and to humanity, who do build common knowl-
edge, taste, insight into their own personalities and fulfill 
their specific potential to the fullest. We are deeply 
impressed by a genuine personality, one who has harmo-
nized the varied givens and disparate demands of life into 
a personal style.18

16 Karl Weintraub kan stå som representant för denna hållning med sin bok The 
Value of the Individual: Self and Circumstance in Autobiography, Chicago & London 
1978.

17 Linda Anderson, Autobiography, London & New York 2001, s. 4 f.
18 Karl Weintraub, The Value of the Individual, s. viii.
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Som en beskrivning av Goethes självbiografi kan man ställa sig en smula 
tveksam till besjungandet av den självtillräckliga människan. För man kan 
fråga sig om Dichtung und Wahrheit verkligen lever upp till detta, eller om 
den ens strävar i denna riktning.

När så Goethe entusiastiskt ger sig i kast med arbetet att formulera 
sitt liv efter förläggarens uppmanande brev börjar han reflektera över 
själva tillvägagångssättet. Här följer en längre passage från Goethes klar-
görande förord:

För när jag sökte motsvara förutnämnda synnerligen välbe-
tänkta krav och bemödade mig att i följd framställa inre 
rörelser och yttre inflytanden, alla teoretiska och praktiska 
trappsteg som beträtts av mig, så rycktes jag från mitt trånga 
privatliv ut i den vida världen; gestalterna av hundra bety-
dande människor, som från när eller fjärran haft inflytande 
på mig, trädde nu fram, ja, det allmänna politiska världsför-
loppets väldiga rörelser, som haft det största inflytande på 
mig beaktas. Ty detta förefaller vara biografins huvuduppgift 
– att framställa människan i hennes tidsförhållanden och 
visa i vad mån det hela går henne emot och i vilken mån det 
gynnar henne, hur hon bildar sig en världs- och människosyn 
ur dessa förhållanden och hur hon, om hon är konstnär, 
diktare, skriftställare, åter avspeglar den utåt. Men för detta 
krävs något nära nog ouppnåeligt, nämligen att individen 
känner sig själv och sitt århundrade, sig själv i den mån som 
han under alla omständigheter har förblivit densamme, 
århundradet sådant det drar med sig, bestämmer och formar 
såväl den villige som den ovillige, till den grad att man väl 
kan säga om var och en att han, född endast tio år förr eller 
senare, skulle ha blivit en helt annan både vad hans egen 
bildning och verkan utåt beträffar.19

19 Dikt och sanning I, s. 7 (övers modifierad) (Dichtung und Wahrheit, s. 11 [”Denn indem 
ich jener sehr wohl überdachten Forderung zu entsprechen wünschte und mich 
bemühte, die innern Regungen, die äußern Einflüsse, die theoretisch und prak-
tisch von mir betretenen Stufen der Reihe nach darzustellen, so ward ich aus 
meinem engen Privatleben in die weite Welt gerückt; die Gestalten von hundert 
bedeutenden Menschen, welche näher oder entfernter auf mich eingewirkt, 
traten hervor; ja die ungeheuren Bewegungen des allgemeinen politischen 
Weltlaufs, die auf mich wie auf die ganze Masse der Gleichzeitigen den größten 
Einfluss gehabt, mussten vorzüglich beachtet werden. Denn dieses scheint die 
Hauptaufgabe der Biographie zu sein, den Menschen in seinen Zeitverhältnissen 
darzustellen und zu zeigen, inwiefern ihm das Ganze widerstrebt, inwiefern es 
ihn begünstigt, wie er sich eine Welt- und Menschenansicht daraus gebildet und 
wie er sie, wenn er Künstler, Dichter, Schriftsteller ist, wieder nach außen 
abgespiegelt. Hierzu wird aber ein kaum Erreichbares gefordert, dass nämlich 
das Individuum sich und sein Jahrhundert kenne, sich, inwiefern es unter allen 
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Goethe säger många och viktiga saker här, och grundtonen har en helt 
annan klang än Rousseaus inledande ansats. Goethe träder från sin position 
i ”gerämsen” ut i den omgivande verkligheten, och tyngdpunkten ligger på 
de människor som han mött och på de politiska händelserna i hans samtid. 
Det handlar om att ”framställa människan i hennes tidsförhållanden” och 
förstå hur dessa omständigheter bidragit till att forma en syn på världen 
och hur denna syn i diktarens fall därefter uttrycks: en rörelse från det 
yttre till inre – och sedan ut igen.20 I grunden förmedlar Goethe en mycket 
modern syn på konstituerandet av jaget när han betonar samtidens 
centrala roll. Daniela Langer menar att passagen ”uttrycker det som man 
i poststrukturalistisk mening skulle beteckna som ’subjektets beroende 
av diskursen’: om man föddes tidigare eller senare, skulle man bli en 
annan”.21

Roy Pascal noterar att motivet för att skriva självbiografin talande nog 
kommer från det yttre, genom brevet från vännen.22 Det är genom detta 
brev som idén väcks. I den meningen blir det naturligt att fritt röra sig 
mellan olika yttre händelser, situationer, stads- och naturlandskap och 
möten med människor för att teckna den värld som format Goethe, ty 
fokus i hans bok vilar på idén om att gestalta de yttre betingelser för hur 
författaren Goethe växer fram.

Goethes inledande ord i den första boken, efter förordet, är alltså föga 
förvånande. Han börjar med ett årtal, ett klockslag, och en plats – rummet 
och tiden inleder skildringen av hans liv: ”Den 28 augusti 1749 vid middags-
tiden på slaget tolv kom jag till världen i Frankfurt am Main”.23 Den yttre 
scenen etableras alltså omedelbart, en yttre scen som är förutsättningen 
för jagets fysiska framträdande i världen. Man kan jämföra Goethe med 
Rousseau, som snarare månar om att först etablera ett inre rum. Goethe 
vidgar visserligen perspektivet omedelbart genom en serie astrologiska 
 

Umständen dasselbe geblieben, das Jahrhundert, als welches sowohl den Wil-
ligen als Unwilligen mit sich fortreißt, bestimmt und bildet, dergestalt, dass 
man wohl sagen kann, ein jeder, nur zehn Jahre früher oder später geboren, 
dürfte, was seine eigene Bildung und die Wirkung nach außen betrifft, ein ganz 
anderer geworden sein.”].

20 Günter Niggl påpekar hur Goethe sedan Cellini-bilagan från 1803 och Winkel-
mann-essän från 1806 betonat ”växelförhållandet mellan individen och århund-
radet” som den ”erkända och beprövade huvuduppgiften för varje biografi” 
(Niggl, Geschichte der deutschen Autobiographie im 18. Jahrhundert, s. 154).

21 Daniela Langer, Wie man wird, was man schreibt. Sprache, Subjekt und Autobiographie 
bei Nietzsche und Barthes, München 2005, s. 19 ([…] ”die Passage bringt auch das 
zum Ausdruck, was man poststrukturalistisch die ‘Abhängigkeit des Subjekts 
von Diskursen’ bezeichnen würde: wäre es früher oder später geboren, wäre es 
ein anderer”).

22 Pascal, s. 47.
23 Goethe, Dikt och sanning I, s. 9 (Dichtung und Wahrheit, s 13 [”Am 28. August 1749, 

mittags mit dem Glockenschlag zwölf, kam ich in Frankfurt am Main auf die 
Welt.”]).
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iakttagelser och låter de gynnsamma betingelserna vara orsaken till att 
han faktiskt överlevde den svåra förlossningen. Han beskriver hur han 
genom barnmorskans oskicklighet kom ”som död till världen” och först 
genom ”många ansträngningar” klarade livet.24 Intressant är att denna 
dramatiska händelse omedelbart får återverkningar i det offentliga livet. 
Korthugget beskriver Goethe hur hans närmaste försatts i ångest av den 
omskakande händelsen, men mer utförligt och med mer pregnans skildrar 
han hur hans morfader, borgmästaren Johann Wolfgang Textor, efter de 
dramatiska händelserna sörjde för att en ”förlossningsläkare anställdes 
och att barnmorskeutbildningen infördes eller förbättrades”.25 Liksom 
skildringen av ”gerämsen”, som följer i stycket efter, tycks Goethe snabbt 
lämna det privata till förmån för offentliga aspekter. Han dröjer aldrig vid 
psykologiska tillstånd utan förefaller mer benägen att se de yttre konsekven-
serna av händelserna. Det är samstämmigt med förordet, där han beskriver 
hur han börjar tänka över ” inre rörelser och yttre inflytanden, alla teore-
tiska och praktiska trappsteg som beträtts av mig”, men hur detta omedel-
bart leder honom bort ”från mitt trånga privatliv ut i den vida världen”. 
Detta är en mycket konsekvent strategi som vi ser sätts i bruk redan på de 
inledande sidorna.

Denna exteriorisering placerar Goethe på ett tydligt avstånd från Rous-
seaus psykologiserande självbiografi. Allting tenderar att bli objekt som är 
tillgängliga för alla och envar. Denna ”universella” ansats är utmärkande 
för den typ av självbiografi Goethe och hans likar skriver, och konsekven-
sen blir att det individuella absorberas av det allmänna, som Klaus Detlef 
Müller menar när han karakteriserar Goethes och samtidens självbiogra-
fiska texter: ”Kännetecknande nog blir det individuella likväl samtidigt 
förstått som allmänt.”26 I det avseendet ligger Goethe och hans samtida 
nära den självbiografiska linjen från de antika grekerna, en linje som 
Michail Bachtin tecknat i essän ”Kronotopen”, ett begrepp som är ”en 
formellt innehållslig kategori i litteraturen” och som återspeglar littera-
turens tillägnelse av den reella historiska tiden och rummet.27 Begreppets 
lämplighet för den självbiografiska genren tycks utifrån definitionen vara 
självklar, och Bachtin ger också analysen av denna genre ganska generöst  
med utrymme. Avstampet sker i den grekiska antiken, där han dechiffre- 
 
24 Ibid, s. 9 (Dichtung und Wahrheit, s. 13 (övers modifierad) [”…für tot auf die Welt…” 

och “…vielfache Bemühungen…”]).
25 Ibid., s. 9 (Dichtung und Wahrheit, s. 13 [”dass ein Geburtshelfer angestellt und der 

Hebammen-Unterricht eingeführt oder erneuert wurde”]).
26 Klaus-Detlef Müller, ”Die Autobiographie der Goethezeit”, Die Autobiographie: Zu 

form und Geschichte einer Literarischen Gattung, , red Günter Niggl, Darmstadt 1998, 
s. 463. Müller menar också att denna tendens till allmänliggörande av det indi-
viduella jaget tjänade en traditionell ”uppbygglighet” (Erbaulichkeit), vars spår 
ännu är synliga hos Goethe (s. 463 f ).

27 Michail Bachtin, ”Kronotopen. Tiden och rummet i romanen. Essäer i historisk 
poetik”, Det dialogiska ordet, Gråbo 1997, s. 14.
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rar två typer av självbiografier: den platonska, som gestaltar sökarens väg, 
och den retoriska, vars mönster var ”grav- eller minnestalet över en 
medborgare”.28 En viktig tanke i denna idé om kronotopen i det självbio-
grafiska och biografiska skrivandet är den ofta försummade distinktionen 
mellan ”inre kronotop” och yttre kronotop”, å ena sidan ”tiden och rummet 
i det gestaltade livet”, å andra sidan tiden och rummet ”där denna gestalt-
ning av det egna eller någon annans liv skedde”.29 Den ”verkliga” krono-
topen, den yttre, var för grekerna torget (agora), enligt Bachtin. Det var på 
torget människan synades: ”i denna konkreta och liksom allomfattande 
kronotop visades och granskades hela medborgarens liv i en offentlig-
medborgerlig kontroll.”30 Han fortsätter:

Det är fullt begripligt att det i en sådan biografisk människa 
(människobild) inte fanns eller kunde finnas någonting 
intimt-privat, hemligt-personligt, endast vänt mot sig själv, 
principiellt-isolerat. Här är människan öppen från alla håll, 
är hon helt och hållet i det yttre, i henne finns ingenting 
”blott för sig självt”, ingenting som inte skulle kunna under-
ställas offentligt-statlig kontroll och värdering. Här var allt 
helt och hållet offentligt.31

Att här diskutera den ”yttre” kronotopen betyder att vi sätter den själv-
biografiska genren i centrum. Vilken status har denna form under det tidiga 
1800-talet och under vilka förutsättningar skrivs den? Den sociologiska 
dimensionen av det självbiografiska skrivandet under 17- och 1800-talen 
har delvis berörts av Laura Marcus, men framför allt av Felicity Nussbaum. 
Genrens explosionsartade utveckling under 1700-talet hänger partiellt 
samman med borgarklassens utveckling och deras behov av att legitimera 
och inte minst formulera sin identitet.32 Den moderna ”marknaden” och 
bokens – och därmed självbiografins – utveckling till en vara som cirkule-
rar på denna marknad blir en motsvarighet till det grekiska torget, där 
människans liv exponeras offentligt. Medelklassens makt över produk-
tionsmedlen (tryckerier, förlag, boklådor) möjliggör denna exponering. 
Begäret att dokumentera medel-klassens nya makt och att definiera dess 
karaktär, och klassens inflytande över produktionsmedlen, lägger samman-

28 Ibid., s. 54.
29 Ibid.
30 Ibid., s. 55.
31 Ibid.
32 Två viktiga källor i detta hänseende är Felicity Nussbaum, The Autobiographical 

Subject: Gender and Ideology in Eighteenth-Century England (Baltimore & London 1989) 
och Laura Marcus, Auto/biographical Discourses. Criticism, Theory, Practice (Manches-
ter & New York 1994). Michael McKeons foucaultinspirerade The Secret History of 
Domesticity. Public, Private, and the Division of Knowledge (Baltimore 2005) analyserar 
på ett förtjänstfullt sätt förhållandet mellan det privata och det offentliga under 
denna period.
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taget grunden för den självbiografiska genrens popularitet. Situationen i 
Tyskland är likväl något annorlunda jämfört med Frankrike, och framför 
allt med England, länder med en stark centralmakt, något Tyskland saknar. 
Å andra sidan är tyskarna inte omedvetna om utvecklingen i Europa, och 
för litteraturens vidkommande är också traditionens makt stark. Däremot 
blir det uppenbart att vurmen för det privata-intima nog är mindre stark 
på tysk botten.

Den ”yttre” kronotopen för Dichtung und Wahrheit kan vi mer specifikt 
koppla till det tidigare nämnda brevet från vännen/förläggaren. Tiden är 
därmed definierad i nära anslutning till utgivningen av hans samlade 
skrifter och rummet därför tydligt sammanhängande med bokmarknaden 
och mer specifikt med Goethes skrivande. Den yttre kronotopen definieras 
alltså i anslutning till Goethes författarexistens – kronotopen bidrar här till 
förståelsen av författarskapet och samtidigt marknadsföringen av det.

När det gäller den ”inre” kronotopen – tiden och rummet i det gestal-
tade livet – har vi redan noterat preferensen för det offentliga rummet, 
det rum som är tillgängligt och öppet för alla. Det finns ytterligare en scen 
på de inledande sidorna som bekräftar dragningen mot det offentliga, 
nämligen den första egentliga skildringen av en handling med den unge 
Goethe som agent. Denna första handling är ett spratt som han i obestämd 
ålder iscensätter när han befinner sig i den omtalade gerämsen, passagen 
mellan det privata hemmet och den offentliga gatan. Vid en lerkärlsmark-
nad hade man till hushållet inhandlat en mängd kökskärl och även kärl 
som barnen kunde leka med. Av okända skäl börjar den unge pojken 
plötsligt kasta sina lerkärl på gatan där de naturligtvis går sönder. Ivrigt 
påhejad av grannarna hämtar han sedan även kökskärlen som går samma 
öde till mötes tills någon hejdar det destruktiva upptåget. Åter söker vi 
stöd i Bachtins essä om kronotopen eftersom denna händelse och samtidigt 
andra, tematiskt relaterade händelser, berör det som Bachtin talar om som 
”skälmens, narrens och dårens funktioner” – han talar förvisso om detta 
i relation till ”romanen” men det har en direkt relevans också för den 
självbiografiska diskursen och för Goethes Dichtung und Wahrheit.33 Bachtin 
menar att dessa figurer ”introducerar i litteraturen […] en mycket viktig 
förbindelse med torgets teater, med torgets skräckmask, de är förknippade 
med en speciell, men mycket väsentlig del av det folkliga torget”.34 Skäl-
men, liksom narren och dåren, utmärks genom en särskild position, enligt 
Bachtin: ”De kännetecknas av sin egenart och sin rätt att vara främmande 
i denna värld, de solidariserar sig inte med en enda av denna världens 
existerande livspositioner”.35 För Bachtin är detta delvis också romanförfat-
tarens speciella position i egenskap av ”betraktare av livet och offentlig- 
 

33 Bachtin, s. 77 ff.
34 Ibid.
35 Ibid, s. 78.
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görare av detta liv”.36 Och det är en position som Goethe vid upprepade 
tillfällen tematiserar i sin självbiografi. Här på de inledande sidorna iscen-
sätts denna skälmaktighet mönstergillt genom kontakten med gatan. Den 
unge Goethe befinner sig fysiskt på gränsen mellan det privata och det 
offentliga, i ”gerämsen” där den sociala interaktionen tar sin början. Han 
”agerar” utifrån en plats som gör honom nåbar för det offentligas, gran-
narnas, blickar. Man kan precisera Bachtins resonemang om narren eller 
skälmen och konstatera att denna figur utmärks å ena sidan av sin egenart 
men också genom att vara en offentlig gestalt, en teatralisk karaktär som 
medvetet och välvilligt utsätter sig för offentlighetens blickar och kommu-
nicerar med omgivningen.

Denna skälmens eller narrens exhibitionistiska position blir framträ-
dande också i samband med sagan ”Den nye Paris” i 2:a boken. Det är en 
av de berättelser den unge Goethe roar sina unga kamrater med. I egenskap 
av berättare sätter han sig själv i centrum av kamratkretsen. Han är också 
själv protagonisten i dessa äventyr och ger med hjälp av de homogena 
versionerna av berättelsen sken av att allt verkligen har hänt. Den ”konst-
mässiga framställningen” gör likväl att dessa ”lögnförsök” inte får några 
allvarliga konsekvenser. Goethe identifierar själv denna berättandeposition 
med diktarens: ”Betraktar man denna böjelse riktigt noga så skulle man i 
den kunna spåra det slags förmätenhet varmed diktaren kategoriskt utta-
lar även det mest osannolika”.37 Denna narraktiga position intar den unge 
Goethe med viss regelbundenhet. Om lerkärlskrossningen inbegrep en 
uttalat fysisk handling är fabulerandet kring den nye Paris en mer intel-
lektuell aktivitet. Men de tar båda plats i en social gemenskap – i det första 
fallet med de närmaste grannarna, i det senare med kamraterna – och de 
inskärper samtidigt något egenartat i Goethes framträdande.

Rollspelandet upptar ett avsevärt utrymme i de narrlekar Goethe ägnar 
sig åt. Han och systern roar sig med att recitera ur diverse texter och därmed 
anta olika fiktiva roller med dråpliga konsekvenser.38 Dragningen åt det 

36 Ibid.
37 Goethe, Dikt och sanning, s. 48 (Dichtung und Wahrheit, s 57 [”Betrachtet man diesen 

Trieb recht genau, so möchte man in ihm diejenige Anmaßung erkennen, womit 
der Dichter selbst das Unwahrscheinlichste gebieterisch ausspricht…”]).

38 Ett belysande exempel är när systern till en början med låg stämma reciterar ur 
Klopstocks ”Messias” men sedan plötsligt med fruktansvärd stämma utstöter 
Adrameleks replik ”O hur förkrossad jag är”, varvid barberaren, som var i färd 
med att raka Goethes och systerns far, blir förskräckt och spiller ut tvålkoppen 
över faderns bröst. Den efterföljande uppståndelsen handlar om att försäkra 
alla om att orden ingick i ett rollspel och känslorna ingalunda hade någon 
empirisk grund. Detta är ett av otaliga exempel på sammanblandningen mellan 
fiktion och verklighet i Goethes framställning, en konstellation som gång på 
gång tematiseras (den unge Goethes föredragande av ”Den nye Paris” är ytterli-
gare ett exempel – titeln Dichtung und Wahrheit naturligtvis ett annat!). Scenens 
slutord, som också avslutar 2:a boken, har en närmast bachtinsk klang: ”Så 
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karnevaleska finns naturligtvis redan i den inledande lerkärlskrossningen, 
men än tydligare blir detta i Goethes beskrivning av Josef II:s kröning. 
Skildringen av kröningen hör till de inslag som med skärpa illustrerar 
Goethes intresse för de tidshistoriska omständigheterna. Beskrivningen 
äger rum i 5:e boken och sker parallellt med skildringen av Goethes första 
förälskelse. De parallella förloppen skapar en närhet mellan det privata-
intima (förälskelsen med Gretchen) och det officiella-politiska (kröningen 
av Josef II). Närheten avslöjar den medvetna nivelleringen av privat och 
offentligt; det privata-intima befinner sig så att säga på samma nivå som 
den sublima makten, en utjämning som också avslöjas i beskrivningen av 
majestäten. Medan fadern, Frans I, uppbär kläder och klenoder med värdig-
het under den högtidliga ceremonin förefaller hans son, Josef II, alls inte 
mogen för tronen: ”Den unge konungen däremot släpade sig framåt i dessa 
väldiga persedlar med Karl den stores klenoder som i en förklädnad, så att 
han själv, tid efter annan seende på sin fader, inte kunde avhålla sig från 
att le. Kronan, som man tvingats vaddera mycket, stod ut från huvudet 
som ett framskjutande tak”.39 Detroniseringen av Josef II hör till ett av de 
otaliga karnevaliska elementen i Goethes självbiografi. Scenen synliggör 
hur den tysk-romerska makten åtminstone temporärt och i symbolisk 
mening förlorar all sin officiella värdighet. Det officiella kröningsrummet 
blir tillfälligt en gyckelscen där en människas fysiska uppenbarelse trotsar 
de förväntade konventionerna.

Detroniseringen av Josef II är ett ofrivilligt gyckel. Ett mer medvetet 
narrspel däremot utsätter den unge Goethe sin omgivning för när han 
lurar sin älskade Friederike Brion och hennes familj genom att klä ut sig. 
Händelsen äger rum i den 10:e boken, under den period han vistas i Strass-
burg (böckerna 9-11). Skildringen av denna tid innefattar ett ordnat sammel-
surium av estetiska reflektioner över litteraturen, idylliska passager som 
beskriver omgivningarna, mer objektiva reseskildringar, ömsinta beskriv-
ningar av den älskade Friederike Brion och redogörelser för viktiga tids-
historiska händelser, framför allt den nyligen förmälda Marie-Antoinettes 
 
 

brukar barn och vuxna förvandla det stora, det upphöjda till lek, ja, ett narrspel 
– och hur skulle de annars vara i stånd att uthärda och bära det!” (Dikt och sanning, 
s. 78, övers modifierad; Dichtung und Wahrheit, s 88). Bachtin beskriver i sin bok 
om Rabelais hur karnevalen var en tillfällig befrielse från den officiella makten, 
kyrkan och kungen, vilka också var de som sanktionerade karnevalen (se Michail 
Bachtin, Rabelais och skrattets historia, Gråbo 1991, s. 19). Detroniseringen, världen 
vänd uppochner, var konventionella grepp inom denna tilldragelse.

39 Goethe, Dikt och sanning, s. 195 (övers modifierad) (Dichtung und Wahrheit, s. 223 
[”Der junge König hingegen schleppte sich in den ungeheuren Gewandstücken 
mit den Kleinodien Karls des Großen, wie in einer Verkleidung, einher, so dass 
er selbst, von Zeit zu Zeit seinen Vater ansehend, sich des Lächelns nicht enthal-
ten konnte. Die Krone, welche man sehr hatte füttern müssen, stand wie ein 
übergreifendes Dach vom Kopf ab.”]).
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korta besök i Strassburg under resan till Paris. Den för Goethe typiska 
blandningen av privat och offentligt, av högt och lågt, av litet och stort, av 
allvar och lättsinne, möter oss i ett skönt koncentrat i dessa tre böcker, som 
kretsar kring tiden i Strassburg. Som ett gemensamt stråk genom dessa 
böcker går den estetiska blicken, alltifrån reflektionen över litteratur, arki-
tektur, bildkonst till beskådandet av den sköna Friederikes uppenbarelse.

Den estetiska blicken är en viktig del av Goethes fysiska uppenbarelse 
i Dichtung und Wahrheit. I samband med den första förälskelsens upplösning 
(Gretchen) befinner sig Goethe i ett beklagligt tillstånd, och han söker 
ensam tröst i naturens hägn. Och denna natur kommer till honom som en 
visuellt estetisk uppenbarelse:

Ögat var framför alla andra det organ som jag uppfattade 
världen med. Jag hade sedan barndomen levt bland målare 
och vant mig att liksom de se föremålen ur konstens synvin-
kel. Nu, då jag var överlämnad åt mig själv och ensamheten, 
framträdde denna gåva, halvt naturlig och halvt förvärvad; 
vart jag än såg skönjde jag en tavla […]40

Esteticeringen av landskapet balanseras av passager där en mer objektiv 
blick tycks vara verksam, som till exempel när Goethe i 9:e boken beskri-
ver det kirurgiska ingrepp som hans vän Herder var tvungen att underkasta 
sina ögon.41 Men oavsett om blicken har en estetisk, subjektiv karaktär 
eller en objektiv, så förblir det ett seende; det visuella registret är genom-
gående prioriterat.

Dessa olika blickar utgör ingen motsättning för Goethe. Bernard Kuhns 
studie över förhållandet mellan det självbiografiska skrivandets subjektiva 
betraktelse och den vetenskapliga blickens objektiva seende vill övertyga 
oss om den starka sammanflätningen mellan dessa perspektiv. Utgångs-
punkten för Kuhns resonemang finns i den tänkta roman om allt som  
 
 

40 Ibid, s. 218 (övers modifierad) (Dichtung und Wahrheit, s 246 [”Das Auge war vor 
allen anderen das Organ, womit ich die Welt fasste. Ich hatte von Kindheit auf 
zwischen Malern gelebt und mich gewöhnt, die Gegenstände wie sie in Bezug 
auf die Kunst anzusehen. Jetzt, da ich mir selbst und der Einsamkeit überlassen 
war, trat diese Gabe, halb natürlich, halb erworben, hervor; wo ich hinsah, 
erblickte ich ein Bild”]).

41 Goethe beskriver åkomman och ingreppet på följande sätt: ”Tårsäcken är näm-
ligen stängd nertill, så att den däri befintliga fuktigheten icke kan flyta bort åt 
näsan till, så mycket mindre som även det angränsande benet saknar en öppning, 
varigenom denna sekretion naturenligt skulle försiggå. Säckens botten måste 
därför skäras upp och benet genomborras; därefter drages ett tagelstrå genom 
tårpunkten, vidare genom den öppnade säcken och genom den därmed i för-
bindelse satta kanalen samt röres dagligen fram och tillbaka för att återställa 
kommunikationen mellan de två delarna […]” (Dikt och sanning II, s. 149).
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Goethe hade i tankarna (”ein Roman über das Weltall”)42. Kuhns bok lyfter 
fram Goethes föreställning om ”the objective and subjective dimension of 
all observation, one that would balance the empirical evidence of observa-
tion with the body that experiences and the creative inner faculties that 
organize our encounter with the natural world”.43 Under Goethes tid pågick 
en intensiv kamp mellan olika vetenskapliga paradigm. Inom det natur-
vetenskapliga fältet står striden mellan naturläran (Naturlehre) – som inbe-
grep de matematiskt baserade disciplinerna fysik, kemi, optik – och natur-
historia (Naturgeschichte), som inkluderade de deskriptiva ämnena geologi, 
botanik, zoologi. De senare har gradvis uppslukats av naturlärans mate-
matiska utgångspunkter. Kuhn lyfter fram Goethes färglära som ett djärvt 
försök att förflytta optiken till det naturhistoriska fältet.44 Avsaknaden av 
matematikens abstrakta system i hans färglära kan avläsas inte minst i 
den något oväntade självbetraktelse som avslutar verket. 

Och det finns gott fog för en sådan tanke här och var i Goethes förfat-
tarskap. För vårt vidkommande utgör Dichtung und Wahrheit inget undantag 
från detta. I 7:e boken redogör Goethe för den konsekventa hållning som 
väglett hans skrivande allt ifrån insikten att han i stor utsträckning var 
hänvisad till att söka inom sig själv i sitt diktande, en insikt som tveklöst 
verkar spilla över till hela författarskapet, inte enbart den skönlitterära 
produktionen: ”nämligen att till en bild, en dikt förvandla det som gladde 
eller plågade mig eller annars sysselsatte mig, och därmed göra upp med 
mig själv för att samtidigt fastställa mina begrepp om de yttre tingen och 
på så sätt lugna mitt inre […] Allt som sedan offentliggjorts av mig är endast 
brottstycken av en stor konfession”.45 

Om det nu är så att allt Goethe skriver är en bekännelse, är det först 
och främst ögats bekännelser han nedtecknar. Jag upprepar citatet ovan: 
”Ögat var framför alla andra det organ som jag uppfattade världen med”. 
Förlitandet på det visuella fältet är kongenialt med den orientering ut mot 
världen som Goethe ägnar sig åt i Dichtung und Wahrheit – till skillnad mot 
Rousseaus introspektion och hans vandringar i det inre rummet. Det är 
naturligtvis inte det enda sättet att betrakta sig själv, vilket blir tydligt 
 

42 Citerat från Bernard Kuhn, Autobiography and Natural Science in the Age of Romanti-
cism: Rousseau, Goethe, Thoreau, Farnham & Burlington 2009, s. 63. Kuhn har hämtat 
citatet från band 4:2 (s. 232) i Goethes Werke, red Sophie von Sachsen, Weimar 
1887-1919.

