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ABSTRACT 

 

Title: “I am like a stroller of human skin.” A close reading of body boundaries, textual 

openings and abjection in Åsa Nelvin’s Gattet. Sånger från barnasinnet. 

 

Gattet. Sånger från barnasinnet is a cycle of poems by the author Åsa Nelvin (1951-1981). 

Several readers have recognized a grotesque theme in the book, while some have read an 

apocalyptic motif. A few have mentioned feelings of both disgust and pleasure. The attempt 

of this essay is to analyze a selection of the poems through a theme of horror or disgust, in 

content and form, by applying Julia Kristeva’s theory of abjection. L’abjection is something 

that one is disgusted by, threatening the borders of the self, but it is not simply something that 

is outside of us since the “abject” is neither subject nor object. In the first part of the analysis I 

will explicate how abjection is expressed in Gattet concerning the mouth and eating, but also 

bodily waste. In the second part it is the poetical text itself and its form that is discerned 

through abjection, considering typographical features such as italicization, s p a c i n g, and 

the phonetic script in some of the poems. 
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POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 

 

I Åsa Nelvins diktsvit Gattet. Sånger från barnasinnet (1981) får läsaren följa ett fall ner i 

barndomen. Den här uppsatsen följer med i fallet, genom att läsa ett urval av dikterna och hur 

de skriver fram en känsla av äckel eller fasa, utifrån Julia Kristevas teori om ”abjektion”. 

Abjektion är en stark känsloreaktion som spåras till det lilla barnet. För att bli en självständig 

individ måste barnet stöta bort och dra en gräns, men bortstötningen äger rum innan barnet 

helt kan urskilja mellan sig själv och det som är barnets värld: moderns kropp. Abjektionen 

fortsätter att vara ett hot och tar sig uttryck i känslor av avsky och fasa inför allt som verkar 

hota vår identitet – samtidigt påminns vi om något gott som vi har förlorat. I relation till de 

som har beaktat författarens biografi vid läsningen av Gattet har jag för avsikt att läsa dikterna 

som frånskilda författaren. Uppsatsen tar sin början i dikternas innehåll och gestaltandet av 

upplevelser invid kroppens gränser; munnen, ätande och kroppsavfall, för att vidare analysera 

dikternas utformning utifrån kursivering, s p ä r r n i n g och den dialektala ljudskriften. 
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1 INLEDNING 

Vad betyder det att skriva, eller sjunga, sånger från barnasinnet? Sångerna kommer från Gattet 

och i Gattet tar man inte ett steg för långt. Där faller man hela livet. När Lewis Carrolls Alice 

singlar ner genom brunnen tänker hon: ”Neråt, neråt, neråt. Skulle fallet aldrig ta slut?”.1 Åsa 

Nelvin justerar frågan: ”Ska fallet aldrig ta slut?”.2 Kroppen faller ständigt, medan ”allt är som 

vanligt/som vanligt” runtomkring.3 Diktsviten Gattet. Sånger från barnasinnet, Åsa Nelvins 

sista bok, följer ett fall ner i barndomen. Uppmaningen lyder: ”Följ mig –”.4 Dess sånger, från 

en sommar som går i släktskapets tecken, utgör ämnet för min uppsats. Mitt syfte är att göra en 

närläsning som dröjer vid innehåll och form i ett urval av bokens dikter. I första hand kommer 

innehåll och form att undersökas var för sig, även om de kunde förstås som icke-separerbara. 

Detta för att vidare visa på hur det innehållsliga och det formmässiga, tematik och typografi, 

interagerar i Gattet. I detta fall är det skrivandet som sådant och det sätt på vilket den poetiska 

texten opererar som ska belysas. Det övriga författarskapet och författarbiografin får således stå 

inom parentes. Den övergripande frågan är vad en sådan läsart kan synliggöra, i relation till de 

läsningar som har sökt paralleller mellan diktjagets upplevelser och författarens uppväxt.5 
 

Min närläsning av Gattet kommer att göras utifrån psykoanalytikern Julia Kristevas teori om 

bortstötning, “abjektion” (från latinets abjicere, ”kasta ifrån sig”), i Pouvoirs de l’horreur. 

Essai sur l’abjection (Fasans makt. En essä om abjektionen).6 Valet att läsa Gattets dikter med 

abjektionen bringar med sig ett fruktbart problem, vilket knyter an till vad som något förenklat 

kan kallas en fasans eller äcklets tematik.7 Det är noteringsvärt att Gattet utkommer året efter 

Kristevas essä om abjektion i Fasans makt, även om Nelvin själv uttrycker i en intervju att hon 

inte är särskilt beläst i psykoanalysen trots de ”klassiska aketyperna” [sic] huset och resan i 

                                                        
1 Lewis Carroll, Alice i Underlandet [1865], övers. Åke Runnquist (Stockholm: Bonnier Carlsen, 2016), 10. 
2 Åsa Nelvin, ”Ska fallet aldrig ta slut?”, Dagens nyheter, 1975-06-14. 
3 Åsa Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet [1981] (Stockholm: Modernista, 2019), 68. 
4 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 13. 
5 Med detta åsyftas självbiografiskt färgade läsningar av Gattet. Ett exempel är Per Helge, som läste boken som ett 

självbiografiskt uttryck för vrede och sorg till följd av en splittrad barndom. Per Helge, ”Plågade dikter från en 
splittrad barndom”, Vestmanlands Läns Tidning, 2004-09-10, citerad i Marie Öhman, ”Här kan jag äntligen tala”: 
Tematik och litterär gestaltning i Åsa Nelvins författarskap (Örebro: Universitetsbiblioteket, 2007), 15-16. 

6 Julia Kristeva, Fasans makt. En essä om abjektionen [1980], övers. Agneta Rehal och Anna Forssberg (Göteborg: 
Daidalos, 1991). 

7 Huruvida en sådan tematik kan uttolkas i Gattet kommer jag att redogöra för i min analys. Carolyn Korsmeyer 
framhåller Kristevas Fasans makt som en av de mest inflytelserika texterna för uttolkandet av ett slags ”estetiskt 
äckel” (aesthetic disgust). Korsmeyer noterar att även om abjektionen inte är identisk med äckel så fördjupar 
Kristeva hennes utredning i just äckelkänslans psykologiska tillika existentiella betydelse. Carolyn Korsmeyer, 
Savoring disgust: the foul and the fair in aesthetics (New York: Oxford University Press, 2011), 128. 
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hennes verk.8 I detta fall är det gränser och öppningar, i såväl kropp som i text, som ska läsas. 

Med förankring i Kristevas teori ämnar jag kasta ljus över det litterära skrivandet i Gattet och 

bidra med ett perspektiv utifrån min egen läsning; hur abjektionen kan bereda en ingång till 

framskrivandet av dikterna och synliggöra det sätt på vilket innehåll och form interagerar. I en 

intervju med Kristeva hävdar Ebba Witt-Brattström att det är kvinnliga författare som skriver 

en ”äcklets diskurs” under 1900-talet, gentemot Kristevas förståelse att kvinnor länge har varit 

förbjudna att uttrycka sig om abjektionen. Det handlar om förhållandet till ett modersobjekt, 

vilket för en kvinna skulle innebära att sätta hennes identitet på spel då hon också är sin mor.9 

Witt-Brattström har själv gjort läsningar av kvinnliga författares verk utifrån abjektionen och 

resonerar om det kvinnliga skrivande subjektets komplexa position kan möjliggöra en sådan 

tematisering.10 Då jag har för avsikt att hålla dikterna och det skrivande subjektet i Gattet 

åtskilda från författarjaget kommer denna fråga inte att utredas vidare i min analys. 
 

I första hand ämnar jag undersöka dikternas innehåll utifrån en fasans eller äcklets tematik, 

vilket syftar till hur de gestaltar upplevelser kring kroppsgränser: å ena sidan munnen och 

ätande, å andra sidan kroppsavfall. Vad som förenar dessa aspekter är att de fördunklar gränsen 

mellan subjekt och objekt, inuti och utanför, liksom symbios och separation. De inbegriper en 

dubbel rörelse, både till och bort från ”något”. Den senare frågan är hur en sådan dubbelriktad 

rörelse framträder genom dikternas utformning och deras formmässiga ”särdrag”, vilket åsyftar 

de typografiska greppen kursivering och s p ä r r n i n g samt den dialektala ljudskriften. 

Genom att undersöka ett urval av dikterna i Gattet utifrån innehåll och form, med abjektionen 

som litteraturteoretiskt tolkningsverktyg, ämnar jag besvara följande frågeställningar: 
 

1. På vilket sätt kan de diktsegment i Åsa Nelvins Gattet. Sånger från barnasinnet som 

gestaltar upplevelser kring kroppsgränser; å ena sidan munnen och ätande, å andra sidan 

kroppsavfall, aktualiseras genom Julia Kristevas teori om abjektion? 
 

2. Hur kan abjektionen ge uttryck för en dubbel rörelse mellan symbios och separation 

utifrån dikternas formmässiga särdrag; i kursiveringen, spärrningen och ljudskriften? 
                                                        
8 Eva Bruno, ”’Att läsa är som ett hem. Att skriva är försök att komma ut’: Åsa Nelvin intervjuas av Eva Bruno”, 

Bonniers litterära magasin nr 4, 1978, 246. 
9 Ebba Witt-Brattström, “Den främmande kvinnan — presentation av Julia Kristeva”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 

nr 2-3, 1984, 54-55. 
10 Witt-Brattström framhåller att få kvinnliga författare renodlar abjektionens tematik, vilket kan bero av att det 

kvinnliga subjektet i egenskap av sitt kön, eventuella moderskap eller identifikation med modern, har del i samma 
”kaos”. Samtidigt resonerar hon om det kanske är denna paradoxala placering som möjliggör för den kvinnliga 
författaren att med större insikt skriva människans grundvillkor, liksom uppleva denna dubbelhet som hotande: att 
vara både kön och intellekt, kropp och medvetande, individ och homo sapiens. Ebba Witt-Brattström, 
”Modersabjekt och apokalyps. En läsning av Birgitta Trotzigs roman Sjukdomen”, i Litteratur och psykoanalys –
 en antologi om modern psykoanalytisk litteraturtolkning, red. Lars Nylander (Stockholm: Norstedts, 1986), 308-
309. 
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Forskningsöversikten syftar främst till att presentera arbeten om Åsa Nelvins författarskap. 

Även om fältet är begränsat så kommer det vid detta att avgränsas. Marie Öhman disputerade år 

2007 med doktorsavhandlingen ”Här kan jag äntligen tala”: Tematik och litterär gestaltning i 

Åsa Nelvins författarskap.11 Öhmans syfte är att ge en karakteristik av författarskapet genom att 

beskriva textkonstruktion och teman, för att visa på något om författarens litterära metod och 

hur faktorer som förlag, genrekonventioner, mottagande och litteratursyn påverkade tillkomsten 

av hennes verk. I förhållande till de som har sökt ett individualpsykologiskt eller könspolitiskt 

engagemang ämnar Öhman påvisa ett existentiellt utforskande som både dominant och konstant 

i författarskapet.12 I Cristine Sarrimos avhandling När det personliga blev politiskt redogörs för 

den självbiografiska litteratur som uppkom i samklang med den moderna kvinnorörelsen under 

sjuttiotalet. Nelvins roman Tillflyktens hus eller En f.d. inneboendes erinran (1975) förstås som 

både anslutande till och radikalt avvikande från sjuttiotalets så kallade ”kvinnolitteratur” och 

bekännelsetradition.13 Anna-Klara Bojö bearbetar slutversionen av sin avhandling Nelvins nej, 

Runefelts ja – en studie i att skriva gränserfarenheter och har framlagt konferensbidrag som 

anknyter till författaren.14 Marianne Hörnström har ägnat författarskapet flera arbeten.15 Hennes 

essäistiska studie ”Att själva det oförstådda är min identitet.” Tankar kring outsiderskapet i 

Åsa Nelvins författarskap är i detta fall relevant, då hennes studier om författaren ”utgår, inte 

uttalat men ändå tydligt, från fransk feministisk litteraturteori av märket [Luce] Irigaray och 

[Julia] Kristeva.” enligt Öhman.16 Hörnström menar att författarens textkropp bebos av ett skri 

som sätter den i rörelse, spränger den och åstadkommer ”stora sprickor i mardrömmens tjocka 

vanmaktshud.”17 Hon ansluter uttryckligen till Luce Irigaray och resonerar om att ”åter-finna” 

sig själv som kvinna, sitt språk ”i vid mening”. För en kvinna handlar det om att åter-finna den 

arkaiska kärleken mellan mor och dotter som har ödelagts i det patriarkala samhället. En son 

söker sin mor i en annan kvinna. Dottern, kvinnan, klipps av från sin ”förhistoria”. Hon måste 
                                                        
11 Marie Öhman, ”Här kan jag äntligen tala”: Tematik och litterär gestaltning i Åsa Nelvins författarskap (Örebro: 

Universitetsbiblioteket, 2007). 
12 Öhman, ”Här kan jag äntligen tala”, 11-12. 
13 Cristine Sarrimo, När det personliga blev politiskt (Stockholm/Sehag: Symposion, 2000), 184-185. 
14 Anna-Klara Bojö, ”Honesty and Ethical Questions Concerning the Poetry of a Suicide Note”,  
Keeping it Honest: Vulnerable Writing, The 10th Annual Conference of the Nordic Wittgenstein Society hosted by 
Engaging Vulnerability, Uppsala Universitet 22-23 augusti 2019 
(http://vulnerablewriting.engagingvulnerability.se/wp-content/uploads/2019/08/abstracts-EV-NWS-conference-
2019-final1.pdf) hämtad 2019-11-08, 2; Anna-Klara Bojö, ”Handskriftsarkivets utmaningar. Åsa Nelvin och 
tomhetens poetik”, Nationell konferens för genusforskning, Göteborgs universitet 28-30 november 2012 
(https://genus.gu.se/digitalAssets/1725/1725220_hela-programbok-g12.pdf), hämtad 2019-11-08, 54. 
15 Se Marianne Hörnström, ”Att skriva som kvinnor”, i Feministiska litteraturanalyser 1972-2002, red. Åsa Arping 

och Anna Nordenstam (Lund: Studentlitteratur, 2005), 49-77. 
16 Marianne Hörnström, ”’Att själva det oförstådda är min identitet’. Tankar kring outsiderskapet i Åsa Nelvins 

författarskap”, i Kvinnornas litteraturhistoria II 1900-talet, red. Ingrid Holmquist och Ebba Witt-Brattström 
(Stockholm: Författarförlaget, 1983), 443-459; Öhman, ”Här kan jag äntligen tala”, 14. 

