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Abstract 

This paper examines the structure of The Golden Notebook and in which way it reflects the 

themes in the novel. This paper also describes the context of the 1960`s in which a certain 

type of ideas were developing and wants to place The Golden Notebook in this context. Fi-

nally the paper investigates what can be understood by reading the novel as a part of that con-

text.  
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1. Inledning  

 

“Yet the essence of the book, the organization of it, everything in it, says implicitly and explicitly, 

that we must not divide things off, must not compartmentalize.” 1 

 

                      – Doris  Lessing, förord till The Golden Notebook (andra upplagan, 1972) 

 

Doris Lessing fick nobelpriset i litteratur år 2007 med motiveringen att hon är ”den kvinn-

liga erfarenhetens epiker, som med skepsis, hetta och visionär kraft har tagit en splittrad 

civilisation till granskning.”2   

     Vad är en ”kvinnlig erfarenhet”? Är det moderskapet? Eller är det inkännande beskriv-

ningar av kvinnors liv? Lessing skriver inte i första hand böcker om moderskap, även om 

det kan tematiseras. Frågan är om hon ens skildrar kvinnors liv med empati vad gäller Den 

femte sanningen. Här skildras karaktärerna objektivt, på ett sätt som låter både ”goda” och 

”dåliga” karaktärsdrag komma fram. Romanens protagonist är en kvinna, Anna Wulf, men 

hon är dessutom författare, kommunist (eller före detta kommunist) och tidvis paranoid.  

     Lessing skildrar sin huvudpersons liv ur olika synvinklar och vi får ta del av olika 

aspekter i Annas liv. Vissa av dessa aspekter är explicit kvinnliga, andra är det inte. De 

explicita kvinnoproblem som Lessing beskriver är också i viss mån bundna till 50-talet i 

vilket romanen utspelar sig, då de på olika sätt har att göra med hemmafru- och kärnfa-

miljsidealet som var förhärskande då, kanske mer än de är i dag. Protagonisten har tidvis 

problem med att acceptera sin kropps funktioner. Ändå upplever jag inte att den största 

problematiken ligger i att hon är kvinna, hon skildras, enligt mig, främst som en människa. 

     Romanen gavs ut 1962 och kom att betyda mycket för den andra vågens feminister. 

Kanske var det just att Lessing skildrar Anna främst som människa och inte som kvinna 

som var anledningen till att den kom att kallas ”Den nya kvinnorörelsens bibel”.3 En annan 

                                                                    
1 Lessing, Doris, förord till The Golden Notebook [1972], (London: Harper Perennial, 2007), 10. 
2 www.dn.se, 7/4 2008. 
3 Birgitta Svanberg & Ebba Witt Brattström, Hundra skrivande kvinnor (Stockholm: Natur och kultur, 2000), 

105. 
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orsak kan ha varit att det går att läsa den som en feministisk roman i bemärkelsen att den 

handlar om två kvinnor som strävar efter frihet. Lessing själv har kommenterat romanen: 

”Den beskrev många kvinnokänslor som aggressivitet, fientlighet, förbittring. Den satte 

dem i tryck. Uppenbarligen kom vad många kvinnor tänkte, kände, upplevde, som en stor 

överraskning.”4 

     Den femte sanningen handlar till en början om två kvinnor: författaren Anna Wulf och 

hennes väninna Molly. De bor i London och har båda valt att leva ensamma med sina barn, 

utan män, och de försörjer sig själva. Romanens struktur ser ut som följer: ramberättelsen 

”Fria kvinnor” som handlar om Anna och Molly är uppdelad i fem delar. Anna i ”Fria 

kvinnor” har tidigare fått en roman utgiven, men läsaren får veta att hon lider av en skriv-

blockering, det enda hon kan skriva är sina privata anteckningsböcker. Varje del av ”Fria 

kvinnor” följs av dessa fyra olikfärgade ”minnesböcker”, som alltid kommer i samma ord-

ning; svart, röd, gul och blå. Varje minnesbok fyller en särskild funktion vars innebörd jag 

kommer att förklara senare. I ”Fria kvinnor” är berättaren allvetande och till synes objektiv 

vilket kan ge stadga åt de mer känslosamma och opålitliga minnesböckerna. 