43 Kuhn, s. 63.
44 Kuhn, s. 65.
45 Dikt och sanning II, s. 31 (Dichtung und Wahrheit, s. 306 (övers modifierad) [”nämlich 

dasjenige, was mich erfreute oder quälte oder sonst beschäftigte, in ein Bild, ein 
Gedicht zu verwandeln und darüber mit mir selbst abzuschließen, um sowohl 
meine Begriffe von den äußeren Dingen zu berichtigen, als mich im Innern 
deshalb zu beruhigen…Alles, was daher von mir bekannt geworden, sind nur 
Bruchstücke einer großen Konfession, welche vollständig zu machen dieses 
Büchlein ein gewagter Versuch ist”]).
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när vi sätter Rousseau och Goethe bredvid varandra. Att rikta blicken 
mot det egna jaget – som väl trots allt är den självbiografiska genrens 
minsta gemensamma nämnare – blir liktydigt med att göra sig själv till ett 
objekt, att så att säga betrakta sig själv utifrån och se sig själv som en aktör 
på offentlighetens scen, exempelvis genom den sociala interaktionen. 
Rousseau är inte lika benägen att erkänna denna objektivering, som på 
något sätt separerar honom från sig själv.

I det avseendet måste man säga att Goethes ”jag” kan beskrivas som ett 
relationellt jag. Paul John Eakin har uppmärksammat hur den teoretiska 
diskursen kring självbiografin i större utsträckning börjat uppmärksamma 
identitetskapandets relationella dimensioner. Äldre teorier, som vi finner 
i Georges Gusdorfs ”Conditions et limites de l’autobiographie”, Philippe 
Lejeunes ”Le Pacte Autobiographique” och hos nämnde Karl Weintraub 
betraktar jaget som något enskilt och unikt, och de spårar den moderna 
självbiografins rötter till Rousseau och upplysningens individualism.46 

Framför allt inom feministisk teori har denna enskilda och unika 
identitet ifrågasatts från 1980-talet och framåt. Eakin lyfter fram Mary 
G Masons betydelsefulla essä ”The Other Voice: Autobiographies of 
Women Writers” som medger att föreställningen om det avgränsade, 
självtillräckliga jaget möjligen kan vara giltig när vi talar om Augustinus 
och Rousseau, men det är en bild av jaget som inte överensstämmer med 
de kvinnliga självbiografierna.47 Och den är nog inte helt överförbar 
till Goethes självbiografi heller. Den genomgående skildringen av den 
sociala interaktionen, den utförliga biografiseringen av vänkretsen, ögats 
oinskränkta herravälde som riktar uppmärksamheten bort från jaget – 
sammantaget borgar detta för en relationell konstitueringen av jaget.

Det finns ett antal passager och retoriska grepp som betonar det 
gestaltade jagets objektposition hos Goethe, en position som utifrån ett 
hierarkiskt perspektiv likställer jaget med den yttre verkligheten och som 
med nödvändighet identifierar något främmande i jaget.48 Ett enkelt knep 
för att åstadkomma denna objektivering av jaget är naturligtvis att tala 
om sig själv i 3:e person, en strategi som Goethe emellertid gör bruk av 

46 Se John Paul Eakin, How are Lives Become Stories: Making Selves, Ithaca 1999, s. 47. 
Se också Georges Gusdorf, ”Conditions et limites de l’autobiographie”, Formen 
der Selbstdarstellung, red Günter Reichenkron und Erich Haase, 1956, och Philippe 
Lejeune, ”Le Pacte Autobiographique”, Autobiography: Essays Theoretical and Critical, 
red J Olney, 1980.

47 Se Eakin, s. 47. Eakin menar att den polarisering av manliga och kvinnliga själv-
biografier som den feministiska teorin skapat egentligen har bidragit till att 
konsolidera det autonoma och unika jagets status. Eakin menar istället att ”All 
selfhood […] is relational despite differences that fall out along gender lines” 
(Eakin, s. 50).

48 I strikt logisk mening gäller naturligtvis samma sak för Rousseau. Reflektionen 
över det egna jaget förutsätter ett avstånd mellan det iakttagande jaget och det 
iakttagna jaget. Skillnaden ligger i anspråken på sanning. Rousseau betvivlar 
aldrig sin förmåga att lära känna sig själv – en övertygelse som Goethe aldrig 
kan dela.
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mer sparsamt och främst i den inledande boken.49 En annan tankeväckande 
passage är när Goethe alldeles i inledningen av första boken reflekterar 
över hur man får tillgång till ens eget förflutna. Innan han griper sig an 
beskrivningen av barndomshemmet levererar han en liten brasklapp: ”När 
man vill erinra sig vad som har hänt oss i den tidigaste ungdomstiden, så 
råkar man ofta förväxla det som vi hört av andra med det som vi verkligen 
äga av egen åskådande erfarenhet.”50 Det är naturligtvis minnets bedräg-
lighet som ligger bakom denna reservation. Men effekten blir att vårt jag 
till en del formas av andra. Våra livshistorier har så att säga till vissa delar 
åtminstone assimilerat den andres tal, och därmed krackelerar föreställ-
ningen om det slutna, autonoma och unika jaget – vi är de andras ord, vi 
är något annat, främmande, och därmed också någonting utanför oss själva, 
utanför subjektet.

Initialt reserverar sig alltså Goethe för att hans livsberättelse mycket 
väl kan bära spår av andras röster, en tanke som ligger nära Bachtins före-
ställning om romanens polyfona karaktär och ordens mångstämmighet, 
sådan den exempelvis kommer till uttryck i verket Dostojevskijs poetik, där 
hjältens ord har assimilerat andra stämmor som han, i detta fall främst 
Raskolnikov, kommenterar, modifierar och polemiserar mot.51 I språkets 
 
49 Goethes far beslutar sig i inledningen av bok 1 att genomföra en omfattande 

renovering av fastigheten, vilket bl a innebar att delar av taket revs. Denna 
renovering ledde till att barnen kördes ut för att underlätta byggandet, och det 
är först då, skriver Goethe, som han lärde känna staden. Det är alltså ytterligare 
en rörelse ut mot världen, i detta fall av mer tvingande natur. Goethe beskriver 
hur han vandrade upp och ner genom staden, men han tar också ett steg åt sidan 
och betraktar sig själv utifrån: ”Men det som mest tilldrog sig barnets uppmärk-
samhet var de många små städerna i staden.” (Dikt och sanning I, s. 16, min kursiv). 
Denna 3:e persongestaltning är sparsam. Mer anmärkningsvärt är att han mycket 
ofta talar genom ett kollektivt ”vi” eller ett mer obestämt ”man”. Det beror 
naturligtvis på att handlingarna var av kollektiv art men visar också i vilken 
mån Goethe värnar om den sociala interaktionen.

50 Goethe, Dikt och sanning, s. 9 (Dichtung und Wahrheit, s. 13 [”Wenn man sich erin-
nern will, was uns in der frühsten Zeit der Jugend begegnet ist, so kommt man 
oft in den Fall, dasjenige, was wir von andern gehört, mit dem zu verwechseln, 
was wir wirklich aus eigner anschauender Erfahrung besitzen”]).

51 Se Michail Bachtin, Dostojevskijs poetik, Gråbo 1991 (se framför allt bokens första 
två kapitel). Bachtin ser emellertid inte den motsägelsefullhet som han avläser 
hos en författare som Goethe på samma sätt som motsvarande tendens hos 
Dostojevskij: ”En konstnär som t ex Goethe dras i enlighet med sin natur till en 
evolutionär räcka. Alla samtidigt existerande motsättningar strävar han att 
uppfatta som olika etapper i någon enhetlig utveckling, i varje fenomen i nuet 
söker han se ett spår av det förflutna, en samtida höjdpunkt eller en framtida 
tendens; till följd härav var för honom ingenting ordnat i ett enda extensivt plan 
[…] I motsats till Goethe sökte Dostojevskij uppfatta etapperna i deras samtidig-
het, att dramatiskt sammanställa och konfrontera dem och inte lägga ut dem i 
en evolutionär räcka” (Dostojevskijs poetik, s. 34 f ).
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ekokammare bär varje yttrande spår av ett inflytande från andra röster. I 
den litterära traditionen är detta en självklarhet, vilket naturligtvis också 
gäller för genren självbiografi. Men föreställningen om jagets unika status 
och autonomi har alltsedan upplysningen varit en stark drivkraft i den 
självbiografiska diskursen. Det är det enskilda, unika livet som gestaltas 
(vilket var en tydligt formulerad tanke i den äldre forskningen som vi 
kunnat se). De andras ord om oss öppnar för ett mer relationellt identitets-
skapande, och indirekt en etik som gör frågan om jagets ontologi sekundär. 
Svaret på vilka vi är kan besvaras först med vändningen bort från oss själva 
till den andre som vi direkt möter. 

Man kan också säga att Goethe genom att rikta linsen mot världens 
tidshistoriska omständigheter och mot de sociala gemenskaper han ingår 
i uppmärksammar den svårlösta konflikten i varje självbiografi som gör 
anspråk på att säga allt och att tala sanning: klyftan mellan det gestaltande 
jaget och det gestaltade jaget. Det gestaltade jagets position som objekt 
antyds också genom karnevaliseringen av jaget, en karnevalisering som 
synliggörs genom det upprepade rollspelandet. Att objektpositionen är 
helt nödvändig formuleras explicit när Goethe efter en av sina resor åter-
vänder hem och läser de brev han skickat: ”Ingenting ger bättre besked 
om oss själva än när vi åter ser framför oss det som för några år sedan har 
utgått ifrån oss, så att vi nu kan betrakta oss själva som objekt.”52 Breven 
väcker tankar hos honom kring hur vi ser på oss själva och vår utveckling, 
hur vi tenderar att ringakta ett i tiden ganska nära förflutet. Men det första 
som slår honom i anblicken av dessa brev är det yttre, själva handstilen: 
”Jag förskräcktes inför det otroliga vårdslösandet av handstilen”.53 Först 
uppmärksammas alltså brevets sinnliga framträdande, handstilens visuella 
kvaliteter. Ögats registrering föregår den intellektuella reflektionen. Rent 
generellt verkar den sinnliga iakttagelsen utgöra en oomkullrunkelig grund 
för Goethe, inte bara för den intellektuella reflektionen utan också för det 
estetiska förhållningssättet, vilket han klargör i en passage i 8:e boken: 
”Det som jag inte kunde betrakta som natur, sätta i naturens ställe och 
jämföra med ett känt föremål, verkade inte på mig. Det är det materiella 
intrycket som utgör begynnelsen även till all högre konstkännedom.”54 

52 Goethe, Dikt och sanning II, s. 90 (övers modifierad) (Dichtung und Wahrheit, s. 369 
[”Nichts gibt uns mehr Aufschluss über uns selbst, als wenn wir das, was vor 
einigen Jahren von uns ausgegangen ist, wieder vor uns sehen, so dass wir uns 
selbst nunmehr als Gegenstand betrachten können”]).

53 Ibid., s. 91 (Dichtung und Wahrheit, s. 369 [”ich erschrak vor einer unglaublichen 
Vernachlässigung der Handschrift”]).

54 Ibid, s. 69 (övers modifierad) (Dichtung und Wahrheit, s. 347 [”Was ich nicht als 
Natur ansehen, an die Stelle der Natur setzen, mit einem bekannten Gegenstand 
vergleichen konnte, war auf mich nicht wirksam. Der materielle Eindruck ist 
es, der den Anfang selbst zu jeder höheren Liebhaberei macht.”]). I denna mening 
förefaller Goethe sälla sig till den engelske filosofen Edmund Burke och hans 
förankring av estetiken i den materiella sfären, snarare än till Immanuel Kants  
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Förlitandet på världens framträdande för sinnena, främst ögat, styr i den 
meningen Goethes estetiska preferenser.

Prioriteringen av det visuella avslöjas också i Goethes förhållande till 
den egna kroppen, ett förhållande som av naturliga skäl aldrig blir särskilt 
pregnant. En särskilt intressant passage är när Goethe redogör för hur han 
som barn drabbas av kopporna, en sjukdom som förändrar hans yttre och 
som påkallar omgivningens uppmärksamhet: ”Slutligen, efter en sorgligt 
förfluten tid, föll det liksom en mask från mitt ansikte, utan att kopporna 
efterlämnat synliga spår på min hud, men dragen var märkbart förändrade 
[…] andra var obarmhärtiga nog att ofta erinra mig om mitt föregående 
utseende”.55 Passagen är ett ypperligt exempel på hur Goethe iscensätter 
en betraktelse av sin egen person utifrån, hur omgivningen faktiskt fung-
erar som en spegel för honom och hur omvärldens dom också definierar 
honom. Hans identitetsskapande får här en tydligt relationell karaktär.56

 
tanke att det är reflektionen över formen som utgör grunden för estetiken. Burke 
menar i Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and the Beautiful 
från 1757 att ”På det hela taget tycks det mig som om det vilket kallas smak, i 
sitt mest allmänna begrepp, inte är en enda enkel idé. Den består delvis av ett 
uppfattande av sinnesintryckens primära välbehag, delvis inbillningskraftens 
sekundära och delvis den logiska förmågans slutledningar om dessa välbehag 
och om människans passioner, seder och handlingar” (Edmund Burke, Filosofisk 
undersökning om ursprunget till våra begrepp om det Sublima och det Sköna, övers Per 
Dahl, Stockholm & Stehag 1995, s 45). Kant för å sin sida en tydlig polemik mot 
Burkes hållning i Kritik der Urteilskraft. Kant återkommer vid upprepande tillfäl-
len till att ett sinnesomdöme aldrig kan vara ett rent smakomdöme: ”Ett smak-
omdöme är följaktligen bara rent i den mån inget blott empiriskt välbehag 
blandar sig i dess bestämningsgrund”, eller ”alltså utgörs bestämningsgrunden 
för ett rent smakomdöme varken av retning eller rörelse, det vill säga inte av 
någon förnimmelse som skulle vara det estetiska omdömets materia.” (Immanuel 
Kant, Kritik av omdömeskraften, övers Sven-Olov Wallenstein, Stockholm 2003, s. 
79 och 81).

55 Dikt och sanning I, s. 34 (övers modifierad) (Dichtung und Wahrheit, s. 39 [”Endlich, 
nach traurig verflossener Zeit, fiel es mir wie eine Maske vom Gesicht, ohne 
dass die Blattern eine sichtbare Spur auf der Haut zurückgelassen; aber die 
Bildung war merklich verändert […] andere waren unbarmherzig genug, mich 
öfters an den vorigen Zustand zu erinnern;”]).

56 Detta relationella perspektiv blir tydligt också i andra situationer som likaledes 
är av problematisk natur. I samband Goethes havererade kärleksförbindelse 
med Gretchen i 6:e boken erfar han hur han rycks upp ur ett paradisiskt sin-
nestillstånd; han omtalar förlusten av denna ”omedvetna lycksalighet” som gjort 
att han tidigare kunnat ”gå omkring okänd och oförvitlig och i det största folk-
myller inte tänka på någon iakttagare. Nu började jag plågas av den hypokon-
driska inbillningen, att jag väckte människors uppmärksamhet, och att deras 
blickar var riktade på min person, för att iaktta, undersöka och klandra den” 
(Dikt och sanning I, s. 216, övers modifierad). Han beskriver hur han drar ut ensam 
i naturen, nästan på det sätt Rousseau stundom drar sig undan omvärldens 
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Spegelmotivet kan i andra fall framträda i en mycket konkret gestalt, 
som när han i 8:e boken tillfälligt återvänder till barndomshemmet i 
Frankfurt: ”Jag torde se sämre ut än jag själv visste, för jag hade inte på 
länge frågat någon spegel till råds, och vem blir inte van vid sig själv?”57 
Citatet avslöjar en omedvetenhet kring hans fysiska framträdande. I vissa 
fall tycks han besitta en viss kännedom och övertygelse om sitt eget yttre, 
som när han konstaterar att han hade ett ”mycket vackert hår”, en iakt-
tagelse som omgående modifieras genom omvärldens ”dom”: ”[…] men 
min Strassburgerfrisör försäkrade mig genast att det var klippt alldeles för 
kort baktill, och att det var omöjligt för honom att av detta göra en frisyr, 
i vilken jag kunde presentera mig”.58 Den fysiologiska dimensionen av 
hans jag iscensätts nästan undantagslöst genom yttre faktorer, genom 
omgivningens bespeglande funktioner, vilket vi gett exempel på ovan. 
Poängen med dessa exempel är att visa hur ogärna Goethe faktiskt ställer 
fram sig själv till beskådande. När han väl synliggör sig själv för sig själv 
– både i egenskap av ett gestaltat jag och ett gestaltande jag – och för oss 
sker det genom omvärldens bespeglande funktion. Eller så bidrar den yttre 
verkligheten till en fysisk ohälsa som han inte kan undgå att redogöra för. 
Det kan gälla kopporna (se ovan), eller en dålig diet, som påverkar hans 
lekamen.

Det är istället genom det iakttagande ögat som Goethe huvudsakligen 
träder fram för läsaren. Att jaget aldrig ställs fram till beskådande på det 
sätt som Rousseau gör blir tydligt. Goethe kan till och med ursäkta sig när 
han tvingas till alltför närgångna reflektioner över det egna jaget: ”I ett 
biografiskt försök är det väl bra att tala om sig själv. Jag är av naturen så 
föga tacksam som någon människa, och vid glömmandet av mottaget gott 
kunde den häftiga känslan av ett tillfälligt missförhållande mycket lätt 
förleda mig till otacksamhet.”59 I en av de mer sällsynta passager där han 
faktiskt ger en karakteristik av sig själv kan han trots allt inte avhålla sig  
 

blickar. Även här tycks omgivningens uppmärksamhet på honom bli av negativ 
karaktär. Den yttre verkligheten blir här en spegel som låter oss – och kanske 
även han själv både som gestaltat och gestaltande jag – se Goethe som ett ”objekt” 
i världen.

57 Dikt och sanning II, s. 83 (övers modifierad) (Dichtung und Wahrheit, s. 361 [”Ich 
mochte übler aussehen, als ich selbst wusste; denn ich hatte lange keinen Spie-
gel zu Rat gezogen; und wer wird sich denn nicht selbst gewohnt!”]).

58 Dikt och sanning II, s. 115 (Dichtung und Wahrheit, s. 399 [”…aber mein Straßburger 
Friseur versicherte mir sogleich, dass sie viel zu tief nach hinten hin verschnit-
ten seien und dass es ihm unmöglich werde, daraus eine Frisur zu bilden, in 
welcher ich mich produzieren dürfe”]).

59 Dikt och sanning II, s. 157 (övers modifierad) (Dichtung und Wahrheit, s. 443 [”In 
einem biographischen Versuch ziemt es wohl, von sich selbst zu reden. Ich bin 
von Natur so wenig dankbar als irgendein Mensch, und beim Vergessen emp-
fangenes Guten konnte das heftige Gefühl eines augenblicklichen Missverhält-
nisses mich sehr leicht zum Undank verleiten.”]).
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från att åberopa genrens specifika förutsättningar, förutsättningar som 
han här närmast ursäktar sig över när han väl accepterar dem för eget 
bruk.

Värt att notera är att Goethe använder begreppet ”biografi” för sitt 
verk. Delvis har det att göra med att begreppet ”självbiografi” ännu inte 
har fått ett tydligt genomslag, men det avslöjar också att självbiografins 
”auto”, den självreflekterande markören, inte är en självklar utgångspunkt. 
Bachtin menar att den antika självbiografins kronotop, torget (agora), som 
inte gjorde någon distinktion mellan det offentliga och det privata eftersom 
människan här var helt öppen, gjorde att det ”inte kunde finnas några 
principiella skillnader mellan inställningen till en främmande människas 
liv och till det egna livet, d v s mellan den biografiska och den självbiogra-
fiska synvinkeln.”60 Att Goethes ”självbiografi” i mångt och mycket har en 
biografisk ansats följer också av den omsorg han lägger på att teckna 
personerna i sin omgivning. Långa passager kan gälla för ”biografiska”, 
där personernas bakgrund, fysionomi och karaktärsdrag är noga utmejslade 
– om än ganska schematiskt. Som exempel på detta kan man ta porträttet 
av Friedrich Maximilan Klinger, vars drama Sturm und Drang gett namn åt 
den estetiska strömning som var aktuell i slutet av 1700-talet. Den inle-
dande beskrivningen av Klinger ur 14:e boken lyder:

Klingers yttre – för med detta börjar jag alltid helst – var 
mycket fördelaktigt. Naturen hade skänkt honom en hög, 
smärt, välbyggd gestalt och en regelbunden ansiktsbild-
ning; han vårdade sig om sin person, klädde sig prydligt, 
och man kunde anse honom som den vackraste medlem-
men av hela det lilla sällskapet. Han sätt var varken före-
kommande eller frånstötande och, när han inte var upprörd 
i sitt inre, behärskat.61

Beskrivningen börjar med fysionomin, går vidare till kläderna, och landar 
i en kort reflektion över sättet att uppträda. Allt detta har en uppenbart 
offentlig prägel och kan iakttas av alla och envar. Och – liksom Goethe 
själv noterar – detta avstamp i karaktärens yttre utmärker i stort sett alla 
hans porträtt; det är först vad ögat möter som han sorgfälligt nedtecknar. 
I nästa steg i beskrivningen utmejslar han vissa intellektuella och känslo-

60 Bachtin, ”Kronotopen”, s. 55.
61 Dikt och sanning III, s. 54 (övers modifierad) (Dichtung und Wahrheit, s. 639 [”Klingers 

Äußeres – denn von diesem beginne ich immer am liebsten – war sehr vorteilhaft. 
Die Natur hatte ihm eine große, schlanke, wohl gebaute Gestalt und eine regel-
mäßige Gesichtsbildung gegeben; er hielt auf seine Person, trug sich nett, und 
man konnte ihn für das hübscheste Mitglied der ganzen, kleinen Gesellschaft 
ansprechen. Sein Betragen war weder zuvorkommend noch abstoßend, und 
wenn es nicht innerlich stürmte, gemäßigt.”].
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mässiga dimensioner hos Klinger, men då har utsiktspunkten begränsats 
– Goethe talar då om Klinger i egenskap av ”vän”.

I mångt och mycket har vi här kärnan i Goethes självbiografiska 
projekt. För det första en fast blick på omvärlden, som huvudsakligen 
avgränsas till naturen, bildkonsten, arkitekturen – och sist men inte minst, 
människorna; för det andra prioriteringen av omvärldens materiella, 
fysiska dimensioner, de som är tillgängliga via varseblivningen; för det 
tredje marginaliseringen av det egna jaget till förmån för det offentliga 
sammanhanget; för det fjärde, absorberingen av det individuella genom 
upphöjandet av det till det allmänna. Visst blir beskrivningen av Klinger, 
liksom av andra gestalter, av mer privat karaktär ju mer omfattande den 
blir, men utgångspunkten förefaller alltid vara en blick som kunde vara 
vilken blick som helst. Den position Goethe i egenskap av berättare intar 
erinrar mer om kulturhistorikerns än om självbiografens. Det intellektuella 
och politiska livet står honom mer nära än det egna livet. Å andra sidan 
är det väl just det egna livet som Goethe vill komma åt, men detta liv kan 
bara mejslas ut genom den omedelbart sinnliga kontakten med omvärl-
den. 

På ett sätt som är främmande för Rousseau tycks Goethe vilja markera 
ett avstånd till det egna jaget; det finns en gest som utpekar det gestaltade 
jaget som en annan. Denna hållning manifesterar sig på olika vis – genom 
gestaltningen i tredje person, det upprepade rollspelandet. Rousseaus 
önskan att i varje ögonblick och i varje aspekt vara närvarande leder honom 
mot en framställning där det gestaltande jaget ger sig emotionellt till 
känna. Självbiografins berättare träder fram för oss utan att etablera något 
avstånd till sin berättelse. Tydligast blir detta i de passager när Rousseau 
uppmärksammar skrivandets nu, som när han plötsligt utbrister ”När jag 
nedskriver detta, känner jag, hur min puls ökas ännu vid minnet”. Det 
förflutna letar sig fram till skrivaktens konkreta situation – det förflutnas 
närvaro avtecknar sig fysiologiskt i nuet, det gestaltande jaget och det 
gestaltade jaget hör intimt samman med varandra. Formellt finns natur-
ligtvis ett avstånd, men skillnaden mot Goethes framställning är anmärk-
ningsvärd. Den senare månar om detta avstånd mellan gestaltande och 
gestaltat jag. Det är först och främst det gestaltade jagets position i världen 
som Goethe betonar – Var det gestaltade jaget befinner sig är avgörande 
för vem han blir.
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”Man ser mig och jag finns” – Ontologiska 
frågor i Lars Jakobsons Vännerna

Marie Öhman
 
Lars Jakobsons roman Vännerna (2010) utspelar sig i ett starkt digitaliserat 
samhälle och där övervakning och användningen av artificiell intelligens är 
vardagsmat. Förutom av ”äkta” människor befolkas världen av hologram-
människor, vilka ursprungligen lanserats som ett affärskoncept för att 
levandegöra atmosfären i restauranger och offentliga miljöer (dessa är 
“Vännerna” som romanens titel refererar till). I detta samhälle utspelar sig 
ett antal parallella historier. En av dem handlar om Anncha, en ung kvinna 
som arbetar som mänsklig reklampelare. Hon reser runt i världen för att 
exponera märkeskläder och exklusiva accessoarer på prestigefulla restau-
ranger och flygplatsers VIP-lounger. När hon återvänder från en av sina resor 
känner tullens biometriska övervakningssystem inte längre igen henne och 
hennes identitet blir ifrågasatt. I efterverkningarna av detta blir hon ett 
redskap för polisen i dess arbete med att övervaka illegala flyktingar i Stock-
holmsförorten Kymlinge. Vi möter också David som är datatekniker och 
arbetar med att konstruera Vänner. Hans liv präglas av initialt ofrivillig och 
sedermera självvald kontaktlöshet. Det är endast på ytan som han sociala 
liv och mellanmänskliga relationer existerar och på nätterna vandrar han 
ensam omkring och placerar ut sina tillhörigheter på offentliga platser med 
förhoppningen att något ska ta sig an dem. Under berättelsens gång genom-
för han ensam en romantisk weekendsemester under förespeglingen att 
hans påhittade fru drabbats av migränanfall och måste tillbringa hela vistel-
sen på rummet. Vi får också följa Åsa som är på flykt undan polisen efter att 
i flera år drivit det lukrativa äldrevårdföretaget Karnap Care som övertar 
ansvaret för åldringar med stort vårdbehov från trötta (och i ärlighetens 
namn ganska ointresserade) släktingar, för att sedan samla dem i lägenheter 
med begränsad tillsyn och med droppställningar och vattenkärl med dåligt 
fungerande sugrörsanordningar som enda omvårdnad. 

Som ett nav i berättelserna finns Janis Rokka, en lettisk immigrant 
och affärsman som förmodas vara död och ersatt av en ”konstrukt” – en 
artificiell intelligens med information om Rokkas liv och hans självinspe-
lade minnen. Frågan om Rokkas existens eller ej (och den vidhängande 
frågan huruvida detta i sig är en viktig fråga) är tematiskt central för roma-
nen som helhet. Rokkas affärsimperium har dessutom en sammanhållande 
roll på romanens intrigplan: Rokka har registrerat ”folkhemmet” som 
varumärke och som en symbol för sitt samhällsbyggande imperium har 
han i Kymlinge skapat Citadellet, en enorm byggnad innehållande ett 
mindre samhälle, i formen av Per Albin Hanssons huvud. Det är för att 
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Citadellet misstänks ha hackat samhällets alla övervakningssystem, och 
alltså omöjliggjort en traditionell övervakning av samhällets flyktingar, 
som Anncha får sitt spaningsuppdrag. Citadellet är också avnämare för de 
Vänner som David designar och det är bland annat i Kymlinge som Åsa 
driver sina dubiösa vårdinrättningar.  