17 Hörnström, ”Att själva det oförstådda är min identitet”, 444. 
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återfinna Den Stora Kärleken, annars förblir hon utdriven från sitt ”språk”, sin Moders Mål.18 

Hörnström menar att samtliga av författarens texter utmynnar i det ”visionärt apokalyptiska”, 

att ”grymheten” är nog så framträdande i romanerna. I Gattet låter hon endast antyda om detta 

genom en parafras: ”Hjältinnan undflyr Makten, hon räddar sig själv och finner sitt tomma rum. 

Hon kommer ut i Helvetets ände.”19 Flera har betonat ett drag av det groteska hos författaren. I 

sitt förord till den tredje utgåvan av Gattet menar Eva Runefelt att Nelvin hade nära till att se 

groteskerier ur barnets perspektiv.20 I Lyrikvännens temanummer om författaren skriver Krister 

Gustavsson att ”[t]rots sina ångestladdade ämnen, och trots groteskerna i berättandet, finns det 

ingen vaghet eller klumpighet i det litterära handlaget.”21 Eva Lilja tillskriver författaren, jämte 

Kristina Lugn och Bodil Malmsten, det groteska i Sonja Åkessons efterföljd och resonerar kort 

huruvida grotesken har utvecklats i särskilt hög grad hos de kvinnliga poeterna.22
 

 

Desto fler arbeten har publicerats om Kristevas teori om abjektion. Från ett skandinaviskt fält 

bör Ebba Witt-Brattström nämnas: hennes intervju och introduktion i “Den främmande kvinnan 

— presentation av Julia Kristeva” i Kvinnovetenskaplig tidskrift, samt hennes inledning till 

antologin Stabat mater, ett svensköversatt urval av Kristevas texter.23 I sin avhandling Att 

översätta känslan. En studie i Julia Kristevas psykoanalytiska poetik presenterar Carin Franzén 

ett utförligt arbete.24 Iréne Matthis ägnar två kapitel åt abjektionen i Det omedvetnas arkeologi. 

Om det moderliga.25 Cecilia Sjöholms bok Kristeva & the Political bör likväl framhävas.26 
 

I sin avhandling Det svarta blocket i världen. Läsningar, samtal, transkript prövar Hanna 

Nordenhök de lyriska idiomen kursivering och spärrning i författaren Ann Jäderlunds sena dikt, 

genom en ”läsning vid ytan” av en värld förstådd som ett enda utsträckt ”kött” utifrån Maurice 

Merleau-Pontys terminologi.27 Nordenhök utläser en spänning mellan kursiven och spärrningen 

som ger upphov till en dubbel egenskap av symbios och separation, flöde och avbrott. Denna 

dubbla egenskap sammanfaller med en ”animistisk drift” i Jäderlunds dikt och framskrivandet 

av ”abjektala gränsplatser mellan mänskligt och mer-än-mänskligt, mellan kroppar och 
                                                        
18 Hörnström, ”Att själva det oförstådda är min identitet”, 455. 
19 Den sista raden i Gattets sjätte drömdikt lyder: ”Och jag ska gå genom helvetet / och komma ut // i helvetets 

ände.” Hörnström, ”Att själva det oförstådda är min identitet”, 457; Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 141. 
20 Eva Runefelt, förord till Gattet. Sånger från barnasinnet [2019], av Åsa Nelvin, 8. 
21 Krister Gustavsson, ”Åsa Nelvin, romanförfattare, poet”, Lyrikvännen nr 6, 2002, 5. 
22 Eva Lilja, Den dubbla tungan. En studie i Sonja Åkessons poesi (Göteborg: Daidalos, 1991), 275. 
23 Ebba Witt-Brattström, “Den främmande kvinnan — presentation av Julia Kristeva”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 

nr 2-3, 1984, 46-55; Ebba Witt-Brattström, inledning till Stabat mater, av Julia Kristeva, red. Ebba Witt-
Brattström, övers. Ann Runnqvist-Vinde (Stockholm: Natur och Kultur, 1990), 9-27. 

24 Carin Franzén, Att översätta känslan. En studie i Julia Kristevas psykoanalytiska poetik (Stockholm/Sehag: 
Symposion, 1995). 

25 Iréne Matthis, Det omedvetnas arkeologi. Om det moderliga (Stockholm: Natur och Kultur, 1992). 
26 Cecilia Sjöholm, Kristeva & the Political (New York: Routledge, 2005). 
27 Hanna Nordenhök, Det svarta blocket i världen. Läsningar, samtal, transkript (Malmö: Rámus, 2018), 30. 
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föremål, subjekt och objekt.”28 Ett sådant framskrivande av ”abjektala gränsplatser” är fruktbart 

för min läsning av Gattets dikter, utifrån de kursiva diktsegmenten såväl som spärrningarna. I 

Fasans makt analyserar Kristeva en rad författare som på olika sätt benämner abjektet. För min 

analys av Gattets utformning kommer Nordenhöks läsning att tillföra ytterligare en dimension. 
 

I denna uppsats kommer jag att arbeta med abjektionen ur ett litteraturteoretiskt perspektiv, då 

intresset ligger vid det sätt på vilket innehåll och form i Gattets dikter ger uttryck för abjektion. 

Således kommer jag att stödja mig vid de ovannämnda sekundärstudierna om Kristeva för att 

förtydliga vissa aspekter, även om dessa (liksom min läsning) utgör tolkningar av hennes teori. 

Vid detta vill jag uttrycka min medvetenhet om vad Lars Nylander kallar en litteraturtolkingens 

”double-bind”: att å ena sidan positionera sig utanför texten som dess uttolkare, med ett eget 

perspektiv och en kunskap som övergår textens inre horisont; å andra sidan att vara förankrad i 

texten och hämta bärande argument från dess egen diskurs och logik.29 Min förhoppning är att 

kunna iaktta en öppenhet inför författarnas respektive verk, såväl som en öppenhet inför min 

egen position som läsare. Utifrån betoningen vid det groteska draget hos Åsa Nelvin ämnar jag 

visa på närheten till abjektionsbegreppet. Även om grotesken är litteraturhistoriskt förankrad så 

har den enligt min mening kontaktytor med abjektionen som är psykoanalytiskt förankrad.30 
 

I bakgrunden introduceras Åsa Nelvin i korta ordalag, med tonvikt vid Gattet utifrån Öhmans 

avhandlingskapitel om boken. Kristevas teori redogörs för med fokus på det första kapitlet i 

Fasans makt där hon skisserar de fenomen som kännetecknar abjektionen, såsom äcklet inför 

vissa födoämnen och avfall.31 Av avgränsningsskäl har jag valt att utgå från inledningskapitlet 

som en ingång till teorin, för att kartlägga abjektionens uttryck vilka sedan tillämpas i analysen. 

Liksom Rehal framhåller i sitt förord till Fasans makt kan boken beskrivas som innefattande 

två stora projekt, vilka rymmer ett antal andra.32 I analysens första del, (DIKT)SUBJEKTETS 

NOLLPUNKT, om dikternas innehåll och gestaltandet av upplevelser kring kroppsgränser, 

kommer jag till en början att utgå från dikter som berör munnen och ätande. Dikterna kommer 
                                                        
28 Nordenhök, Det svarta blocket i världen, 179-180. 
29 Lars Nylander, ”Psykoanalys och litteratur – den dubbla utmaningen. I. Freud och den litterära texten”, i 

Litteratur och psykoanalys, 20-21. 
30 Groteskens kontaktytor med abjektionen kan på en övergripande nivå motiveras utifrån den ryske 

litteraturteoretikern Michail Bachtins (1895-1975) teoretiska inflytande på Kristeva. Witt-Brattström framhåller 
att Kristeva bygger vidare på Bachtins forskning om den karnevaliska grotesken. En av de som tillskriver Åsa 
Nelvin grotesken är Eva Lilja, som likväl tar avstamp i Bachtins Rebelais och skrattets historia. Franzén 
framhåller visserligen att den litteratur som ger form åt abjektet har sina rötter i en apokalyptisk genre, snarare än 
i den ”karnevaliserade litteratur” som Bachtin talade om. Frågan om det apokalyptiska i Gattet kommer att 
utredas i slutet av min analys. Witt-Brattström, inledning till Stabat mater, av Julia Kristeva, 15; Lilja, Den 
dubbla tungan, 82-83; Carin Franzén, Att översätta känslan, 47. 

31 Kristeva, ”Att närma sig abjektionen”, i Fasans makt, 25-55. 
32 Dels en psykoanalytisk undersökning och teorin om den preoidipala moderns betydelse för det blivande subjektets 

utformande; dels en kulturanalytisk undersökning. Agneta Rehal, förord till Fasans makt, av Julia Kristeva, 13-14 
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att belysas utifrån Kristevas förståelse av hur abjektion kan ta sig uttryck i äckel inför mat, samt 

hennes mer övergripande resonemang om munnens betydelse. Matthis kapitel om abjektionen i 

Det omedvetnas arkeologi, Witt-Brattströms inledning till Stabat mater, såväl som Franzéns 

avhandlingskapitel om abjektion kommer att understödja mig med teoretiska förtydliganden.33 

Utifrån dikternas gestaltande av upplevelser kring kroppsavfall kommer mitt urval av dikter att 

läsas genom abjektion utifrån tanken på den egna/rena kroppen (le corps propre) hos Kristeva. 

Utöver de redan nämnda sekundärstudierna kommer jag i denna del att stödja mig vid Sjöholms 

resonemang i kapitlet Body Politics: Pleasure, abjection, contamination.34 I analysens andra 

del, ABJEKTALA GRÄNSLAND, om dikternas form och hur de formmässiga särdragen kan 

ge uttryck för abjektion, belyses kursiven och spärrningen utifrån Nordenhöks samläsning av 

de två typografiska greppen i Jäderlunds dikt.35 I denna del av analysen kommer jag att hänvisa 

till bilagor med de dikter som omnämns, vilka har inkluderats i uppsatsens slut. För att utreda 

den dialektala ljudskriften i Gattet kommer jag att ta avstamp i Kristevas läsning av författaren 

Louis-Ferdinand Célines användning av tal- och slangspråket som en särskild utsägelse av det 

abjekta. I detta fall kommer jag att stödja mig vid Franzéns avhandlingskapitel om det litterära 

benämnandet av abjektet.36 Hörnströms läsning av det ”visionärt apokalyptiska” i Nelvins verk 

kommer att kontrasteras mot ljudskriften i Gattet.37 I slutkapitlet återkopplar jag till uppsatsens 

frågeställningar utifrån det som har frambragts i analysen, följt av en kort utblick utifrån frågan 

om min egen läsning av Gattets dikter i förhållande till en självbiografiskt präglad läsart. 

2 BAKGRUND 

2.1 Åsa Nelvin och Gattet 

Åsa Nelvin debuterade med barnboken De vita björnarna (1969), följt av ännu en barnbok, Det 

lilla landet (1971). Därefter utkom romanerna Tillflyktens hus eller En f.d. inneboendes erinran 

(1975) och Kvinnan som lekte med dockor (1977). Författarens sista bok, som utgavs postumt, 

var Gattet. Sånger från barnasinnet (1981).38 Diktsviten består av fyrtioen numrerade dikter, 

                                                        
33 Matthis, Det omedvetnas arkeologi, 127-134; Witt-Brattström, inledning till Stabat mater, av Julia Kristeva, 9-29; 

Franzén, Att översätta känslan, 44-46. 
34 Sjöholm, Kristeva & the Political, 87-109. 
35 Nordenhök, Det svarta blocket i världen, 177-194. 
36 Franzén, Att översätta känslan, 46-49. 
37 Hörnström, ”Att själva det oförstådda är min identitet”, 457. 
38 Lisbeth Larsson, ”Åsa Kerstin Nelvin”, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (www.skbl.se/sv/artikel/AsaNelvin), 

hämtad 2019-11-04. 
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utan titlar och av varierande längd, varav ett antal är indelade i flera delar. Därutöver finns 

likväl sex separat numrerade drömdikter interfolierade, som till skillnad från de övriga dikterna 

är betitlade. Året är 1958 och det är ”analfabetismens sista sommar” innan höstterminen börjar. 