     Vi får veta att minnesböckerna blev en följd av Annas behov av att dela upp, och där-

med kontrollera sitt liv och de olika roller hon har i det: författaren, kommunisten, kvin-

nan, analysanden. De visar läsaren nya dimensioner och olika perspektiv på det vi just har 

läst. Ibland tas samma händelser upp i två olika minnesböcker i en helt annan stil; det visar 

hur svårt det är att skildra verkligheten på ett sanningsenligt sätt. Anna märker hela tiden 

att just det verkar vara en omöjlighet. Detta grepp ger också en förståelse för att Annas 

upplevelser är subjektiva, och därmed ges läsaren möjlighet att ifrågasätta texten. Den fem-

te sanningen handlar mycket om reception av böcker och texter, till exempel när en karak-

tär i den gula minnesboken, Ella, ska sälja rättigheterna till sin roman som handlar om 

rasmotsättningar för att den ska bli film och köparen läser romanen som ”en enkel kärleks-

historia”. 

     Syftet med min uppsats är att pröva tanken att det verkligt radikala med romanen inte 

ligger i skildrandet av Annas och Mollys liv. Att sprängkraften inte ligger i att de försöker 

leva som ”Fria kvinnor” men misslyckas för att de fortfarande är beroende av män sexuellt. 

                                                                                                                                              
 
 
4 Lessing, förord till The Golden Notebook, 9. [min översättning]. 
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Det feministiska nytänkandet kanske ligger djupare, i själva strukturen av romanen, inbäd-

dat i alla de många teman som tas upp.  

     Man kan se det som att minnesböckerna står för ordning (eller är ordning), (”compart-

mentalization”) och kategorisering/uppdelning, samt att de innehåller en beskrivning av 

formlöshet och kaos. På detta sätt talar form och innehåll hela tiden med varandra i roma-

nen. Genom minnesböckerna får läsaren en (fysisk) upplevelse av den ordning Anna för-

söker skapa i sitt liv och i sin person (man läser ju alltid först svart, sen gul, sen blå, och så 

vidare). Kaoset tar aldrig över romanens form (texten är alltid läsbar och förståelig), men 

däremot tematiseras både ordning och kaos i minnesböckerna såväl som i ”Fria kvinnor”. 

     Genom hela romanen får läsaren ta del av Annas skrivkramp; först mot slutet, efter 

hennes mentala sammanbrott släpper den. Sammanbrottet blir till ett genombrott när det i 

den femte, gyllene, minnesboken står klart att det är Anna som är författare till ”Fria kvin-

nor”. Eftersom vi får ta del av minnesböckerna i kronologisk ordning synliggörs skrivan-

dets process. Samtidigt som vi läser om Annas skrivkramp i minnesböckerna och i ”Fria 

kvinnor”, tar vi ju del av en text skriven av Anna. Den femte sanningen är en självspeglan-

de metaroman, där både processen och formen undersöks, vilket flera forskare anser.5 

     Anna säger själv att hon vill dela upp sitt liv och sina känslor för att förhindra kaos. 

Hon tror att den stränga uppdelningen av saker ska förhindra hennes sammanbrott. I ett 

större perspektiv kan man se det som att ordningen ska förhindra kaos. Men kaos låter sig 

inte motas bort, och till sist blir det just kaos som löser Annas skrivkramp. Anna måste 

splittras, hennes jag måste upplösas, för att därefter kunna läkas igen.  