Dessa (förhållandevis) traditionellt berättade partier varvas i romanen 
med längre avsnitt innehållande faktiska och fiktiva citat, kallade ”Röster 
under huden”. Citaten hämtas från litteratur, filosofi, dagspress och annan 
media och partierna är löst tematiserade kring fenomen som konsumtion-
identitet-varumärke, liv-död, äkta-artificiellt, etnicitet-ras-art. Romanens 
mottagande ger vid handen att det hela inledningsvis kan framstå som 
heterogent och oöverskådligt. ”När berättelsen in i det sista håller på sina 
hemligheter tvingas läsaren in i ett ofritt famlande i mörker efter håll-
punkter som bara ges på en ’need-to-know-basis”,1 skriver exempelvis Mats 
Kolmisoppi i Helsingborgs Dagblad. Och Dagens Nyheters recensent ser det 
visserligen som positivt att romanen ”saknar såväl förebilder som 
motstycke”, men talar också om ”en ogripbar helhet”2 som saktfärdigt 
breder ut sig.  Vid en närmare anblick visar det sig emellertid att de utta-
landen som återfinns i ”Röster under huden” har bäring på respektive 
efterföljande fiktionsberättelse. Berättelsen om Åsa och Karnap Care före-
gås till exempel av en samling citat rörande djursamhällen och djurbete-
enden, äldrevård, asylpolitik och främlingsfientlighet. Lästa tillsammans 
framträder gemensamma mönster och underliggande värderingar i hur 
det talas om dessa företeelser, som läsaren då har med sig in i skildringen 
av Karnap Cares omsorgsverksamhet. Detta kan då tänkas bidra till att 
läsaren fäster blicken på logiska (?) samband mellan en omoralisk behand-
ling av äldre människor, omänskliggörandet av vissa medvarelser och 
exploaterandet av andra. Kanske kan man då säga att romanens konstruk-
tion fungerar som ett metapåstående om fiktionens och berättandets 
möjligheter i förhållande till en oöverskådlig verklighet. Genom berät-
tandets form upprättas så att säga kausala och tematiska samband mellan 
tillvarons till synes enskilda och disparata uttalanden och ageranden.3

1 Mats Kolmisoppi (2010), ”Anden i maskinen”, i: Helsingborgs Dagblad,  19/3.
2 Jan Arnald (2010), ”Lars Jakboson: ’Vännerna’”, i: Dagens Nyheter, 19/3.
3 Jag är dock medveten om att Jakobson själv ibland har reserverat sig mot denna 

typ av metalitterära iakttagelser. I essäsamlingen Stjärnfall. Om SF raljerar han 
över litteraturvetarens förkärlek för att lyfta fram denna dimension av texter i 
allmänhet och SF-litteraturen i synnerhet: ”Kritiken, särskilt en ovan, utifrån 
betraktande akademisk kritik, överdriver ofta sf:s metalitterära sida. Att en lit-
teratur som i så hög grad sysslar med autonomt världsbyggande enkelt lånar sig 
till att vara en stormetafor för just den litterära skapelseakten säger sig självt. 
[…] Den fråga man bör ställa till varje föregivet metaskikt är: berikar det berät-
telsen, eller är det bara en upprepad påminnelse om att det är litteratur vi läser 
och att all konst är skapad? I det senare fallet kan skiktet negligeras.” Se Lars 
Jakobson (2003), ”Ombord på de stora skeppen. Ett försök om sf i vilket Philip 
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Vännerna har i allmänhet ansetts tillhöra science fiction-genren och 
behandla frågor om ny teknik, övervakning och kontroll.4 Min ambition 
i den här artikeln är att istället lyfta fram romanens utforskande av den 
mänskliga ontologin genom att sätta den i samband med ett posthuma-
nistiskt tankegods. Med posthumanism avser jag då idéer och filosofiska 
anspråk kring föregivet mänskliga egenskaper, som lett till en (förändrad) 
syn på människans essens och relation till sin omgivning i kontrast till en 
(rådande) humanistisk föreställning om det mänskliga medvetandets 
särställning. En massiv teknisk och vetenskaplig utveckling har bidragit 
med sådana idéer genom att sudda ut gränsen mellan människa och 
maskin, som tidigare varit så viktig för definierandet av det mänskliga.5 
Den poststrukturalistiska subjekts- och kunskapskritiken har bidragit 
genom att ifrågasätta den relation mellan medvetande, språk och kunskap 
som humanismen upprättat. Antihumanistiska diskussioner inom den 
kontinentala filosofin och inte minst miljö- och djurrättsrörelsen har utöver 
detta omprövat antaganden om moral och värde som den humanistiska 
människouppfattningen vilar på.6

Människan, maskinen och intelligensen
En anledning till att sätta Vännerna i samband med ett posthumanistiskt 
tankegods är förstås dess tekniska innehåll. Många gånger är romanens 
utforskande av teknikens möjligheter explicit och fullt av populärkulturella 
referenser: Anncha har ett chip inopererat i nacken som bekräftar hennes 
tillhörighet till det företag hon arbetar för. Hologrammen kan anta äkta 
människors utseenden och karaktärsdrag och alltså utgöra en form av 
digitala kloningar av människor. Och människors identiteter anses inte 
vara bestämda av en individuell psykologisk process utan elektroniskt 
mätbara. Andra gånger är utforskandet mer nyanserat, som när en av 
karaktärerna reflekterar över relationen mellan sig själv och sin kamera:  
 

 

K Dick endast nämns i förbigående och Stanislaw Lem inte alls”, i: Jakobson m.fl. 
(red.), Stjärnfall. Om SF”. Stockholm, s. 28.

4 Se exempelvis Jesper Olsson (2010), ”En helt egen romanvärld”, i: Svenska Dag-
bladet, 19/3 och Karin Widegård (2010), ”Lars Jakobson. Vännerna”, i: Göteborgs-
Posten, 20/3.

5 För en mer ingående redogörelse för cybernetikens betydelse för en posthuma-
nistisk människosyn se exempelvis Katherine Hayles (1999), How We Became 
Posthuman: Virtual bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. Chicago, London.

6 För en mer detaljerad redogörelse för kontinentalfilosofins och djur- och miljö-
rättsrörelsens betydelse för posthumanismen se Cary Wolf (2003), Animal Rites: 
American Culture, the Discourse of Species, and Posthumanist Theory. Chicago, London, 
eller Wolfe, What is Posthumanism?. Se också Marie Öhman (2010), ”Från huma-
nism till posthumanism”, i: Sture Packalén (red.), Litteratur och språk, årgång 2009, 
nr. 5, s. 74–92.
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Jag känner hur väl kameran passar i min hand. Det släta 
aluminiumskalet möter mig som en hud. Värmd av min 
kroppsvärme blir den snart också till min egen hud; grän-
sen mellan oss löses upp. Jag för kameran till ögat och 
finner hur väl den också passar där, som ett helt med mitt 
öga. […] Allting möts i ett enda stycke.” 7 

Inledningsvis utgör kameran ett verktyg i människans hand, men den 
övergår till att bli en integrerad del av henne. Metallhöljet blir till hud och 
kroppsvärme, linsen till ett öga. Allt smälter samman och tekniken blir 
till en förlängning av den mänskliga kroppen. Man kan säga att citatet 
fungerar som en komprimerad bild av hur människan i allmänhet har 
förhållit sig till tekniken under historien. Från att ha varit ett redskap har 
tekniken gått till att bli mer och mer en självklar del av det mänskliga livet 
och en förstärkning av de mänskliga förmågorna.8 Det fungerar också som 
illustration av hur romanen som helhet utforskar gränsen mellan människa 
och maskin, mellan teknologi och organism, på ett sätt som nästan är 
kongenialt med Katherine Hayles definition av det posthumana: 
 

[T]he posthuman view configures the human being so that 
it can be seamlessly articulated with intelligent machines. 
In the posthuman there are no essential differences or 
absolute demarcations between bodily existence and 
computer simulation, cybernetic mechanism and biological 
organism, robot teleology and human goals.9 

Trots det betydande intresse för ny teknik som romanen uppvisar (Jakob-
son ger i sin roman prov på ansenlig kännedom om teknik och teknikhis-
toria) är det inte det teknologiska innehållet i sig som är det centrala i 
romanen utan de frågor om det mänskliga som författaren låter tekniken 
ge upphov till. I sin mest explicita form återfinns dessa frågor i kapitlet 
”Det kinesiska rummet” som skildrar en tv-debatt där ämnet för dagen är 
frågan om företagsledaren Rokkas existens. Debatten har föranletts av 
rykten om hans frånfälle och dess främsta syfte är därför att utreda om 
Rokka verkligen är död och ersatt med en ”maskin”. Men den har också 
en mer övergripande filosofisk dimension och behandlar flera av de feno-
men som aktualiseras när den föregivna gränsen mellan människa och 
maskin diskuteras. 

Debatten inramas av två klassiska tankeexperiment som riktar 
uppmärksamheten mot fenomenet intelligens. Evenemanget inleds med 
att Mikael Persbrandt högläser inledningen till Alan Turings uppsats ”Kan 
 

7 Lars Jakobson (2010), Vännerna. Stockholm, s. 163. 
8 Val Dusek (2006), Philosophy of Technology: An Introduction. Malden.
9 Hayles, s. 3. 
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maskiner tänka”. Turings slutsats är ju i korthet att svaret på frågan är 
”ja”:10 Om en människa inte kan avgöra om svar på en uppsättning frågor 
i en given situation kommer från en människa eller en dator, så har datorn 
klarat det så kallade Turingtestet och måste därmed anses ha tankeförmå-
ga.11 Romankapitlets titel refererar till en av Turings kritiker, John Searl, 
som via tankeexperimentet ”det kinesiska rummet” hävdar motsatsen: 
Även om datorn skulle klara testet så vore dess tänkande inte av samma 
karaktär som det mänskliga. Searl föreställer sig datorn som en människa 
i ett rum med uppgiften att översätta inkommande meddelanden från ett 
språk till utgående meddelanden på ett annat (kinesiska). Personen i 
rummet kan ingen kinesiska, men till sin hjälp har han/hon en avancerad 
instruktion och en uppsättning regler för hur kinesiskan ska formuleras 
utifrån de källspråksmeddelanden som kommer in i rummet. På så sätt 
lyckas personen leverera kinesiska meddelanden ut ur rummet. Searle 
menar då att även om det kinesiska rummet (datorn) klarar att utföra 
uppgiften (Turingtestet) så handlar det inte om resultatet av medvetande 
och intelligens. Personen i rummet har inte förstått kinesiska även om det 
utifrån ser ut som om vederbörande gör det. Han/hon följer bara de instruk-
tioner som finns och har ingen verklig insikt och förståelse för det som 
utförs.12 Med hjälp av dessa tankekonstruktioner framställs alltså intelli-
gens, eller tankeförmåga, som antingen ett resultat av elektrokemiska 
aktiviteter i kiselplattor, mikrochip, eller neurologiska system, eller som 
en målinriktad förståelse av dessa aktiviteter.

Pudelns kärna i debatten om huruvida den maskinella versionen av 
Rokka kan anses tänka och därmed vara likvärdig den mänskliga faller 
därmed i allt väsentligt tillbaka på frågan om människan är en unik essens 
och därmed i ontologiskt avseende något annat än sin omgivning. Detta 
var en idé René Descartes befäste när han i Discourse de la Méthode (1637) 
resonerade sig fram till att förnuftet13 är en nödvändig egenskap för att 
något ska anses vara en människa, eftersom det skiljer henne från å ena 
sidan de levande men själlösa djuren och å andra sidan den livlösa och 
mekaniska maskinen. Om man konstruerade en maskin som såg ut precis  
som en människa, menade han, skulle vi direkt kunna fastslå att det inte 

10 Alan Turing (1999), ”Can Digital Computers Think?”, i: I K. Furukawa, D. Michie, 
S. Muggleton (red.), Macine Intelligence 15. Oxford. Artikeln finns också i manu-
skriptform i The Turing Digital Archive (http://www.turingarchive.org/
viewer/?id=459&title=3).  

11 Turingtestet beskrivs i Alan Turing (1950), ”Computing Machinery and Intelli-
gence”, i:  Mind, nr 59, s. 433-460. Artikeln finns också i manuskriptform i The 
Turing Digital Archive (http://www.turingarchive.org/viewer/?id=463&title=1)

12 John R. Searle (1980), ”Minds, Brains and Programs”, i: Behavioral and Brain 
Sciences, nr 3, s. 417–457. Tankeexperimentet återges också i romantexten på 
s. 208. 

13 Begreppen intelligens och förnuft är i det här sammanhanget synonyma och 
används i den fortsatta framställningen omväxlande beroende på kontext. 
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är en riktig människa, något som vore omöjligt om vi istället hade konstru-
erat en maskin med en apas utseende: 

Det första av dem är att de aldrig skulle kunna sammansätta 
ord eller andra tecken och använda dem såsom vi gör, då 
vi meddelar andra våra tankar. Ty man kan väl tänka sig 
att en maskin är så inrättad, att den framsäger ord, ja, att 
den framsäger vissa ord, då en kroppslig påverkan åstad-
kommer vissa förändringar i dess organ, att den t.ex. då 
man vidrör en viss del av den, frågar vad man vill säga den, 
och då man vidrör en annan ropar att man gör den illa, 
eller dylikt; men man kan inte tänka sig att den förbinder 
orden på olika sätt för att ge svar på den förnuftiga meningen 
av allt som yttras i dess närhet, såsom de mest förslöade 
människor kan göra. Och det andra är att även om dessa 
maskiner skulle utföra många saker lika bra som eller 
kanske bättre än någon av oss, så skulle de ofelbart miss-
lyckas med vissa andra varigenom man kunde upptäcka 
att de inte handlade ledda av insikt utan uteslutande på 
grund av sina organs anordning.14  

Även om det vore så att ett djur eller en maskin kunde tala eller utföra 
handlingar lika bra som eller till och med bättre än en människa så skulle 
de vara av en annan kvalitet än den mänskliga motsvarigheten, hävdar 
Descartes. De skulle vara mekaniska i stället för rationella och ändamåls-
enliga. Det är en sådan essentialistisk syn på mänsklig identitet som Searl-
sidan i romanens tv-debatt utgår ifrån när de hävdar att människan Rokka 
inte kan ersättas av maskinen Rokka. Företrädare för Turingperspektivet 
menar dock att den upprättade gränsen mellan människa och maskin är 
konstruerad och visar genom en historisk tillbakablick att det egentligen 
aldrig varit en realitet. Vi har alltid modifierat och förstärkt våra egenska-
per och förmågor med hjälp av teknik, menar man: Skrivkonsten är det 
första steget mot att lagra minnen utanför den mänskliga kroppen. Glasö-
gon, hörselhjälpmedel, mikrofoner och proteser är alla tekniska apparater 
som förstärker sinnesintryck och kropp. Kan man då inte också anse att 
teknisk intelligens, tillsammans med babyloniska lertavlor, biblioteket i 
Alexandria, Gutenbergs tryckpress osv, på motsvarande sätt är hjälpmedel 
för att förstärka (den mänskliga) intelligensens utveckling? ”[I]ntelligens 
är intelligens oavsett dess ursprung”, fastslår man.15 

14 René Descartes (1953), Avhandling om metoden [1637], i: C. E. Sjöstedt (red.), René 
Descartes: Valda skrifter. Stockholm, s. 64. Naturligtvis var inte Descartes den enda 
som företrädde den här åsikten och naturligtvis fanns det motröster. För en mer 
nyanserad redogörelse för humanismens idéer, företrädare och motståndare se 
exempelvis Tony Davies (2010), Humanism. Studentlitteratur. 

15 Jakobson, Vännerna, s. 191. 
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Samma ståndpunkter och argument är verksamma när diskussionen 
förs in på fenomenet medvetande. Ett av de fenomen som historiskt sett 
betraktats som unikt mänskligt är medvetenheten om den egna existensen 
och därmed också medvetenhet om döden. Fenomenet har exempelvis 
använts för att skilja människan från djuret och därmed rättfärdigat alle-
handa exploatering av djur.16 I romanens tv-debatt behandlas frågan om 
eventuell medvetenhet om döden hos en maskin: 

Maskinens tid må vara ändlig, liksom trädens och rådjurens 
tid, inte bara för den enskilda individen, utan också för 
populationen, arten. […] Men är maskinen medveten om sin 
dödlighet? Räkneverket i bildatorn talar om hur många mil 
som återstår innan bilen behöver service; med ett knapp-
tryck frågar jag och datorn svarar. Den vet, men denna 
vetskap betyder ingenting – känslomässigt, intellektuellt 
– för maskinen. Den vet, men är inte medveten.17 

Man kan alltså å ena sidan se det som att såväl maskin som människa är 
ändliga, det vill säga har en död. Maskinen kan i teknisk mening ”veta” 
detta och till och med i språkligt avseende informera om det. Å andra sidan 
kan man med hänvisning till ett exklusivt mänskligt medvetande hävda 
att bara människan kan förstå innebörden av döden.

Perspektiven återkommer också när diskussionen förs in på fenome-
net språk. Å den ena sidan hävdas att ett maskinellt teckensystem inte alls 
kan kallas för språk eftersom ett (mänskligt) språk är ett uttryck för tanke-
verksamhet och känslor, egenskaper maskinen anses sakna. Å den andra 
sidan hävdas att språk är som ett redskap bland andra: ”Människan har 
syntax och teknologi. En schimpans kan använda sig av en pinne för att 
slå ned en frukt.”18  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att medan Searl-sidan hänvi-
sar till det kartesianska förnuftet och de vidhängande fenomenen förståelse 
och medvetenhet så framhåller Turing-sidan istället debatten igenom att 
det objektiva resultatet av en handling eller funktionen hos en språklig 
utsaga är vad som är av betydelse, inte vilken process som leder fram till 
den: Sägs något så finns språklig förmåga, utförs en handling med gott 
resultat så är det ointressant om den som utför den kan sägas ”förstå” den 
eller ej. ”Den människa är som människa gör. Spelar då skälen till görandet 
någon roll?”,19 frågar man sig och avfärdar den kartesiansk-searlska 
förnuftstron som ett fåfängt sökande efter de vises sten: 
 

16 Se exempelvis Wolfe, What is Posthumanism?, s. 31-48 och Tom Regan (2004), The 
Case for Animal Rights. Berkeley, s. 99-103.   

17 Jakobson, Vännerna, s. 205–206.
18 Jakobson, Vännerna, s. 206.
19 Jakobson, Vännerna, s. 219.
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Den fåfänga jakten på kärna i en lök. 
 I Monadologins §17 beskriver Leibniz en maskin som tänker 
och känner och har ”perceptioner”, precis som en människa. 
Om man nu förstorade denna maskin så att ”man kunde 
gå in i den som i en kvarn”, då menar Leibniz att man inte 
skulle hitta någonting därinne som skulle kunna förklara 
förståndsgåvorna. Allt som finns att se är de drivande 
delarna. […] Datorn förstår inte vad den gör. Men systemet 
gör det. Ett system bestående av dator, program, minne 
och sensorer.
 En lök är en lök, det är av skalen som löken består. Utan 
de många skalen, ingen lök.20

Den kartesiansk-searlska sidan av debatten anklagas alltså för att bedriva 
ett cirkelresonemang som utgår a priori från ett metafysiskt antagande om 
en kärna. Man kan notera resonemangets likhet med poststrukturalismens 
kritik av föreställningen om ett centrum (dvs det mänskliga subjektet) från 
vilket all språklig betydelse och mening emanerar. I sin ofta åberopade 
artikel ”Struktur, tecken och spel i humanvetenskapernas diskurs” ifrågasät-
ter Jaques Derrida inte bara språkets koppling till någon slags sanning eller 
verklighet, utan också föreställningen att människan uttrycker sig själv eller 
sin kunskap via språk. Snarare är det språket som föregår både självet och 
kunskapen, menar han.21 Precis som löken består av sina skal kan man säga 
att människan utgörs av, eller konstrueras av språk. 

Debattdeltagarna når ingen konsensus i frågan om huruvida Rokka i 
konstruktens form är att betrakta som en människa eller en maskin. Istäl-
let föreslår någon att hela frågeställningen redan är passé och fåfäng:

Kanske är det inte människan som blir en maskin.
Kanske är det maskinen som blir människa.
(Och kanske är uppdelningen meningslös. Hur ofta har jag 
inte sett någon tappa sin mobiltelefon? Och hur ofta har 
jag då inte sett en panikartad meningslöshet i ägarens ögon 
när hon inser att telefonen gått sönder och att hon har 
lämnats till sig själv, avskuren från det förlängda jaget som 
är nätet och alla vi andra?)22

 
Citatet antyder att frågan om var gränsen mellan människa-maskin ska 
dras är en otillräcklig problemställning, kanske för att en existerande 
samhällspraktik redan innehåller svaret på frågan hur vi förhåller oss till 

20 Jakobson, Vännerna, s. 208–209.
21 Jaques Derrida (1993), ”Struktur, tecken och spel i humanvetenskapernas dis-

kurs”, i: Cecilia Hansson, Claes Entzenberg (red.), Modern litteraturteori II. Lund, 
s. 389−407.

22 Jakobson, Vännerna, s. 189.
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den. Passagen är mer instruktiv för den fortsatta läsningen än vad man 
först anar. För det är ingen relativiserande ståndpunkt som rösten ger 
uttryck för utan en anvisning om att romanens behandling av frågan om 
det mänskliga aktualiserar mer grundläggande ontologiska frågor än vad 
gränsdragningen mellan människa och maskin kan åskådliggöra. 

Levande eller icke-levande
En dag upptäcker Rokkas hustru Elisabeth en dold mikrofon i sovrumsväg-
gen. Den visar sig vara en del av ett omfattande övervakningssystem med 
förgreningar i hemmets alla skrymslen och övriga platser där Rokka kan 
tänkas befinna sig. Det är Rokka själv som har installerat systemet och det 
hela går ut på att allt han säger, gör och upplever ska spelas in och bevaras. 
Det är denna inspelade information som ligger till grund för ”konstrukten” 
som tar över hans existens när han dör. Till saken hör att Rokka också 
planerar att frysa ned sin kropp i väntan på framtida teknik, vilket paral-
lelliserar hans agerande med livsuppehållande åtgärder inom vården. På 
samma sätt som kroppen upprätthålls av teknik i samband med dialys, 
respiratorstöd och liknande, så är Rokkas mentala processer tänkta att 
upprätthållas av teknik i väntan på att kroppen åter ska kunna tas i bruk. 

För den utomstående allmänheten får diskussionen som upptäckten 
ger upphov till av naturliga skäl en juridisk tyngdpunkt, eftersom arrang-
emanget innebär att Rokka kan upprätthålla sitt affärsimperium. Det 
tillsätts en kommission för att utreda bevekelsegrunderna för Rokkas 
agerande och huruvida en artificiell intelligens kan utgöra ett juridiskt 
subjekt. Det visar sig att för Rokka har det snarare varit rädsla för ett slut-
giltigt upphörande, döden, som utgjort det huvudsakliga incitamentet till 
arrangemanget. ”Det känns som om allting glider ifrån mig. Vi sitter här 
och ingenting av det vi säger eller gör kommer att bevaras”,23 säger han 
olyckligt när Elisabeths upptäckt tillfälligt stoppat inspelningarna. Genom 
att upprätthålla sitt medvetande tänker sig Rokka att han aldrig kommer 
att upphöra att finnas till, han kommer att bli odödlig. Frågan är nu om 
Rokka kan anses finnas i den artificiella intelligensens form. Och om att 
existera i det här avseendet är samma sak som ett (mänskligt) vara? Roma-
nen aktualiserar därmed några av ontologins grundfrågor, nämligen vad 
det innebär att existera och vilka egenskaper som måste finnas för att 
något ska räknas som en viss sorts existens. 

Mot bakgrund av de argument som framkommit om förnuftet som 
själva sätet för mänsklig identitet vore det ju rimligt att anse att Rokka 
faktiskt existerar även om hans rent biologisk-kroppsliga tillvaro har upphört. 
Det är också så Rokka själv menar att det hela förhåller sig: ”[O]m någon 
(något) äger mina minnen, mitt språk, mina idiosynkrasier, det vill säga det 
som är jag, så borde denna entitet också vara – jag”,24 resonerar han i ett 
 
23 Jakobson, Vännerna, s. 158
24 Jakobson, Vännerna, s. 195.
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försök att rationalisera sitt tilltag inför Elisabeth som överväger skilsmässa. 
Descartes existensuttalande finns i bakgrunden av en sådan ståndpunkt. 
Det är ju i ett försök att deduktivt fastställa sin egen existens som ”jag tänker, 
alltså finns jag till” uttalas.25 Hayles visar att detta humanistiska synsätt 
paradoxalt nog också sammanfaller med ett posthumanistiskt perspektiv 
på människan: En av de konceptuella glidningar som cybernetiken orsakat 
kan sägas vara att tanke, kunskap och språkliga utsagor betraktas som 
informationsprocesser mer än som frukter av den mänskliga tankeförmågan. 
Information har därutöver begreppsliggjorts som en fristående entitet 
snarare än något förkroppsligad hos en avsändare eller mottagare. I fokus 
är själva meddelandet, eller koden, som därmed fått ett slags självständig 
materiell status och ”finns” utanför den biologiska kroppen.26 Man kan 
notera att utvecklingen sammanfaller med den upplösning som kroppen 
genomgått via det poststrukturalistiska diskursbegreppet inom exempelvis 
feministiskt och postkolonial kritik.27 Dessa processer, av Hayles sammanfat-
tade som ”the materiality of informatics” och ”the immateriality of 
information”28 har i förlängningen resulterat i ett slags extremvariant av 
humanismens dualistiska syn på kropp och själ. Kroppen har blivit “an 
accident of history rather than an inevitability of life”,29 som hon uttrycker 
det. Rokkas konstrukt fungerar som en illustration av detta tillstånd.    

Kommissionens slutrapport är dock av en annan åsikt än Rokka och 
finner hans varandes status problematiskt: ”’Den stackars döde har i efter-
hand stiliserats till en homonculus, en konstgjord människa, till just en 
levande död’”30, sammanfattar man sin bevakning av ärendet. Reaktionen 
ger vid handen att när det tidigare så exklusiva förnuftet kan anta mate-
riell/teknisk form framstår fenomenet ”liv” som en lika nödvändig egen-
skap för att man ska uppfatta något som mänskligt. Frågan om konstruk-
ten Rokka kan anses utgöra en mänsklig existens handlar således inte bara 
om intelligensens vara eller icke vara utan också om huruvida han är 
levande eller icke-levande, om han är en organism eller ett ting.

I Sein und Zeit upprättar Martin Heidegger en tydlig gräns mellan dessa 
båda existensformer via begreppen därvaro (Dasein) respektive tillhandshet 
(Zuhandenheit), egentligen ungefär det samma som skillnaden mellan 
subjekt och objekt. Människan skiljer sig från ett ting genom att hon inte  
 
25 Descartes, s. 49.
26 Hayles, s. 192–221.
27 Se exempelvis Judit Butlers (1999) avmaterialisering av kroppen i Gender Trouble: 

Feminism and the Subversion of Identity. New York, kap. 3. Se även Jean Baudrillards 
(1988) uttalande om kroppens plats i ett postmodernt samhälle i The Ecstacy of 
Communication. New York, s. 18: ”The human body, our body, seems superfluous 
in its proper expanse, in the complexity and multiplicity of its organs, brain and 
the genetic code, which alone sum up the operational definition of being”.

28 Hayles, s. 192-194.
29 Hayles, s. 2 och 3.
30 Jakobson, Vännerna, s. 146.
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bara är ett antal nödvändiga egenskaper utan också en närvaro som förhål-
ler sig till dem, dvs självreflekterar.31 Även denna definition har dock ställts 
under omprövning genom cybernetikens analogitänkande och tekniska 
landvinningar. ”[D]en levande varelsens funktionssätt och en del av de nya 
kommunikationsmaskinernas funktionssätt är fullkomligt likartade”,32 
hävdar Norbert Wiener i inledningen till cybernetikens förstlingsverk The 
Human Use of Human Being. Två av de likheter som Wiener identifierar fram-
står som särskilt intressanta i det här sammanhanget: Det första är feno-
menet återföring (eg. feedback), med vilket i ett teknologiskt sammanhang 
menas att man skapar loopar i ett system så att det på vägen mot ett mål 
hämtar information från ett tidigare skede i samma process och låter 
fortsättningen ta hänsyn till den informationen. Det andra är så kallad 
självreglering (eg. autopoiesis), som innebär att ett system anpassar sig utifrån 
omgivningen för att behålla sig självt intakt. 

Man kan alltså säga att det tekniska systemet får förmåga att använda 
tidigare erfarenheter för att fatta så bra framtida beslut som möjligt, och 
att det kontinuerligt förhåller sig till sig själv, alltså egentligen det som 
man menar att mänsklig reflektion innebär (jämför också förment mänsk-
liga egenskaper som kreativitet, inlärning osv).33 Som Hayles omsorgsfullt 
redovisar har denna tekniska utveckling, åtminstone på en teoretisk nivå, 
”extended the definition of the living to include artificial systems”.34 Över-
satt till praktisk robotverksamhet handlar det om att utveckla självständiga 
och kreativa robotar i den bemärkelsen att de på vägen mot ett mål kan 
anpassa sig till förändrade rumsliga förhållanden och oförutsedd påverkan 
(om man ganska tidigt i den tekniska utvecklingen kunde få en robot att 
prestera som en vuxen människa i ett intelligenstest eller vinna all världens 
schackpartier, så kunde man med nöd få den att prestera som en ettåring 
när det kommer till perceptuella och motoriska färdigheter, exempelvis 
att förflytta sig från punkt A till punkt B om vägen däremellan oförutsett 
hindrades av en möbel eller av att någon knuffade den).35 Man kan säga 
att dessa så kallade humanoida robotar ligger till grund för det i populär-
kulturella sammanhang vanliga temat med framtidsrobotar som plötsligt 
 
31 Martin Heidegger (1992), Varat och tiden I [1927]. Göteborg, s. 98-101. 
32 Norbert Wiener (1952), Materia, maskiner, människor: Cybernetiken och samhället. 

Stockholm, s. 20.
33 Wiener, s. 58-79. Se också Hayles, s. 131–159.
34 Hayles, s. 222. Se också Anja-Sofi Kahris (2005) undersökning av hur fenomenet 

liv definieras i Den lilla tekniken i det stora skeendet: Nanoteknik, gränser och omvärlds-
uppfattningar, Linköping Studies in Arts and Science No 353. Diss. Linköpings univer-
sitet: Linköping, s. 149-168.