Av bokens nionde dikt framgår det att diktjaget heter Lisa som nyligen fyllde sju år. Lisa åker 

på besök, med sin mamma och storebror Alf, till deras mormor i Helsingborgs arbetarkvarter, 

den trånga gatan som kallas ”Gattet”. Enligt Öhman kan drömdikternas ”jag” svårligen förstås 

som den sjuåriga flickan Lisa. Samtidigt delar de båda ”diktjagen” minnen och erfarenheter.39   
 

Öhman framhåller den ständigt närvarande grotesken och den svarta humorn som flera kom att 

uppmärksamma vid mottagandet av boken. Magnus Ringgren menade att hans läsning blev 

”fylld av skratt och kräkreflexer i lika delar”.40 Öhman tolkar ett utforskande av gränsfenomen i 

dikterna, en förmedling av ambivalens inför gränser och gränslöshet.41 Boktiteln ger en antydan 

om detta: ett ”gatt” är en sjöterm som benämner en öppning från ett mindre farvatten ut mot ett 

större, samt en öppning eller ett hål i sidan av ett fartyg avsett att släppa ut vatten.42 I vissa 

dikter läser Öhman gränsen som existentiellt signifikant, en nödvändighet för upprätthållandet 

av jagets autonomi. Det pågår ett ständigt utmanande av gränsen mellan liv och död, verklighet 

och dröm. Gränsen och gränsöverskridandets fulla ambivalens framgår i skildringen av moster 

Äster som den övriga släkten ser på med avsmak och fasa.43 Öhman belyser bokens skildringar 

av trånga rum och kampen om utrymme; upplevelsen av trångboddhet och instängdhet; rum 

som förefaller invadera diktjaget, där Gattets kök främst förknippas med känslan av att uppgå i 

rummet. De trånga rummen i Gattet representerar det ”jaghotande” och klaustrofobiska, vilka 

frambringas av frihetskänslan som förknippas med utsikten.44 Hon framhåller ”de andras språk” 

och ”språkäcklet”, det förvrängda språk som Gattets invånare talar, vilket ter sig störande och 

skrymmande i Lisas tillvaro och i läsningen av dikterna.45 Öhman belyser vad hon förstår som 

en upptagenhet vid liv och död i Gattet. Hon utläser en strävan att invertera det som avgränsar 

liv och död, för att nå fram till att livet framstår som en sorts död emedan döden framstår som 

livskraftigare än livet självt. Diktjaget Lisa förstås likväl som fascinerad av död och dödande.46 

 

 
                                                        
39 Öhman, ”Här kan jag äntligen tala”, 206. 
40 Magnus Ringgren, ”Detta plötsliga fall ner i barndomens brunn…”, Expressen, 1981-11-04, citerad i Öhman, 

”Här kan jag äntligen tala”, 193. 
41 Öhman, ”Här kan jag äntligen tala”, 209. 
42 Stora svenska ordboken (Stockholm, 1998), citerad i Öhman, ”Här kan jag äntligen tala”, 209. 
43 Öhman, ”Här kan jag äntligen tala”, 209-210. 
44 Öhman, ”Här kan jag äntligen tala”, 213-214. 
45 Öhman, ”Här kan jag äntligen tala”, 218-219. 
46 Öhman, ”Här kan jag äntligen tala”, 228-229. 
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2.2 Julia Kristeva och abjektion 

[T]his relation to abjection is finally rooted in the combat which every human being carries 

on with one’s mother. In order that we become autonomous it is necessary that one cut the 

instinctual dyad of the mother and the child and that one become something other.47 

Abjektionen härrör ur ett ”före”: den bristfälliga gränsdragning som den subjektiva identiteten 

ytterst är grundad i mellan ett ”subjekt” som ännu inte är och ett ”objekt” som ännu inte urskilts 

som något ”annat”. Moderskroppen är det som ursprungligen finns för det ännu inte talande, 

ännu inte medvetna barnet (infans). I den abjektala världen blir något bortstött. Då uppstår ett 

gränstillstånd av brist, vilket refererar till något som saknas. För barnet har ordet (till exempel 

”mamma”) ännu inte täckt över dess bristkänsla. Det som tidigare fanns (alltså Moderskroppen) 

hade endast kunnat vara ett objekt om det fanns ett autonomt subjekt där att urskilja det. I detta 

gränstillstånd som uppstår finns varken subjekt eller objekt, endast ”abjekt”. För det lilla barnet 

representerar Moderskroppen den ursprungliga tryggheten, men samtidigt ett hot om det totala 

uppslukandet – ett återvändande till livmodern, det vill säga döden.48 Abjektionen är en gräns, 

men framförallt är den tvetydighet. Den avgränsar, men lösgör inte ett subjekt från något inre 

eller yttre hot. Tvärtom erkänner den att subjektet befinner sig i ständig fara och påminner oss 

om det ”urminnes våld” med vilket en kropp skiljer sig från en annan för att bli till.49 Abjektion 

tar sig uttryck i känslor av avsmak eller fasa inför allt som verkar hota identitet, system och 

ordning, men det är en ambivalent känsla då det påminner om något gott som fanns i individens 

”förhistoria”: moderns bröst, kroppsvärmen, glittret i moderns ögon. Således kan vi förstå den 

fascination som vi kan känna inför äcklets fenomen, såsom varande ett hot och ett löfte om en 

bortglömd existens innan subjektets ankomst.50 Kristeva liknar subjektivitetens ”nollpunkt” vid 

ett tillstånd mellan en upplevelse av brist och av att ha fått för mycket. Abjektion är en arkaisk 

känsloreaktion som kännetecknas av hur barnets lustkänslor kan slå om till fasa eller äckel inför 

något som ännu inte har konstituerats som objekt.51 Den kan ta sig uttryck i äckelkänslor inför 

något orent; mat, smuts och avfall. Äcklet inför vissa födoämnen kan vara abjektionens mest 

ursprungliga form, vilket Kristeva illustrerar med skinnet som kan uppstå på ytan av mjölk: 

Med blicken dimmig av yrsel stegrar jag mig av äckel mot denna grädde på mjölken och jag 

avskiljer mig från den mor, den far som ställer fram den åt mig. Den är ett tecken på deras 

                                                        
47 Julia Kristeva, ”Interview with Elaine Hoffman Baruch” [1988], i The Portable Kristeva, red. Kelly Oliver (New 

York: Columbia University press, 2002), 375. 
48 Matthis, Det omedvetnas arkeologi, 127. 
49 Kristeva, Fasans makt, 33. 
50 Witt-Brattström, inledning till Stabat mater, av Julia Kristeva, 20. 
51 Franzén, Att översätta känslan, 107. 
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begär och ”jag” vill inte ha någonting av den, ”jag” vill ingenting veta, ”jag” tar inte in det, 

”jag” stöter ut det. Men eftersom denna mat inte är en ”annan” för ”mig”, som bara är i deras 

begär, stöter jag ut mig, spottar jag ut mig, stöter jag bort mig i samma rörelse som ”jag” gör 

anspråk på att upprätta mig med.52 

Det är en färd där ”jag” blir. Witt-Brattström betonar detta som ett gränstillstånd ur vilket ”Jag” 

föds, i avvisandet av den moderliga kärleken. Denna avsky kommer likväl att riktas inåt, då jag 

ännu inte kan åtskilja mig helt från moderns kropp.53 Kristeva talar om ett barn som har ”svalt 

sina föräldrar” för tidigt, som för att klara sig undan ”alldeles ensam” avvisar, kräks upp allt. 

Detta barn, styrt av driften, driver ut tingen innan de är till (innan de är möjliga att beteckna) 

och skapar ett eget territorium kantat av ”abjekt”.54 Den som invaderas av abjektionen saknar 

ett definierbart objekt, då abjekt inte är ett objekt som erbjuder subjektet jämvikt hos ett annat. 

”Det” framträder som ”något” som inte känns igen som ett ting; det är snarare ett fallet objekt, 

som drar en dit där meningen störtar samman.55 Abjektionen innebär ett erkännande av bristen 

som ligger till grund för varje vara, språk, mening och begär.56 Den bygger på ett misslyckande 

i processen att erkänna och igenkänna nära och kära. För den drabbade ter sig inget välbekant.57 

Franzén framhåller att abjektionen inte endast uppdagar det mänskliga varats ursprungliga brist, 

utan likväl den brist som ligger till grund för allt man tror på, älskar och längtar efter.58 

Det ”abjekta” stör en identitet, ett system, en ordning. Det är tvetydigt, blandat, mittemellan; 

det respekterar inte gränser, platser eller regler. I en och samma rörelse frammanar det subjektet 

och söndersmular det, såväl konstitutivt som destruktivt.59 Frånstötningen av sig själv är den 

högsta formen av upplevelse när det uppdagas för ett subjekt att alla objekt och dess eget vara 

vilar på en ursprunglig förlust. Abjektet är minnets intima grund och botten, men som sådant är 

det otillgängligt för minnet.60 Det konfronterar oss med våra äldsta försök att avgränsa oss från 

                                                        
52 ”Jag” (le je) åsyftar språkets och satsens subjekt; det ”subjekt” som refererar till sig själv som ”jag”. Jag (le moi) är 

det strukturella jaget i relation till “detet” och “överjaget”. I min redogörelse följer jag översättarnas användning av 
citationstecken och kursivering. Kristeva, Fasans makt, 26-27; Rehal, förord till Fasans makt, av Julia Kristeva, 22.  

53 Witt-Brattström, inledning till Stabat mater, av Julia Kristeva, 20. 
54 Kristeva, Fasans makt, 29. 
55 Kristeva, Fasans makt, 25-26. 
56 Termer som ”brist” och ”begär” är inom fransk psykoanalys präglade av Jacques Lacans nyläsning av Sigmund 

Freud. Iréne Matthis förklarar ”begär” som ett dynamiskt begrepp, vilket inte låter sig fastlåsas i en definition. 
Begär är inte detsamma som önskan (även om Freud ibland använder termerna synonymt). ”Brist” täcker bristen i 
såväl varat som havandet; bristen ingår i en dialektisk rörelse och en skapandeprocess som ger upphov till nya 
brister. Subjektet blir till och upprätthåller sin existens genom att begäret väcks, som i sin tur söker avhjälpa 
bristen, vilket refererar till något som saknas. Iréne Matthis, ”Begreppsförklaringar”, i Gräns och rörelse: teman i 
fransk psykoanalys, red. Iréne Matthis (Stockholm: Natur och Kultur, 1986), 245. 

57 Kristeva, Fasans makt, 28-29. 
58 Franzén, Att översätta känslan, 44-45. 
59 Kristeva, Fasans makt, 28. 
60 Kristeva, Fasans makt, 30. 
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det moderliga väsendet, innan vi existerar utanför henne genom språkets autonomi.61 Till detta 

hör att Kristeva iakttar Jacques Lacans tes att språket föder ett subjekt och samtidigt klyver det. 

Enligt Lacan tillhör barnet först den ”imaginära ordningen”, en kroppslig värld före språket, i 

symbios med modern. När barnet nås av den smärtsamma insikten att det inte är en del av 

moderns kropp, att moderskroppen inte utgör världen, söker barnet sig till språket för att täcka 

över känslan av brist. Genom språktillägnelsen träder barnet in i den ”symboliska ordningen”: 

grammatik, tecken, syntax och lag.62 Kristevas antagande om den kamp som varje individ har 

genomlevt med sin mor fungerar även som en kritik av Lacans ovilja att ge barnets preverbala 

och preobjektala erfarenheter någon egentlig plats i hans teori.63 Likt nyare fransk psykoanalys 

förlägger Kristeva sitt intresse vid en fas som föregår ”spegelstadiet” hos Lacan (mellan 6-18 

månader) som den viktigaste fasen för individens uppkomst.64 I korta ordalag går Kristevas 

projekt ut på att bearbeta Moderskroppen med hjälp av språket, ”Faderns verktyg”.65 

Ett blodigt sår, en skarp lukt av svett eller förruttnelse, är sådant som inte betecknar döden. 

Avfallet och liket indikerar det som jag hela tiden avlägsnar, sådant som den levande varelsen 

måste avgränsa från sig för att vara vid liv: vätskor, orenheter, skit. Inför dessa är den levande 

vid gränsen för sin existens. De utgör gränsdragningar som är nödvändiga för att konstituera sig 

själv som subjekt. Avfallet betecknar den andra sidan av gränsen som tillåter mig att vara vid 

liv, där jag som levande inte är.66 I sin analys av det orena tar Kristeva avstamp i antropologen 

Mary Douglas verk Purity and Danger. Kristeva har tidigare i essän framhållit att det abjekta 

inte består i frånvaron av renhet eller hälsa.67 Det orena, smutsen, är inte en egenskap i sig utan 

hänför sig till det som ”förhåller sig till en gräns”. Smutsen representerar det som har fallit över 

denna gräns.68 Kristeva citerar Douglas: ”Innehåll som härrör från dessa [kroppsöppningar] är 

tydligt och klart gränsämnen. Spott, blod, mjölk, urin, avföring eller tårar överskrider i själva 

sitt flöde kroppens gränser. […] Vi begår ett misstag om vi behandlar kroppsgränser isolerade 

från alla andra gränser.”69 Förorenandets kraft är proportionell i relation till förbudets styrka; 

det förbud som inrättar det förorenande. Denna fara med ”smutsen”, dess hot, kommer av de 

förbud som inrättar de inre och yttre gränser som i sin tur konstituerar det talande subjektet.70 

                                                        
61 Kristeva, Fasans makt, 36. 
62 Witt-Brattström, inledning till Stabat mater, av Julia Kristeva, 16. 
63 Franzén, Att översätta känslan, 45. 
64 Witt-Brattström, inledning till Stabat mater, av Julia Kristeva, 19. 
65 Matthis, Det omedvetnas arkeologi, 119. 
66 Kristeva, Fasans makt, 27. 
67 Kristeva, Fasans makt, 28. 
68 Kristeva, Fasans makt, 93. 
69 Mary Douglas, Purity and Danger [1969], citerad i Kristeva, Fasans makt, 94. 
70 Kristeva, Fasans makt, 94. 
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3 (DIKT)SUBJEKTETS NOLLPUNKT 

3.1 ”Man lär sig svälja här.” 

Munnen, diktjagets barnamun och vuxengestalternas munnar, framstår som centrala element i 

Gattet. Det är munnen, läpparna, tänderna och tungan; maten, gurgelvattnet och sötsakerna. I 

den skrivandes upptagenhet vid munnen framträder den likt en öppning till det inre men också 

mot det yttre; vad som finns i den och dess mörka omgivningar, men också vad som kommer ur 

den (eller inte kommer ur den); vad som ska in i den. I dikt trettiotvå besöker diktjaget moster 

Lovisas svärföräldrar med ”glesa oblatleenden”. Vid kaffet äter de ett grovt bröd som diktjaget 

inte kan tugga, brödet får hennes tänder att vika sig. Lovisas gamla svärmor klappar diktjaget 

på kinden och hon tänker: ”Jag väntar bara på att hon ska stoppa något / starkt och syrligt i min 

mun.”71 ”Man lär sig svälja här.” kommer ur den första dikten, som är indelad i tre delar. 

Dikten tar plats i Gattets kök; en plats kring vilken flera av dikterna kretsar, vilket inte endast 

beror av dess associationer till munnen och maten. Kökets lukt av blomkål ter sig distinkt, ty 

den har ”bitit sig fast i själva andetagen.”72 Raden följs av den som ljuder i kapitelrubriken: i 

Gattet och köket lär man sig svälja, vilket associerar till akten att äta, det vill säga svälja (mat). 