     Min analys utgår från en detalj i romanen, nämligen en scen som utspelar sig i Annas 

hem dit karaktären Tommy kommer på besök. I denna scen finns tecken på Annas kom-

mande mentala sammanbrott, vilket enligt mig betecknar formlöshetens intrång i Annas 

ordnade värld. Jag har valt den scenen med tanke på att den tar upp frågan om minnes-

böckernas funktion, samtidigt som Anna skildras som att hon verkligen måste kämpa emot 

det kaos som kommer närmare henne. Karaktären Tommy skildras på ett närmast skräckin-

jagande sätt. Exakt vad som ger den effekten är svårt att säga men det kan ha att göra med 

att han är den enda karaktären som ifrågasätter minnesböckerna och deras funktion i Annas 

liv. Han är den enda karaktären, förutom Anna själv, som överhuvudtaget intresserar sig 

för dem, han tar sig till och med friheten att läsa dem. Tommy tränger sig in i Annas värld 
                                                                    
5 Bland andra: Roberta Rubenstein, The novelistic vision of Doris Lessing (Illinois: University of Illinois 

1979), 71. 
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och hennes hemliga skrivande (hennes hemliga uppdelande) och på ett symboliskt plan kan 

man se det som att han tränger sig in i henne. Denna läsning har Marie A. Danziger gjort i 

sin avhandling, hon läser hela scenen som en symbolisk våldtäkt på Anna, genom att 

Tommy läser minnesböckerna våldför han sig på författaren. Detta ska då, enligt Danziger 

vara skälet till rädslan och den kusliga stämning som finns i scenen.6  

      Det finns en stark samhällskritik i romanen. Romanen handlar inte om det mentala 

sammanbrottet i första hand utan psykets splittring blir snarare en följd av samhällets upp-

delningar, falska dikotomier, som tränger sig in i människors psyken. Anna är den som får 

visa effekten av detta. Roberta Rubenstein uttrycker sig om orsaken till romanens kompli-

cerade struktur på ett belysande sätt. 

 

Att Den femte sanningens formella innovationer praktiskt taget ignorerades när den pub-

licerades – därför att romanen vidrörde så många andra områden som var av intresse på 

idénivå – är en indikation på romanens enastående rikedom i bägge områden. Narrativets 

multipla skikt är inte bara ett uttalande om Lessings ’känsla av hopplöshet kring att skriva 

en konventionell roman’ utan det är resultatet av en fördjupning av författarens konstnär-

liga vision, både i psykologisk och formmässig mening: i det utvecklande medvetandets 

föränderliga karaktär och i dess relation till verkligheten, och i den mer komplexa roman-

formen som krävs för att uttrycka den.7  

 

Det finns väldigt mycket skrivet och forskat om Lessing och Den femte sanningen, särskilt 

av brittiska och amerikanska litteraturforskare som har lagt tyngdpunkt på olika aspekter 

av romanen. I uppsatsen har jag använt mig av ett urval av dessa men jag gör inte anspråk 

på att ha läst, eller på att beskriva, allt som skrivits i ämnet.  

      Flera forskare har poängterat att Annas sammanbrott beskrivs på ett sätt som är näst 

intill identiskt med 60-tals psykologen R. D. Laings teorier om schizofreni och andra men-

talsjukdomar. Laing menade att sådana sjukdomar uppträder hos människor som en slags 

”överlevnadsstrategi” i ett sjukt samhälle. De framstod som en naturlig reaktion på makt-

strukturer och krav som människor ställer på varandra, krav som är extra tydliga inom fa-

miljer. Enligt Laing blir vi utsatta för projicering av andra människors föreställningar och 

                                                                    
6 Marie A. Danziger, Text/countertext, Studies in literary criticism and theory, vol. 3. (New York: Peter Lang 

Publishing, 1996), 50-52. 
7 Rubenstein, The Novelistic vision of Doris Lessing, 72. [min översättning och kurs]. 
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det är dessa föreställningar som vi sedan klamrar oss fast vid och kallar för våra personlig-

heter fastän de egentligen bara är attributioner. Elaine Showalter beskriver Laings syn på 

människan i samhället: “För Laing var psykosen en intensifiering av den uppdelning inuti 

individen som speglade det moderna samhällets sektorsuppdelning och fragmentering.”8  

Den nämnda “uppdelningen av individen” visas konkret i Den femte sanningen genom 

minnesböckerna och Annas växande vansinne. 