35 Hayles kallar denna utveckling för ”the second wave of cybernetics” och beskri-
ver konsekvenserna för denna utveckling för synen på människan (s. 131–159). 
För en fackmannamässig beskrivning av fenomenen se också kapitel 6 om 
”automating creativity” i Robert Pepperell (2003), The Posthuman Condition: Con-
ciousness Beyond the Brain. Bristol, s. 117–138.
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blir kreativa och börjar tänka och agera självständigt utan mänsklig 
kontroll.36 Också i det här avseendet tycks gränsen mellan den förmodat 
mänskliga (levande) Rokka och hans maskinella (tingliga) motsvarighet 
vara svår att upprätthålla. 

I Vännerna påpekas också att gränsen mellan det levande och det icke-
levande är en skillnad i grad snarare än i art, en evolutionär process snarare 
än en reell gräns. I romanens inledande parti berättas en anekdot om ett 
skeende där kristaller i en viss typ av lera (golum) klumpar ihop sig, blir 
till ytor med förmåga att uppta nytt material för sin tillväxt. I denna process 
muteras kristallerna till kolmolekyler och genom en komplicerad process 
av förskjutning och reproduktion överger de sitt kristalliska ursprung och 
bildar organiskt liv. ”Detta har hänt. Och därför kommer det också att 
hända igen. Så välkommen till en verklighet”,37 kommenteras anekdoten. 
Berättelsen alluderar till judisk folklore där golem betecknar en antropo-
morfisk varelse som människan skapat av dött material.38 Men beskriv-
ningen sammanfaller också med grundläggande teorier om det levandes 
ursprung inom biologin:

Den viktigaste kemiska processen i samband med livets 
uppkomst var utvecklingen av nukleinsyror som kunde 
fördubblas genom självkopiering och på så vis bildade en 
bro mellan livlöst och levande. Av proteiner med långa 
kedjor, RNA och polysackarider i vattenlösning, bildades 
genom inverkan endast av fysikaliska krafter små bollar, 
mikroblåsor. I liknande bildningar har möjligen nukleinsyra-
proteinkomplex blivit inneslutna så att de sedan kunnat 
fungera som primitiva livsformer, urceller.39

Det första livet på jorden anses alltså vara evolutionärt framsprunget ur 
icke-levande materia. I sitt sammanhang kan då golum-anekdoten sägas 
peka mot att ett liknande evolutionistiskt språng vore möjligt, kanske till 
och med troligt, mellan levande organism och teknik. Detta är en tanke 
som robotikforskaren Hans Moravec förfäktar. Han väckte stor uppmärk-
samhet när han i Mind Children förutspådde att robotars samlade kognitiva 
förmågor inom en snar framtid skulle komma att vara likvärdiga med och 
till och med högre än människans.40 I Robot väljer han att se roboten som 

36 Exempel ur filmgenren är Neuromancer (1984), Terminator (1984, 1991) och Hard-
ware (1992) som innehåller såväl internetliknande virtuella världar som män-
niskoliknande och självstyrande robotar. 

37 Jakobson, Vännerna, s. 30.
38 Uppslagsordet ”Golem” i Encyclopedia Judaica (1971). Jerusalem, vol.  7, s. 754-

755.
39 Inga-Lill Peinerud, Eva Almlöf (1990), Biologi N3. Stockholm, s. 204.
40 Hans Moravec (1988), Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence. 

Cambridge, Massachussetts, London.
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en (naturlig) följd av människan själv, en evolutionär utveckling från orga-
nisk människa till teknik: 

For most of our species’ history, there was less data in our 
cultural heritage than in our genomes. But in recent centu-
ries culture has overtaken genetics and now our libraries 
hold thousands of times as much information as our genes. 
Barely noticing the transition, we have become overwhelm-
ingly cultural beings. Ever less biology animates ever more 
culture.
 Given fully intelligent robots, culture becomes completely 
independent of biology. Intelligent machines, which will 
grow from us, learn our skills, and initially share our goals 
and values, can be viewed as children of our minds.41

Genom att tala om robotar som children of our minds, förs tankarna till 
släktskap snarare än artskillnad, som om skillnaden mellan en robot och 
en människa egentligen inte är så mycket större än den som uppstår mellan 
en människa och hennes avkomma. Tanken på en förestående värld där 
roboten är den främsta existensformen framstår då eventuellt som mindre 
hotfull, snarare som både naturligt och nästan välkommen. I Vännernas 
parallella samtid står man inför ett vägval i en sådan utveckling när man 
ska avgöra om konstrukten ska accepteras så som varandes Rokka. 

Naturligt eller artificiellt
Frågan om något är levande eller icke-levande hänger i Vännerna intimt 
samman med föreställningen om vad som är naturligt i relation till det 
icke-naturliga, en distinktion som också den är av betydelse för hur man 
ser på ”maskin-Rokkas” vara. Trots att många rent teoretiska argument 
visar sig göra det svårt att avfärda hans (mänskliga) existens, vill motstån-
darsidan ändå göra så med hänvisning till att han är ”konstgjord”: 

Artificiell, sålunda, konstgjord. Man-made, vilket översatt 
betyder gjord (skapad) av människor (människohand); 
människotillverkad; orsakad av människor. Tänk: flintyxor, 
tackjärn, vagnshjul, urverk. 
 Autentiskt? Tänk: vatten, hav. Tänk: eld och vind. Träd. 
Jord. Näktergalen i H C Andersens saga, till skillnad från 
dess mekaniska efterapning.42

41 Hans Moravec (1999), Robot: Mere Machine to Transcendent Mind. New York, s. 125–
126.

42 Jakobson, Vännerna, s. 204.
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Ordet efterapning har förstås negativa konnotationer och framställer det 
artificiella som något imiterat, inte olikt den automat Descartes skriver fram 
i sin ”animal-machine”-metafor (se s. 4). Det autentiska å andra sidan anspelar 
på romantiska föreställningar om naturen som något ursprungligt och 
obetvingat. Det är tydligt att det finns en värdering inbyggd i begreppsparet 
som knyter an till föreställningen om vad som är äkta respektive oäkta. 
Man kan också ana att en Heideggeriansk åtskillnad mellan vara och don, 
mellan subjekt och objekt finns bakom värderingen, då exemplen på 
det artificiella är sådant som fungerar som redskap i ett subjekts hand.43 
Människan verkar inta en särställning i förhållande till det autentiska och 
det artificiella i exemplet, genom att vara den som skapar eller orsakar det 
artificiella. 

Man kan säga att citatet och romanens AI-skeptiker därmed återspeglar 
en omvärlds- och människouppfattning som kan härröras till den mekanisk 
naturuppfattning som utvecklades i samband med den vetenskapliga revo-
lutionen. Om naturen och människan tidigare setts som delar av samma 
naturligt välordnade helhet, så kom naturen då istället att betraktas som ett 
mekaniskt objekt, styrt av lagbundenhet och i händerna på människans 
naturvetenskapliga utforskande och hanterande.44 När Descartes definierade 
människan som förnuft tillskrev han henne en frihet som gjorde henne till 
något utöver en sådan (biologiskt) determinerad natur. Det uppstod en 
skillnad mellan människan och naturen, där människan blev ett vetenska-
pande subjekt och naturen det undersökta objektet. Carolyn Merchant kallar 
denna utveckling för ”naturens död” och menar att en omfattande metafo-
risk begreppsbildning där naturen inte längre begreppsliggjordes som livs-
alstrande urmoder utan ett mekaniskt urverk rättfärdigade människans 
manipulerande och exploaterande av naturen.45  

I antologin Is Human Nature Obsolete? diskuteras genteknikens och 
biomedicinens påverkan på vår människosyn. Där framgår att en anledning 
till de starka reaktioner som genmodifiering ger upphov till handlar om 
att föreställningen om människan som tillhörande en naturlig sfär i det 
här avseendet lever kvar. Ett manipulerande av denna natur ses som ett 
övergrepp på en välbalanserad ”kosmisk” ordning, utan vilken ett ovisst 
och hotfullt kaos är att vänta. Människan anses visserligen inte tillhöra 
naturens sfär i motsats till den kulturella, men hon är naturlig i bemär-
kelsen äkta eller autentisk i relation till det icke-autentiska, eller tillver- 
 
 

43 Heidegger, s. 97-100. 
44 Min beskrivning av de olika omvärldsuppfattningarna är naturligtivs mycket 

förenklad. För en utvecklad redogörelse se exempelvis Sverker Sörlin (1991), 
Naturkontraktet: Om naturumgängets idéhistoria. Stockholm, s. 51–82. 

45 Carolyn Merchant (1994), Naturens död: Kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revo-
lutionen. Stockholm, 186–225.  Såväl Merchant som Sörlin menar att detta för-
hållningssätt utgör en viktig bakgrundsfaktor och orsak till dagens miljöpro-
blem. 
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kade.46 I bokens inledning konstaterar dock Harold Baillie och Timothy 
Casey att utvecklingen inom genetik och bioteknik rent faktiskt har löst 
den gränsen: ”[T]he line between the human as a product of nature and 
the human as a fabrication of technology is already becoming blurred”.47

I Rokka-debatten tycks AI-förespråkarna ansluta sig till Bailies och 
Caseys slutsats. När man vill hävda maskin-Rokkas autenticitet hänvisar 
man till samhällets acceptans av ett annat sätt att producera människor på 
teknisk väg, nämligen provrörsbefruktningen:  

Men är ett barn av människan skapat? A (wo)man-made child? 
Det låter inte bra. Det låter förklenande, eftersom barnets 
tillblivelse är en naturlig (“autentisk”) process höjd över 
klensmedens och urmakarens fumligaste sysslor. Men hur 
är det med barnet som blir till genom provrörsbefruktning, 
FIFT och ZIFT och gammal hederlig inseminering, där ju 
människans hand ändå är högst närvarande?  Är detta barn 
mindre ”autentiskt”?48

Det citerade avsnittets avslutande fråga, och impulsen att svara ”nej” på 
den, visar möjligen att sådana gränsen mellan det naturliga och det skapade 
i det här sammanhanget inte längre är en realitet. En tillverkad människa 
är kanske inte mer oäkta eller ”donmässig” än en människa vars hjärta 
slår med hjälp av en pacemaker eller vars kropp genomgått estetisk kropps-
modifiering till oigenkännlighet. Indirekt framgår då att man i analogi 
med detta skulle kunna hävda att också den artificiella intelligensen bör/
skulle kunna ses som lika autentisk. Som kuriosa kan nämnas att när 
världens första provrörsbefruktning genomfördes i slutet av sjuttiotalet 
väckte det stor debatt just med hänvisning till att man nu bröt den natur-
givna ordning som säger att mänskligt liv ska skapas inom den mänskliga 
kroppen. Det framfödda barnet bevakades i åratal av media och läkarve-
tenskapen vars huvudsakliga fråga handlade om huruvida detta barn trots 
sin artificiella uppkomst ändå skulle utvecklas på ett normalt och naturligt 
sätt.49 I dag kan en sådan bevakning te sig lätt överspänd, men den visar 
också hur grundläggande föreställningen om det naturliga är, eller åtmins-
tone till helt nyligen varit, för den mänskliga identiteten.

46 Se exempelvis Mark Sagoffs (2005) uppsats ”Nature and Human Nature”, i: Harold 
W. Baillie, Timothy K. Casey (red.), Is Human Nature Obsolete?. Cambridge,  
Massachusetts, London, s. 67–98. Se också Kahri, s. 136–146.

47 Harold W. Baillie, Timothy K. Casey (2005), “Introduction”, i: Harold W. Baillie, 
Timothy K. Casey (red.), Is Human Nature Obsolete?: Genetics, Bioengineering, and the 
Future of the Human Condition. Cambridge, Massachusetts, London, s. 1–32.

48 Jakobson, Vännerna, s. 204.
49 Se exempelvis Läkartidningen (1977), Sveriges läkarförbund, nr 27-39.
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Romanens berättelse om David illustrerar att förhållandet mellan det 
artificiella och det autentiska i vid bemärkelse är betydligt mindre entydig 
än man i förstone uppfattar. Det är i det här sammanhanget förstås en 
semantisk poäng med att de hologram datateknikern David konstruerar 
kallas för Vänner. En vän för tanken till mellanmänsklig gemenskap base-
rad på relation, känslor och sociokulturella sammanhang osv. Redan här 
har egenskaper som hänförs till den mänskliga naturen aktualiserats 
(empati, social och kulturell förmåga, ”omsorg” kanske Heidegger skulle 
ha tillagt). Men Vännerna i Jakobsons roman utgör immateriella fiktioner, 
loopade programsekvenser skapade av digital kod. De spelar upp små 
familjescener i varuhusens möbelavdelningar, producerar ett behagligt 
sorl i restauranger, eller spelar biljard i hotellounger. När man närmar sig 
dem slocknar de och återuppstår först när man avlägsnat sig igen. Det kan 
tyckas enkelt att skilja mellan det äkta och det oäkta i det här fallet, men 
ett kort referat av Davids liv reser frågan om det är någon egentlig skillnad 
mellan David och de så kallade Vännerna: Han träffar vänner och arbets-
kamrater med regelbundenhet, han ringer sin mor några gånger i veckan 
och han småpratar socialt med människor han stöter på i vardagslivet. När 
de skiljs åt så finns de inte och har inte haft någon bestående inverkan på 
honom. Davids tillvaro framstår således som lika repetitiv som hologram-
mens och den distans han upprätthåller till människorna i sin omgivning 
tycks motsvara det avstånd hologrammen kräver för att de ska synas. 
Likheten mellan honom själv och hologrammen blir tydlig för David när 
hans arbetskamrater i ett infall av skämtlystnad konstruerar en Vän med 
Davids utseende:

Han stack ljusnyckeln i låset och vred den ett kvarts varv 
och den suddige Vännen samlade ihop sig, som om tusen-
tals flortunna bilder packades samman, bildade volym. Vad 
fan!? David reste sig upp och såg sig själv gå sitt varv runt 
stolen, lika likgiltig och oberörd av omvärlden som vilken 
annan Vän som helst. […] 
     Det är jag. Jag kan gå min väg, men jag stannar kvar. Jag 
gör samma saker. Jag gör dem fast jag är borta. Om och om 
och om igen. Där är ju jag. Här är jag, men där är också 
jag.50 

Insikten tycks bli att hologramversionen av David och David själv inte bara 
gör utan är samma sak. Det finns inget sätt att avgöra om den ”äkta” 
människans vara skiljer sig från den oäkta. David funderar på om han själv 
skulle klara ett Turing-test för människor: 

50 Jakobson, Vännerna, s. 270-271.
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Ett Turing-test enbart för människor? En människa försöker 
övertyga andra människor om att hon är en människa.
     Genom att säga – vad?
     Genom att göra – vad?
     Maskinens svårigheter var inte annorlunda.51 

Likaväl som en dators tankeverksamhet kan ifrågasättas och testas, så 
skulle människan kunna utsättas för liknande prövningar – och kanske 
fallera. David tycks här ifrågasätta föreställningen att allt varande ska mätas 
utifrån mänskliga kriterier och påvisar samtidigt människans kognitiva 
och antropocentriska oförmåga att se bortom det mänskliga i sina strävan-
den att förstå världen.  

Trots att en socialpsykologisk förklaring till Davids distanserade förhål-
lande till sin omgivning antyds i skildringen (i Davids förflutna finns en 
knepig fadersrelation med antydda alkoholproblem samt en traumatisk 
relation till en fotbollstränare med ett urval härskartekniker som främsta 
träningsmetod) förefaller hans egen analys av situationen vara att det 
handlar om svårigheten eller meningslösheten med att upprätthålla 
distinktionen mellan det artificiella och det autentiska, mellan äkta och 
oäkta, i en tillvaro präglad av ny teknik, simulacra och reproduktion. I 
Davids samtid finns det till exempel en digitaliserad version av Mona Lisa 
som visas upp på muséer världen över ”i en upplösning som medgav närsynt 
granskning av textur och penseldrag”.52 Och det tillhör hans vardagsbestyr 
att skapa yngre och spänstigare hologramversioner av Lill-Babs och Jan 
Malmsjö, vilka sedan är verksamma i tillvaron. Skillnaden mellan kopia 
och original, mellan verkligt och icke-verkligt är inte längre giltig, något 
också Anncha blir varse när den bild av henne som det digitala övervak-
ningssystemet har skapat, blir mer gångbar än Anncha själv. 

Davids analys knyter an till Jean Baudrillards beskrivning av dagens 
samhälle som en hyperrealitet. Baudrillards resonemang tar sin utgångs-
punkt i en poststrukturalistiskt idé om att språklig mening inte har sin 
grund i något reellt existerande utan uppstår i ett kulturellt sammanhang 
och genom ords relation till varandra. Han menar att samhället i stort på 
samma sätt har tappat sin förankring i verkligheten: ”Simulation is no 
longer that of a territory, a referential being, or a substance. It is the 
generation by models of a real without origin or reality: a hyperreal”.53 
Baudrillard menar att det verkliga knappt kan sägas existera alls. I Vännerna 
gäller resonemanget också förhållandet mellan det äkta och det oäkta:

51 Jakboson, Vännerna, s. 220
52 Jakobson, Vännerna, s. 287.
53 Jean, Baudrillard (1994), Simulacra and Simulation. Michigan, s. 1.
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     Jag tycker man skall akta sig för att nämna det ena som 
mer äkta än det andra. Vad är det för skillnad på om det är 
en maskin eller en kvinna som säger: ’Du gör mig så kåt’ 
för 9:90 i minuten?”
     Invandrare på telemarketingjobb som säger att de heter 
Johan och Lena, annars får de ingenting sålt.

Genom att parallellisera vad man kanske skulle betrakta som rent bedrä-
geri (att använda automatiska telefonröster på en sexlinje) med den nästan 
förståeliga vita lögnen i samband med ett säljuppdrag synliggörs att skill-
naden mellan det äkta och det oäkta förhandlas i en pågående samhälls-
praktik. Det går inte att på några logiska grunder definiera det förra som 
mer eller mindre verkligt än det andra, alla sådana omdömen är att betrakta 
som på förhand givna värderingar. 

Davids förehavanden visar att också det autentiska, i bemärkelsen 
tillhörande en mänsklig och inte den artificiella intelligensens sfär, kan 
vara oäkta. När han är på romantisk weekend-resa med sin låtsasfru äter 
han tidig middag i hotellets för övrigt folktomma restaurang. Han får ett 
fönsterbord och beställer mellanöl medan en ung kvinna närmar sig och 
frågar om hon får göra honom sällskap. Under middagen samtalar de om 
sitt förhållningssätt till vänner och kvinnan berättar att hon grälat med 
sin man tidigare under dagen och att han lämnat henne ensam kvar vid 
hotellet. Samvaron, som är mättad med outtalade löften om en fortsättning 
på kvällen, avbryts av ett telefonsamtal från Marinas man som kommit för 
att hämta henne. David står ensam kvar och ser dem åka iväg tillsammans. 
När David dagen efter checkar ut från hotellet ser han spåren efter Marina 
på notan: 

Namnlös. Som porrfilmer på hotellrum som maskeras med 
en siffra. Filmval 3. I det här fallet: Middagspaket plus. Och 
han betalade för det plusset.54

Det är alltså inte bara Vänner som kan utgöra en form av ersättning för 
det autentiska, utan också vänner. Det äkta kan vara lika artificiellt som 
det oäkta. Marinas (och Davids) ”rollspel” för tanken till det stora utrymme 
för sociala spel och socialt rolltagande som ny teknik erbjuder i diverse i 
sociala media, eller helt enkelt det glapp som uppstår mellan en redigerad 
mediabild av en person och personen självt, mellan medierapporteringen 
av ett skeende och skeendet självt. 

54 Jakobson, Vännerna, s 290.
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Materiellt eller icke-materiellt
Efter en företagsfest vaknar David upp på ett hotellrum och studerar sin 
kropp i badrumsspegeln. Han reflekterar över tidens gång och hur den har 
påverkat kroppen. Han noterar att kroppen har ändrat form och nyper lite 
i en ny bilring som brett ut sig över bältet:

Han kramade sin magvalk. En volym består av oändligt 
många ytor. Som en skiktröntgen skär upp människan i 
oräkneliga, mångfärgade mortadellaskivor, men som ändå 
inte förmår skära så nära att livet syns. Varken livet eller 
döden. Själen lämnade han därhän. Han hade inte varit 
inne i en kyrka på många år, annat än för att titta på den, 
på dess arkitektur och dess utsmyckningar. Att han tände 
ljus i de stora ljusstakarna såg han inte som en religiös, 
eller ens andlig gest. Han stod där en stund och samlade 
tankarna och kyrkorummet var stort omkring honom, stort 
som det här hotellrummet var litet och trängde sig på hans 
kropp. 55

 
Davids funderingar kan förstås ses som en samtidskritisk iakttagelse i en 
tillvaro där yta och kroppsfixering råder framför andliga värden. Men 
reflektionen handlar lika mycket om sambandet mellan kroppen, själen 
och den mänskliga identiteten. Davids funderingar kan sägas avteckna sig 
mot Descartes dualistiska uppfattning av kroppen och förnuftet som till-
hörande två helt olika substanser. Kroppens och förnuftsjälens eventuella 
samröre med varandra är en fråga han ägnar ansenligt utrymme i sin 
avhandling, men det är inte helt tydligt vad hans slutsats egentligen blir. 
Han tycks medge någon form av kausalitet mellan de båda substanserna 
när han talar om att själen ”har sin bostad i människokroppen som en 
styrman i sin båt”.56 Men samtidigt vidhåller han hela tiden ”förnuftssjä-
lens” immaterialitet och uppger med bestämdhet att han i sitt inre ”mycket 
klart insett att den tänkande naturen är skild från den kroppsliga”.57 

I det citerade avsnittet tycks David inledningsvis bejaka den kartesi-
anska föreställning om människans vara som något icke-materiellt. De 
mångfärgade mortadellaskivor som en skiktröntgen av den mänskliga krop-
pen kan producera är så att säga inte summan av det mänskliga varat. Hur 
väl den mänskliga kroppen än genomlyses och genomskärs så kvarstår 
känslan av att hon är något mer än just denna materiella påtaglighet. Men 
detta något verkar inte låta sig fångas i det humanistiska begreppet själ. 
Den andliga dimensionen av existensen avfärdas i citatet, eller reduceras 
åtminstone till något slags estetiskt värde att jämställa med arkitektur och 
 

55 Jakobson, Vännerna, s. 267.
56 Descartes, s. 66.
57 Descartes, s. 50. 
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utsmyckning. Men trots allt finns där något mer, nämligen livet. Men 
samtidigt verkar det oklart hur detta liv då ska definieras. Den andliga 
upplevelsen, frammanad av tankar, kyrkorummets rymd, verkar stå i direkt 
relation till och liknas vid den kroppsliga förnimmelsen av rumslighet. 
Som om det själsliga och det kroppsliga plötsligt blivit en och samma 
upplevelse.  

Den kartesianska förnuftsdefinitionen av människan ifrågasätts vid 
upprepade tillfällen i romanen. När Rokkas mänskliga medvetande har 
överförts till artificiell-teknologisk form berättas det om en nyligen bypass-
opererad man som återvänder hem efter en sjukhusvistelse. När han får 
se hemmet och omgivningarna däromkring igen, upplysta av vårsol, bris-
ter han i gråt:

Jag blir rörd. Att få se det här igen.
Så visst. Vi vill leva. Jag vill leva. Naturligtvis vill jag leva, 
men inte till vad pris som helst. Utan mina lemmar, utan 
mina sinnen, utan mitt minne – vem är jag då?
Tankar som går vill i ett ljuslöst intet.58

De vilsna tankarna ger associationer till cybernetikens informationsflöde 
som rör sig som en självständig entitet mellan biologiska och maskinella 
”kroppar”. Men hänvisningen till ett ljuslöst intet antyder att denna 
”medvetandeström” inte är tillräcklig för att känslan av liv ska infinna sig. 
Den behöver också en fysisk förankring. Känslan av att ha fått livet tillbaka 
framstår som en kroppslig upplevelse snarare än en själslig. 

När man efter att ha överfört Rokkas mänskliga minnen till artificiell 
form läser hans dagböcker, framgår det att något saknas i den maskinella 
versionen av hans erfarenheter:

Smekmånadens Sicilien har lukt och smak, han rör vid sin 
hustrus ansikte, vid skrovliga husväggar, blanknötta trapp-
räcken, solvarma stenar. I hans beskrivning av synestesin, 
sinneskorsningarna, i Ishiharas minnesteknik finns en stor 
glädje i att återge de märkliga, oväntade bilderna. Och när 
jag tittar på de små böckerna, så är de uppenbarligen gjorda 
för någon som tycker om att ta i dem.59

Som vi tidigare sett vidtar Rokka noggranna förberedelser för att allt han 
någonsin sagt, gjort och tänkt ska finnas med i konstrukten. Den förmodas 
då kunna anamma ett så Rokka-likt beteende som möjligt i framtida 
situationer och helt ersätta den mänskliga Rokka. Man kan jämföra det 
med att mata in information om alla världens genomförda schackpartier 
 

58 Jakobson, Vännerna, s. 145.
59 Jakobson, Vännerna, s. 188.
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i en dator och därmed ge den förutsättningar att i ett senare parti göra så 
välgrundade drag som möjligt. Trots detta verkar förfarandet alltså inte till-
räckligt för att fånga allt det som ett minne eller en erfarenhet innebär. De 
sinnesförnimmelser som Rokka har erfarit i samband med sina handlingar 
och sina upplevelser verkar inte kunna återskapas i icke-materiell form. 

Rokkas och den hjärtopererade mannens insikter går i linje med ett 
antal sentida motröster till en dualistisk människosyn. I What Computers 
Still Can´t do kritiserar Hubert Dreyfus den artificiella intelligensen eftersom 
den bygger på i hans mening felaktiga antaganden om tankens och ratio-
nalitetens självständighet. Tanke och intention förutsätter en kropp, eller 
ett förkroppsligande, hävdar han. Dreyfus talar om ”a lived body”, dvs en 
kropp upplevd inifrån en del av orienteringen i förhållande till världen, i 
motsats till en objektifierad och utifrån sedd kropp som studeras inom 
biologi och medicin.60 I Descartes’ Error diskuterar Antonia Damasio utifrån 
ett neuropsykologiskt perspektiv de komplexa mekanismer som binder 
samman kropp och själ. Han betonar känslans betydelse för förmågan att 
tänka rationellt och ser uppdelningen i kropp och själ som något av en 
social konstruktion.61 Hayles ansluter sig till Dreyfus vilja att tillmäta krop-
pen större betydelse än att vara ett livsuppehållande system för hjärnan 
och hävdar till och med att ”human mind without human body is not 
human mind”.62 

Anncha försöker vid ett tillfälle formulera vad som egentligen skiljer 
henne själv från Vännerna, dvs vad som skiljer det autentiska från det 
artificiella, människan från maskinen. Hennes slutsats knyter an till Hayles 
uttalande och utgör samtidigt en pendang till Descartes existensutta-
lande: 
 

[…] när jag kommer in i ett rum så sätts luften i rörelse, det 
frasar om mina kläder och sätter jag mig ned i en soffa så 
kan man känna det. Jag finns där. 
     Jag finns.
     Tänkte hon och var varm runt ögonen.
     Jag finns. Man ser mig och jag finns.63

Kroppsligheten manifesterar Annchas existens, inte bara för henne själv 
utan också för andra. Hon blir genom sin kroppsliga närvaro en del av 
omgivningens varseblivning och förnimmelsen av den egna närvaron i 
rummet blir till en bekräftelse på hennes vara. I motsats till Descartes 

60 Hubert Dreyfus (1992), What Computers Still Can’t Do: The Limits of Artificial Reason. 
Cambridge. 

61 Antonio Damasio (1999), Descartes misstag: Känsla, förnuft och den mänskliga hjärnan. 
Stockholm. 

62 Hayles, s. 246.
63 Jakobson, Vännerna, s. 88. 
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förstår hon att hon finns inte bara för att hon tänker utan också för att 
hon känner och kan kännas.

”[M]an is an invention of recent date”, skriver Michel Foucault i de 
avslutande raderna av Les mots et les choses, och förutspår att denna konstruk-
tion snart kommer att upplösas “like a face drawn in sand at the edge of 
the sea”.64 Den bakomliggande tanken är att ”Människan” konstruerats av 
ett visst historiskt sammanhang, där vissa förutsättningar och föreställ-
ningar varit rådande. En förändring av dessa förutsättningar skulle då 
kunna medföra att också människan som fenomen försvann.  Man kan 
säga att Vännerna utforskar huruvida tekniken skulle kunna vara en del av 
ett sådant nytt sammanhang. Romanen ger onekligen rikligt med exempel 
på hur en gängse definition av det mänskliga vacklar i skenet av ny teknik, 
eftersom den medför att de egenskaper man tidigare sett som unikt mänsk-
liga nu också finns i teknologisk form. Det görs också tydligt hur en större 
begreppsapparat sätts i rörelse när definitionen av det mänskliga är ifråga-
satt. ”När en aldrig så liten del av ett komplext system sätts i rörelse då 
sker till sist ett skred genom hela systemet”,65 sägs det vid ett tillfälle i 
romantexten och det är också vad romanens utforskande tycks påvisa. 
Paradoxalt nog verkar denna rörelse leda till att den materiella kroppen 
övertar den humanistiska själens roll i definitionen av det mänskliga. 