Öhman betonar hur raden likväl anknyter till vardagsspråkliga uttryck som att ”svälja gråten” 

eller ”svälja sin stolthet”, att tvingas acceptera något motvilligt med andra ord.73 Det framgår i 

dikten att diktjagets mormor har bränt en plättlagg speciellt åt henne. Diktjaget öppnar sin mun, 

men det förblir outtalat om det är för att äta den brända plättlaggen som står inför henne: 

Jag öppnar munnen. Saliven kokar 

men taket är för lågt, vem som helst kan se det, 

och väggarna –  

så påträngande 

att de ger mig elektriska stötar i revbenen. 

Akustiken är helt enkelt så obefintlig här 

att det är ingen mening 

att tala.74 

Kristeva talar om att jag [vilket åsyftar såväl ”jag” som jaget], i avsaknad av min moder som 

jag har separerats från, fyller min mun med ord i stället för att fylla den med modern. Denna 
                                                        
71 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 103. 
72 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 16. 
73 Öhman, ”Här kan jag äntligen tala”, 217. 
74 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 16. 
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avsaknad, denna brist och den därpå följande aggressiviteten, bearbetar jag genom att säga.75 

När barnet förstår att det inte är en del av moderns kropp, att hennes kropp inte utgör världen 

som sådan, griper det efter språket för att täcka över sin känsla av brist som följer av barnets 

separation från modern.76 Diktjaget öppnar munnen och saliven kokar. Varken orden, maten 

eller modern fyller hennes mun. För att bearbeta sin känsla av brist måste diktjaget tala, men 

”akustiken” i köket gör det lönlöst. Hon sväljer, eller slukar, språket och får ingenting sagt. Det 

framgår av dikten att plättlaggens mittersta och yttre ”porer” är sammandragna och svartnade, i 

övrigt är de gyllenbruna. Öhman läser samman diktjaget och maten; en sammanställning av 

huden som har upptagit lukten av blomkål och plättlaggens porer, ett ting som antar mänskliga 

drag. Det autonoma jaget löses upp när kropp och rum blir ett.77 Kristevas exempel om skinnet 

på ytan av mjölk kunde tillföra ytterligare en dimension till min läsning av plättlaggens porer: 

När skinnet på ytan av mjölken, oförargligt, tunt som ett cigarrettpapper, ynkligt 

som en avbiten nagel, blir synlig för ögat eller rör vid läpparna, uppstår det en 

ryckning i ljudspringan och ändå längre ner, i magsäcken, buken, i alla inälvorna, 

som kommer hela kroppen att rista till i kramp, den kramar fram tårar och galla, 

den får hjärtat att slå och pannan och händerna att drypa av svett.78 

Skinnet på mjölken, detta tunna och ynkliga skikt, påminner om den bräckliga gränsdragning 

som för en människa utgörs av hennes egen hud. Det är en gräns mellan kroppens inre och den 

yttre världen. Diktjaget öppnar munnen, men det tycks som om hon lämnar plättlaggen därhän. 

Snarare tolkar jag hennes kokande saliv som sammanhörande med plättlaggens porer; saliven 

kokar av äckel inför, eller av hunger och längtan efter plättlaggen, men hon tycks aldrig äta den 

trots att den har ställts fram åt henne. Kristeva förstår det abjekta som det vilket inte respekterar 

gränser, det som hotar en identitet.79 Inför plättlaggens porer läser jag det som om diktjagets 

identitet störs, som om gränsen mellan hennes inre och det yttre löses upp. Väggarna förefaller 

alldeles påträngande och jaghotande. I abjektionen finns ett av varats våldsamma och dunkla 

uppror mot något hotfullt, som vore det kommande utifrån [de påträngande väggarna] eller 

inifrån [de elektriska stötarna i revbenen] enligt Kristeva.80 Under kökets låga tak tolkar jag det 

som om diktjaget uppgår i det yttre, i plättlaggen som står inför henne. I stället för att själv 

sluka plättlaggen, som saliven kokar av äckel inför eller längtan efter, tolkar jag det som om 

diktjaget självt uppslukas av den. Hon äter den inte – som vore den en del av henne själv. 
                                                        
75 Kristeva, Fasans makt, 65. 
76 Witt-Brattström, inledning till Stabat mater, av Julia Kristeva, 16. 
77 Öhman, ”Här kan jag äntligen tala”, 217. 
78 Kristeva, Fasans makt, 26. 
79 Kristeva, Fasans makt, 28. 
80 Kristeva, Fasans makt, 25. 
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Äcklet inför mat kan enligt Kristeva förstås som abjektionens mest ursprungliga form. Hon 

betonar det fascinerande ryck som för en till det vämjeliga och samtidigt avskiljer en från det.81 

I dikt tjugoåtta spenderar diktjaget en dag med moster Lovisa. Till en början är det sagt att de 

ska gå till ett fint konditori för att äta bakelser. I stället går de till Tempo. Moster Lovisa bjuder 

på sockerdricka, glass och choklad. Hon vill försäkra sig om att diktjaget är belåtet, ty ”det är 

minsann inte alla som – – –”.82 Lovisas ord blir till slut ”ETSNINGAR” i eftermiddagens ljus. 

Diktjagets mungipor är stela av gräddmunk och hon mår plötsligt väldigt illa, en upplevelse av 

att ha fått för mycket. De sötsaker som Lovisa har bjudit på leder till en känsla av illamående. 

Av det som vidare framgår i dikten läser jag det som om diktjagets känsla är ihållande. Franzén 

skriver: ”När ting eller företeelser upplevs som abjekta vill man stöta bort dem, till exempel i 

en vilja att kräkas samtidigt som man inte kan frigöra sig från den abjekta känslan.”83 

Diktjaget följer med hem till Lovisa som bor med morbror Egon i ett fabriksområde. Deras kök 

har blekgula väggar och en ”febergul” gasspis, därutöver en rinnande toalettstol mellan köket 

och köksingången. Diktjagets iakttagelser kunde tolkas som om hon inte har kunnat frigöra sig 

från den ”abjekta” känslan, illamåendet, vilket i min läsning blir desto tydligare när de sedan 

samlas runt middagsbordet. De ”ÄTER”, lagrar mat i sina väldiga kindrum och tuggar glupskt 

allt som blir kvar av kvällen. Diktjaget räknar potatisarna på Lovisas respektive Egons tallrikar. 

Hon är säker på att hennes mamma, som också är där, kommer att fråga henne om det. I stället 

för att själv äta maten tycks diktjaget upptagen vid de andras ätande och glupska tuggande. De 

”ÄTER” i kapitäler (små versalbokstäver), som vore ätandet något hon själv inte kan förhålla sig 

till. Samtidigt uppehålls hon vid de andras ätande, på ett sätt som jag tolkar som fascinerat. Ett 

slags ryck som för henne till deras glupska tuggande, samtidigt som hon också avskiljer sig från 

det genom att inte äta maten som står på bordet. De tuggar glupskt allt som blir kvar av kvällen, 

deras och diktjagets kväll, innan den nästan ofattbara tröttheten får deras rödsprängda ögon att 

ramla ut, likt små högar av rårörda lingon som placeras i ett vattenfyllt glas vid soffbordet.  

En återkommande formulering i diktsviten är den om tiden som ”huvudsaklig föda.”84 I dikt 

trettio skrivs denna formulering samman med en äckelkänsla inför mat, vilket kunde knyta an 

till Kristevas förståelse av hur abjektionen kan ta sig uttryck i vämjelse inför vissa födoämnen: 

 

                                                        
81 Kristeva, Fasans makt, 26. 
82 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 93. 
83 Franzén, Att översätta känslan, 45. 
84 I den andra drömdikten ”Blackmans planet” lyder formuleringen: ”Just det. Det finns inget hopp. Det är tid, tid, / 

som är min huvudsakliga föda.” Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 61. 
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tvinga mig inte att äta 

det är bara lättsinne 

maten äcklar mig 

kan du inte förstå det 

den är inte nödvändig för mig 

jag äter bara tid 

jag andas och så är jag mätt85 

Det som föregår och följer på detta segment talar för att det ”du” som adresseras är diktjagets 

mamma. Dikten inleds med ett segment där diktjaget uttrycker en vilja att hennes mamma ska 

läsa för henne. När diktjaget självt har lärt sig läsa (annat än sitt eget namn) ska hon högläsa för 

sin mamma ur ”KVINNOR SE UPP”, i vilken modern tror att det står något om hennes sjukdom 

och om vilken dag hon skall dö. När de båda ligger i den trånga finsoffan på nätterna menar 

diktjaget att hon startar sin rymdraket; det tar tid då hon måste vrida på alla knapparna. Med sin 

hand över ögonen säger modern ”var tyst, var tyst,” och börjar knuffas. Diktjaget insisterar att 

hon förlåter sin mamma, hon förlåter henne allt och kommer att ”brinna av godhet” hela natten. 

Ordet ”mamma” förekommer fem gånger i dikten, varav fyra gånger sker genom upprepning. 

Det upprepas två gånger i den första raden, ”mamma mamma – läs för mig”.86 I diktens andra 

segment om ”KVINNOR SE UPP”, i vilken modern tror att det står något om hennes sjukdom och 

dödsdag, upprepas ”mamma” två gånger följt av ”– vi glömmer det.”87 I den tredje sista raden 

står ordet ensamt, när diktjaget menar att hon förlåter sin mamma – hon förlåter henne allt. 

För barnet kan ordet ”mamma” täcka över upplevelsen av brist efter separationen från modern, 

men ordet är inte detsamma som känslan av att vara en del av moderskroppen. Det blir snarare 

en symbol för denna svunna trygghet.88 Diktjaget tar ordet ”mamma” i sin mun och upprepar 

det, vilket jag tolkar som ett försök att täcka över hennes bristkänsla, till dess att hon påminns 

om att moderns dagar är räknade. Upprepningen upphör efter raden att de ska glömma vad som 

än står om sjukdom och död i ”KVINNOR SE UPP”. Det som då finns kvar är endast en mamma, 

ett ”mamma”. Diktjaget låter tala om att hennes huvudsakliga föda är tid. Utifrån min läsning 

uppstår frågan om det är hennes egen tid som hon lever av eller om det på samma gång är den 

sjuka moderns tid. Diktjaget äcklas av den mat som hon påtvingas av sin mamma. Hon riktar 

avsky mot maten, den moderliga kärleken – den är inte nödvändig. Abjektionen uppdagar inte 

endast varats ursprungliga brist, utan likväl den brist som ligger till grund för det man tror på, 

                                                        
85 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 98. 
86 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 98. 
87 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 98. 
88 Witt-Brattström, inledning till Stabat mater, av Julia Kristeva, 16. 
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längtar efter och älskar.89 Det tycks som om ordet ”mamma” förblir otillräckligt för diktjaget 

att bearbeta hennes bristkänsla. Hon söker upprätta sig genom att förkasta (stöta bort) maten, 

tecknet på moderns begär, som hon påtvingas. Samtidigt menar hon sig leva av tid, som vore 

det ett slags förlikande försök att jämna ut sin tid med moderns av sjukdom begränsade tid; en 

dragning mot den ursprungliga tryggheten i individens nollpunkt, som likväl innebär döden. 

3.2 ”Det skär till i min mage, det kommer ut av sig själv.” 

I motsats till det som kommer in i munnen och är närande markerar det som lämnar 

kroppen, genom dess porer och dess öppningar, den egna kroppens oavslutadhet och 

framkallar abjektion. Exkrementer betecknar på sätt och vis det som inte upphör att 

avskilja sig från en kropp som befinner sig i ett tillstånd av ständig förlust för att bli 

autonom, avgränsad från de blandningar, förändringar och den förruttnelse, som 

passerar genom den. Det är endast till priset av denna förlust som kroppen blir egen.90 

Hos Kristeva är tanken på le corps propre central för subjektets tillblivelse och utformande; 

propre kan översättas med både ”ren” och ”egen”. Le corps propre är på så sätt den egna/rena 

kroppen.91 Kroppens avfall bringar abjektion. Genom dess ständiga förluster blir kroppen ren, 

socialt duglig; samtidigt blir den egen, autonom. Dessa avfall måste ständigt lämna kroppen, till 

dess att den inte har något kvar att avlägsna och faller utanför gränsen. Kroppens avvisande av 

exkrementer markerar differentieringen av det inre från det yttre, avvisandet blir den egna/rena 

kroppens sätt att markera sina konturer.92 Tanken på den egna/rena kroppen får i min läsning en 

klangbotten i Gattets dikter. Urin, avföring, blod och andra ”gränsämnen” förekommer i olika 

sammanhang, vilket jag läser som ett sätt att levandegöra karaktärerna och deras miljöer (i den 

första dikten menas det att även stenen ska svettas). ”Det skär till i min mage, / det kommer ut 

av sig själv.” som återges i kapitelrubriken kommer ur dikt tjugo.93 Likt flera dikter tar denna 

vid en gryende morgon. Diktjaget sitter på ”den höga gula pissespannen”, tillika ”skithinken”, 

belägen i en liten vrå mellan kökets dubbeldörrar. När hon har uträttat sina behov vet hon med 

sig att hon ska ropa ”FÄRDIG!”. Hon kommer inte därifrån, då hon sitter fast på träringen och 

når inte ned med fötterna till golvet. Moster Äster hörs utanför, klampandes som vore hon ute 

efter att skrämma silverålarna. Diktjagets mamma kommer in till köket och frågar Äster om 

hon ”spolar tuttarna” nu igen. En plötslig rörelse uppstår utanför, en begynnande konflikt: 

                                                        
89 Franzén, Att översätta känslan, 44-45. 
90 Kristeva, Fasans makt, 133. 
91 Rehal, förord till Fasans makt, av Julia Kristeva, 21. 
92 Sjöholm, Kristeva & the Political, 97. 
93 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 73-74. 
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En rörelse uppstår därute 

som får min ändtarm 

att dra ihop sig. 