     Laing var inte ensam om att göra denna typ av analyser på 60-talet, de förekom även 

inom andra fält, till exempel i studier av miljöer, ekosystem och cybernetik. Bland dem 

som forskade inom dessa ämnen fanns Gregory Bateson, vars helhetsteorier är en före-

gångare till kaosteorin. Ordet kaos inom kaosforskning står inte för ”oordning” utan för 

oerhört komplexa system av ordning. Det är av den definitionen jag kommer att använda 

mig i uppsatsen.9 

     Eftersom det i Den femte sanningen förekommer både en uppdelning av jaget (Laing) 

och av hela bokens struktur (Bateson) är det möjligt att jämföra både tematiska detaljer i 

romanen såväl som dess formspråk med ovan nämnda modeller. 

     Den här uppsatsen vill undersöka hur strukturen av Den femte sanningen kommenterar 

alla de teman som finns i boken. Den kommenterar hela tiden sig själv och detta var också 

Lessings största mål när hon skrev den, som hon skriver i förordet: ”Mitt huvudsakliga mål 

var att forma en bok som skulle fälla ett eget yttrande, en ordlös utsaga: att tala genom 

sättet den var formad på.” 10 Detta sagt efter att hon tar upp att hon genom ”Fria kvinnor” 

velat visa på den traditionella romanens otillräcklighet när det gäller att beskriva verklighe-

ten. ”Hur kan den här lilla prydliga saken vara sann när det jag upplevde var så rått och till 

synes formlöst och ofärdigt.”11 Vidare vill jag undersöka vad som ligger bakom den ordlö-

sa utsaga som Lessing talar om, vad tar den ställning för, eller emot.  

     Metoden jag kommer att använda mig av i min framställning är dels att se strukturellt 

till romanens konstruktion, dels att enligt en hermeneutisk metod undersöka delens förhål-

lande till helheten. I scenen som ska undersökas finns olika nivåer där händelser utspelas 

                                                                    
8 Elaine Showalter, ”Women, madness and the family” i The female malady: women, madness  and English 

culture 1830 – 1980. (London: Virago press, 1987), 227. [min översättning].  
9 Katherine N. Hayles, förord till Chaos and order: complex Dynamics in literature and science (Chicago: 

The university of  Chicago press, 1991), 1. 
10 Lessing, förord till The Golden Notebook, 13. [min översättning]. 
11 Lessing, förord till The Golden Notebook, 13. [min översättning]. 
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eller stämningar skapas. För att benämna de olika nivåerna i texten använder jag mig av 

begrepp från narratologin, närmare bestämt från Roland Barthes som har definierat tre ni-

våer vilka man kan utläsa ur texten vid en analys av dess narrativa strukturer.  

     På varje nivå finns det element som kopplas samman i en ordningsföljd som motsvarar 

den syntagmatiska axeln, det är de element som för handlingen framåt. Barthes kallar dessa 

för distributiva element. På varje nivå finns också de integrativa innehållselementen som 

hör hemma på den paradigmatiska axeln. Den paradigmatiska axeln fokuserar på betydel-

seinslagen i texten, här undersöker man till exempel varför författaren har valt ett specifikt 

uttryck istället för ett annat med liknande betydelse. De integrativa innehållselementen 

innehåller de underliggande tematiska inslagen i texten och får betydelse i samspelet med 

andra nivåer i texten.12 

     Jag kommer att använda mig av Barthes modell i min läsning av den aktuella scenen i 

romanen för att förtydliga de olika nivåerna som jag där tycker mig se framträda. Trots att 

jag inte nämner alla Barthes nivåer i min analys har jag läst scenen med dem för ögonen.           