64 Michel Foucault, (1973), The Order of Things. London, s. 387.  
65 Jakobson, Vännerna, s. 382.
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Det förflutnas dunkla kraft – om minnets 
betydelse i Bodil Malmstens prosa

Cecilia Pettersson

Bodil Malmstens ”förmåga att röra sig mitt i tidens malström, fånga dess 
fragment och låta dem spela och brusa, samtidigt som hon naglar fast 
dem, är unik i svensk samtidslitteratur”, skriver Lisbeth Larsson i sin 
recension av Malmstens andra roman Nästa som rör mig.1 Jag vill ta min 
utgångspunkt i denna beskrivning av Bodil Malmstens författarskap för 
att den på ett poetiskt sätt sätter fingret på hennes förmåga att i ordets 
bästa bemärkelse vara samtida; att ”röra sig mitt i tidens malström”, som 
Larsson uttrycker det, att skriva rakt in i flera av de frågor som är aktuella 
i vår kultur och på så sätt spegla den.

Det kan gälla frågan om förhållandet mellan litteratur och verklighet, 
en fråga som fått ny aktualitet i takt med senare tids diskussion om fakta 
och fiktion i samtida självbiografier.2 Bodil Malmsten turnerar denna fråga 
i text efter text genom att hävda ett evigt och oupplösligt både-och. I de 
självbiografiskt färgade romanerna Priset på vatten i Finistère (2001) och Sista 
boken från Finistère (2008) gestaltas ett jag som på många punkter förefaller 
ha starka likheter med en person som heter Bodil Malmsten. Samtidigt 
dementeras det med en frenetisk energi att detta jag skulle ha någon 
överensstämmelse med den faktiskt levande Bodil Malmsten. Det vackra 
huset i Finistère där berättarjaget bor finns bara i fiktionens värld. Men 
samtidigt finns det förstås i det verkliga livet också. 

Den samtida tendensen kommer också till uttryck i det speciella 
bruket av intertexter. Snart sagt varje alster från Malmstens penna genom-
korsas av en mängd olika röster, av citat från eller referenser till såväl 
traditionell finkultur som modern populärkultur och politik.3 I Nästa som 
rör mig rör det sig t ex om allt från allusioner till Bibeln, moderna dans-
bandstexter till situationen inom EU.4 Det litterära språket kännetecknas 

1 Lisbeth Larsson, ”Det mördade leendet”, Expressen 1996-03-01. 
2 Denna diskussion har försiggått på svenska dagstidningars kultursidor samt i 

olika TV-program men även varit föremål för en rad olika forskningsinsatser, 
såsom Paul Behrendts Dobbeltkontrakten. En aestetisk nydannelse (2006), Köpenhamn 
och Christian Lenemarks (2009) Sanna lögner: Carina Rydberg, Stig Larsson och förfat-
tarens medialisering [diss], Möklinta & Hedemora. I Arne Melbergs Självskrivet. Om 
självframställning i litteraturen (2008), Stockholm, diskuteras bl a Bodil Malmstens 
självbiografiska alster, se s. 200ff.

3 Se t ex Lena Kjersén Edman (2004), ”Vid världens ände”, Fler Systrar: Kvinnliga 
författare från 1900-tal till 2000-tal. Lund, s. 158.

4 Bodil Malmsten (1996), Nästa som rör mig. Stockholm, s. 31, 190 respektive 101f.
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av ett slags postmodern mångstämmighet, en blandning av det redan 
sagda och det nya, av högt och lågt.  

Men framför allt är det när det gäller frågor och ämnesval som Bodil 
Malmstens texter rör sig mitt i tidens malström och en sådan samtida 
fråga står i fokus i min artikel, nämligen minnet. Problematiken minne 
är central i hela författarskapet, men jag har valt att koncentrera mig på 
två av författarens romaner, där jag finner denna problematik särskilt 
central för själva gestaltningen. Dessa romaner är Den dagen kastanjerna slår 
ut är jag långt härifrån (1994) som handlar om en skådespelares livskris och 
Nästa som rör mig (1996) som handlar om en ung före detta fotomodell som 
befinner sig på flykt undan sitt traumatiska förflutna. Den dagen kastanjerna 
slår ut är jag långt härifrån berör jag ganska kort, Nästa som rör mig fördjupar 
jag mig i under den senare delen av denna artikel.

Jag kommer först att redogöra kort för det stora intresse för minnet 
som är urskiljbart i vår kultur. Därefter analyserar jag respektive roman 
ur ett minnesperspektiv. Slutligen koncentrerar jag mig på hur minnet 
gestaltas i Nästa som rör mig och ställer detta i relation till samtida minnes-
forskning. 

Det samtida intresset för minnet
Man talar ofta om att det under 1990-talet uppstod en minnesboom av 
sällan skådat slag i den västerländska kulturen.5 På litteraturens område 
gavs det under detta decennium ut en mängd uppmärksammade romaner 
som gestaltade erinrande karaktärer och som problematiserade minnet 
på en rad olika sätt. Från en svensk horisont kan till exempel Per Olov 
Enquists Kapten Nemos bibliotek (1991), Sigrid Combüchens Korta och långa 
kapitel (1992), Kerstin Ekmans Händelser vid vatten (1993) och, förstås, Bodil 
Malmstens Den dagen kastanjerna slår ut är jag långt härifrån (1994) och Nästa 
som rör mig (1996) nämnas. Även inom filmen var minnet ett vanligt tema, 
vilket bl a filmer som Paul Verhoevens Total Recall (1990), Hal Hartleys 
Amatör (1994), och, något senare, Christoper Nolans Memento (2000) samt 
Aki Kaurismäkis Mannen utan minne (2002) vittnar om. Några av tidens 
hetsigaste kultur- och samhällsdebatter gick ytterst tillbaka till frågan om 
minnets tillförlitlighet, något som jag strax ska återkomma till. 

Inom forskningen kunde man också notera ett starkt tilltagande 
intresse för minnet under 1900-talets sista decennier och runt millennie-
skiftet. Detta tog sig uttryck i en intensiv utveckling av vissa forskningsfält 
som traumaforskningen och minnespsykologin men även i en livlig konfe-
rensverksamhet samt i uppkomsten av nya facktidskrifter, t ex den brit- 
 

5 Michael Rossington & Anne Whitehead (2007),”Introduction”, Theories of Memory: 
A Reader, red. Michael Rossington & Anne Whitehead. Edinburgh, s. 5; Andreas 
Huyssen (1995), Twilight Memories: Marking Time in a Culture of Amnesia. New York, 
s. 5.
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tiska Memory Studies. Men vad handlade då detta samtida intresse för minnet 
om och varför uppkom det just nu?

För att börja med den första frågan, dvs vad intresset handlade om: i 
såväl böcker, filmer, debatter som inom forskningen var det ofta trauma-
tiska minnen som stod i centrum. Två av decenniets stora debatter visar 
detta med all önskvärd tydlighet: den s k recovered memory debatten som 
rasade i USA under 1990-talet samt det förnyade intresse för Förintelsen 
som uppstod i västvärlden vid ungefär samma tidpunkt. Recovered memory-
debatten handlade om människor, företrädesvis kvinnor, vilka som vuxna 
plötsligt menade sig minnas sexuella övergrepp som deras föräldrar (oftast 
fäder) utsatt dem för som barn. Sanningshalten i dessa minnen kom att 
ifrågasättas av en del psykiatriker och minnesexperter men försvaras av 
andra. Debatten om Förintelsen handlade om att vissa grupper i samhället, 
som nynazister och historierevisionister, började ifrågasätta tillförlitlig-
heten i de överlevandes minnen samt huruvida Förintelsen ägt rum över-
huvudtaget. I båda fallen rörde det sig om minnen av traumatiserande 
händelser vars verklighetsgrund och sanningshalt ifrågasattes av olika 
grupper i samhället.6

Genom dessa debatter kan man ana ett svar på frågan om varför 
intresset för minnet blev så starkt just nu, dvs under sent 1900-tal/tidigt 
2000, och varför det så ofta kom att kretsa runt traumatiska minnen. Svaret 
lyder att det förflutna har hunnit ikapp oss. 1900-talets blodiga historia 
med krig, våld, övergrepp och svek såväl utanför som inom hemmets 
väggar jagar oss som ett dåligt samvete, menar många forskare, och detta 
börjar göra avtryck både i det kollektiva minnet, som skönlitteraturen 
och konsten kan sägas vara, och hos enskilda individer i form av skuld-
känslor eller hemsökelser av fruktansvärda minnen.7 Därför hamnar 
minnet i centrum på såväl en samhällelig och kollektiv nivå som på en 
individuell nivå.

Samtidigt finns det de som frågar sig om detta verkligen är något unikt 
för vår tid. Våld, krig och övergrepp har funnits i alla tider och borde 
rimligtvis ha alstrat traumatiska minnen även tidigare i historien. Så varför 
detta intresse för minnet just nu? Den brittiska kultur- och litteraturveta-
ren Susannah Radstone tillhör dem som ställt denna kritiska fråga och 
hon har ett intressant svar som också är en av orsakerna till att jag intres-

6 För en närmare genomgång av recovered memory-debatten samt diskussionen om 
förintelsen, se Cecilia Pettersson (2009), Märkt av det förflutna? Minnesproblematik 
och minnesestetik i den svenska 1990-talsromanen [diss] (2009). Stockholm & Göteborg, 
s. 12ff. 

7 Se t ex Susannah Radstone (2000),  ”Working with Memory: An Introduction”, 
Memory and Methodology, red Susannah Radstone, Oxford, s. 5f. En litteraturve-
tenskaplig studie som studerar hur minnena av Förintelsen gestaltas i senare 
tid prosa är Anders Ohlssons (2002)”Men ändå måste jag berätta”: Studier i skandi-
navisk förintelselitteratur. Nora.
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serar mig för att ställa Bodil Malmstens romaner i relation till ett brett 
samhällelig och vetenskapligt intresse för minnet.

Radstone menar att varje tid har sin minnesboom men att dessa 
minnesboomer handlar om olika saker. Minnesintresset av idag förklarar 
hon med att det har börjat utformas en ny berättelse om minnet, där 
minnet förstås på ett annat sätt och förknippas med andra frågor än tidi-
gare. Före mitten av 1900-talet var man upptagen av att diskutera relatio-
nen mellan minnet och det förflutna och mellan minnet och traditionen. 
Idag handlar intresset för minnet om relationen mellan minne och nutid; 
mellan minne och subjektivitet och, inte minst, mellan minne och fantasi, 
dvs i vilken mån våra minnen är pålitliga återgivningar av det förflutna 
och i vilken mån de är bristfälliga eller innehåller inslag av fantasi.8 

Frågan är om det går att utläsa en liknande ny berättelse om minnet 
i samtida romaner som på olika sätt handlar om minnet eller om minnet 
förstås och värderas på ett annat sätt här. Denna fråga vill jag söka besvara 
utifrån Bodil Malmstens romaner Den dagen kastanjerna slår ut är jag långt 
härifrån och Nästa som rör mig.

Traumatiska minnen
Den mest iögonfallande och samtidigt också generella likheten mellan 
minnesforskningens fokus och dessa romaner är koncentrationen på 
mycket smärtsamma minnen. I Den dagen kastanjerna slår ut är jag långt 
härifrån gestaltas hur en medelålders man minns sina svek mot nära och 
kära. I Nästa som rör mig är det en ung kvinna som minns de svek och fruk-
tansvärda händelser som hon har drabbats av men också ett brott som 
hon har gjort sig skyldig till; mordet på sin älskare, fotografen James. Det 
handlar alltså om minnen av skuld och utsatthet.

Men så fort vi kommer förbi denna övergripande nivå uppenbarar sig 
en intressant skillnad. I minnesforskningen av idag framhålls framför allt 
de svårigheter som är förknippade med att minnas. Inom samtida trau-
mateori t ex är den dominerande uppfattningen att traumatiserande 
händelser är mycket svåra, för att inte säga omöjliga att minnas, och man 
har lagt ner mycket tid och kraft på att teoretiskt förklara varför det förhål-
ler sig så och hur man skulle kunna gå tillväga för att kunna minnas dem 
trots allt.9 Man kan alltså säga att det handlar om svårigheterna att minnas 
men samtidigt också om en vilja eller ambition att minnas.

I de två av Bodil Malmstens romaner som jag intresserar mig för är 
det intressant nog ofta tvärtom; karaktärerna har inga svårigheter att  
 

8 Radstone, s. 3–9.
9 Se t ex Trauma: Explorations in Memory (1995), red Cathy Caruth, Baltimore; Sven-

Åke Christianson (1994), Traumatiska minnen. Stockholm och Kathryn Robson 
(2004), Writing Wounds: The Inscription of Trauma in Post-1968 French Women’s Life-
Writing. Amsterdam. 
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minnas men, framstår det som, de skulle helst låta bli att göra detta. Trots 
det blir de hela tiden konfronterade med sina minnen.

I Den dagen kastanjerna slår ut är jag långt härifrån försöker den före detta 
succéskådespelaren Maurice Lind undvika att minnas alla sina svek mot 
sin familj och sina personliga katastrofer men drabbas ständigt av olika 
flash-backs.  I Nästa som rör mig driver den före detta fotomodellen Johanna 
omkring på Paris gator och gör allt för att inte bli påmind om sitt förflutna. 
Men hela tiden hör, ser eller upplever hon olika saker som för hennes 
tankar till det. Det kan vara ett grälande par som påminner henne om den 
ojämlika kärleksrelationen mellan henne själv och James eller ett litet 
barn som ropar ”mamma pappa” på svenska och som får henne att minnas 
en badutflykt från barndomen.

Att minnas för att sluta minnas
Karaktärernas problematiska relation till sitt förflutna och sina minnen 
är dock inte likadan romanerna igenom. Istället kan man urskilja en rörelse 
i respektive roman som kan beskrivas så att intrigerna tar sin början i 
huvudpersonens upptagenhet av sina minnen men slutar i en befrielse 
från dem. 

I Den dagen kastanjerna slår ut är jag långt härifrån genomgår Maurice 
Lind ett slags helvetisk minnesresa. Vi får möta honom när han befinner 
sig på botten av tillvaron; hans hustru har övergivit honom, hans vuxna 
dotter vänt honom ryggen. Hans strålande skådespelarkarriär har gått 
spikrakt nedåt men hans alkoholkonsumtion rakt uppåt. Varvat med denna 
eländiga nutidsskildring får vi i återblickar ta del av hans förflutna, vilket 
till stor del förklarar hans nutida misär. Minnena kretsar framför allt kring 
skuld – kring alla hans otrohetsaffärer under tiden som firad skådespelare, 
otrohetsaffärer som till slut fick hustrun Suzanne att lämna honom och 
dottern Pauline att bryta med honom. Men även kring karriären och 
uppväxten i ett högborgerligt och ganska kärlekslöst hem. Maurice ömsom 
flyr och ömsom söker sig till dessa minnen i vad som framstår som ett 
desperat försök att få det förflutna tillbaka – ”jag vill att det ska vara som 
vanligt igen” är en mening som ekar i romanen.10 Han krälar på botten av 
tillvaron och förmår inte någon förändring, ens när det, som vid ett tillfälle 
i berättelsen, råkar komma en kärleksfull kvinna i hans väg. 

Inte förrän i slutet av romanen inträffar något som befriar Maurice 
från det förflutnas starka inverkan. Han har då gått ner sig så djupt i sin 
förtvivlan att han beslutat sig för att ta sitt liv. Han åker ut till släktens 
sommarhus i skärgården men innan han hinner sätta sitt planerade själv-
mord i verket hittar han en ung kvinna död, av allt att döma död för egen 
hand, på den plats han själv tänkt begå självmord. Chocken och sorgen 
över en annan människas död fungerar som ett slags uppvaknande och  
 
10 Se t ex Bodil Malmsten (1994), Den dagen kastanjerna slår ut är jag långt härifrån. 

Stockholm, s. 87.
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katharsis för Maurice och får honom att överge sina egna självmordplaner. 
En av de sista replikerna i romanen, som riktas till hans frånvarande dotter 
Pauline, vittnar om en förändring i Maurice relation till det förflutna och 
minnet: ”Din frånvaro, Pauline, är ingenting, din frånvaro kan jag leva 
med, överleva med, överleva; jämfört med den här flickans är din frånvaro 
ingenting, Pauline.”11 Den unga kvinnas död har kastat ett nytt ljus över 
Maurices förflutna som gör att det går att leva med det på ett annat sätt 
än tidigare.

I Den dagen kastanjerna slår ut är jag långt härifrån är minnena smärtsamma 
men omöjliga att värja sig mot. Denna tendens är ännu tydligare i Nästa som 
rör mig. Romanen handlar om den unga före detta fotomodellen Johanna 
som befinner sig i Paris, på flykt undan såväl polisen som sitt traumatiska 
förflutna. Formmässigt finns det vissa likheter med Den dagen kastanjerna 
slår ut är jag långt härifrån. Vi får först träffa Johanna i det som är berättelsens 
nutid, en tidpunkt då alla katastrofer redan har inträffat. Johanna ägnar 
sina dagar åt stöldraider i Paris finare kvarter och åt att försöka inrätta ett 
slags minnesfri och känslomässigt neutral tillvaro; hon har kapat alla band 
till det förflutna och undviker att skapa nya relationer. 

I än högre grad än Maurice gör alltså Johanna allt för att inte minnas. 
Detta försök misslyckas dock nästan med en gång och omväxlande med 
Paristillvaron gestaltas minnena av hennes smärtsamma förflutna. Genom 
snabba klipp mellan nutid och dåtid, en teknik som ger romanen en filmisk 
karaktär, får läsaren steg för steg ta del av det förflutna Johanna försöker 
fly ifrån: den olyckliga barndomen med de narkotikamissbrukande föräld-
rarna som först försummade henne och sedan svek henne på det mest 
grymma sättet, genom att ta livet av sig. Den otrygga och känslomässigt 
torftiga uppväxten i mosterns familj. Den unga vuxentiden som präglades 
av en kort och intensiv fotomodellkarriär men framför allt av den destruk-
tiva kärleksrelationen till fotografen James. Och, slutligen, det som fram-
står som den utlösande faktorn till den flykt som Johanna företar i berät-
telsens nutid: hennes mord på James.

Nästa som rör mig är, trots de trauman som skildras, en ljusare och mer 
hoppfull berättelse än Den dagen kastanjerna slår ut är jag långt härifrån. 
Johannas försök att isolera sig från sin omgivning och leva i ett slags käns-
lomässigt vakuum misslyckas. Under sina promenader i Paris hamnar hon 
en dag i Rodinträdgården. Här möter hon en ung tiggarpojke vars milda 
och bekräftande blick sätter igång processer och väcker känslor inom 
henne. Tack vare de upprepade mötena med denne unge pojke och sin 
egen förmåga att öppna sig inför honom lyckas Johanna till slut bearbeta 
sina traumatiska minnen och förändras. Genom Johanna skildras alltså 
en annan, mer djupgående karaktärsutveckling än genom Maurice, och 
slutet på romanen är snarare försonande än tragiskt. Johanna slänger 
mycket symboliskt den kniv som hon mördat James med, och som hon 

11 Ibid., s. 364.
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berättelsen igenom har burit i sin ficka, i Seine och vandrar ut ur berät-
telsen tillsammans med den unge tiggaren.

Det nödvändiga minnet
Karaktärerna i båda dessa romaner arbetar sig alltså igenom en massa 
minnen för att till slut kunna lämna dem därhän och gå vidare i livet, som 
i fallet med Johanna, eller se saker och ting ur ett annat perspektiv, som 
i fallet med Maurice. Som nämndes tidigare slutar romanerna i en befrielse 
från minne. Ordet ”befrielse” kan få det att låta som att minnet framställs 
något negativt i dem, som ett nödvändigt ont som man måste konfrontera. 
I vissa bemärkelser är det så. De traumatiska minnen som jagar Maurice 
och Johanna förefaller till en början bara väcka smärta och ha en destruk-
tiv inverkan på deras liv.   

Men i andra bemärkelser är det inte så. Minnet är något mycket 
komplext i Bodil Malmstens författarskap. Även om romanerna ger uttryck 
för en lättnad över att inte behöva minnas längre och minnena i dem, 
särskilt i Nästa som rör mig, är av det mest traumatiska slaget, är det inte 
så enkelt att de enbart uttrycker en negativ inställning till minnet. Istället 
finns det hela tiden en ambivalens i förhållande till minnet. Om berät-
telserna å ena sidan gestaltar en flykt eller frigörelse från minnet uttrycker 
de å andra sidan en stor nödvändighet att minnas. Den gestaltade utveck-
lingen som kan skönjas hos Johanna i Nästa som rör mig är t ex inte bara 
beroende av mötet med en annan människa och dess bekräftande blick 
utan framställs också – paradoxalt nog – som beroende av förmågan att 
minnas. Minnet blir på så sätt något mycket värdefullt i denna roman.

Uppfattningen om att minnet är värdefullt får sitt tydligaste och 
starkaste uttryck ungefär i mitten av romanen. Läsaren har vid det här 
laget fått ta del av många av Johannas minnen av sin svåra uppväxttid och 
vet vilket sårigt liv de återspeglar. Men trots detta uttrycks här en anmärk-
ningsvärt hög värdering av minnet i sig: ”Minnet av något, bara den som 
lever minns. Örnsberg, köket, deras bara fötter på golvet, skitiga fötter, 
hon gråter”, säger Johanna och syftar i den andra meningen på barndoms-
hemmet och föräldrarna som tog livet av sig när hon var en liten flicka.12 
Trots att detta barndomsminne och även många av de andra minnen som 
skildras i romanen är av det mest smärtsamma slaget framhålls ändå 
minnets betydelse. Minnet blir här ett viktigt och pålitligt tecken på att 
man lever, att man faktiskt finns till. 

Det synsätt på minnet som skymtar fram här handlar även om dess 
funktion och dess existentiella dimension. Det är kopplat till frågor som: 
Varför ska vi minnas? Vad är det bra för? Detta synsätt är inte alls lika 
vanligt i den forskning om minnet som bedrivs kring millennieskiftet. 
Merparten av denna forskning – såväl den samhällsvetenskapligt som den 
humanistiskt orienterade – är i mycket högre grad inriktad på att diskutera  
 
12 Malmsten (1996), s. 123.
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huruvida minnet är ett tillförlitligt medium eller ej; i vilken utsträckning 
våra hågkomster återger det förflutna på ett adekvat sätt, vilka olika 
faktorer som kan påverka minnets sanningshalt etc. Av dessa skäl kommer 
denna forskning att handla mer om minnets brister och dess opålitlighet. 
En misstänksam hållning mot minnet dominerar.13 Men det finns undan-
tag. Filosofer som Edward Casey och Paul Ricoeur tillhör dem som närmar 
sig minnet från motsatt håll och menar att man bör uppmärksamma 
minnets förtjänster och dess funktioner innan man börjar tala om dess 
defekter.14 Minnet, menar Casey och Ricoeur, syftar trots allt till att vara 
troget mot det förflutna, oavsett om detta lyckas eller inte.

Minne och identitet
I Nästa som rör mig blir detta med minnets funktion mycket tydligt. Här 
skildras framför allt hur viktigt minnet är för identiteten. I vissa samman-
hang framstår det t o m som att minnets identitetsskapande funktion är 
avgörande för att Johanna ska överleva. Man skulle kunna vända på citatet 
ovan och säga att ”bara den som minns lever”.

För Johanna är överlevnaden tätt förknippad med att rekonstruera en 
sammanhängande identitet. Hennes jag i berättelsens nutid framställs 
som märkligt diffust och anonymt. Fraserna ”vilket jag, vilket mig” ekar 
olycksbådande i romanen och när hon i ett sammanhang drar halsbrytande 
paralleller mellan sig själv och extrema borderlinepersonligheter som 
massmördarna Jeffery Dahmer och Dennis Nielsen utfaller jämförelsen 
till hennes egen nackdel. Om Jeffery Dahmer heter det att han åtminstone 
vet att han är onormal medan hon beträffande sig själv säger ”[j]ag vet 
inte vad jag är, inte vad jag kan göra, vad jag har gjort” och fortsätter 
förklarande ”för att veta det måste man ha blivit sedd /…/ Man måste höra 
till – ett samhälle, land, en familj, man måste vara en del av något, inte 
avskuren, utanför.”15 Man måste med andra ord ingå i ett socialt samman-
hang och ha en historia, något som Johanna inledningsvis saknar. Men 
genom att hon i romanen börjar minnas uppväxten, modellkarriären och 
den olyckliga kärleksrelationen med James blir hon successivt någon. Hon 
får en personlig historia och en visserligen allt annat än smickrande iden-

13 Denna inställning till minnet är bl a urskiljbar i mycket av senare tids psykolo-
giska forskning, framför allt den kognitivt och experimentellt inriktade psyko-
login. Se t ex Daniel Schacter (1997), Sökandet efter minnet: Hjärnan, psyket och det 
förflutna, Jönköping, och många av bidragen i antologin Truth in Memory (1998), 
red Steven J. Lynn & Kevin M. McConkey, New York. Schacter framställer dock 
inte bara minnet som ett opålitligt medium utan fokuserar också dess betydelse 
för människan. Även inom filosofisk minnesteori har man under 1900-talet 
främst koncentrerat sig på minnets brister, vilket bl a filosofen Edward S. Casey 
har uppmärksammat, se Edward S. Casey (2000), Remembering: A Phenomenologi-
cal Study. Bloomington, s. 1f.

14 Casey, s. 1f och Paul Ricoeur (2005) Minne, historia, glömska. Göteborg, s. 59.
15 Malmsten (1996), s. 69.
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titet som utsatt och utnyttjat ung kvinna, men i alla fall – en identitet. 
Hon blir någon istället för ingen.

Det minnesbaserade identitetsarbete som Johanna i Nästa som rör mig 
utför, stannar dock inte vid att rekonstruera vem hon är och har varit. Det 
handlar också om att försona sig med det förflutna för att kunna gå vidare 
i livet. Minnet förväntas alltså fylla två till synes motsatta funktioner. Det 
ska resultera i att Johanna erhåller en upplevelse av en stabil identitet 
men det ska också tillåta och förbereda för en identitetsförändring. Annor-
lunda uttryckt, Johanna behöver minnas för att bli sig själv – eller den hon 
har varit – och samtidigt kunna förändras. Minnet förväntas fungera både 
identitetsbevarande och identitetsutvecklande. 

När det gäller Johannas identitetsutveckling är den också beroende 
av samvaron med andra, närmare bestämt med den unge tiggarpojken i 
Rodinparken. Det avgörande i deras möte framgår tidigt i intrigen. ”Det 
var början på någonting, slutet, jag vet inte. En skiftning från sommar till 
höst, någon sorts övergång”, säger Johanna apropå detta möte.16 Hennes 
rastlösa promenader på Paris boulevarder slutar sedan hela tiden hos 
denne unge pojke med sin öppna, bekräftande blick. Hennes inställning 
till honom är från början mycket avvaktande: ”Plats, pojke, inte en blick”, 
säger hon första gången hon ser honom.17 Men allt eftersom tiden går och 
hon påbörjar sitt minnesbaserade identitetsarbete ändras såväl hennes 
inställning till honom som hennes karaktär i stort. Han blir hennes fasta 
punkt, det som alltid finns kvar, och denna trygghet och bekräftelse fram-
står som en viktig orsak till att hon kan utvecklas. 

Men minnena spelar också en viktig roll i denna del av identitetsut-
vecklingen. Framför allt ett minne som samtidigt är en bekännelse: minnet 
av mordet på James. Det är som om hela intrigen arbetar sig fram till detta 
minne, som om Johanna måste erkänna detta mord, ta på sig skulden för 
det och införliva det i sin identitet för att hennes minnesarbete ska kunna 
upphöra. Återberättandet av mordet på James sker först på en av romanens 
sista sidor och det är inte förrän efter denna scen som Johanna kan ge 
efter för sin längtan och ta kontakt med den unge tiggarpojken vid Rodin-
parken.

Paul Ricoeur talar också om hur viktigt det är att bekänna sin skuld 
för att minnet, som han så vackert uttrycker det, ska kunna komma till 
ro.18 Och det är först här, när bekännelsen av mordet på James kommer, 
som berättelsen kan sluta producera minnen, inrikta sig på nuet och 
därefter ”komma till ro”, dvs sluta.

***

16 Ibid., s. 15.
17 Ibid., s. 17.
18 Ricoeur, s. 602.
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Som jag uppmärksammade inledningsvis har man inom dagens minnes-
forskning förklarat vår kulturs intresse för minnet med att det har uppstått 
en ny berättelse om det, där minnet bl a förknippas med fantasi istället 
för sanningsenlighet och förstås som ett ganska opålitligt medium. Ställer 
man Bodil Malmstens romaner Den dagen kastanjerna slår ut är jag långt 
härifrån och framför allt Nästa som rör mig i relation till denna beskrivning 
blir det tydligt att de på många sätt fungerar som en motberättelse till 
detta. I dessa romaner handlar diskussionen om minnet mer om andra, 
mer universella och mindre trendkänsliga frågor; om minnets värde, om 
dess identitetsskapande funktion samt dess grundläggande betydelse för 
den mänskliga existensen.
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”dä blir minnen av allting” – Äldres 
samtalsstil med fokus på berättelser

Eva Sundgren            

Inom sociolingvistiken har det under de senaste decennierna i Sverige 
forskats mycket om ungdomsspråk och ungdomars samtalsstil. Man har 
inte varit lika intresserad av äldre och äldres samtalsstil. Det finns några 
undersökningar med fokus på äldre, men äldres språkbruk har mest 
studerats utifrån ett medicinskt perspektiv, till exempel afasi, språkförlust 
och demens. Diskursen om äldres språkbruk har i alltför hög grad kommit 
att präglas av ett bristperspektiv, både bland folk i allmänhet och språk-
vetare. I en introduktionsbok till sociolingvistik (Norrby & Håkansson 
2010:198–199) ges till och med som enda exempel på äldres samtalsstil 
ett utdrag på sex rader ur ett samtal mellan ett vårdbiträde och en pensi-
onär där analysen går ut på att den äldre inte hör och inte bidrar med nytt 
innehåll till samtalet.