Skitkorven 

trycks tillbaka in i mig.94 

Diktjaget hör ljudet av ett slag, därpå följer ett hysteriskt skrik. Hon håller på att halka ner från 

”skithinken”. Hon kissar på sig utan att kunna göra något, samtidigt som det svider i hennes 

losslitna hud från att ha flyttat sig över träringen. Ännu ett slag utdelas utanför dasset. Diktjaget 

föreställer sig hur mamma och moster Äster dansar över golvet, med deras slippers hasande 

som vore de bepansrade, härrörande från bältor. De är tydligt sammanfogade likt fantastiska, 

upplåsbara ballongdjur som finns i flera olika färger, fastlänkade vid varandra. Men till skillnad 

från ballongdjur har mamma och Äster livmödrar eller rasande tungor, någonting som fungerar 

som tyngder. Modern utbrister ”DU FÖRSTÖR MINA BARN!”.95 Det låter som om någon knuffas 

mot väggen. Diktjaget håller på att glida över kanten, hon kan känna golvet med sin ena tå. 

Skjutdörren slår igen och modern tjuter dovt, som om hon hade näsan i armvecket. Det är då 

som det skär till i diktjagets mage. ”Det” kommer ut på golvet och hon kan inget göra för att 

hindra det, hon förmår inte ta sig upp på den höga hinken igen. Hon hukar sig med händerna 

över ögonen, men även där bakom är hon tvungen att vara i sig själv. Hon har upprättat sig 

själv och sina kroppsgränser, i samma stund som hon inte förmådde hålla sig längre. 

Abjektet är en påminnelse om livet som sådant; dessa vätskor och illaluktande avfall måste den 

levande kroppen avlägsna från sig för att vara vid liv. Det är en instinktiv avvisandeprocess 

som tillåter den egna kroppen att konstituera sina gränser gentemot de föroreningar som den 

stöter bort.96 Diktjaget söker tömma sig, upprätta liksom upprätthålla sina kroppsgränser, men 

avbryts i sin avvisandeprocess när den plötsliga rörelsen uppstår utanför. Hennes ändtarm drar 

ihop sig i och med den upptrappande konflikt som utbryter i köket. Konflikten tycks avbryta 

diktjagets försök att avlägsna, avgränsa sig från, sin egen förruttnelse. Avföringen är något som 

passerar genom hennes kropp, på så sätt är den en del av kroppen; samtidigt måste hon stöta 

bort den för att upprätthålla den egna kroppens gräns mot det yttre. Kristeva skriver: ”Dessa 

vätskor, denna orenhet, denna skit är vad livet knappast och under smärta uthärdar av döden.”97 

Modern utbrister att Äster förstör hennes barn, men utifrån denna scen framstår det som om de 

båda förstör (för) diktjaget. Äster lämnar köket och modern tjuter dovt. Det är då som det skär 

                                                        
94 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 72. 
95 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 73. 
96 Sjöholm, Kristeva & the Political, 99. 
97 Kristeva, Fasans makt, 27. 
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till, av smärta, i diktjagets mage. Uttömningen sker utan att hon kan hindra det. Det är till priset 

av kroppens ständiga förluster som den blir egen och ren. Det tycks som om diktjaget skäms 

bakom sina slutna ögonlock. Hennes upptagenhet vid rörelserna och rösterna i köket vänder till 

att bli skamkänslor inför hennes egen/rena kropp. Kristeva skriver: ”Det egna (i betydelsen 

inkorporerat och möjligt att inkorporera) blir smutsigt, det eftertraktade vänds till något 

fördömt, fascinationen till skam.”98 Diktjagets försök att upprätthålla sig själv och sina gränser 

blir till något fördömt, ty även bakom ögonlocken är hon tvungen att vara (i) sig själv. 

Utifrån min läsning aktualiseras tanken på den egna/rena kroppen i skildringen av moster Äster, 

även om det kring henne handlar om kroppsuttömning i metaforisk bemärkelse. Det vore enligt 

min mening fruktbart att läsa Äster genom Kristevas beskrivning av hur det som är abjekt inte 

består i frånvaron av renhet eller hälsa.99 I dikt fyrtio beskriver diktjaget ett fotografi på en ung 

moster Äster: ”I begynnelsen // var Äster flickan på en äng.”100 Äster väntar på ett ”KLICK”. 

Diktjagets betraktelse leder till att Äster tilltalas som diktens ”du”. Hon frågar Äster hur det en 

gång var, ty hon vet inga detaljer. Äster var sexton år och galen, hölls undangömd och ville inte 

arbeta. I den nästan genomskinliga stoltheten, i egendomslösheten och i det buttra patriarkatet 

måste hon ha framstått som ett tömningsorgan, en spricka. Det menas att ”de” alltid har betonat 

sin skötsamhet, att ”man” verkligen har fått höra vad det betyder att kunna sköta sig själv. En 

förträngd stolthet som måste ha kommit till uttryck genom själva fixeringen vid rättfärdigheten, 

en stor våldsamhet som måste implodera och således skapa en ”förtärande sammanhållning”: 

Någon har sagt, att det tar tre generationer 

att åstadkomma en dåre. 

En kvackare förmodligen. Men man måste 

ha någon 

som blöder åt sig.101  
Segmentet följs av att diktjaget frågar Äster vad ”vi” är för henne. Är detta ”vi” ett medfött 

störande inslag, något som distraherar i hennes perfekt glasklara dagdrömmar? Diktjaget menar 

sig fortfarande inte veta vad Ästers hat liknar, kanske liknar det tålamod. Det menas att Ästers 

själva närvaro så påtagligt minskar utrymmet för de andra, de som tror att vansinnet smittar. 

Diktjaget kommer alltid att vara rädd för att röra sig, fruktan smittar verkligen. ”De” drömmer 

fortfarande om ett anständigt liv varav diktjaget numera måste undvika moster Äster avsiktligt. 

Diktjaget förklarar i diktens slut att hon en dag, när hon har ett annat språk än ”den tandlöses” 
                                                        
98 Kristeva, Fasans makt, 32. 
99 Kristeva, Fasans makt, 28. 
100 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 131, 
101 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 134. 
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och stammarens språk, ska skriva en sång till Äster – en klagosång över släktskapet. Individer 

som utestängs ur den sociala gemenskapen, som vore de besmittade eller ”onormala”, kan 

förstås som ”abjekta” enligt Kristeva.102 Inte endast individen visar på abjektionens uttryck 

(bortstötning, vämjelse, fasa) utan likväl kulturen och samhället.103 Så även ett släktskap, tolkar 

jag det som. I segmentet ovan menas det att man måste ha någon som blöder åt sig. Utifrån det 

läser jag Äster som släktens spricka, deras tömningsorgan, det som hon måste ha framstått som 

när hon var ung. Äster är den som måste blöda åt dem. Tillvaron i Gattet, i mormors hus, läser 

jag som en sorts gränstillvaro. I dikt tio lyder det att smuts var något som mormor föraktade, 

även om hon bodde granne med ”pisstunnorna”.104 Närheten till smutsen, till det som har fallit 

över gränsen, är således påtaglig. Gränsens andra sida tycks vara det som släkten upprätthåller 

sin ordning gentemot. Samtidigt påvisar karaktärsskildringen av Äster denna gränsdragningens 

bräcklighet. Hennes gestalt består inte i frånvaron av renhet: i dikt två menas det att Ästers 

”sällan avtagna nattlinne” lämnar efter sig en dunst av färsk, söndersmulad kamomill.105 Ändå 

är hennes blotta närvaro något som begränsar utrymmet för de andra. I dikt tre framgår det att 

Äster går upp tidigt varje morgon, strax innan de andra har vaknat, ut i köket utan att tömma 

pottan efter sig. Vid köksbänkens kran, från vilken hushållets enda rinnande vatten kommer, 

börjar hon tvätta sig: ansikte, hals, överkropp, armhålor. Hon vet med sig att det får ta sin tid. 

Det är det som är meningen, den yttersta anledningen. Snart kommer de andra dit, grisarna, 

men Äster ser fram emot det. Egentligen gör hon det för deras skull: ”De ska inte få komma till. 

/ Inte idag heller. / De ska få känna hur det är.”106 Äster tycks medveten om de andras syn på 

henne. Oförtröttligt tvättar hon sig. De ska få känna hur det är; att försöka upprätthålla sin 

egen/rena kropp, som vore ”smutsen” något som inte låter sig tvättas bort i första hand. 

Kroppens innehåll träder in och kompenserar för att gränsen mellan inuti/utanför rasar samman, 

menar Kristeva. Urin, blod och exkrementer träder in för att ge stadga åt ett subjekt i avsaknad 

av sitt egna.107 Ett sådant fall när gränsen mellan det inre och det yttre rasar samman läser jag i 

dikt tolv, även om det förblir dunkelt om kroppens innehåll – i detta fall blodet – kan ge stadga 

åt diktjaget. Tillsammans med sin storebror Alf följer hon med till moster Lovisas och morbror 

Egons charkuteriaffär. En ”pinglande” klocka ljuder i affären och diktjaget håller för öronen, 

hon har bestämt sig för att sovra sina intryck. Luften är stinn av ”kömedvetande”. Lovisa står 

                                                        
102 Rehal, förord till Fasans makt, av Julia Kristeva, 16. 
103 Franzén, Att översätta känslan, 45. 
104 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 40. 
105 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 19. 
106 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 27. 
107 Kristeva, Fasans makt, 78. 
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bakom disken, Egon kommer ut från lagret. Han nyper diktjaget hårt i kinden, skakar henne i 

deltamuskeln. Storebror Alf undslipper samma behandling, åt honom nickar Egon välvilligt. En 

tunn hinna av finmalt mjöl tycks ständigt cirkulerande i luften, vilken lägger sig över diktjagets 

ögon. Diktjaget hör historien upprepas, till dess att golvet är halt av saliv. Deras lungor är som 

luftskepp, menar hon. I ett kursivt segment som följer därpå skrivs kroppens sjudande blod 

fram, invid en öronlös kopp med outspädd saft som står i skyltfönstret: 

jag vet inte om det där öronsuset 

jag hör 

kommer från mitt eget sjudande blod 

eller om det är från getingarna 

som dör sin sockerdöd 

i skyltfönstrets öronlösa kaffekopp 

med outspädd saft108 

Kristeva åberopar den ”abjekta” 1900-talslitteraturen; ty det är genom den som vi kan förstå det 

narrativa inslaget i väven som en tunn ”hinna” vilken ständigt hotar att brista. Det är berättelsen 

som först ansätts när den berättande identiteten bakom är ohållbar. Subjekt och objekt rubbas, 

liksom gränsen mellan inuti och utanför blir osäker.109 Det som pågår inuti kroppen tar plats 

invid det som pågår inuti kaffekoppen i diktsegmentet ovan. I min läsning kommer blodet i 

kroppen och den outspädda saften i kaffek(r)oppen att ge upphov till en analog, när källan till 

”öronsuset” förblir dunkel. Uppdelningen mellan det inre och det yttre blir osäker, gränsen 

mellan subjekt och objekt framstår som rubbad. Jag läser det som om diktjagets perceptioner av 

kroppens inuti och perceptionerna av det yttre flyter samman. I samma ögonblick som hon är 

medveten om det som pågår inuti kroppen förflyttas perspektivet sömlöst till det som pågår i 

skyltfönstrets kaffekopp, trots att hon inget ser med hinnan av finmalt mjöl i ögonen. Kroppens 

sjudande blod kunde läsas som påminnande om den sköra gränsen mellan liv och död, vilket 

förstärks när blodet läses samman med det sätt på vilket getingarna dör sin ”sockerdöd” i 

kaffekoppen. Det framgår att kaffekoppen är öronlös, vilket associerar till diktjaget som talar 

om i början av dikten att hon håller för öronen. Det ter sig som om huden inte längre garanterar 

kroppens ”egna” och dess integritet. Blodet härrör ur kroppens inuti, men av det som framgår i 

segmentet tolkar jag det som om det egna blodet inte längre ger stadga åt diktjaget. Hon söker 

sovra sina intryck, vilket snarare tycks leda till att det inre likställs med det yttre. Det sjudande 

blodet och den outspädda, trögt flytande saften förefaller både inuti och utanför samtidigt. 

                                                        
108 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 45. 
109 Kristeva, Fasans makt, 165. 
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4 ABJEKTALA GRÄNSLAND 

4.1 Kursivering, spärrning, flöde, avbrott 

Kristeva låter exemplifiera med en rad författares olika utsägelser av abjektet. Abjektet kan till 

exempel finnas i språk och skrivsätt, i den verbala kommunikationen (som hos James Joyce).110 

Den författare som fascineras av det frånstötande föreställer sig abjektets logik, projicerar sig 

på det, introjicerar det och kommer följaktligen att pervertera språket till stil och innehåll.111 

Gattets dikter skrivs fram med olika stilgrepp som bidrar till innehållets tvetydighet. Kursiven 

kunde anses mer konventionell, men dess användningar förefaller ha olika syften i dikterna; 

som markör för ”de andras” tal, men likväl för diktjagets egna tankar, perceptioner, minnen. 

Spärrningarna framträder som särskilt sällsamma, då dessa förekommer vid ett fåtal tillfällen i 

diktsviten. Utropstecken och kapitäler är återkommande; likaså den dialektala ljudskriften (som 

utreds i nästa analysdel); även det som Öhman låter benämna ”fördikter”, kortare segment som 

placeras i den övre marginalen med mindre teckenstorlek, vilka förekommer oregelbundet i 

diktsviten.112 I linje med hur Kristevas essä om abjektionen tar sin utveckling, från det orena 

(såsom mat och avfall) till Louis-Ferdinand Célines skrivande, tolkar jag det som fruktbart att 

beakta hennes inledande skissering av abjektionen i en texttolkande akt. Kristevas beskrivning 

av abjektet som ett hot mot system och ordning, det som inte respekterar gränser, kan få en 

klangbotten i det litterära skrivande som till sin utformning låter utmana diskursiva koder och 

språkliga regler.113 Ett sådant utmanande läser jag i Gattets dikter, utifrån de olika stilgreppen 

som i deras sammantagna omfång ger upphov till ett slags stilistiskt ”myller” av skeenden och 

röster som talar över och/eller förbi varandra. I diktsviten råder en synbart påtaglig uppdelning 

mellan de numrerade dikterna och de separat numrerade (betitlade) drömdikterna. Samtidigt har 

de båda diktjagen, den sjuåriga flickan Lisa och drömdikternas ”jag”, gemensamma minnen 

och erfarenheter. Den röst som talar från periferin i ”fördikterna”, vars röst ”hämtas ur andras 

tystnad” som läsaren inte ska låta sig distraheras av, bidrar till hur diktsviten är uppbyggd på ett 

sätt som jag anser bryter upp den normativa och kronologiska berättelsens syntaktiska struktur. 