Nedan följer en beskrivning av de tre nivåerna och exempel på hur de kan visa sig i roma-

nen. 

     På funktionsnivån ser man hur innehållselement fördelas och sammankopplas i texten. 

Här ryms alla de händelser som för handlingen framåt. I romanen fördelas innehållsele-

menten på ett intressant sätt eftersom samma innehåll kan återkomma, antingen först i 

“Fria kvinnor” och sen i någon av minnesböckerna, eller i två olika minnesböcker. Den 

gula minnesboken har som syfte att fiktionalisera Annas liv, i den återkommer hela tiden 

teman eller händelser vi tagit del av i andra avsnitt, men de kan här framstå som parodiera-

de eller förstärkta. Både karaktärer och händelser är fiktionaliserade en extra gång i den 

gula minnesboken. Händelser på funktionsnivån upprepas alltså i olika varianter i roma-

nen.      

     Aktionsnivån berör ett djupare plan i textstrukturen och har att göra med grundläggande 

handlingsstrukturer. Barthes inspirerades av Vladimir Propps sagoanalyser som också ut-

vecklades vidare av Algidras J. Greimas, dessa teoretiker talade om aktantmodellen. Ak-

tanter kallas de handlingsfunktioner i texten som strävar efter olika mål. Det kan vara ka-

raktärer eller större rörelser som är aktanter.13 Handlingsstrukturerna i Den femte sanningen 
                                                                    
12 Kaj Berseth Nilsen m. fl. Att möta texten: Litteraturteori och textanalys ur fyra perspektiv. Övers. Stefan 

Sandelin (Lund: Studentlitteratur, 1998), 88. 
13 Berseth m. fl. Att möta texten, 90-91. 
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ser olika ut beroende på vilken del av romanen de utspelar sig i. I scenen som ska analyse-

ras är Tommy och Anna två motsatta aktanter då Tommy vill att Anna ska berätta för ho-

nom om meningen med livet, och meningen med minnesböckerna, medan Anna vill att 

Tommy ska låta bli hennes minnesböcker.  

     Narrationsnivån är överordnad de andra nivåerna och är den som avgör hur mottagaren 

ska förhålla sig till det berättade. I Den femte sanningen ändras narrationsnivån som jag ser 

det i slutet av romanen när mottagaren får veta att Anna Wulf är författare till kortromanen 

“Fria kvinnor”. Eftersom den är skriven utifrån en allvetande berättares perspektiv är det 

möjligt att de avsnitten vid en första anblick verkar mera “trovärdiga” än de uttalat subjek-

tiva minnesböckerna. Vid en andra genomläsning av romanen är förståelsen färgad av att 

läsaren är medveten om att det är Anna som är författare till varje del av romanen. Även 

det faktum att läsaren får följa Anna in i hennes sammanbrott som slutligen leder fram till 

att hon kan börja skriva ”Fria Kvinnor” gör att man som läsare läser med nya ögon efter att 

man blivit medveten om vad hon får genomleva för att kunna skriva denna ganska torra 

text. Barthes skriver vidare om två principiellt olika berättarpositioner: en personlig eller 

en opersonlig berättare, där det opersonliga kan kategoriseras som det traditionellt narrati-

va som visar en skillnad på berättaren och de händelser som återberättas.14 Detta kan sägas 

vara fallet i ”Fria kvinnor”, innan läsaren vet att den inte enbart är en text som beskriver 

Anna, utan också en text skriven av Anna. Titeln ”Fria kvinnor kan (om den läses ironiskt) 

ses som att den ger en främmandegörande effekt som passar in på narrationsnivån. 