Nu planerar jag ett forskningsprojekt om äldres berättelser i samtal. 
Till en början använder jag det insamlade materialet för projektet Konti-
nuitet och förändring i nutida stadsspråk. Återbesök i Eskilstuna. Återbesöket i 
Eskilstuna innebar att jag gick tillbaka till samma samhälle efter nära 30 
år, d.v.s. en generation, för att kunna se språkförändringar i verklig tid. 
Inspelningarna för den förra stora stadsspråksundersökningen gjorde 
Nordberg 1967, och inspelningarna för återbesöket i Eskilstuna gjorde jag 
1996. I min avhandling (Sundgren 2002) redovisar jag variationen och 
förändringen i de sju morfologiska språkdrag jag har undersökt. Jag gjorde 
både en trendundersökning (ett nytt sampel med 72 talare som jämförs 
med de 83 talarna som spelades in 1967) och en panelundersökning (13 
återinspelade informanter). Det rika material som finns inspelat kan 
användas till forskningsuppgifter av helt annan art, och nu har jag för 
avsikt att undersöka äldres samtalsstil med fokus på berättelser.

Forskning om berättelser
Viveka Adelswärd (1996) var tidig med sociolingvistisk narrativ analys i 
svensk forskning. Hon analyserar hur 70 älgjägare berättar om sina minnen 
av sin första skjutna älg. De var 18–85 år gamla när de berättade. Adelswärd 
diskuterar frågor som: Vad är minnet? Vad gör vi när vi berättar om våra 
livsupplevelser? Mats Eriksson (1997) undersökte ungdomars berättande 
och beskrev bland annat skillnader mellan hur pojkar och flickor framstäl-
ler sig själva i sina berättelser. Catrin Norrby analyserar i sin avhandling 
(1998) kvinnors och mäns berättande. De flesta deltagarna i Norrbys 
undersökning är medelålders, men det finns också grupper med yngre. 
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Hon urskiljer tre funktioner med vardagligt berättande, nämligen redo-
visande, underhållande och terapeutiskt.

I min analys kommer jag att fokusera på berättandets struktur och 
funktion, men liksom Eriksson (1997:24) ser jag det muntliga berättandet 
som en socialt situerad aktivitet och inkluderar lyssnaren i beskrivningen, 
d.v.s. det interaktionella perspektivet. Jag hämtar inspiration från den 
etnometodologiska samtalsanalys som utarbetats inom CA1. Jag kommer 
emellertid inte att enbart göra strikta CA-analyser där analysen endast tar 
hänsyn till den omedelbart omgivande samtalskontexten, utan jag vill 
också lyfta berättelsens funktion i en större social och kulturell kontext. 
Mitt perspektiv kan också beskrivas som socialkonstruktionistiskt. Berät-
telser är sociala konstruktioner; genom att konstruera berättelser formar 
man sin identitet och presenterar sig själv. I Erikssons avhandling framstår 
berättelsens karaktär av konstruktion tydligt och han påpekar att ”även 
handlingen är en konstruktion av berättaren” (Eriksson 1997:271). Bruner 
(1987:15) hävdar till och med att vi till slut ”become the autobiographical 
narratives by which we ’tell about’ our lives”. Goffman (1959) är intres-
serad av den självbild vi ger genom vår vardagliga kommunikation, och 
Schiffrin (1996) beskriver berättelsen som ett självporträtt. Linde (1993)
demonstrerar – med berättelser om yrkesval som exempel – hur männis-
kor i sina levnadsberättelser (life stories) skapar sammanhang (coherence) i 
sina liv. Berättaren kan se sig själv på distans, reflektera över sina val och 
handlingar i efterskott, ge en evaluering (evaluation) och därigenom presen-
tera sig själv som en moraliskt handlande person.  

Peter Öberg (1997) beskriver hur det levda livet återspeglas i ålderdo-
men. Verkligheten inte bara återspeglas i berättelser om livet, utan den 
skapas också. Människor skapar en berättelse av sina liv, och i gerontolo-
gisk forskning har man urskilt två huvudperspektiv, nämligen det ”fram-
gångsrika” och det ”problemfyllda” åldrandet. Livshistorien rekonstruerar 
mening åt det förflutna utifrån nuets perspektiv (Öberg 1997:48). 

Tidigare har jag genomfört en mindre undersökning av narratologisk 
art. I Mats Erikssons minnesskrift (2003) beskrev jag hur två paneltalare 
berättar om samma händelser i livet med 30 års mellanrum. Båda kan ses 
som exempel på det framgångsrika åldrandet. Trots att så lång tid hade 
gått mellan de två inspelningarna kan man se många likheter mellan de 
två versionerna. Det finns en tendens att ha med olika detaljer i oriente-
ringen. Man fäster en berättelse i tid och rum, och det spelar ibland inte 
 
 

1 CA=Conversation Analysis forskning som fokuserar hur interaktion går till 
och hur människor organiserar samtal i samspel med varandra. Man studerar 
naturligt förekommande samtal, och man har ett deltagarperspektiv, d.v.s. sätter 
sig in i de samtalandes situation för att förstå och förklara vad som sker i sam-
talet. Man går in i analysarbetet så förutsättningslöst som möjligt och tar bara 
hänsyn till det som faktiskt avspeglas i själva samtalet (Sundgren 2008:337).
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så stor roll till exempel vilken tidpunkt man uppger. Betydelsefulla stra-
tegier för berättandet är att använda dialog, evaluering och repetition, och 
en del fraser i dialogen är nästan ordagrant desamma vid båda tillfällena. 
Evalueringen ger 1996 i ännu högre grad än 30 år tidigare en positiv bild 
av informanternas liv. Mitt huvudintryck av de äldre informanternas 
berättelser 1996, både de i trendundersökningen och de i panelen, är att 
de ger en positiv bild av sina liv och verkar nöjda, trots att det finns många 
exempel på berättelser om stora svårigheter.

Angela Karstadt (2002) har beskrivit hur två svensk-amerikanska män 
framställer sina levnadshistorier i 90-årsåldern jämfört med när de var 
omkring 60. Hon demonstrerar bland annat att deras syntax är minst lika 
komplex när de är över 90 som när de var 30 år yngre och att de tar upp 
samma ämnen och har sin egen typiska berättarstil vid båda tillfällena.

Vad gäller tidigare forskning om äldres samtal och berättande kan 
också nämnas projektet ”Samtal, åldrande och identitet” vid FUMS, Uppsala 
universitet och projektet ”Samtalsförmåga hos personer med Alzheimers 
sjukdom”. Elisabet Cedersund & Claes Nilholm beskriver i Samtal i äldre-
omsorgen. Samspelet mellan omsorgspersonal och äldre med Alzheimers sjukdom 
(2000) hur deltagarna i samtalen gemensamt bidrar till kommunikation 
och hur man använder de resurser att kommunicera som man har, både 
som drabbad och som omsorgspersonal. De ser skilda sätt att vara lyssnare 
och ge respons. Per Linell & Natascha Korolija (2002) analyserar samtal på 
ett äldrecenter och visar hur berättande och återberättande hjälper till att 
skapa sammanhang i tillvaron för äldre människor. Linell & Korolija 
(2002:160) kommer fram till att de gamla, trots att de har bedömts ha 
demensliknande drag, ofta framträder ”som skickliga berättare, med 
drastiska poänger, slagfärdiga uttryck, ordlekar”.

Vem är äldre och vad är en berättelse?
Det är inte självklart vem som tillhör varken kategorin ungdom eller äldre. 
Kan – och bör – man överhuvudtaget avgränsa olika åldersgruppers språk-
bruk mot varandra? I likhet med till exempel genus är ålder en social 
kategorisering. Som Mirjaliisa Lukkarinen Kvist (2009:80) betonar har 
åldersbaserade kategorier inte nödvändigtvis skarpa gränser. Lars Anders-
son (2008:16) beskriver att det finns två typer av åldersskiktning, funktio-
nell och kronologisk, och att det framför allt är den sociala uppfinningen 
pensionering som lyft fram en grupp vuxna med den högsta kronologiska 
åldern. Tidigare bedömdes ålder efter hur varje individ presterade fysiskt 
och mentalt, dvs. den funktionella åldern. I dagens samhälle har man 
alltmer börjat tala om ”den tredje åldern” och ”den fjärde åldern” (Anders-
son 2008:42). Den tredje åldern börjar när man pensionerats och så länge 
man i stort sett klarar sig själv, medan man under den fjärde åldern är 
beroende av andra för att klara sig. Annika Taghizadeh Larsson (2009:59) 
tar upp frågan om ”hur gammal man känner sig” och hävdar att det är 
”relevant att tala om en diskrepans mellan olika typer av upplevda åldrar: 
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upplevd fysisk ålder och upplevd själslig eller mental ålder, där den ena 
åldersidentiteten inte behöver påverka den andra”. 

I Sverige syftar ”de äldre” vanligen på personer som fyllt 65 år (t.ex. 
Nilsson & Jönsson 2009), och det är också efter denna kronologiska ålder 
jag väljer mina informanter. Det är dock viktigt att problematisera den 
ålderskategorisering man gör, liksom Anna Gunnarsdotter Grönberg (2008) 
när hon diskuterar vem som är ungdom och om det finns något som kan 
kallas ungdomsspråk. Vad gäller generationsskillnader i språkbruk ställer 
Grönberg (2008:225–226) frågan om man ”kan göra avgränsningar mellan 
olika åldersgruppers språkbruk och ställa dem mot varandra”. Hon besva-
rar den med att det inte är omöjligt, men preciserar på följande sätt:

Det viktiga är att göra en tydlig definition av den aktuella 
grupp som studeras och att studera individerna i gruppen 
på deras villkor, d.v.s. det är inte nödvändigtvis fruktbart 
att beskriva en grupps språkbruk för att kunna jämföra 
den med andra gruppers; det kan vara mer givande att 
studera en grupp för att den i sig är intressant och för att 
den använder språket på ett sätt som inte bara säger något 
om gruppens språkbruk utan om språk i allmänhet.

Vad som ska räknas som en berättelse är heller inte självklart. Det finns 
olika definitioner också inom sociolingvistisk forskning. Många har använt 
sig av eller utgått från den modell över den muntliga berättelsens struktur 
som William Labov konstruerade på 1960-talet (Labov & Waletsky 1967, 
Labov 1972). De två primära funktionerna är enligt Labov den referentiella 
och den evaluerande. En berättelse återger händelser och samtidigt använ-
der man olika evaluerande medel för att visa att händelsen är intressant 
och värd att framföras. Enligt Labovs modell innehåller en berättelse fyra 
obligatoriska element, nämligen orienteringen som placerar händelsen i tid 
och rum och talar om vilka personer som var inblandade och typen av 
situation eller aktivitet, handlingen, evalueringen och upplösningen eller resul-
tatet. En berättelse kan också innehålla ett abstrakt, en slags introduktion 
till berättelsen, och en koda som signalerar att berättelsen är över. Bland 
andra Schegloff (1997) har emellertid kritiserat att Labovs modell beskri-
ver berättelsen bara som en produkt, inte själv processen i interaktion 
med lyssnaren (i omtryck 2003:107):

In short, there is nothing interactional in the data at all 
other than the eliciting question, which takes on a role 
much like that of an experimental stimulus to occasion 
the production of the already formed story to be told.

Labovs modell fokuserar de strukturella elementen i berättelsen, medan 
Livia Polyani (1989) sätter in samtalet och berättandet i ett sociokulturellt 
sammanhang och fokuserar det semantiska.
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Erikssons villkor (1997) för att excerpera berättelser är innehållsliga, 
nämligen att en berättelse måste skildra en specifik händelse som har 
inträffat i verkligheten vid en tidpunkt som ligger i det förflutna i förhål-
lande till det tillfälle då berättelsen framförs, funktionellt, nämligen att 
berättelsen ska ha en poäng, och interaktionellt, nämligen att berättandet 
ska vara etablerat i samtalet. Norrby (1998) excerperar ”berättelsekandi-
dater” i vardagliga och informella samtal mellan vänner, och ger en seman-
tiskt formulerad definition på berättelsekandidat (sid. 58):

En berättelsekandidat återskapar ett från talögonblicket 
skilt och i tid och rum avgränsat händelseförlopp.* Händel-
seförloppet ges antingen explicit uttryck i ytstrukturen 
eller tolkas genom inferens.

 

(*Med händelseförlopp förstås minst två händelser som har 
inbördes samband och alltså kan tolkas som att de hör 
ihop, men där ingen är underordnad den andra.) 

Den äldsta informanten i mina inspelningar
I de inspelningar jag gjorde med informanter i olika åldrar 1996 är mitt 
intryck att särskilt de äldre berättar väldigt mycket. Det finns många 
fascinerande och innehållsrika berättelser i mitt material. I det följande 
beskriver jag stilen i inspelningarna och därefter presenterar jag den äldsta 
informanten i trendundersökningen 1996. Jag diskuterar bland annat var 
en berättelse börjar och slutar och vilken roll jag som intervjuare/lyssnare 
spelar för hur hon berättar om sitt liv. 

Som betonas i CA är enskilda samtalsbidrag kollektiva produkter som 
gemensamt konstrueras av talare och lyssnare. Det gäller också, anser jag, 
berättelser i en sociolingvistisk intervju. Bland andra Schilling-Estes (2002, 
2008) har diskuterat stil och Labovs vernacular2 som ”bästa” typen av data, 
och som hon påpekar innehåller alla stilar någon slags performativitet. Det 
måste också framhållas att Eskilstunainspelningarna är mer informella 
jämfört med hur den sociolingvistiska intervjun brukar beskrivas. Wolfson 
(1976) hävdar exempelvis att berättelser som framkallats i en intervjusitua-
tion saknar belägg på historiskt presens, och Eriksson (1997) att de spelas 
in på plats vald av undersökaren. Ingen av dessa beskrivningar stämmer på 
våra inspelningar. Stilen är informellt, vardagligt talspråk och vi har kallat 
dem ”samtalsliknande intervjuer”, men de flesta inspelningarna har mer 
prägel av samtal än intervju. Samma typ av ämnen återkommer i flertalet 
intervjuer: skolgång, arbete, bostad, familj, intressen och staden Eskilstuna. 
Det är allmänna ämnen med klar personlig anknytning. 

2 ung. ’vardagsspråk’, det informella språk man talar spontant i vardagliga situa-
tioner som i samtal med familjemedlemmar och nära vänner (Sundgren 
2008:349).



132

Det finns åtta kvinnor och åtta män som jag kategoriserar som äldre 
i trendundersökningen 1996, dvs. de som var 65 år eller äldre när jag 
spelade in dem (födda 1904–1930). Eventuellt kan jag lägga till äldre infor-
manter från panelundersökningen, där jag har fyra män och fyra kvinnor 
födda 1913–1931. Den äldsta mannen var född 1905, och den äldsta kvin-
nan var född 1904. I stort sett hela inspelningarna med dem består av en 
rad berättelser om olika händelser under livet. Båda hör dåligt, men det 
går bra att föra ett samtal med dem ändå. 

Kvinnan spelades in i maj 1996 i sin lägenhet på ett äldreboende, och 
hon skulle fylla 92 i juli. Kristina, som jag kallar henne här, satt i rullstol, 
men hon var vital och pratade och berättade mycket. Inspelningen är på 
45 minuter. När hon inte hör säger hon oftast ”förlåt”, och jag upprepar 
eller uttrycker mig på lite annat sätt. Det är lätt att hitta exempel i samta-
len med de äldre som blir en motbild till det exempel som jag inlednings-
vis nämnde från Norrby & Håkansson 2010; jag ger här ett par exempel 
på hur mycket hon har att berätta och bidra med till samtalet så fort hon 
uppfattar vad jag säger. Transkriptionen är gjord med delvis talspråksan-
passad ortografi. Följande tecken kan behöva förklaras:

E  Eva (intervjuare)
K  Kristina (informant)
(0.8) pauslängd i sekunder
(.)  ”mikropaus”, dvs. en mycket kort paus, ca en tiondels  
   sekund
[   ]  överlappande tal
=  yttrandet fortsätter på en senare rad (som markeras med 

ett till = vid den nya radens början)
-  avbrott
_  understrykning (av vokalen i stavelsen): satsbetoning
VERSALER emfatisk betoning
:  förlängt ljud
vv  dubbel vokal: tvåstavigt uttal
hh  hörbar utandning
.hh hörbar inandning
.ord punkt före ord: tal under inandning
*ord* ord mellan asterisker: framställs med förställd röst
ohrdh upphöjt h i ord: tal under skratt
(   ) tom parentes: ohörbart avsnitt med tal
(ord) ord inom parentes: osäker tolkning
((   )) kommentar eller tolkning av ljud
...  utelämnat parti

Siffrorna inom parentes efter rubriken anger var under inspelningens 45 
minuter som exemplet börjar och slutar. 
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FÖRLÅT 1
(3:26–4:20)
E: men de kanske inte fanns så många för dej å prata mä
 (0.5) 
K: förlåt
E: de fanns inte (.) andra (.) 
K: nej
E: att prata mä för dej heller
K:                             [nej nej] nej (.) juss (0.1) de gjorde de inte
E: ja personalen förstås
K: ja personalen (.) så då kom dom in till mej å (1.1) å ja glömmer 

aldri julafton då va ja ju där å (0.2) å då kom dom in å så sa dom 
nu Kristina nu måste du komma mä ut för att vi ska klä d- julgran 
som står utanför min dörr där (1.0) så där va ja mä på julafton där 
å klädde julgran å (0.2) sen fick ja äta: (0.3) en sen (0.4) vi åt lite 
sent på kvällen då (.) å då ville dom ha mej mä vä borde så de vart 
ju sent innan ja kom (.) i säng

E: de va ju trevlit
K: men de va trevlit väldit trevlit va dä 
E: ja
K:  [å] likaså nyårsafton då kom ja inte i shähngh förrän klockan va 

mellan ett å halvtvå .hh
E: OJ
K: javisst
E: [((skratt))] .hh
K: å då va fyrverkeri å så där å man såg de ifrå fönstrena där (0.9) så 

de va ju väldit trevlit å trivsamt va de (0.3) .mm

FÖRLÅT 2
(15:34–16:02)
E: men när ä sönerna födda
 (0.4)
K: förlåt
E: när ä barnen födda
 (1.2)
K: Karl ä född tretti (0.2) åttonde april nittonhundratretti .hh å Bo ä 

född nittonhunratrettiett (0.3) nionde oktober .hh så där har vi de 
där halva året vetu från april (.) å till oktober så då blir de ett å= 

E:        [jaa]
K: =ett halvt år .hh så brukar Karl min äldsta son som har bilimporten 

här i stan brukar han säja .hh glöm inte en dag också mamma 
säjer han ((skratt)) (.) för de ä ett= 

E:  [((skratt))]
K:  =å ett halvt år å en dag
E: OJdå
K: mm mm
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Även exemplet ETT ÖRE inleds med att Kristina inte uppfattar en fråga och 
jag upprepar den i lite annan form. Kristina arbetade fem år i pressbyrå-
kiosken vid stationen, innan hon gifte sig. Hon trivdes väldigt bra med att 
arbeta där och träffa många människor och hon berättar en historia om en 
man som blev så upprörd när han skulle betala 11 öre för ett frimärke i 
stället för 10 att han slängde tillbaka det han köpt, men dagen därpå kom 
han tillbaka och bad om ursäkt, för han tyckte Kristina hade uppträtt så 
vänligt mot honom, och sedan kom han varje år med en stor chokladask 
under flera års tid. I detta samtalsutdrag som omfattar mer än fyra minuter 
numrerar jag raderna för att det ska bli lättare för läsaren att orientera sig.

ETT ÖRE
(18:26–22:36)

E: var tr1. äffade du (.) du din man
  (1.1)2. 
E: var tr3. äffades ni
  (1.0)4. 
K: ja: vi träffades (0.7) för j5. a var jag som ung så va jag anställd på
 pressbyråns t6. idningskiosk (0.4) på station i eskistuna
E: JAså7. 
K: jaa (1.0) å: då kom han å köpte t8. idning (0.6) 
E: ((litet skratt))9. 
K: å så sa de väl kl10. ick förstås
E: ((skratt))11. 
K: ((skratt))12. 
E: va br13. a
  (0.8)14. 
K: så att d15. är träffas vi (0.6) mm
  (0.4)16. 
E: arbetade du m17. ånga år där i pressbyrån
  (1.6)18. 
K: v19. ar nånstans menar du
E: pr20. essbyrån i: (0.5) vid station
K:   [jaa] (0.6) ja v21. a där ti ja gifte mej (.)
  nittonhundratr22. etti (0.8) å ja kom dit väl dr- tjugesex (1.0)
  tjusj23. u nej tjugufem va de väl (1.6) så att ja va (.) bra många
  24. år där (.) först va de en liten kiosk inti tunneln (0.8) du vet 
  den här t25. unneln som (.) ja=
E:  [ja de v26. et ja]
K: =j27. ust ja där låg de en kiosk .hh en sån där liten sak= 
E:  [ja]28. 
K: =spetsi 29. upptill å sen .hh (0.4) förstår du en sån där=
E:  [ja]30. 
K: =ja (0.4) å d31. är va vi men sen byggdes huset om station (0.5) å
  då blev de en kiosk 32. invändit 
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  (1.0)33. 
E: jaHA34. 
K:  [mm] å sen kom vi 35. in där å de va ju väldit fint (0.5) .ja (0.7) så
  d36. är sålde ja (0.2) tidningar ti både (0.2) kreti å pleti (0.6) .mm
E: ((skratt))37. 
K: men de va my- de va mycke r38. olit (.) mycke rolit va dä
E: då träffa du många m39. änskor
K: ja de j- gjorde ja jaa40. 
  (2.0)41. 
K: m- ja har ett särskilt m42. inne av (0.7) de va en (0.4) en herre
  som kom å köpte ett (0.3) v43. ykort (0.8) å så ett frimärke (1.4) å
  ko- v44. ykortet kosta femton öre kommer j- ja kommer så väl
  ihåg dä .hh å fr45. imärket kosta tie öre (0.6) men vi fick lov å
  lägga till 46. ett öre på frimärket (0.2) så de blev elva öre (0.7) så
  de där blev tjugusex 47. öre (0.3) så lämna han en krona (0.3)
  å så gav ja honom teb48. aka då (0.4) ja tog betalt tjugusex öre
  .hh så t49. itta han på pengarna .hh å så säjer han så här (0.6) nej
  ja har fått för l50. ite sa han (0.4) väldi barsk ton (0.9) men arti
  som man får lov å v51. ara bakom en disk (0.7) så sa ja neej så
  förkl52. ara för honom (1.4) *jaha då får de vara då* sa han (0.3)
  å så sl53. ängde han (0.2) i väg de där kuväret så de föll ända bort
  över .hh hela k54. iosken ända under skrivbordet (1.7) men äh ja 
  g55. av honom (.) natutvis (.) tibaka sin krona (2.0) å: så gick han
  (1.2) sen 56. andra dan när ja börja (.) på eftermiddan klockan två
  (0.5) va mitt p57. ass då .hh då säjer min kamrat i kiosken
  *hörrud58. u* sa hon (1.0) de har vart en herre här .hh (0.6) en (.)
  de en l59. iten herre han hade pipskägg å de va ju inte modernt
  precis på d60. en tiden (0.5) så de va nånting=
E:  [((svagt skratt))]61. 
K: =som man gav öh m62. ärke till (0.3) .hm (0.3) å han fråga efter
  (0.2) han fr63. åga efter (.) den andra damen som va i kiosken
  .hh då s64. a ja att du skulle komma vi den å den tiden i dag (0.2)
  .hm (0.3) *jah65. a* sa ja å så berätta ja för min kamrat hur han
  bar sig 66. åt (0.6) .hh men du vet sa ja man får ju vara arti i alla
  f67. all (1.0) sen rätt som de va på eftermiddan så kom han (1.3)
  å så s68. äjer han så här (0.4) jaa (0.4) ja vill (.) ja s- kommer sa han
  (0.6) å vill 69. överlämna den här kartong- de här  lilla (.) den här
  lilla (.) kart70. ongen sa han .hh då va de en stor chokladkartong
  (0.4) v71. äldit vacker kartong .hh mä all möjli choklad i (0.7) å
  m- mä d72. en ber ja om ursäkt för ja ba- b- betedde mej så
  t73. ölpaktit åt (0.6) men ni va ju väldit fin emot mej för man
  m74. ärkte inte på er sa hon (.) sa han att ja vart (0.6) ja vart ju
  förn75. ärmad för ja visste ju att ja hade rätt 
  (0.3)76. 
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E: ja77. 
  (1.0)78. 
K:  å: (0.2) men ja t79. ackade honom fö vänliheten å så där å tog
  em80. ot den där kartongen (0.7) å sen om du mej vill tro eller
  inte .hh så v81. arje år kom denna man tebaka (0.6) han va han
  va arkit82. ekt .hh han kom tebaka te eskistuna .hh varje år så
  kom han te k83. iosken (0.6) å gav mej en kartong (1.0) mä
  chokl84. ad
  (0.6)85. 
E: de va ju 86. otrolit
K: ja de va 87. otrolit (0.4) så när ja sen slutade (.) då hade ja sju
  tomma såna där vackra kart88. onger
  (0.9)89. 
E: n90. äe
  (0.4)91. 
K: ja (.) å ja g92. ömde dom för dom va så vackra å de va ju ovanlit
  på den tiden93. 
  (0.4)94. 
E: j95. aa
K:  [.m]96. 

Kristina berättar med inlevelse och det är fascinerande att lyssna på henne. 
Det är intressant att se i vad mån det går att applicera Labovs modell över 
den muntliga berättelsens struktur på Kristinas berättelse. Hon börjar själva 
berättelsen på rad 42–47 med ett abstrakt, en introduktion till berättelsen, 
genom att säga att hon har ett särskilt minne av att det var en herre som 
kom och köpte ett vykort och ett frimärke och vad vykortet och frimärket 
kostade; på rad 44–45 säger hon att hon så väl kommer ihåg det. De första 
raderna ger också en orientering, en bakgrund, till den första händelsen. 
Men redan med svaret på min fråga var hon träffade sin man kan sägas att 
orienteringen börjar, eftersom hon där börjar prata om pressbyrån, där 
berättelsen utspelar sig. Skildringen av hur hon träffade sin man är i sig en 
liten berättelse (rad 5–15) som avslutas med ”så att där träffas vi (0.6) mm” 
(rad 15). Därefter frågar jag om hon arbetade många år i pressbyrån, och så 
får vi veta mer om tiden och platsen och vad hon tyckte om sitt arbete. När 
Kristina beskriver platsen där pressbyrån låg och hur den såg ut använder 
hon yttrandepartiklarna ”vet du” och ”förstår du” som vänder sig till motta-
garen och kan tolkas som vädjan om gemensam kunskap eller förståelse 
(jfr Lindström 2008:87). På rad 40 bekräftar hon att hon fick träffa många 
människor och efter två sekunders paus börjar hon berätta. 

Kristina återger händelseförloppet, handlingen, med bara ett par stöd-
signaler från lyssnaren. Handlingen omfattar rad 47–84  och innehåller flera 
höjdpunkter. Den första höjdpunkten är när han blir arg och kastar i väg 
kuvertet (rad 52–54), den andra när han kommer tillbaka med en stor chok-
ladkartong (rad 67–71) och den tredje att han kom tillbaka med en kartong 
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varje år (rad 82–84). Hon förstärker förväntan inför den tredje höjdpunkten 
genom att använda frasen (rad 80–81) ”om du mej vill tro eller inte”. 

Evalueringen följer direkt efter handlingen. Efter 0,6 sekunders paus 
ger jag omdömet (rad 86) ”de va ju otrolit” och hon instämmer (rad 87) ”ja 
de va otrolit”. Det finns dock evalueringar av olika slag under berättelsens 
gång. Kristina visar på olika sätt att berättelsen är värd att framföras, till 
exempel genom dramatiserande drag som direkt anföring, repetitioner 
och röstförändring. Hon ger också målande beskrivningar av hur mannen 
ser ut, beter sig och pratar och hur stor och vacker chokladkartongen är. 
Hon ger dessutom kommentarer till hur det hon berättar ska tolkas, till 
exempel att man lade märke till honom eftersom han hade pipskägg och 
det inte var modernt på den tiden. Ett annat exempel är (rad 50–51) ”men 
arti som man får lov å vara bakom en disk” och att hon ”natutvis” (rad 55) 
gav tillbaka hans krona.

Direkt efter evalueringen börjar på rad 87 en koda, en avslutning, som 
visar att berättelsen är över: ”så när ja sen slutade (.) då hade ja sju tomma 
såna där vackra kartonger”, och efter mitt ”näe” fortsätter hon med att 
hon gömde dem eftersom de var så vackra och det var ovanligt på den 
tiden, vilket jag bekräftar med ”jaa” och hon nästan samtidigt med ett 
kort m på inandning. Vad gäller upplösningen eller resultatet är ett konkret 
resultat av alltihop just att hon hade sju tomma vackra kartonger kvar, 
men eftersom det som hände var så speciellt betonar hon också att hon 
har ett särskilt minne som hon väl kommer ihåg. Man kan se flera delre-
sultat i berättelsen. Mannen kom tillbaka och bad om ursäkt och gav henne 
en chokladkartong, men det var ju inte slut med det, utan han kom tillbaka 
med en chokladkartong varje år under flera års tid. 