                                                        
110 Kristeva, Fasans makt, 47. 
111 Kristeva, Fasans makt, 39-40. 
112 Öhman, ”Här kan jag äntligen tala”, 206. 
113 Ruth Baumert gör en liknande läsning av det abjekta i relation till litteraturanalys. Se ”Fear, Melancholy, and 

Loss in the Poetry of Stevie Smith”, i The Abject of Desire: The Aestheticization of the Unaesthetic in 
Contemporary Literature and Culture, red. Konstanze Kutzbach och Monika Mueller (Amsterdam/New York: 
Rodopi, 2007), 197-219. 
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Nordenhök framhåller kursiven och spärrningen som vanligen anger betoning, markering och 

eftertryck i text.114 ”Kursiv” åberopas mot en bakgrund av ordets etymologiska rötter i latinets 

cursivus, ”löpa”. I Jäderlunds dikt läser Nordenhök att kursiven skriver in hastighet och tid i 

diktens tal. Den kursiva texten har ett slags slingrande, rytmiskt sätt att springa fram över sidan. 

Diktens tal har en karaktär av att ibland framstå som slumpartad eller provisorisk, som vore den 

skriven i hast, likt flöden och tankar sprungna ur ett tillfälligt ögonblick.115 Öhman ägnar 

kursivens betydelse i Gattet en kortare analys, utifrån den sista raden i dikt sexton [”ja/det är 

sant/vi är lika som munsår”] som får en dubbel typografisk markering genom kursiven och att 

den åtskiljs från de övriga raderna genom blankrader.116 Hon belyser dikt fem (bilaga 1) som är 

helt kursiverad, vars innehåll å ena sidan framstår som särskilt viktigt utifrån skrivspråkliga 

normer, att den står för något annat än den omgivande texten; å andra sidan tolkar hon dikt fem 

som en ”kommentar i förbigående” utifrån dess ”slarviga” utformning. Hon läser den även som 

ett uttalande från ”författaren” (åtminstone en implicerad sådan) om dennes poetiska metod, 

tillsammans med diktjaget Lisas tankar om hennes omvärld och hur den ska hanteras.117 Öhman 

belyser dock inte frågan om de spärrningar som förekommer på andra textställen; ett grepp som 

bidrar till hur innehåll och form – tematik och typografi – interagerar i Gattets dikter. 

Flera av de kursiva segmenten i Gattet inleds med gemener och saknar interpunktion, som vore 

de påbörjade mitt i en mening. En sådan läsning kunde sammanfalla med Nordenhöks läsning 

av tid och hastighet i den kursiva diktens tal, hur ”[d]en lutande och löpande textformen förser 

det med en särskild ton av brådska, flämtande och akut: ett tal på övertid.”118 Den kursiva stilen 

påskyndar diktens tal (och tid) med en accelererande hastighet, som vore den sökande att hinna 

ifatt sig själv. I Gattets dikter fyller kursiven flera funktioner, vilka inte nödvändigtvis motsäger 

varandra. Utifrån min läsning framstår de kursiva segmenten som gripande efter ett språk som 

besitter en annan tidslighet, som saknar tydliga konturer gentemot det språk som i regel skrivs i 

rak stil. Kursiven ger upphov till en annan (tids)rytm; de kursiva diktsegmenten framstår som 

flödande, likt perceptioner och tankar eller på andra sätt konturlösa, ogripbara i sin flyktighet. 

Nordenhök belyser förhållandet mellan kursivens sammanbindande karaktär och spärrningen 

som aktualiserar paus, mellanrum och åtskillnad i den jäderlundska dikten. I Gattet ges vissa 

ord och uttryck i dikterna emfas genom att spärras. Dikt trettiofem (bilaga 2) kan på sätt och vis 

aktualisera en sådan spänning, även om dikten har ett eget sätt att arbeta med de två greppen (i 

                                                        
114 Nordenhök, Det svarta blocket i världen, 178. 
115 Nordenhök, Det svarta blocket i världen, 179. 
116 Öhman, ”Här kan jag äntligen tala”, 198-199. 
117 Öhman, ”Här kan jag äntligen tala”, 238-239. 
118 Nordenhök, Det svarta blocket i världen, 179. 
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jämförelse med Jäderlunds dikt). Diktjaget talar om sin gudfar ”KALLE ANKA”. Han var inte 

bjuden till hennes dop, men stod vid fotändan av hennes barnsäng och viskade ”s i m h u d .” 

Hos honom slutar alla ord, liksom hos henne, med utropstecken. Budskapet är: ”HÄRDA UT!”. 

Det andra spärrade ordet skrivs fram i diktens slut, när diktjaget talar till ett ”du”. Hon menar 

att hon har lärt sig av denne att hemligheten med att alltid kunna resa sig är inte godhet eller 

styrka – det är att kunna ”s v ä l l a” när man har blivit fullständigt tillplattad. Dikten avslutas 

med en rad som separeras från de övriga genom blankrader: ”Ett hjärta av jäst.”119 

I Nordenhöks samläsning av kursiven och spärrningen i den jäderlundska dikten framhålls en 

dubbel egenskap av symbios och separation, flöde och avbrott. Dikten skriver fram abjektala 

gränsplatser mellan subjekt och objekt, kroppar och föremål, mänskligt och mer-än-mänskligt. 

Hon utläser en subjektivitet i oavbruten förvandling, vars plats betingas av både ett uppgående i 

och sin gräns gentemot de omgivande formerna.120 Det subjekt som talar i dikt trettiofem tycks 

röra sig sömlöst mellan upplevelser och minnen. Ett ”jag” talar till sig själv, men också till ett 

”du” som verkar samtidigt närvarande och frånvarande. ”Så lätt är det.” utmärker sig då det är 

den enda raden som kursiveras. Nordenhök framhåller kursiven hos Jäderlund som innefattande 

en språklig tvekan, samtidigt som den är laddad med en intensitet och ett eget sätt att få dikten 

att öppna sig i ett rastlöst ”på-väg-mot.”121 ”Så lätt är det.” läser jag som talande med, liksom 

symbiotiskt, och samtidigt mot spärrningarna ”s i m h u d” och ”s v ä l l a”. Raden kunde tala 

som en tvekan inför ordens elasticitet och plasticitet; samtidigt kan den belysa ordens möjlighet 

att vända sig inåt för att således kunna öppna sig över ytan. ”[A]tt kunna  s v ä l l a / när man 

har blivit fullständigt tillplattad.”, likt ett hjärta av jäst, kan påvisa ordens materialitet liksom 

språkets samhörighet med kroppen.122 Kristeva menar att abjektionens subjekt, vars symptom 

är avvisande och rekonstruktion av språk, är produktivt när det kommer till att skapa kultur.123 

”Så lätt är det.” kunde således tolkas som (dikt)subjektets avvisande och motsägande av den 

egna utsagan, samtidigt som det påvisar det rekonstruerade språkets sätt att anta materiell form. 

                                                        
119 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 117. 
120 Nordenhök, Det svarta blocket i världen, 180. 
121 Nordenhök, Det svarta blocket i världen, 179. 
122 Förhållandet språk-kropp är av central betydelse i Kristevas teoribygge, vilket härvid får belysas i korta ordalag. I 

Fasans makt menar hon att ”betydelsegivandet” [la signifiance; även ”den betydelseuttryckande processen”, 
”betecknandet”] är oupplösligen förbundet med människokroppen. Franzén åberopar vad hon förstår som en 
genomgående problematik i Kristevas arbete, vilket kan sammanfattas med frågan om hur vi överför våra känslor 
och driftmässiga erfarenheter till ett språk. I en intervju menar Kristeva att hon ”skulle gå så långt som att säga att 
det är tecknen som skapar en kropp, att – och detta vet konstnären mycket väl – om han inte arbetar, om han inte 
producerar […] skulle han helt enkelt inte överleva eller insjukna. Den symboliska verksamhetens kraft att skapa 
soma [kropp] och ge identitet är uppenbar i den moderna litteraturen.” Kristeva, Fasans makt, 34; Franzén, Att 
översätta känslan, 12; Perry Meisel, ”Interview with Julia Kristeva”, Partisan Review, 51 (1984) nr 1, citerad i 
Franzén, Att översätta känslan, 144. 

123 Kristeva, Fasans makt, 70. 
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Som sådant kan det ”s v ä l l a” över sidans yta. Ordet ”s i m h u d” antar en sorts mer-än-

mänsklig kropp, ty simhud ”förenar fingrarna eller tårna hos simmande fyrfotadjur (inklusive 

fåglar) och därmed förvandlar handen eller foten till en simåra.”124 Ordet spärras, separeras, 

samtidigt som dess betydelse inbegriper en förening av djurets hud, en förvandling av djurets 

kropp. Det kunde på så sätt tolkas som ett uttryck för både förening och separation, förvandling 

och splittring. Med en sådan dubbelhet tolkar jag det som om dikten sätts i rörelse, i ett sådant 

rastlöst ”på-väg-mot” såsom Nordenhök formulerar det. Öhman belyser hur ett ”gatt” benämner 

en öppning från ett mindre farvatten ut mot ett större, eller ett hål i sidan av ett fartyg.125 

Utifrån min egen läsning tolkar jag spärrningen likt ett ”gatt” i själva textkroppen, en öppning 

eller ett slags läckage i dikten. Genom spärrningar kan textkroppens inre utvidgas över sidan, 

öppna sig mot det yttre. Samtidigt finns där redan, likt ett ”gatt” mellan två farvatten, en 

öppning som förenar det inre med det yttre. När det är en öppning som avgränsar det inre från 

det yttre är gränsen alltid redan överskriden. Textkroppen är alltid redan öppen, öppnad, för det 

yttre. Dikt sju (bilaga 3) aktualiserar såväl munnen som kroppsavfall, men vid detta ska diktens 

spärrade ordföljd belysas. Diktjaget kissar i ett hörn utomhus och ett grässtrå kittlar henne i 

ändan. När hon ska resa sig är hon ”krum som en puckelrygg”. Hon menar att hon en vacker 

dag kommer att strypa sig i ”hängslebyxorna”. Hon vill skrika högt men hon är för stor och så 

”f u l  i  m u n n e n” att hon måste skratta med slutna läppar som en ”fnissmödis”. Att munnen 

är för stor kommer i min läsning att skjutas in i den spärrade ordföljd som fortsätter dikten och 

försätter den i rörelse. På en semantisk nivå är munnen för stor och så ful att diktjaget måste 

skratta med slutna läppar; på en formmässig nivå tolkar jag det som om den stora och ”f u l [a]” 

munnen kommer att gapa över sidans yta. Kristeva menar att skrattet är ett sätt att förskjuta 

eller placera abjektionen.126 Men diktjaget kan varken skratta eller skrika. Snarare tolkar jag det 

som om den spärrade ordföljden kan ge uttryck för det som Kristeva kallar ett ”tema-skrik”: 

I ett senare stadium berättas inte längre ohållbarheten hos berättarens identitet och den 

miljö som ska stödja honom utan den skriks [se crie] eller beskrivs/”beskriks” [se décrit] 

med en maximal stilistisk intensitet (våldets eller obscenitetens språk eller med en retorik 

som besläktar texten med poesin).127 

Den berättelse som skrivs fram ger vika inför ett ”tema-skrik”, vilket som sådant tenderar att 

sammanfalla med de brinnande tillstånd hos en sådan gräns-subjektivitet som kallas abjektion. 

Ett djupare sökande i abjektionens landskap skulle leda till att läsaren varken finner berättelse 
                                                        
124 Nationalencyklopedin, ”simhud.” (http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/simhud), hämtad 2019-12-04. 
125 Öhman, ”Här kan jag äntligen tala”, 209. 
126 Kristeva, Fasans makt, 31. 
127 Kristeva, Fasans makt, 166. 
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eller tema. Snarare framstår en ombrytning av syntax och vokabulär, ”poesins våldsamhet och 

tystnad.”128 Hörnström betonar ett tematiskt och formmässigt skri i författarens textkropp, som 

sätter den i rörelse och spränger den.129 Utan skriet blir processen spänningslös, vilket kunde 

belysa en sådan spänning mellan symbios och separation, flöde och avbrott. Spänningen utlöser 

skriet, samtidigt som skriet tycks vara det som upprätthåller textkroppens själva spänning. De 

två greppen – kursiven och spärrningen – i omlopp, jämte kapitäler (”HÄRDA UT!”) i dikterna 

låter aktualisera ett sådant ”tema-skrik” såsom Kristeva formulerar det. Emedan kursiven flödar 

och spärrningen bringar mellanrum, paus och åtskillnad till dikten, läser jag kapitälerna som 

brytande igenom med ett sådant ”beskrikande”. Likt diktjaget uttrycker det så slutar alla ord 

hos henne, som de också gör hos hennes gudfar, med just utropstecken. 

I dikt tjugoett (bilaga 4) återfinns såväl kursiven som spärrningen. De kursiva segmenten talar 

dels om duvors ”hängrännekärlek” och oavbrutet ”knullande”, dels (och desto mer tvetydigt) 

om ”de” kommande från trädet som inte kan bära fram annat än kart. ”De” lösgör sig likt andar 

av ”förtorkade kinder” och ”läpplösa veck av hud”, ”oändligt hospitaliserade” genom historien. 