     Uppsatsens disposition ser ut som följer: i nästföljande kapitel presenteras den tidigare 

forskningen. Under rubriken ” Minnesböckerna – rädsla för kaos” kommer jag att beskriva 

varje minnesboks karakteristika samt ta hänsyn till hur Lessing förhåller sig till romanen 

och dess emottagande. Här beskrivs också närmare hur minnesböckerna kan beteckna ord-

ning medan Annas mentala sammanbrott och resten av världen kan beteckna kaos.  

     Kapitlet ”Komplexa system” är en beskrivning av de idéströmningar på 60-talet som på 

olika sätt berörde öppenhet och kaos och som speglar idéer som går att finna i Lessings 

roman. Fokus ligger på R. D. Laings teorier om mentalsjukdomar och Gregory Batesons 

helhetsteorier, analysen ställer frågan hur de kan kopplas till idéer som kommer fram i ro-

manen. Här ges även Katherine N. Hayles syn på kaos inom litteraturen en roll i analysen.  

                                                                    
14 Berseth m. fl. Att möta texten, 93. 
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     Analysen är uppdelad i två delar. I den första, ”Smittande hysteri”, undersöks vad som 

egentligen händer mellan Anna och Tommy under besöket. Jag kommer att försöka förstå 

varför hon är rädd för honom samt vad scenens kusliga stämning beror på.  I andra delen 

av analysen ”Det utvidgade medvetandet”, går jag med stöd i Laing och Bateson närmare 

in på vad kaos kan ha för betydelse i scenen. Här presenteras även tidigare forskares syn på 

Annas splittrade jag. 

 

 

2 Tidigare forskning  

 

Forskningen som bedrivits på Lessing och på Den femte sanningen är omfattande. De fles-

ta forskare är överens om att romanens struktur gör det nästan omöjligt att läsa ut ett enhet-

ligt budskap, eller hitta den centrala punkten i den. För att göra det överskådligt har jag 

grovt delat upp forskningen i tre typer av läsningar som förekommer. Den första lägger 

fokus på romanens genusaspekter och gör en realistisk läsning av romanen. Den andra läs-

ningen fokuserar på Annas splittrade jag, några ser det som att jaget är delat i två, andra 

anser att det är mer splittrat än så och någon ser det som att alla karaktärer egentligen är 

projektioner av Anna. De som har det splittrade jaget som fokus använder sig ofta av en 

djuppsykologisk teori (Jung) för att tydliggöra sina syften. Den sista typen av läsning står 

de forskare som lägger tonvikten vid själva berättandet för. De fokuserar på minnesböck-

erna och på Annas roll som författare. De två sista kategorierna forskare är de som lägger 

mer fokus på romanens form. Flera forskare kan placeras in under mer än en kategori, att 

dela upp dem innebär självklart en viss förenkling. 

 

2.1 Könskriget 

Elaine Showalter undersöker kvinnors litteratur som en subkultur vilken innehar en egen 

litteraturtradition och historia.15 Showalter sätter in romanen i en socialhistorisk kontext 

och ger i sin bok A Literature of their own (1978) uttryck för en feministisk syn på roma-
                                                                    
15 Elaine Showalter, introduktion till A Literature of Their own [1978] (London: Virago Press, 1999), xx. 
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nen, samtidigt som hon lyfter fram Lessings koppling till R. D. Laings teorier om det 

splittrade jaget.16      

     Anita Brookner menar att romanen handlar om ”tänkande kvinnor” som kämpar med att 

frigöra sig från femtiotalets normer, i artikeln “Women against Men” (1982) läser hon ro-

manen som ett tidsdokument. Brookner anser att det är tydligt att romanens huvudtema är 