Knappt en minut efter berättelsens avslutning kommenterar jag igen 
berättelsen och visar därmed hur starkt intryck den har gjort på mig. 
Kristina bekräftar händelseförloppet och avslutar med att säga att det är 
en episod som hon aldrig glömmer.
 
FLER EVALUERINGAR AV ETT ÖRE
(23:27–23:57)
E: men hur kunde han (2.6) att han kunde bli så arg för ett öre då 

(1.4) att ha- han som gav dej chokladask varje år (0.5) va konstit=
K:        [javisst]
E: =att han blev så arg för bara ett öre först
K:     [ja] visst ja (.) just (0.7) han 

tyckte de va så förarglit (1.4) mm
 (1.5)
E: å varje år kom han mä en chokladask
K:       [mm]
 (1.0)
K: mm



138

E: ((skratt))
 (0.5)
K: visst de gjorde han
 (0.6)
K: å de där va en episod t- ja som ja aldri glömmer

Det går bra att utgå från Labovs modell för berättelsers struktur, i alla fall 
på en längre berättelse av detta slag, även om det kan vara svårt att avgränsa 
mellan de olika kategorierna och kategorierna också kan gå i varandra.  
I ETT ÖRE finns alla element med. Kristina är bra på att berätta och man 
kan i hennes berättelser se att hon vet hur en berättelse ska byggas för att 
skapa intresse och spänning. Liksom Nordberg (1998) har beskrivit kan 
man också lägga märke till hur poetiskt talspråk kan vara. Allitteration, 
assonans och olika typer av upprepning och variation, som anaforer, steg-
ring och tretalssekvenser, är vanliga drag i Kristinas berättarstil. Ofta 
förekommer en kombination av flera drag; se till exempel rad 69–71, där 
chokladkartongen beskrivs på tre sätt, där tretalssekvensen också innebär 
en stegring: den här lilla kartongen – en stor kartong – väldigt vacker kartong mä 
all möjli choklad i. 

I en berättelse anges ofta namn och tidpunkter som en orientering 
till var och när något händer – jfr orienteringen, och man kan också lägga 
in andra detaljer som en ram till berättelsen, sådant som inte spelar någon 
större roll för själva händelseförloppet. Sådana upplysningar ger färg åt 
berättelsen och kan också skapa en känsla av närvaro (jfr Norrick 2000:202). 
Ett bra exempel på en sådan detalj är tidsangivelsen ”på eftermiddan 
klockan två” (rad 56). Berättelsen känns autentisk också genom anförings-
tekniken där direkt tal markeras med anföringssats som kan skjutas in 
både initialt, medialt och finalt i förhållande till själva anföringen (jfr 
Nordberg 1998:177) – till exempel ”å så säjer han så här (0.4) jaa (0.4) ja vill 
(.) ja s- kommer sa han (0.6) å vill överlämna den här lilla (.) kartongen 
sa han” (rad 68–70). Man kan lägga märke till att historiskt presens används 
i den inledande anföringssatsen; det finns fler exempel på det i ETT ÖRE. 
Ibland markeras också anföringen med dramatisering i form av förställd 
röst.

Kristina säger vid flera tillfällen under inspelningens gång att det blir 
minnen av allting och att man har sina minnen att falla tillbaka på. Jag 
visar stort intresse för vad hon berättar och är bra på att bekräfta. Samta-
let konstrueras gemensamt av alla involverade parter, i detta fall av Kristina 
och mig. Det är viktigt att utgå från ett interaktionellt perspektiv och inte 
se berättelser i samtal som färdiga produkter som levereras oberoende av 
samtalskontexten och den som lyssnar. Visserligen bekräftar jag som 
samtalspartner det mesta Kristina säger, men jag uppmuntrar inte allt 
hon tar upp. Vid ett par tillfällen nämner Kristina att hon befinner sig vid 
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livets slutstation, och det är uppenbart att jag inte vill prata om det ämnet. 
Jag demonstrerar med ett exempel min ovilja mot att fortsätta med det 
temat.

LIVETS SLUTSTATION
(32:30–32:59)
K: .ja dä blir minnen av allting (1.3) oj oj oj när man ser tebaka (de 

ver) ju (2.1) de ä oändlit mycke man kommer ihåg (1.4) nittitvå 
år (0.2) snart (1.0) då har man då har man gjort sitt dä här ä ett 
slutstationen för mej 

 (0.6)
E: va tycker du att du kommer bäst ihåg när du va barn eller när du 

va ung eller när du va 
 (1.0)
K: jaa (1.0) de ä klart att när man va ung ja kommer ihåg (0.6) ja 

kommer ihåg allting från när man va ung
E: jaa
K: .ja

Kristinas samtalstur får här inget gensvar, utan med hög röst byter jag 
ämne och ställer en fråga som hon svarar på. 

Mot slutet av hela inspelningen talar Kristina igen om livets slutstation. 
Först ger hon en sammanfattande beskrivning av allt hon har upplevt 
under livet och säger bland annat att det är en lång tid att se tillbaka på 
och att det är mycket som ”ja har uppleva som ä sorglit”, men ”de ä mycke 
som ja har fått glatt mej åt också”. Hon lägger till att ”man får ta vara på 
dom stunderna utav glädje som man har”. Efter det konstaterar hon ”å nu 
är ja här å de ä ju slutstation för mig”; hon fortsätter efter en liten paus, 
där jag inte gett någon stödsignal, med att säga att hon tycker att hon har 
det trevligt omkring sig och att personalen är bra.

Avslutning
När jag studerar äldres berättande är mitt syfte inte bara att beskriva berät-
telsernas form och funktion, utan jag vill bidra till en diskurs om äldre och 
äldres språk som inte utgår från ett bristperspektiv. Hur konstruerar de 
äldre sina berättelser och vilken bild ger de av sig själva och sina liv?

I den här artikeln har jag gett en inledande diskussion till forskning 
om äldres berättande. Med några nedslag i en inspelning med en kvinna 
på snart 92 år hoppas jag ha kunnat visa att det är givande både att delta 
i och att analysera samtal med äldre. Det är fascinerande att ta del av äldres 
berättelser och erfarenheter; inspelningarna i Eskilstuna utgör ett rikt 
material där de äldre i hög grad bidrar till innehållsrika samtal.
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Andraspråkstalares kommunikation  
i arbetslivet

Marie Nelson

En arbetstagare som är van vid att utarbeta fungerande strategier, som 
uppvisar ett flexibelt tänkande, som är lyhörd och reflekterande och 
samtidigt har förmåga att framföra ett oönskat budskap utan att mottaga-
ren tar illa upp, låter inte det som en person arbetsgivare borde stå i kö 
för att få anställa? De nämnda kvaliteterna är sådana som den som kommu-
nicerar på ett annat språk än förstaspråket har visat sig besitta. Av min 
forskning kring andraspråkstalares kommunikation i arbetslivet framgår 
att det finns all anledning att tala om yrkesmässig framgång tack vare, och 
inte trots att, en arbetstagare kommunicerar på ett annat språk än första-
språket. Forskningen visar också att flerspråkighet många gånger utgör 
en outnyttjad resurs i arbetslivet. 

Med jämna mellanrum nås vi av rapporter som beskriver hur personer 
som är födda utanför Sveriges gränser har svårare än förstaspråkstalare 
att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.1 Den som hamnar utanför 
arbetsmarknaden hamnar lätt utanför även i andra sammanhang. För 
människor som är födda utanför Sveriges gränser är ett arbete en stor hjälp 
på vägen mot integration. Att arbeta handlar vanligtvis inte enbart om att 
tjäna pengar utan också om möjligheten att ingå i en social gemenskap, 
att göra något samhällsnyttigt samt att använda och utveckla den egna 
kompetensen och kreativiteten. Av såväl individrelaterade som samhälls-
ekonomiska skäl är det därför av stor vikt att de som flyttar in till Sverige 
fångas upp av arbetsmarknaden så snart som möjligt.

I följande text presenteras en studie, kallad företagsstudien, som ägt 
rum inom forskningsprojektet Den kommunikativa situationen för invandrare 
på svenska arbetsplatser (KINSA). Inom projektet, som finansierats av medel 
från Vetenskapsrådet, har projektledaren Britt-Louise Gunnarsson samt 
två doktorander, Helena Andersson och jag själv, varit verksamma. Två 
omfattande arbetsplatsstudier har ägt rum, dels den företagsstudie2 som 
 

1 Se till exempel Gunnar Augustsson (1996), Etniska relationer i arbetslivet. Teknik, 
arbetsorganisation och etnisk diskriminering i svensk bilindustri. Umeå, Sten Höglund 
(2002), ”Invandrarna och arbetsmarknaden”, i: Hansen, L. H. & Orban, P. (red.), 
Arbetslivet. Lund, s. 401–435 samt Åsa Sohlman (2009), Arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. TCO-rapport 2009.3. 

2 Studien finns presenterad i sin helhet i Marie Nelson (2010), Andraspråkstalare i 
arbete. En språkvetenskaplig studie av kommunikation vid ett svenskt storföretag. Upp-
sala.
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presenteras i denna artikel, dels Anderssons studie av andraspråkstalares 
kommunikation vid ett större svenskt sjukhus.3 Vid båda arbetsplatserna 
har fältarbete bedrivits och ett omfattande empiriskt material samlats in. 
Forskningsprojektets övergripande syfte är att finna kommunikativa fakto-
rer som tycks ha en positiv inverkan på andraspråkstalares integration på 
arbetsplatsen och i den nära arbetsgruppen. En för projektet övergripande 
hypotes är att andraspråkstalares relativa framgång påverkas av det 
kommunikativa samspelet mellan olika aktörer på arbetsplatsen och att 
samspelet i sin tur styrs av det omgivande sociokulturella klimatet.4

I utbildningssammanhang och vid anställningsförfaranden har man 
genom tiderna ofta fokuserat på rent formell, eller strukturell, språklig 
kompetens, alltså grammatiska, lexikala och fonologiska färdig heter, 
medan den funktionella och strategiska kompetensen ägnats betydligt 
mindre uppmärksamhet. För att människor ska kunna kommunicera med 
varandra på ett framgångsrikt, produktivt, effektivt och relationsstärkande 
sätt krävs inte minst funktionella och strategiska kompetenser. Företags-
studien är, i likhet med hela KINSA-projektet, funktionellt inriktad. Den 
undersöker och beskriver hur samförstånd och ömsesidig förståelse skapas 
och uppnås genom och i interaktion mellan människor. En målsättning 
med arbetet har varit att lyfta fram det som fungerar bra, det som kan 
tänkas ha bidragit till att deltagarna i företagsstudien har lyckats nå det 
som många andra strävar efter: en fast anställning på en svensk arbetsplats 
och en till synes väl fungerande och stimulerande kommunikativ arbets-
vardag. Förhoppningen är att de resultat som presenteras inom företags-
studien ska ge värdefulla insikter om hur man inom arbetslivet kan och 
bör dra nytta av den resurs som personer med annan språklig och kulturell 
bakgrund utgör och hur man inom utbildningsväsendet kan förbereda 
såväl första- som andraspråkstalare inför mötet med dagens arbetsliv. 

Teoretiska utgångspunkter, metod och material
Företagsstudiens analyser rör sig inom diskursens och diskursanalysens 
område. Tal och skrift studeras ur ett funktionellt perspektiv, där diskursen 
ses som språk i användning vid interaktion mellan människor. Det som ses 
som språk, och som studeras, är såväl naturligt förekommande tal som 
naturligt förekommande skrift. En funktionell definition av diskurs bygger 
på antagandet att det finns ett förhållande mellan språk och kontext5 samt 
att diskurs är ett socialt och kulturellt organiserat sätt att kommunicera. 
 

3 Studien finns presenterad i sin helhet i Helena Andersson (2009), Interkulturell 
kommunikation på ett svenskt sjukhus. Fallstudier av andraspråkstalare i arbetslivet. 
Uppsala.

4 Britt-Louise Gunnarsson (2002), Den kommunikativa situationen för invandrare 
på svenska arbetsplatser. Ansökan till Vetenskapsrådet i maj 2001. (KINSA-pro-
jektet. Arbetsrapport 1.) Stockholm.

5 Jämför Deborah Schiffrin (1994), Approaches to discourse. Oxford, s. 34ff.
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En primär tanke, hämtad från den socialkonstruktivistiska teoribild-
ningen6, är att verkligheten utgörs av sociala konstruktioner där männis-
kor, med sina varierande kunskaper och erfarenheter, blir aktiva skapare 
av mening och strukturer. Interaktionen i företagsstudien äger rum mellan 
personer med olika språklig och kulturell bakgrund, vilket har antagits 
kunna påverka skapandet av situerad mening. De socialkonstruktivistiska 
tankegångarna är viktiga för de diskursrelaterade samt sociolingvistiska 
teorier som aktualiseras i studien. Den interaktionella sociolingvistiken 
och även kommunikations etnografin har inspirerat den teoretiska ansat-
sen och aktuella metodval. Teori och metod ligger nära varandra i företags-
studien och det händer att de båda flätas in i varandra.

Studiens material har samlats in med hjälp av två metoder som ofta 
används i etnografisk forskning: intervju och deltagande observation. De 
andraspråkstalare som deltar i studien har alla kommit till Sverige i vuxen 
ålder från länder utanför Norden och från språkområden utanför det german-
ska. Samtliga deltagare har nått en fast anställning och tycks trivas bra på 
den aktuella arbetsplatsen. Totalt har arton inledande intervjuer genomförts 
och samtliga har spelats in på band. Fem av de arton intervjupersonerna 
valdes sedan ut för fallstudier med deltagande observation. Under observa-
tionerna fördes detaljerade fältanteckningar och såväl audio- som videoin-
spelningar ägde rum. I den utsträckning rådande kamerabestämmelser tillät 
fotograferades också olika miljöer och skeenden. Även olika texter som 
lästes och producerades av andraspråkstalarna under själva observationsti-
den samlades in. De fem personer som blivit observerade och inspelade 
presenteras i tabell 1. Tabellen innehåller uppgifter om deltagarnas kodnamn, 
kön, position inom företaget (tjänsteperson eller industriarbetare), första-
språk, antalet år de vistats i Sverige vid observationernas genomförande, 
ålder, utbildningsnivå i födelselandet (F anger fullständig utbildning, Y står 
för yrkesskola och U för högskola och universitet) samt antalet år de arbetat 
vid företaget.

Tabell 1. Fallstudier och deltagare i företagsstudien 

Fall Kodnamn, kön Position Förstaspråk I Sv. Ålder Utb. År i ft.

F1 Carolina, kvinna Tj.person Spanska 4 år 27 år U F 2 år

F2 Anna, kvinna Ind.arb. Polska 16 år 42 år Y F 3 år

F3 Igor, man Tj.person Slovenska 13 år 58 år U F 13 år

F4 Naren, man Tj.person Konkani/eng. 8 år 37 år U F 8 år

F5 Goran, man Ind.arb. Serbokroatiska 11 år 42 år U 1år 7 år

6 Se Peter L. Berger & Thomas Luckmann (1966): The social construction of reality: A 
treatise in the sociology of knowledge. London, s. 15. 
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Utifrån företagsstudiens övergripande syfte, att finna kommunikativa 
faktorer som tycks ha en positiv inverkan på andraspråkstalares integration 
på arbetsplatsen och i den nära arbetsgruppen, har två delsyften formule-
rats. Det ena är att kartlägga fem fast anställda andraspråkstalares kommu-
nikation under en vanlig arbetsdag på ett svenskt storföretag. Det andra 
är att analysera andraspråkstalarnas medverkan i kommunikativa aktivi-
teter av såväl professionell som social karaktär. I analyserna av de kommu-
nikativa aktiviteterna ligger fokus på det interaktionella samspelet mellan 
företagsstudiens fem deltagare och deras kolleger, sett till vad de själva, 
och till viss del även kollegerna, gör för att skapa ömsesidig förståelse och 
goda relationer på arbetsplatsen. Utifrån syftesformuleringen blir fem större 
frågeställningar relevanta. Den första gäller de fem deltagarnas kommu-
nikativa nätverk och hur dessa ser ut, vilka personer de kommunicerar 
med under en vanlig arbetsdag, vilka språk de använder, vilka kommuni-
kationskanaler de väljer att använda eller förväntas använda samt hur 
förhållandet mellan tal och skrift ser ut. I samband med det ställs också 
frågor om och eventuellt hur yrkesposition, kön samt språklig och kultu-
rell bakgrund påverkar det kommunikativa nätverket och beteendet. 

Den andra frågeställningen gäller vilka kommunikativa aktiviteter 
deltagarna medverkar i under arbetsdagen och om dessa aktiviteter skiljer 
sig åt beroende på yrkesposition, kön eller annan variabel. Därigenom 
aktualiseras frågor kring hur deltagarna hanterar dels den mer uppgifts-
orienterade (transaktionella) kommunikation som förekommer i samband 
med olika aktiviteter, dels den mer sociala och relationsskapande (relatio-
nella) kommunikationen. En tredje grundläggande frågeställning rör den 
i arbetslivet så betydelsefulla interaktion som bidrar till att skapa goda 
relationer. Frågan är vad deltagarna i företagsstudien gör för att skapa och 
bibehålla goda relationer, kollegialitet och laganda på arbetsplatsen. För det 
fjärde ställs frågor om det interaktionella samspelet mellan deltagarna och 
deras kolleger. Vad gör deltagarna för att skapa samförstånd och ömsesidig 
förståelse och vad gör kollegerna? 

Slutligen och för det femte kan konstateras att det i varje deltagares 
kommunikation finns återkommande mönster och karakteristiska egen-
skaper, vilka skapar ett slags profil. Här ställs frågor om hur den kommu-
nikativa profilen ser ut för varje deltagare och om något i dessa profiler 
kan antas påverka studiens huvudsyfte; möjligheten till positiv integration 
på arbetsplatsen och i den omgivande arbetsgruppen. I följande avsnitt 
behandlas de fyra första frågeställningarna under varsin egen rubrik. Den 
femte och sista fråge ställningen, som rör kommunikativa profiler, behand-
las i artikelns avslutande sammanfattning. 

Kartläggning av vardaglig arbetsplatskommunikation
I samband med kartläggningsarbetet har konstaterats att de fem deltagar-
nas kommunikation, såväl den muntliga som den skriftliga, ser relativt 
olika ut och skiljer sig åt på vissa sätt som direkt kan kopplas till den yttre 
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kontexten: till aktuell yrkesposition och de arbetsuppgifter som utförs. 
Positionen inom företaget tycks vara den sociolingvistiska variabel som i 
störst utsträckning påverkar den dagliga kommunikationen. Deltagarna 
ställs alltså inför olika kommunikativa uppgifter och har också olika åsik-
ter om vari de största utmaningarna ligger, det kan vara i tal eller i skrift, 
i mer professionella eller mer sociala sammanhang eller i det svenska eller 
det engelska språket. Vari utmaningen än ligger tycks de fem deltagarna 
ha hittat vägar för att skapa fungerande kommunikation på arbetsplatsen. 

En avgörande skillnad mellan de båda yrkesgrupperna är att de tre 
tjänstepersonerna förväntas kunna kommunicera obehindrat på engelska, 
i såväl tal som skrift. Industriarbetarna Anna och Goran saknar djupare 
kunskaper i det engelska språket och båda förklarar under intervjun att 
det inte är det svenska språket som påverkar deras möjligheter att avancera 
inom företaget, utan det engelska. Det är lätt att tro att kunskaper i det 
svenska språket är viktigare ju mer kvalificerade arbetsuppgifter man har. 
I den aktuella studien pekar dock tendensen i motsatt riktning. Tjänste-
personerna kan sköta sina arbetsuppgifter och ta del av viktig information 
även om de varken förstår, talar eller skriver svenska. Så länge de behärs-
kar det engelska språket fungerar yrkesutövandet och den dagliga kommu-
nikationen ändå. 

Tjänstepersonen Naren förklarar under den inledande intervjun att 
han med ytterst få undantag skriver på engelska när han producerar text. 
Han uppskattar att han i skrift använder engelska till ”nästan 99 procent”. 
De senaste åren har han dock börjat skriva korta meddelanden på svenska 
i Lotus Notes men förklarar att han föredrar att skriva på engelska. Som 
framgår av exempel 1 tar Naren emot en hel del e-brev på svenska men 
besvarar dem konsekvent på engelska.  

Exempel 1. Audio F4.

1 Naren: så när ja ski- till exempel svarar den e-post
2  som ja fick på ehh svenska ja ska skriva 
3  tillbaka på engelska
4 Marie:  jaa okej
5 Naren:  å jag måste säga att ja har jättebra support
6  från kolleger å management å dom förstår såå
7  (.) då de är acceptable

Naren förklarar i rad 5–7 att han har sina kollegers fulla stöd i att besvara 
alla e-brev på engelska och att han då anser förfarandet vara helt i sin 
ordning. De ord och bokstäver i exemplet som är markerade med kursiv 
stil uttalas på engelska. Naren säger således inte ett svenskt ”e” utan ett 
engelskt i ”e-post” i rad 1. Support, i rad 5, uttalas dock på svenska. Utdra-
get ger förutom intressant information om Narens skriftliga kommunika-
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tion även tydliga exempel på hur han i muntlig interaktion blandar svenska 
och engelska såväl lexikalt som fonologiskt. 

För den som arbetar på industrigolvet ser det annorlunda ut. Den 
industriarbetare som inte talar och förstår svenska riskerar att halka efter 
såväl yrkesmässigt som socialt och får enligt min tolkning svårt att sköta 
sina arbetsuppgifter och integreras på arbetsplatsen.

Även vad gäller skriftlig produktion märks stora skillnader mellan 
yrkesgrupperna. Tjänstepersonerna läser och skriver sig igenom en bety-
dande del av arbetsdagen, relativt ofta på engelska, medan industriarbe-
tarna sällan skriver annat än enstaka ord eller bokstäver vid märkning av 
olika produkter. Industriarbetaren Goran förklarar att han skriver ytterst 
lite under en arbetsdag, vilket stämmer väl överens med mina egna iakt-
tagelser under observationerna. Han menar att man inte behöver skriva 
på hans arbetsplats och det gör honom till viss del frustrerad, vilket fram-
går av exempel 2.  

Exempel 2. Audio F5.

1 Goran:  de är att man man behöver inte skriva
2 Marie: nej
3 Goran: men de är också en nackdel
4 Marie:  jaa
5 Goran:  för att den som man lärde sej i skolan (.)
6  skriva rätt
7 Marie:  mmm
8 Goran:  så många år har de gått och man fick inte
9  skriva nånting då då har man tappat ganska 
10  mycke å sen småningom blev man lite osäkert 

Goran menar, vilket uttrycks i rad 9–10, att han tappat en del av det han 
tidigare lärt sig, vilket resulterat i en viss osäkerhet. På den nuvarande 
arbetsplatsen är stagnation, eller till och med tillbakagång, och osäkerhet 
vid skriftspråksanvändning inte något som direkt påverkar yrkesutövandet. 
Men att till viss del ha tappat sitt svenska skriftspråk, eller åtminstone ha 
en känsla av att ha gjort det, kan påverka möjligheterna och viljan att avan-
cera inom företaget eller att söka nya positioner på arbetsmarknaden. 

Anmärkningsvärt är att inte någon av de fem deltagarnas språkkun-
skaper, utöver färdigheter i engelska, tillvaratas vid företaget.

Kommunikativa aktiviteter
Med utgångspunkt i Levinsons aktivitetsteori7 kopplas huvuddelen av 
deltagarnas kommunikation till sju olika kommunikativa aktiviteter. Tre av 
dem: samtal vid schemalagda möten, samtal vid problemlösning med 
 
 
7 Stephen C. Levinson (1992), Activity types and language. Cambridge, s. 66–100.
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kollega/kolleger och uppgiftsorienterat läsande och skrivande ses som mer 
professionella, alltså mer verksamhets-, uppgifts- och resultatrelaterade, 
medan ytterligare tre: samtal under raster och pauser, varaktigt småprat 
under arbete och läsande och skrivande med ett socialt syfte identifieras 
som mer sociala. De sociala kommunikativa aktiviteterna fokuserar snarare 
på person än sak och orienterar sig primärt mot social samvaro och att 
skapa relationer. De professionella och sociala kommunikativa aktivite-
terna går i varandra och bör snarast ses som ett kontinuum. Utöver dessa 
aktiviteter uppmärksammas ytterligare en intressant företeelse, nämligen 
aktiviteter knutna till frivilliga uppdrag. Tjänstepersonen Carolina är 
ordförande i en förening för unga nyanställda vid företaget, Colleagues 
Club (CC). Industriarbetaren Anna är tillsammans med ytterligare tre 
kvinnliga kolleger i byggnaden engagerad i en icke-vinstdrivande kiosk-
verksamhet. Dessa frivilliga uppdrag återfinns enbart hos studiens kvinn-
liga deltagare. Den övergripande bild analyserna ger är att förekomsten 
av olika aktiviteter varierar och att variationen många gånger kan kopplas 
till deltagarnas position, personlighet och kön.

I samband med en kommunikativ aktivitet äger olika kommunikativa 
handlingar rum. Man kan skilja mellan handlingar som är transaktionella, 
alltså affärsmässiga eller uppgifts- och resultatorienterade, och handlingar 
som är relationella, alltså inriktade på att skapa och upprätthålla mänskliga 
relationer. Något som betonas i företagsstudien är att såväl transaktionella 
som relationella handlingar kan förekomma i alla typer av aktiviteter. Det 
innebär att deltagarna mycket väl kan avlägga rapport under lunchrasten 
eller skämta under ett pågående schemalagt möte. Figur 1 visar förhål-
landet mellan olika kommunikativa aktiviteter och kommunikativa hand-
lingar.

Figur 1. Kommunikativa aktiviteter och kommunikativa handlingar vid yrkesutövande 
(Nelson 2010).
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Under ett avdelningsmöte som jag observerat och videofilmat hos industri-
arbetaren Goran yttras många skämtsamma kommentarer, vilket visar att 
relationella inslag kan förekomma även under en professionell aktivitet. 
Omvänt händer det att Goran och hans kolleger under lunch- och kaffe-
rasterna samtalar för att försöka lösa problem som rör själva yrkesutövan-
det. Till mer professionella aktiviteter räknas till exempel schemalagda 
möten, medan en kafferast utgör exempel på en social aktivitet. För att 
markera att olika aktiviteter kan ses som mer eller mindre professionella 
respektive sociala förbinds de båda översta rutorna i figur 1 med en dubbel-
riktad pil. Av figuren framgår också, som tidigare nämnts, att såväl trans-
aktionella som relationella handlingar kan förekomma i alla typer av 
aktiviteter. Rutorna säger inte något om den faktiska omfattningen av 
respektive handling, men en kraftigare linje mellan två rutor markerar 
den förväntade handlingen inom en viss aktivitet. En transaktionell hand-
ling kan till exempel vara att avlägga rapport, medan en social handling 
kan vara att skämta. Det finns alltså en viss förväntan på transaktionella 
handlingar i samband med professionella aktiviteter och relationella hand-
lingar i samband med sociala aktiviteter. Vid analys av företagsmaterialet 
har det visat sig att relationella handlingar under en professionell aktivitet 
kan vålla svårigheter för deltagarna i företagsstudien. I samband med ett 
professionellt möte, som Carolina kallat till och sedan leder, uppkommer 
en sådan situation. Sju representanter från olika avdelningar är närvarande 
för att diskutera ett visst datasystem. Mötet äger rum före sommaren och 
Carolina har i exempel 3 just frågat mötesdeltagarna hur mycket tid de 
uppskattar att de kan lägga ner på det aktuella projektet under hösten. 
Hon håller alltså som bäst på att planera för den kommande projektverk-
samheten när en kollega, i rad 6–8, skiftar från en transaktionell till en 
relationell kommunikativ handling.

Exempel 3. Video F1. 