Bakom ekar historierna om Nyhem, ett sinnessjukhus utanför Helsingborg enligt Öhman.130 En 

kastvind sveper in, en vind som åter ger sig till känna när diktjaget hör TT-rösten tala om det 

kalla kriget. Hon tycker sig känna draget, där hon sitter under portprånget som ”den sista 

medeltida människan”. ”V e t  i n t e  v a r  j a g  s k a  g ö r a  a v  m i g  – / om jag blir galen 

till exempel / eller dör / kommer det då att finnas ett / hål / kvar i luften?” låter avsluta dikten 

med en fråga.131 Kristeva talar om den person genom vilken abjektet existerar, som frågar sig 

”var är jag?” snarare än ”vem är jag?”. Denna person upphör inte att avgränsa sitt universum, 

vars gränser utgörs av abjektet och således är flytande.132 Diktjaget vet inte var hon ska göra av 

sig om hon blir galen eller dör. Det hål i luften som efterfrågas kommer snarare att framhävas, i 

min läsning, med den spärrade ordföljd som utvidgar sig över sidan. Raden kunde förstås som 

en sorts sönderdelning, vilken låter uppvisa ordens och diktrummets delbara karaktär. Diktens 

universum, sidans yta och dess gränser blir flytande; spärrningen aktualiserar hålrum, likt hålet 

som efterfrågas. Diktjagets fråga berör visserligen hennes eget vara (var hon ska göra av sig om 

hon blir galen eller dör) men det som främst tycks efterfrågas av diktjaget är hålet i luften, det 

”hål” som placeras i sidans mitt genom ett indrag av vänstermarginalen. Och hålet kommer att 

finnas kvar, oavsett om diktjaget blir galen eller dör, oavhängigt mig som läsare. 

                                                        
128 Kristeva, Fasans makt, 166. 
129 Hörnström, ”Att själva det oförstådda är min identitet”, 444. 
130 Öhman, ”Här kan jag äntligen tala”, 212. 
131 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 76-77. 
132 Kristeva, Fasans makt, 31-32. 
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4.2 (O)begriplig ljudskrift 

I den första dikten hör diktjaget mamma och mormor tala ”ett språk jag inte kan tala. / Är det 

för att mitt blod är tunnare än deras?”.133 Hennes upplevelse av språkförbistring är för mig ett 

genomgående inslag i Gattet. I vissa fall framstår de andras tal som överflödigt för diktjaget, 

tillika obegripligt för läsaren: ”moster Lovisa BERÄTTAR    blablablabla” (dikt tjugoåtta).134 Ett 

annat exempel som kan belysa min läsning återfinns i dikt tio, när diktjaget är på besök hos sin 

sjukskrivna morbror Alvar som bor på andra sidan Gattet. En tallrik skjuts fram mot diktjaget: 

”– ta   ta   vaente blyyg – hon vill / kru   sas” följt av ”Hör. Detta är alltså vad de säger om 

mig.”135 I den andra raden tolkar jag ett tydligt läsartilltal, vilket sammanfaller med ljudskriften 

och hur den skriver fram ett språk som förenar diktjaget och läsarjaget. Öhman framhåller de 

dialektala inslagen som både skrymmande och störande för såväl diktjaget som för läsaren.136 

Ljudskriften kommer i min läsning att å ena sidan aktualisera ett språk som separerar diktjaget 

(och läsaren) från Gattets invånare; å andra sidan upprättar ljudskriften diktens eget sätt att tala. 

Det tycks mig som om ljudskriften uppmanar läsaren att ljuda texten. Den fordrar en ljudande 

läsning och således ett deltagande i det språk som bringar en tvetydighet till diktens tal. Enligt 

Kristeva har den litteratur som benämner och ger form åt abjektet sina rötter i en apokalyptisk 

genre; tvetydighet dominerar dess logik och döden dominerar dess tematik.137 I Gattets dikter 

läser jag denna tvetydighetens logik i ljudskriften, det förvrängda språk som framstår som en 

sorts ”pervertering” av det logiska eller ”naturliga” språket. I dikt fjorton har diktjagets mostrar 

bjudits till kafferep. Plötsligt står Äster i dörren, uppklädd och på väg ut. De andra grimaserar 

vid åsynen av henne och en konflikt bryter ut. Även om ljudskriften, de andras tal, markeras 

med tankstreck så förblir det vid flera textställen outtalat vem det är som säger vad: 

– du hör va ja sä jag FÖRBJUER dej 

– jag går ialla fall – nä fy som hon bär sig åt 

mänskan – du tar inga pängar mä dej! – tvi faen 

hör ni inte JAG GÅR – nu gör du som vi sär och 

blir hemma   så avi som du ser ut skämmer du 

ut oss – vi skickar polisen efter dej 

– åt helvitta ASAPUKAR – nä jeddrar ja ska 

banne mej138 

                                                        
133 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 15. 
134 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 93. 
135 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 41. 
136 Öhman, ”Här kan jag äntligen tala”, 219. 
137 Franzén, Att översätta känslan, 47. 
138 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 54. 
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Asta rusar fram mot Äster, men Äster står beredd och slungar handväskan. Asta skriker som ett 

djur, medan Äster försvinner ut i farstun. Bordets vita linneduk är befläckad av utropstecken. 

Äster återvänder senare, utan plånbok och väska. Hon har varit på Grand Bazar och fastnat med 

sitt pärlhalsband i dörren: ”VAD VAR DET VI SA / VAD VAR DET VI SA / VAD VAR DET VI SA”.139 

Det har regnat utomhus. Plötsligt springer diktjaget. Hon flyr bort från de som har förnekat sitt 

”tandköttsblödande förflutna” såväl som deras nya, färska sår. De avslutande raderna briserar. 

Marken, jorden och gräset skriker – ”BLOD SKA FLYTA! BLOD SKA FLYTA!”.140 Den dialektala 

ljudskriften låter talet, liksom slangspråket, komma in i det skrivna. Detta kommer att bringa en 

tvetydighet till diktens sätt att tala. För den utomstående läsaren blir (till synes förvrängda) ord 

som ”ASAPUKAR” dunkla. Samtidigt läser jag ljudskriftens våldsamma, nära obscena språk som 

en del av ett sådant ”tema-skrik” som Kristeva beskriver det, i omlopp med utropstecknen och 

kapitälerna. Det är inte endast karaktärerna som briserar; likväl den miljö som ska understödja 

den berättande (ohållbara) identiteten kommer att skrika – eller ”beskrika” – att blod ska flyta. 

I sin läsning av Louis-Ferdinand Céline åberopar Kristeva författarens sikte mot det tomma hos 

meningen, genom användningen av slangspråkets ordförråd som bringar en suddighet; något 

som punkterar och rytmiserar utsagorna. Slangen blir ”genom sin främmande karaktär, genom 

själva sin våldsamhet och särskilt därför att läsaren inte alltid förstår det, naturligtvis ett 

radikalt medel för separation, avvisande och, ytterst, för hat.”141 Denna talspråkliga stil kommer 

inte av en ”mekanisk registrering” av folks tal. De talspråkliga vändningarna, slangspråket och 

obsceniteterna är snarare produkter av författarens stilistik.142 Gattets dikter bärs fram av en 

nära fotografisk klarhet. Runefelt framhåller i förordet att sviten är uppbyggd likt ett fotoalbum 

där fotografierna vaknar till liv.143 Dess strilande bildflöde tycks samtidigt avbrytas, störas, när 

ljudskriften bryter in. Författaren, fascinerad av det frånstötande, kommer vidare att pervertera 

språket till stil och innehåll. Denne är samtidigt domare och brottsling åt abjektet.144 Främst 

uppdagar det en känsla hos läsaren att författaren förkastar det som denne är delaktig i, det vill 

säga att författaren tycks ansluta sig till det som den förkastar.145 Ljudskriften är något som det 

skrivande subjektet skriver in i Gattets dikter på bekostnad av den klarhet som dikterna i övrigt 
                                                        
139 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 55. 
140 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 55. 
141 Célines författarskap intresserar Kristeva utifrån dess utforskande av gränsupplösning i alla dess former; hans 

antisemitiska skrifter förstås som en desperat – abjekt – reaktion inför tillvarons ”grundläggande brist”. 
Författarens fascistiska hållning och Kristevas förståelse av denna är en fråga som går utöver ramen för min 
uppsats. Min avsikt är att utgå från en viss aspekt av Kristevas läsart, snarare än att ställa Célines skrivande i 
analog med Gattets dikter. Kristeva, Fasans makt, 218; Franzén, Att översätta känslan, 47. 

142 Franzén, Att översätta känslan, 47. 
143 Runefelt, förord till Gattet. Sånger från barnasinnet, av Åsa Nelvin, 8. 
144 Kristeva, Fasans makt, 40. 
145 Franzén, Att översätta känslan, 46. 
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skriver fram. Den dialektala ljudskriften är något som denne tycks ansluta sig till och bli 

delaktig i, utan att det sker genom en ”mekanisk registrering” av hur folket i Gattet talar.146 

Ljudskriften framstår i min läsning som gripande efter något som inte låter sig uttryckas på ett 

annat sätt än genom en förvrängning eller pervertering av det ”logiska” språket. I samma 

rörelse som jag blir delaktig i diktens sätt att tala – genom att ljuda texten – undflyr talet min 

förståelse och jag separeras från dikten. Jag finner mig, såsom varande läsarjaget, i något som 

påminner om subjektivitetens nollpunkt; ett tillstånd mellan upplevelsen av brist och av att ha 

fått för mycket.147 En rad som ”moster Lovisa BERÄTTAR    blablablabla” visar på hur betydelse 

kan uppstå i samma stund som den upphör att existera: Lovisa berättar något, samtidigt som det 

för diktjaget och läsarjaget är obegripligt vad Lovisa berättar.148 Min upplevelse av brist (på 

förståelse) infinner sig samtidigt som min upplevelse av att ha fått för mycket. Diktjaget tycks 

likväl vittna om detta tillstånd, i och med hennes ”abjekta” känsla när Lovisas ord till slut blir 

”ETSNINGAR” i eftermiddagsljuset. Diktjaget mår illa och är ”så kissnödig att [hon] inte längre / 

förmår hålla det urinsyrade vemodet / från kroppen.”149 Mot en bakgrund av diktjagets 

tvetydiga syn på moster Äster (de är lika ”som munsår”) samtidigt som diktjaget menar att hon 

av fruktan måste undvika sin moster, kunde de möjligen läsas samman utifrån hur ljudskriften 

tycks i huvudsak kretsa kring dem.150 Diktjaget menar att Ästers hat kanske liknar tålamod. En 

dag, när hon har ett annat språk än stammarens och den ”tandlöses” språk, ska hon skriva en 

klagosång över släktskapet till sin moster. I min läsning får detta genklang i diktsvitens titel 

som åberopar just sånger från barnasinnet. Kanske är dessa sånger ytterst en klagosång över 

släktskapet och språket som både förenar och separerar släkten i Gattet, liksom mig som läsare.  

Hörnström menar att samtliga av författarens texter utmynnar i det ”visionärt apokalyptiska”, 

men utifrån Gattet låter hon endast antyda om denna läsning med en parafras.151 Jag anser att 

det apokalyptiska återkommer i dikt fyrtioett som avslutar diktsviten, vilket likväl knyter an till 

den våldsamhet med vilken ljudskriften skriver fram Gattets eget språk: ”Ja, / förhärdad – att 

inte veta vad kärlek är, / när jag haft alla dessa kvinnor omkring mig / som offrat sina tungor av 

                                                        
146 Öhman framhåller de dialektala inslagen i Gattet, åberopande författarens biografi och den språkvetenskapliga 

teorin om dialektens ”schibboletfunktion”; hur språket kan förstärka grupptillhörighet genom ett åtskiljande av 
”vi” från ”dem”. Då min läsning avser att hålla dikterna och det skrivande subjektet åtskilda från författaren utgår 
jag från att ljudskriften i första hand är ett stilistiskt grepp. Öhman, ”Här kan jag äntligen tala”, 220. 

147 Franzén, Att översätta känslan, 107. 
148 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 93. 
149 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 94. 
150 Ett av få undantag i diktsviten kommer ur dikt tio när morbror Alvar berättar för diktjagets mamma om hans 

tarmundersökning, vilket skrivs fram med ljudskriften. Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 39-41. 
151 Liksom tidigare har nämnts parafraserar Hörnström en rad ur den sjätte drömdikten i Gattet när hon talar om det 

”visionärt apokalyptiska” i författarens texter. Hörnström, ”Att själva det oförstådda är min identitet”, 457. 
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rörelse.”152 Jag tolkar det som om diktjaget förblir utdrivet från ”sitt” språk, sin ”Moders mål” 

såsom Hörnström benämner det.153 Hon menar sig inte veta vad kärlek är, vilket jag läser som 

den arkaiska kärleken mellan mor och dotter som det patriarkala samhället har ödelagt. Enligt 

min mening förenas diktjaget och Äster i deras hat. Diktjaget menar att Ästers hat kanske liknar 

tålamod, som vore det något hon själv saknade. Kristeva skriver: ”Vad barnet har svalt i stället 

för moderskärleken är ett tomrum eller snarare ett modershat utan ord för faderns ord.”154 Med 

detta läser jag att diktjaget har svalt ett modershat; de andra talar ett språk som hon inte talar. 

Hörnström menar att Pappa är frånvarande i bokstavlig bemärkelse hos författaren, ”Moster” är 

icke blott ”inomhuslig” makt som likväl har övertagit patriarkens samhälleliga makt.155 

Kvinnorna kring diktjaget har offrat sina tungor av rörelse. Det som finns kvar är deras grötiga 

tungomål som för diktjaget är oförståeligt – det är hennes Moders mål. Sålunda läser jag att hon 

går nerför trappan, med sin lilla väska packad, för att ge sig av i Gattets avslutande dikt. Gattet, 

rinnande av ljus lera, likt en gulaktig upplösande färg som påminner om gamla fotografier där 

motivet håller på att erövras av papperet. Det blåser hårt och hon har den blå sydvästen på sig. 