1 Carolina: men ja vet ja planera å se till om de över-
2 huvudtaget att de går å köra projektet för vi
3 kan inte heller köra i olika takt ((höjer och
4 sänker händerna i otakt)) (.) så mycket så ja
5 får fundera å presentera nåt [i styrgruppen
6 Lasse:  [å i slutet (.)
7  slutet av augusti då är de lämpligt me sån här
8  räkkryssning (.) å [avslutning på de här 
9 Martin:  [pfff aja ((fnyser till 
10  och börjar plocka ihop sina saker))
11 Carolina:  ((skrattar till)) *va sa du (.) ja förstår 
12  inte va du säger* ((viftar med händerna)) ähhh
13 Martin: han vill ut på sjön
14 Carolina: vi ska- 
15 Lasse: ((slår ut med handen och nuddar Carolinas 
16  axel)) de e lika bra de
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17 Carolina: aa okej neeej aa okej (.) neej de känns som
18  att- som de ser ut å också känns att de ehh (.)
19  fortfarande finns inte riktade resurser å som 
20  de ser ut så mycke- krävand- kräver väldit
21  mycket tid å eventuell mycke x å ja vet x int-
22  om vi kommer att göra nånting (.) så ja får
23  diskutera mer med styrgruppen (1.0) för att de 
24  e själv ägarskap vem som ska ansvara de ställer
25  lite krav att de ska finnas flera som är (.)
26 Sven: nej 

Lasses inlägg i rad 6–8 kommer plötsligt och känns lite märkligt i det aktu-
ella sammanhanget. Man kan också fråga sig varför han överhuvudtaget 
fäller kommentaren om räkkryssning då han i rad 16 följer upp den genom 
att säga att det är lika bra att Carolina inte förstår vad han säger. Dessutom 
nuddar han samtidigt vid Carolinas axel som om hon på något sätt skulle 
behöva hans stöd. Jag ser sekvensen som ett försök till utövande av makt 
från Lasses sida. Han utsätter mötesledaren Carolina för en i sammanhanget 
mindre passande kommentar som aktiverar underliggande kulturella och 
språkliga asymmetrier. Av Carolinas reaktion att döma känner hon inte till 
begreppet ”räkkryssning” och tycks inte heller vara beredd på att social 
samvaro ska tas upp mitt i hennes uppgiftsorienterade resonemang. Hon 
skrattar till och förklarar att hon inte förstår vad Lasse säger och avslutar, 
i rad 12, sin tur med ett ”ähhh”. Av mötets övriga deltagare är det enbart 
en som reagerar, Martin, och han gör det genom att i rad 9 fnysa till och 
sedan, i rad 13, ge Carolina en kort förklaring genom att säga om Lasse att 
”han vill ut på sjön”. I mitt tycke hanterar Carolina den uppkomna situa-
tionen på ett kompetent sätt. Hon förklarar att hon inte förstår och får 
snart klart för sig att det hon inte förstått ändå inte varit relevant. Hon 
plockar då upp den tråd hon tidigare spunnit på och återgår till att leda 
mötet, fördela ordet och planera det fortsatta projektarbetet. När mötet 
avslutas ungefär trekvart senare återkommer Lasse till sin räkkryssning. 
Om ämnet redan från början hade introducerats här, i slutet av samtalet, 
hade Carolina troligtvis haft lättare att ta till sig det relationella innehållet 
eftersom det är i denna fas av samtalet det möjligtvis hör hemma. Exempel 
3 visar alltså att relationella handlingar under en professionell aktivitet 
kan vålla svårigheter för deltagarna i företagsstudien. Tjänstepersonen 
Carolina uttrycker ett explicit ”ja förstår inte va du säger” när en kollega 
plötsligt lägger in ett relationsorienterat yttrande mitt i ett schemalagt 
möte. 

För den som är ny i det svenska arbetslivet kan det vara svårt att tolka 
de aktiviteter och de kommunikativa handlingar som förekommer under 
en vanlig arbetsdag. Att till exempel konfronteras med konceptet kafferast, 
eller fika, kan vara nog så ovant och komplicerat. Det handlar om så mycket 
mer än att få i sig en kopp kaffe, vilket tjänstepersonen Naren under inter-
vjun tydligt visar att han förstått. Naren uppskattar den svenska modellen 
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med kafferaster och säger att han lärt sig mycket i samband med dessa. 
Kafferasternas småprat verkar ha gett såväl kulturella som språkliga 
kunskaper och insikter, vilket exempel 4 visar.

Exempel 4. Audio F4.

1 Marie: ehhh sociala sammanhang hur fungerar de svenska
2  språket där (.) på raster till exempel 
3 Naren: mmm
4 Marie: eller pratar ni engelska under kafferasterna
5  [och lunchrasterna 
6 Naren: [nej de är- nej de är alltid svenska
7 Marie:  mmm
8 Naren:  ja
9 Marie: känner du att du hänger med och kan 
10 Naren: ja ibland [då då så
11 Marie:     [kan komma med dom kommentarer du vill 
12 Naren:  ja ((skrattar)) de är- ja de är- de- jag
13  måste säga jag har lärt mej ganska mycket med  
14  den fikapaus fikarast 
15 Marie:  mmm mmm
16 Naren: och det är definitiv en som är unique i svenska
17  kulturet (1.0) man kan snacka ganska mycket
18  ((skrattar)) och=
19 Marie: =du känner inte igen de från Singapore eller
20  Indien eller
21 Naren: nej nej nej man tar kaffe tillbaka till 
22  arbetsbord och *jobbar*

I rad 10 besvarar Naren min fråga om huruvida han hänger med i samtalen 
under kafferasterna med orden ”ja ibland”. Min tolkning av den interaktion 
jag observerat hos Naren under raster och pauser är dock att han alltid 
hänger med. Jag har, under mitt fältarbete, inte vid något tillfälle noterat 
motsatsen. Exempel 4 tydliggör också att Naren värdesätter den svenska 
kafferasten och han kallar den till och med, med engelskt uttal, för ”unique”. 
Naren har insett att det finns mycket kunskap att hämta under dessa 
sociala tillställningar, vilket uttalandet i rad 13–14 vittnar om. Han speci-
ficerar inte vad han lärt sig, men man kan ana att det inte, eller åtminstone 
inte enbart, handlar om yrkesprofessionell kunskap. Naren menar vidare, 
i rad 21, att han inte känner igen konceptet fikarast från något av de länder 
han tidigare arbetat i. 

Naren beskriver alltså den svenska kaffepausen som ”unique”, vilket 
man väl kan säga att den är, inte enbart för att den faktiskt existerar och 
uppmuntras av chefer och företagsledning, utan kanske snarare för att 
den fyller så många olika funktioner, inte minst kontakt- och relations-
skapande sådana. Kommunikationen under raster och pauser skiljer sig 
mellan de två yrkesgrupperna. Industriarbetarna går alltid iväg till lunch-
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rummet under rasterna, vilket genererar en hel del småprat, medan de 
tre tjänstepersonerna ofta dricker sitt kaffe vid datorn. Materialet talar för 
att samtliga deltagare besitter en stor medvetenhet kring de aktiviteter de 
deltar i och de kommunikativa handlingar de hanterar under en vanlig 
arbetsdag. Narens resonemang kring kaffepausen visar på en hög grad av 
metaspråklig och metakulturell medvetenhet. 

Relationsskapande interaktion
Under företagsstudiens fältarbete och vid analys av det insamlade mate-
rialet har olika former av relationsskapande interaktion visat sig vara framträ-
dande i deltagarnas kommunikativa vardag. Tre fenomen som särskilt 
uppmärksammats, och som även behandlats i tidigare forskning,8 är de 
relationsskapande praktikerna humor, komplimanger och berättelser. 
Dessa anses i företagsstudien bidra till att bygga upp och stärka goda rela-
tioner, kollegialitet och laganda mellan deltagarna och deras arbetskam-
rater. Ytterligare ord och fraser som uppmärksammats i materialet och 
som tycks fungera relationsskapande är svordomar och hälsningsfraser. 
Dessa anses i likhet med de relationsskapande praktikerna inte vara direkt 
nödvändiga för att nå transaktionella mål eller förståelse, men anses ändå 
fylla en viss funktion i kommunikationen. Svordomar och hälsningsfraser 
har sällan närstuderats i tidigare arbetsplatsstudier.

Den relationsskapande praktiken humor är inte helt oväntat närva-
rande på samtliga arbetsplatser, men utmärker sig till såväl omfattning 
som karaktär hos industriarbetaren Goran. Goran är till exempel den enda 
av deltagarna som yttrar en lustighet av maktmarkerande karaktär. Lustig-
heten anspelar på bristande kompetens i det andra skiftet och bidrar till 
att stärka gruppkänslan i det egna skiftet genom att skapa ett ”vi” och ett 
”dom”. Samtliga skämt och lustigheter som yttras av deltagarna fyller 
enligt min tolkning relationsskapande funktioner. Trots att deltagarna 
under de inledande intervjuerna påtalar hur svårt det är att skämta på ett 
andraspråk kan jag inte se att något deltagarproducerat skämt utmynnar 
i ett kvarstående missförstånd.

Vad gäller produktion av komplimanger och andra positiva värderingar 
utmärker sig de två kvinnorna i företagsstudien. Carolina är särskilt intres-
sant då hon ger betydligt fler komplimanger skriftligt än muntligt. Bland 
de totalt 38 utgående e-brev som ingår i företagsstudiens material och som 
är formulerade på svenska av Carolina, har jag funnit tydliga positiva 
värderingar i fem. Som framgår av exempel 5 och 6 handlar det om brev 
av såväl relationellt som transaktionellt ursprung:

8 Se t.ex. Joyce K. Fletcher (1999), Disappearing acts. Gender, Power and Relational 
Practice at work. Cambridge eller Janet Holmes (2006), Gendered Talk at Work.  
Malden.
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Exempel 5. E-brev ut F1.

Subject:  Re: Välkommen till vinprovning ikväll!

Mycket bra jobb!!

/Carolina

Exempel 6. E-brev ut F1.

Subject:  Re: ASPP V5 SAB Function Module Version 1.09

Bra Siv!
/Carolina

Breven leder inte, så vitt jag kunnat se, till ytterligare kommunikation 
eller handlande utan fyller i mina ögon uteslutande en uppmuntrande och 
relationsskapande funktion.

Genom studiet av positiva värderingar framkommer också att kompli-
manger kan användas för att bryta ner asymmetrier. Ett exempel på det 
finns i ett samtal mellan Anna och hennes avdelningschef Lars, där Lars 
genom ett skämt bidrar till att utjämna rådande maktförhållanden vad 
gäller språkbakgrund och yrkesposition.

Bland de tre tjänstepersonerna Carolina, Igor och Naren finns få narra-
tiver i de ljudupptagningar som gjorts. Hos industriarbetarna Anna och 
Goran utgör däremot berättandet av historier och anekdoter en betydande 
del av den vardagliga arbetsplatskommunikationen. Genom berättandet 
aktualiserar såväl Anna som Goran vid flera tillfällen sitt ursprung och sin 
tvåspråkighet. I exempel 7 kommer Annas vän och kollega, Lisa, till Annas 
avdelning för att fråga Anna om hon vill dela på en lunchlåda med stekt 
lever från personalrestaurangen. 

Exempel 7. Audio F2.

1 Lisa: ska vi inte dela på en lever (.) stekt lever?
2 Anna: älskling hatar lever
3 Lisa: *okej*
4 Anna: när ja kom till Sverige så hade vi inte pengar
5 Lisa: näe
6 Anna: å så under ett års period åt ja lever i alla
7  olika former
8 Lisa: å fy fasen (.) då va de inge mer med de

Annas starkt negativa känslor för lever, som framkommer i rad 2, får Lisa 
att i rad 3 med skrattande röst framföra ett ”okej”. Enligt min tolkning står 
Lisas skrattande röst för förvåning gentemot Annas starka reaktion, samti-
digt som hon öppnar upp för en förklaring från Annas sida. I rad 4, 6 och 
7 kommer förklaringen, i form av berättandet av en anekdot. Anekdoten 
bygger på Annas bakgrund och det faktum att hon lämnat sitt födelseland 
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för att utan pengar bosätta sig i Sverige. Genom anekdoten aktualiserar Anna 
både etnicitet och överlevnadsstrategier. Lisa, som uppenbarligen tycker 
om lever, visar i rad 8 solidaritet och sympati genom att reagera på Annas 
berättelse med ett ”å fy fasen (.) då va de inge mer med de”. Annas berät-
tande är huvudsakligen orienterat mot relationella mål och hennes berät-
telser framförs i såväl mer sociala som mer professionella sammanhang, 
alltså både i samband med mekaniskt arbete och under raster och pauser. 
Jag upplever det som att Anna berättar fler historier och anekdoter än 
kollegerna gör och att hon berättar dem för ett stort antal olika personer, 
såväl kvinnor som män.

För Goran är berättandet av historier och anekdoter framträdande 
trots att förutsättningarna för historieberättande är långt ifrån optimala 
vid hans arbetsplats. I hans berättelser förekommer många omtagningar 
och många pauser. Att så är fallet har enligt min tolkning ingenting med 
Gorans språkkunskaper att göra. Jag uppfattar inte att upprepningarna 
och omtagningarna beror på att kollegerna har svårt att förstå vad han 
säger eller att han behöver betänketid i form av pauser för att kunna 
formulera sig på svenska, utan snarare att det är de yttre förutsättningarna 
som påverkar kommunikationen. Gorans berättelser framförs vanligtvis 
i samband med mekaniskt arbete. De som interagerar står i normalfallet 
en bit ifrån varandra vid varsin arbetsstation och måste överrösta maski-
nerna som arbetar och radion som stundtals spelar på hög volym. Ibland 
måste man också anpassa kommunikationen efter maskinernas rytm och 
vänta ut ett arbetsmoment som låter mycket. Trots dessa försvårande omstän-
digheter berättar Goran många längre historier, främst för sin närmaste 
kollega Janne. Vid ett tillfälle, när tre kolleger, jag och Goran står samlade 
och väntar på att en krånglande maskin ska lagas, aktualiserar Goran sin 
andraspråksidentitet genom att berätta om språksvårigheter i samband 
med sin brors bröllop här i Sverige. Anekdoten återges i exempel 8.

Exempel 8. Audio F5.

1 Goran: ja men de- de blir ju alltid hinder (.) å 
2  problem (.) med språk (.) de att man förstår
3  inte (2.0) ja kommer ihåg hur de va när ja kom
4  (1.0) så skulle min brorsa gifta sej i 
5  Stornäs (.) i kyrkan
6 Kollega: ja
7  (2.0) 
8 Goran: ja (.) då kom prästen å diakon å (.) så skulle
9  dom förklara för oss hur de går å (.) va ska vi
10  göra (.) va ska dom göra å liksom (.) ja de-
11  säg säg bara va tycker ni liksom (1.0) de ska
12  gå så här å så här å så här (.) ja ja (.) vi
13  vi säger bara ja ja (.) är de okej? (.) ja de
14  är okej (.) har ni förstått va vi sagt? (.) näe
15 Alla fem: ((skrattar)) 
16 Goran: så blir de
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Jag anser att exempel 8 är ett typiskt och mycket framgångsrikt berättande 
av en arbetsplatsanekdot. Den korta berättelsen involverar personliga erfa-
renheter, har en tydlig poäng och även ett budskap, eller värdering, nämli-
gen att språkförståelse inte är något självklart. Sist men inte minst muntrar 
anekdoten upp stämningen och får i rad 15 alla närvarande att falla in i 
ett gemensamt skratt. Goran knyter i rad 16 an till det han sagt i rad 1 och 
2, nämligen att det lätt blir ”hinder (.) å problem (.) med språk”. I det här 
fallet kan man säga att berättandet av den aktuella anekdoten, och den 
muntra stämning den skapar, möjliggörs tack vare Gorans tvåspråkiga 
bakgrund och erfarenheter.

Berättandet bidrar till att skapa ett trivsamt arbetsklimat och goda 
relationer i den nära arbetsgruppen. Att vara andraspråkstalare ger i rela-
tionsskapande sammanhang möjlighet att bidra med specifika erfarenhe-
ter och att tillföra nya perspektiv i interaktionen. Man kan alltså säga att 
vissa av deltagarnas bidrag till den relationsskapande interaktionen möjlig-
gjorts tack vare deras kulturella och språkliga bakgrund. I företagsstudien 
har också andra kommunikativa situationer där deltagarnas språkliga och 
kulturella bakgrund tycks vara en fördel identifierats. Det gäller situationer 
som av någon anledning skulle kunna uppfattas som känsliga eller 
obekväma. Kanske är det så att en asymmetriskt missgynnad person har 
lättare att framföra ett oönskat ärende, till exempel att driva in skulder 
som Anna gör till kioskverksamheten, på ett sätt som inte bemöts som 
direkt ansiktshotande.

I de inspelningar som närstuderats med fokus på svärande visar det 
sig att samtliga deltagare svär mer än sina kolleger. Den som svär mest är 
den äldste av deltagarna, Igor. Även Anna svär flitigt och med jämna 
mellanrum i sammanhang där man inte väntat sig en svordom. Bland 
deltagarnas svordomar märks enbart uttryck som är allmänt vedertagna 
i det svenska språket. Eventuella inlån eller översättningar från de olika 
förstaspråken saknas således helt. Svärande kan fylla flera olika funktioner. 
I företagsmaterialet finns exempel på svordomar som uttalas i stunder av 
frustration och stress, ofta med anledning av en krånglande dator. Därtill 
verkar svordomar fungera som ett uttryck för solidaritet och grupptillhö-
righet.

Tidigare studier har visat att de vanligaste hälsningsfraserna i institu-
tionella sammanhang är de neutrala eller formella.9 I företagsstudien 
framkommer att informella hälsningsuttryck liksom det neutrala ”hej” är 
klart dominerande bland de fem deltagarna. I studien konstateras vidare 
att flera av deltagarna, framför allt Anna och Goran, är mycket aktiva i sitt 
hälsande. De tittar ofta ut över arbetsplatsen för att sedan hälsa på någon 
de får ögonkontakt med. Deltagarnas hälsningsförfarande tycks fylla en 
klart solidariserande och relationsskapande funktion.

9 Se t.ex. Jan Lindström (2000), Hälsning, tack, avsked. Artighetsfraser i institutionella 
samtal. Joensuu, s. 139–149. 
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Villigheten och förmågan att skapa intresseväckande och relations-
skapande formuleringar genom humor, komplimanger, berättelser, svor-
domar och hälsningar är utmärkande för deltagarna i företagsstudien. Att 
på olika sätt krydda språket kan ses som ett tecken på en positiv inställning 
till och ett intresse för målspråket och även för dess talare.

Interaktion för ömsesidig förståelse
Av det insamlade materialet framgår att de allra flesta av deltagarnas 
kolleger tycks vara villiga och benägna att stötta deltagarna språkligt. I 
materialet finns flera sekvenser där en kollega erbjuder en deltagare ett 
visst ord eller ett visst uttryck för att stötta och för att förvissa sig om att 
ömsesidig förståelse uppnås. Inte minst i industriarbetaren Annas kommu-
nikation förekommer sådana sekvenser. En tydlig stöttningssekvens märks 
i ett samtal mellan Anna och hennes närmaste chef, Lars. Lars rör sig ofta 
ute bland de anställda i produktionen och i exempel 9 har han stannat till 
hos Anna.
 
Exempel 9. Audio F2.

1 Lars: men va har ni på dom där är de vingmuttrar du 
2  har där? (.) såna där du skruvar för hand?
3 Anna: jaa [såna flu- fjärilar eller va dom heter
4 Lars:      [mmm (.) jaaa ja precis vingmuttrar
5 Anna: aaa (.) va hette dom?
6 Lars: ving muttrar
7 Anna: ving muttrar (.) mmm okaj
8 Lars: du ser ((skrattar))
9 Anna: man lär sej
10 Marie: ja men fjärilar tycker ja va bra
11 Anna: ja fjärilar va bra (.) dom-
12  (2.0)
13 Lars: aaa men ska du beställa såna här så ska du 
14  säga vingmuttrar (.) ser ut som vingar (.) men 
15  fjärilar de är helt [okej ((skrattar))
16 Anna:  [aa aa (.) ((tittar på mig 
17  och nickar med huvudet mot Lars)) han förstår

När Anna i rad 3 ska besvara Lars fråga hittar hon inte det ord han just 
använt, ”vingmuttrar”. Hon tar då fasta på det vinglika utseendet och är 
troligtvis först på väg att säga ”flugor”, men avbryter sig själv efter ”flu-” 
och säger istället ”fjärilar eller va dom heter”. Hon använder alltså ett slags 
metaforisk omskrivning. I rad 4 bekräftar Lars först att han förstått vad 
det är Anna använder i monteringen genom ett ”mmm (.) jaaa ja precis” 
och ser sedan till att stötta henne genom att upprepa det vedertagna 
begreppet ”vingmuttrar”. Anna uppfattar ändå inte ordet, kanske på grund 
av det överlappande talet i rad 3 och 4, och frågar därför i rad 5 ”va hette 
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dom?”. Lars delar då upp sammansättningen i två rotmorfem och betonar 
det första: ”ving muttrar”. Anna smakar i rad 7 på det nya ordet och uppre-
par exakt vad Lars sagt, ”ving muttrar”. Genom ett ”mmm okaj” förklarar 
hon sedan att hon förstått. I rad 9 uttrycker Anna explicit att man faktiskt 
lär sig ett och annat i interaktionen med kollegerna. I rad 10 kan jag inte 
låta bli att gå in och uppmuntra Annas kreativa sätt att hantera den språk-
liga svårighet hon stött på, genom kommentaren ”fjärilar tycker ja va bra”. 
Anna själv verkar också vara nöjd med den tillfälliga lösningen medan 
chefen Lars i rad 13 och 14 mycket pedagogiskt förklarar att om Anna ska 
beställa varor framöver så ska hon ändå säga ”vingmuttrar”. Anna avslutar 
i rad 16 och 17 sekvensen genom att vända sig mot mig, nicka med huvu-
det mot Lars och förklara att han faktiskt förstår henne. Att Lars förstår 
vad Anna säger handlar inte enbart om Lars stöttning och förståelsearbete 
utan också om Annas förmåga att använda sin strategiska kompetens för 
att hitta framkomliga vägar.

Den stöttning som förekommer i företagsmaterialet sker så gott som 
enbart på lexikal nivå. Kollegerna reagerar alltså på andraspråkstalarnas 
ordval, inte på rent grammatiska tillkortakommanden. I tjänstepersonen 
Carolinas fall finns det dock situationer där jag tolkar in ett visst ointresse 
för stöttning från kollegernas sida. Från fältarbetet hos Carolina finns bland 
annat ett mycket intressant exempel där en manlig kollega stöttar Carolina 
språkligt, men där det snarast tycks vara ett sätt för mannen att utöva makt 
och befästa rådande asymmetrier. Jag ser det därför som en form av makt-
markerande stöttning. Enligt min åsikt hanterar Carolina de situationer 
som uppkommer på ett sakligt och bra sätt.

I studien har också kollegernas förståelsestrategier behandlats. Anta-
let sekvenser där kollegerna förklarar, omformulerar, exemplifierar eller 
på annat sätt förenklar språket för att deltagarna ska förstå är få och inte 
direkt uppseendeväckande. Detta talar för att kollegerna i de flesta fall inte 
anser att de behöver anpassa sitt språk för att deltagarna ska förstå. Kolle-
gerna tycks inte heller i någon anmärkningsvärd utsträckning behöva 
korrigera deltagarna eller ställa kontrollfrågor efter sina egna yttranden 
för att kontrollera deltagarnas förståelse av det sagda.

Utifrån det insamlade materialet har konstaterats att deltagarna besit-
ter en god portion strategisk kompetens. De har utarbetat och tillämpar 
olika strategier, utifrån de egna behoven och förutsättningarna. Ett intres-
sant strategiskt handlande är Carolinas vana att kopiera och spara använd-
bara formuleringar ur andras e-brev.10 Hon har alltså samlat på sig något 
av en frasbank med färdiga formuleringar. Något annat jag funnit uppse-
endeväckande är tjänstepersonen Narens kodväxling. När han skriver gör 
 
 
10 Förfarandet beskrivs i exempel 88 på s. 249 i Marie Nelson (2010), Andraspråks-

talare i arbete. En språkvetenskaplig studie av kommunikation vid ett svenskt storföretag. 
Uppsala.
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han det enbart på engelska medan han i muntliga sammanhang ständigt 
växlar mellan svenska och engelska. Trots växlingar i såväl längre uttryck 
som enstaka ord nås ömsesidig förståelse. En annan strategi Naren tilläm-
par är att använda färdigformulerade fraser. Anmärkningsvärt ofta inleder 
han sina yttranden med ”Som man kan säga”, vilket kan ses som en strategi 
för att snabbt komma igång, att vinna lite tid och att få behålla ordet. 
Industriarbetaren Goran förklarar att han ibland struntar i att fråga trots 
att han inte förstått det som sagts. Han är den enda av deltagarna som 
påtalar att han använder undvikande strategier.

Avslutande sammanfattning 
I samband med analys av det insamlade materialet har jag uppmärksammat 
att det i varje deltagares kommunikation finns återkommande mönster 
och karakteristiska egenskaper, vilka skapar ett slags kommunikativ profil. 
Vid skapandet av en sammanfattande profil för varje deltagare framgår 
att de fem andraspråkstalarna väljer lite olika verktyg för att skapa fung-
erande arbetsplatskommunikation. Att kollegerna i normalfallet reagerar 
som man kan vänta på deltagarnas interaktion talar för att alla fem har 
hittat vägar som passar den egna kunskapsnivån, den omgivande kommu-
nikationsmiljön och företagets förväntningar, vilket i sin tur vittnar om 
en god kommunikativ kompetens. Deltagarna framstår som metaspråkligt 
och metakulturellt medvetna och därtill förmögna att sätta ord på sina 
tankar och reflektioner. Vid varje observation har jag slagits av hur väl jag 
känner igen mig i den aktuella situationen, tack vare de beskrivningar 
deltagarna framfört under de inledande intervjuerna. Deltagarnas kommu-
nikativa kompetens och deras metakunskaper har enligt min tolkning en 
positiv inverkan på integrationen på arbetsplatsen och i den nära arbets-
gruppen. 

Företagsstudiens utgångspunkt har varit att fokusera det positiva för 
att dra lärdom av det som fungerar bra och tycks leda till deltagande och 
delaktighet på arbetsplatsen. Trots detta bör nämnas att framför allt en av 
de fem deltagarna, tjänstepersonen Carolina, möter ett visst motstånd. 
Hon är den enda som i ord och handling visar att hon vill vidare, att hon 
vill nå ”långt fram”, som hon själv uttrycker det under intervjun. Att som 
ung andraspråkstalande kvinna vara karriärinriktad tycks av somliga 
kolleger upplevas som hotfullt. I tvär kontrast till Carolina står industriar-
betaren Anna. Hon gör inte minsta anspråk på att avancera och hennes 
roll i egenskap av kvinnlig andraspråkstalare tycks snarare vara avväp-
nande. Hon ges och tar ett stort relationsskapande kommunikativt utrymme 
och bemöts av språklig stöttning, uppmuntran och uppskattning av sina 
kolleger.

Företagsstudien har en kvalitativ ansats, vilket innebär ett närstudium 
av ett fåtal individer. Ovan har fem forskningsfrågor och fem individer 
behandlats. Genom de kommunikativa situationer deltagarna medverkar 
i har de kontakt med många olika personer vilket möjliggjort iakttagelser 
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på såväl individnivå som gruppnivå och företagsnivå. I detta sammanfat-
tande resonemang vill jag lyfta mitt resonemang från att fokusera indivi-
duella drag till att ta upp det mer generella.

Att behärska svenska i såväl tal som skrift är för många arbetsgivare 
ett krav för att ens komma ifråga vid ett anställningsförfarande. Företags-
studien har visat att verklighetens krav och förväntningar ser annorlunda 
ut. Industriarbetarna uttrycker sig ytterst sällan i skrift, medan tjänsteper-
sonerna kan klara av hela sin arbetsdag på engelska. Därmed inte sagt att 
kunskaper i det svenska språket inte är viktiga. Vill man på arbetsplatsen 
vara delaktig och deltagande i samtliga förekommande aktiviteter, inte 
minst mer sociala sådana, och vill man i framtiden byta arbetsuppgifter 
eller arbetsplats, gäller det att hålla alla dörrar öppna och svenskkunska-
perna vid liv.

Andraspråkstalare utgör inte enbart en flerspråkig och mångkulturell 
resurs på arbetsmarknaden. I företagsstudien har det också visat sig att 
det finns kommunikativa situationer, inte minst ansiktshotande sådana, 
där språkliga och kulturella asymmetrier kan mildra det potentiella hotet, 
vilket gör andraspråkstalare till värdefulla resurser i situationer av känslig 
karaktär.

Det finns anledning att tro att den andraspråkstalare som ges en chans 
på den svenska arbetsmarknaden klarar sig bra, så länge karriärribban 
inte sätts alltför högt. Man kan då fråga sig vem som får chansen och varför 
just de arton personer som intervjuats i företagsstudien fått chansen till 
en fast anställning. Att samtliga arton tackat ja till att bli intervjuade, och 
att alla utom en kunde tänka sig ett vidare deltagande i studien och att bli 
observerade under flera arbetsdagar, visar att dessa andraspråkstalare är 
intresserade av frågor som rör kommunikation i arbetslivet. Hos de fem 
deltagare som sedan valts ut för närstudium och observation ser jag just 
intresset för kommunikation och relationsskapande interaktion, i kombi-
nation med en hög medvetandenivå, som starkt bidragande faktorer till 
att de är väl integrerade och insocialiserade i den nära arbetsgruppen och 
vid företaget.
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Transkriptionsprinciper
De samtal som återges i artikeln har transkriberats utifrån ett transkrip-
tionssystem som utvecklats av Jeffersson och som presenterats av Hutchby 
& Wooffitt (1998). Systemet har anpassats till företagsstudiens syfte och 
väsen, med försök att göra de återgivna samtalssekvenserna så läsarvänliga 
som möjligt. Av den anledningen har jag till exempel valt att markera 
namn med inledande versal. Något jag funnit behov av att markera är ord 
och bokstäver som uttalas på engelska i en i övrigt svenskspråkig kontext. 
Engelskt uttal har markerats med kursiv stil.

(2.0) pauslängd uttryckt i sekunder
(.) paus kortare än en sekund
xxx ohörbart tal (ett x motsvarar ungefär ett ord)
(monitor) osäker tolkning
((skrattar)) metakommentar, beskriver vad som händer
flu- talaren avbryter sig själv
[ samtidigt tal inleds
dom sägs med emfas
= latching, yttranden fogas direkt till varandra
.hh hörbar inandning
hh hörbar utandning
*jobbar* tal under skratt
˚så˚ uttalat med svag röst
micro engelskt uttal (sägs på annat språk)
? frågeintonation
↑ markant stigande intonation
↓ markant sjunkande intonation 
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