För varje gång är det samma sak, fullkomligt självklart att lämna allt. ”Min framtid som kvinna 

förefaller osannolik.” låter hon tala om i diktsvitens mitt, vilket ekar i min läsning.156 Hennes 

framtid som kvinna förefaller osannolik och hennes framtid (som kvinna) i Gattet ter sig likaså. 

Gattet bleknar bakom diktjaget, det vitnar med ett svagt fräsande. Det är bråttom nu. Mot henne 

blåser halva kosmos, stora block av framtid. Hon stångas i sidan av hela förorter. I en oerhörd 

hastighet passerar en motorväg förbi, ett regn av het asfalt. Allting upphör för alltid att vara sig 

likt: ”Följ mig inte längre. Det behövs inte. // Jag är på väg till er.”157 Inget ter sig välbekant för 

den som drabbas av abjektion; inte ens skuggan av ett minne.158 På något sätt infinner jag mig 

där, som läsarjaget i Gattet, som tidigare var välbekant men som nu vitnar. Textkroppen läcker, 

den ”beskriker” varats fasa. Papperet håller på att erövra motivet, i vilket jag läser att formen 

reflekteras i innehållet för att således erövra dikten. Likt Gattet vitnar dikten och går mot dess 

upplösning. Diktjaget säger åt oss att inte längre följa henne. Det behövs inte. Hon är på väg till 

oss. Men var är vi, var är jag? I slutet, vid diktens och resans ände. Men fallet tar aldrig slut. 

                                                        
152 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 142. 
153 Hörnström, ”Att själva det oförstådda är min identitet”, 455. 
154 ”Faderns ord” läser jag som anknytande till ”Faderns lag”, det vill säga den symboliska ordningen, 

språket i vid mening; tecken, syntax, grammatik, lag. Kristeva, Fasans makt, 30; Witt-Brattström, “Den 
främmande kvinnan — presentation av Julia Kristeva”, 49. 

155 Hörnström, ”Att själva det oförstådda är min identitet”, 455. 
156 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 71. 
157 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 142. 
158 Kristeva, Fasans makt, 28. 
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5 SLUTKAPITEL 

Syfte med denna uppsats har varit att läsa Åsa Nelvins diktsvit Gattet. Sånger från barnasinnet 

utifrån Julia Kristevas teori om abjektion. Frågeställningarna berörde dels dikternas innehåll 

och gestaltandet av upplevelser kring kroppsgränser (munnen, ätande och kroppsavfall), dels de 

formmässiga särdragen (kursiven, spärrningen och ljudskriften). Det sätt på vilket munnen och 

ätande aktualiserades genom abjektion visade sig, utifrån diktjagets upplevelser, i äcklet inför 

mat som hon påtvingas av modern såväl som i illamåendet efter att ha ätit för mycket. Kristevas 

betoning vid barnet som talar för att bearbeta känslan av brist (efter separationen från modern) 

fick belysa diktjagets kokande saliv som ett uttryck för hennes vilja att tala. Munnen, maten, 

orden och modern föreföll tätt förbundna, vilket abjektionen fick synliggöra eller förkroppsliga 

i Gattets dikter. Utifrån kroppsavfall var tanken på den egna/rena kroppen central och frågan 

om upprättandet av en sådan kropp. Abjektionen lät visa på att kroppens tillstånd av ”ständig 

förlust”, genom uttömning, inte alltid sker smärtfritt i dikterna. Diktjaget sitter på innedasset 

när en konflikt i köket avbryter hennes försök att upprätta sig, avlägsna sig från hennes inre 

förruttnelse. Fokus förflyttades till moster Äster, släktens ”tömningsorgan”, vars upplevelser 

aktualiserades med Kristevas förståelse av den ”abjekta” individen som utestängs ur den sociala 

gemenskapen. Insikten om smuts som det vilket ”har fallit över gränsen” och hur det abjekta 

inte består i frånvaro av renhet blev väsentlig. Således aktualiserades kroppsavfall (i metaforisk 

bemärkelse) i Äster, som lät påvisa gränsens bräcklighet. När diktjaget håller för öronen och ett 

”öronsus” infinner sig blev gränsen mellan inuti och utanför osäker. Blodet inuti kroppen lästes 

analogt med outspädd saft i en öronlös kaffekopp; gränsen rubbades när diktjagets perceptioner 

av inuti och utanför föreföll sammanflytande, liksom subjekt och objekt sammanföll i dikten. 

Den senare frågan anknöt till dikternas formmässiga särdrag: hur abjektionen kan ge uttryck för 

en dubbel rörelse mellan symbios och separation i kursiveringen, spärrningen och ljudskriften. 

Gattets språkliga utformning lästes utifrån tanken på författaren som föreställer sig abjektets 

logik för att så ”pervertera” språket och ”abjektionens subjekt” vars symptom är avvisande och 

rekonstruktion av språk. Med klivet från innehåll till form, från tematik till typografi, ämnade 

jag visa på hur nära sammanbundna de två dimensionerna är i Gattet. Genom att ta avstamp i 

en närläsning av upplevelser kring kroppsgränser kom jag fram till textkroppen, vars öppningar 

bestod i spärrningar ur vilka kursiven flödade. Likt ett ”gatt” blev spärrningen ett slags läckage; 

textkroppens inre kunde så utvidgas över sidan, låta spärrningarna ”s i m h u d”, ”s v ä l l a” 
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och ”f u l  i  m u n n e n” vändas inåt för att öppnas utåt. Samtidigt resonerades det, utifrån ett 

”gatt” som en öppning mellan två farvatten, att själva textkroppen alltid redan var öppnad för 

det yttre, att gränsen redan var överskriden. I linje med hur Kristevas essä om abjektionen går 

från det orena (mat och avfall) till Célines skrivande, ämnade jag efterlikna en sådan rörelse. 

Abjektionen gav uttryck för en dubbelriktad rörelse mellan symbios och separation i kursivens 

sammanbindande, symbiotiska karaktär (trots dess olika funktioner så lästes den som gripande 

efter ett språk med en annan tidslighet); emedan spärrningen aktualiserade hålrum, separation i 

typografiskt avseende, ett uppbrytande av ordens och diktrummets gränser. När en berättelse 

inte längre berättas, utan ”beskriks”, ger den vika för vad Kristeva kallar ett ”tema-skrik”. I 

spänningen mellan kursiven och spärrningen utlästes ett tema-skrik, i omlopp med utropstecken 

och kapitäler. Ett sådant tema-skrik lästes vidare i ljudskriften, ett uttryck för abjektion genom 

dess dubbla verkan i att sammanföra (diktjaget och Äster; diktjaget och läsarjaget) och separera 

(diktjaget från släkten; läsarjaget från dikten). Dess till synes förvrängda framställning blev ett 

medel för separation, ytterst för hat. Ett sådant hat lät återspeglas genom symbiosen mellan 

diktjaget och Äster: den klagosång över släktskapet som diktjaget ska skriva förknippades med 

titelns påbud om sånger. Ljudskriften lästes samman med det apokalyptiska i den sista dikten, 

då Gattet liknas vid ett gammalt fotografi vars motiv erövras av papperet. Formen återspeglades 

i innehållet och kom så att erövra dikten för att gå mot dess vitnande upplösning – slutet. 

Min övergripande fråga var vad en teoretiskt förankrad läsning av Gattet kan synliggöra, vilken 

frånser författarbiografin. Det noterades att Gattet och Fasans makt utkom nära i tiden, fastän 

Nelvin menade att hon inte var särskilt beläst i psykoanalysen. Med förankring i abjektionen 

och antagandet om den kamp som varje individ har genomlevt med sin mor öppnades en annan 

väg in i boken. Det abjekta framstod som immanent, kroppen blev ett slagfält där upprättandet 

av det egna innefattade att stöta bort (sig) och avlägsna (från sig). Abjektionen lät framhäva en 

”separationens logik” i såväl innehåll som form, vilket leder till frågan om hur iscensättandet 

av detta möte hade kunnat göras på andra sätt. Med författarbiografin i beaktning hade frågan 

om kvinnans möjlighet att uttrycka sig om abjektion varit nödvändig att begrunda. Per Helges 

läsning av Gattet, som ett uttryck för sorg och vrede till följd av en splittrad barndom159, kunde 

resonera med Kristevas insikt om kvinnan som söker uttrycka sig om abjektion; det som skulle 

innebära att sätta den egna identiteten på spel. När diktjaget talar om att hennes framtid som 

kvinna förefaller osannolik blir frågan desto mer komplex om läsningen utgår från att diktjaget 

återspeglar författarjaget. En sådan problematik hade varit intressant att undersöka vidare. 

                                                        
159 Helge, ”Plågade dikter från en splittrad barndom”, citerad i Öhman, ”Här kan jag äntligen tala”, 15-16. 
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7  BILAGOR 

7.1 Bilaga 1 

 

ni måste förstå mig 
alltså 
att jag ibland måste bort från 
»verkligheten« 
kanske har det med barnasinnet att göra 
jag låter tingen få liv 
när människorna omkring mig 
förtingligas 
och låter som trasiga radioapparater 
hur man än vrider på rattarna 
så kommer bara störningar och brus 
och bruset 
kan låta som vårregn mot taket 
för all del 
men det är inte regn 
utan BRUS 
jag är rädd 
att jag ska få för många intryck 
i min ensamhet 
att livet här 
ska bli oöverskådligt 
en speciell sorts inbilskhet 
som härskar här 
att man skulle kunna sprängas i luften 
av sitt eget medvetande160 

                                                        
160 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 30. 
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7.2 Bilaga 2 
 

Min gudfar heter KALLE ANKA 

och bor i Disneyland. 

Han var inte inbjuden till mitt dop, ändå 

stod han vid fotändan av min utdragbara barnsäng, 

och viskade ordet:  s i m h u d . 

Och jag vet, 

att hemma hos honom i Ankeborg 

slutar alla meningar med utropstecken 

precis som här. 

Det är budskapet: 
HÄRDA UT! 

 

Tillsammans med min gudfar 

av den Stora Näbbigheten, 

går jag över ett fält 

av sönderskurna och genomlysta pumpor. En 

gravplats för häxor, 

och deras hastigt ömsade skinn 

ligger överallt som stora ärtskidor. 

Så lätt är det. 

Du luktar tång och har säkert parasiter, men 

tillsammans med dig andas jag fortfarande 

med gälarna, och 

oss emellan – så lärde jag mig aldrig 

något annat. 

 

Jag står framför spegeln 

och försöker forma mina läppar till en näbb. 

Jag vill kunna prata som du. 

Jag gör en näbb av tre fingrar 

och förställer min röst – 

 

Du förstår, jag håller alltid något 

framför mitt ansikte, 
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ett fiskhuvud eller en pappersmask 

utskuren ur cornflakespaketet. 

Och ändå har jag ju insett, ja lärt av dig, 

att hemligheten med att alltid kunna resa sig 

är inte godhet eller styrka, utan 

 

att kunna  s v ä l l a 

när man har blivit fullständigt tillplattad. 

 

Ett hjärta av jäst.161 

                                                        
161 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 116-117. 
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7.3 Bilaga 3  
 

En doft av bittermandel 

sköljer 

över Gattets stenar. 

Jag kissar i ett hörn 

och när ett grässtrå kittlar mig 

i ändan, 

tror jag 

att det är en tusenfoting. 

Sen, när jag försöker resa mig 

är jag krum som en puckelrygg. 

En vacker dag kommer jag att strypa mig 

i hängslebyxorna. 

Jag skulle vilja skrika högt, just här, 

innan latrinbilen kommer 

och målar Gattet med sina tunnor, rullande 

från den stora magen. 

 

Men jag är för stor 

och så  f u l  i  m u n n e n 

att jag måste skratta med slutna läppar 

som en fnissmödis.162 

                                                        
162 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 34. 



38 
Ludvig Johansson    Södertörns högskola 

7.4 Bilaga 4 
Sitter i portprångets mättade skugga. 

Dassen står mitt emot mig 

som tigande orglar. 

Jag sitter här för att svalka 

huvudet. 

 

duvornas hängrännekärlek 

oavbrutet knullande 

medan deras grå och vita fjädrar 

sakta lossnar 

och faller över mig 

 

En kastvind sveper in 

mellan soptunnornas cylindrar, 

och med den följer 

torkade nejlikehuvuden, döda 

skalbaggar 

med benen ödmjukt infällda. 

 

Ja, jag har hört dem! 

Historierna om Nyhem. 

Fiskfjällsmänniskorna/Hundhuvudena 

med ben och armar som en människa/Kentaurer 

i grimma med taggig insida, sammankedjade hovar 

/Bevingade människor, men 

vingklippta redan vid inskrivningen 

för att inte äventyra skötarnas liv. 

Och så förstås, alla de obeskrivliga, de 

fullkomligt osaliga, 

som ingen kan se utan att kräkas. 

Inte ens Guds spott har träffat dem. 

 

Ingen idé att gräva ner huvudet 

i äggskalen. Jag har redan 

bränt mig själv. 



39 
Ludvig Johansson    Södertörns högskola 

 

de kommer ur trädet 

som inte kan bära fram något annat än kart 

katterna pissar för mycket där 

som andar lösgör de sig, led på led 

av förtorkade kinder, läpplösa 

veck av hud 

tuggande 

hårlösa tandlösa 

oändligt hospitaliserade genom historien 

ta bara trasorna om deras fötter 

och det vidriga långsamma sättet att andas 

man hör inget annat 

händerna snurrar som näckrosor 

barbituratsrosor 

draggen suddas ut lika lätt 

som jag drar ner den porösa pappskivan 

i mitt magiska ritblock 

som om minnet inte var uppfunnet 

 

Tattarnas köksfönster står på vid gavel. 

TT-rösten talar om det kalla kriget. 

Jag tror att jag kan känna 

draget. 

 

Sitter här 

inunder portens trävalv 

som den sista medeltida människan. 

V e t  i n t e  v a r  j a g  s k a  g ö r a  a v  m i g  – 

om jag blir galen till exempel 

eller dör 

kommer det då att finnas ett 

hål 

kvar i luften?163

                                                        
163 Nelvin, Gattet. Sånger från barnasinnet, 75-77. 



 
 

 