”könskriget”. Hon ser Lessing som en banbrytande feministisk författare som genom sin 

cirkulära narrativitet reflekterar ”en kvinnas, i huvudsak introverta förnimmelser, som 

motsats till en mans linjära åtaganden.”17 Det största hotet mot den ordning Anna vill skapa 

genom minnesböckerna och mot hennes förmåga att kontrollera världen genom att ”namn-

ge” den, är enligt Brookner: ”hennes misslyckande med att trygga en mans kärlek uttryckt 

med den stränga uppriktighet som hennes erfarenhet har lärt henne att praktisera och för-

vänta sig, och som är uppmuntras av hennes kallelse som författare[…]”18 Känslan av att 

ha en ”second sight” som Anna får när hon skriver går som hon själv säger inte att använda 

sig av i verkliga livet (som för Brookner verkar innebära män) och det är detta som enligt 

Brookner utgör huvudtemat. 

     Maroula Joannou undersöker i avhandlingen Contemporary Women´s Writing (2000) 

ett flertal verk skrivna av samtida kvinnliga författare utifrån ett historiskt perspektiv.19 I 

hennes läsning av Den femte sanningen är det främst motivet med de galna och olyckliga 

kvinnorna som framhävs, och därmed också den litteraturhistoriska kontext där detta är ett 

återkommande motiv. Protagonisten i den gula minnesboken, Ella, är en av de många 

olyckliga kvinnor som figurerar i romanen. Ella arbetar på en tidskrift, Women at Home, 

med att besvara läsarbrev från desperata, olyckliga kvinnor. Ellas och brevskrivarnas pro-

blem var enligt Joannou verklighet för många kvinnor, och hennes poäng är att man för att 

förstå 50-talslitteraturen måste sätta sig in i tidens restriktiva idéer om ”kvinnlighet”.  

       Hon förklarar hemmafrufenomenet ur ett historiskt perspektiv. Klassgränserna mellan 

kvinnor minskade i efterkrigets England då de flesta själva skötte sitt hushåll istället för att 

anställa hemhjälp. Utvecklingen kan ses som en backlash till att många kvinnor hade börjat 

                                                                    
16 Showalter, A Literature of Their own, 312. 
17 Anita Brookner, ”Women against Men”, The London Review of Books 2-15 September (1982). 19. [min 

översättning]. 
18 Brookner, “Women against Men”, 19. [min översättning]. 
19 Maroula Joannou, Contemporary women’s writing: from ‘The Golden Notebook’ to ‘The Colour Purple’ 

(Manchester: Manchester University Press, 2000).  
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yrkesarbeta under kriget. I media som riktade sig till kvinnor (som den tidskrift Ella arbetar 

på) gavs inte längre något utrymme för politik, utan fokus lades enbart på hem och familj. 

Dessa fakta bidrar enligt Joannou till kvinnornas frustration, historiskt sett såväl som den 

Lessing skildrar i romanen. Lessing visar, enligt Joannou, att kvinnors galenskap inte är 

privat utan istället samhällsrelaterad.20  

2.2 Det splittrade jaget 

Mary Ann Singleton (1977) använder sig av C. G. Jungs teorier för att belysa Lessings 

författarskap i sin avhandling The city and the veld (1977). Singleton ser till Lessings hela 

produktion; hennes narrativa teknik, val av bilder och strukturen av vissa av romanerna. 

Hon utforskar också tematiska kopplingar mellan Lessing och Jung, R. D. Laing och den 

sene Aldous Huxley.21  

      Roberta Rubenstein har gjort en jämförande studie av Lessings romaner med stöd i 

Jungs teori. Teorin rör sig kring antagandet att det finns omedvetna, ofta negativa aspekter, 

av psyket som kommer fram i drömmar, och som i det vakna livet visar sig som en ”skug-

ga” eller projiceras på ”de andra” som får representera de negativa aspekterna av självet.22 I 

The Novelistic Vision of Doris Lessing (1979) närmar hon sig romanen utifrån ett feminis-

tiskt perspektiv och fokuserar på Annas splittrade medvetande som hon ser återspeglat i 

händelserna i romanen.23 Hon anser formen vara det viktigaste i romanen men fokuserar 

även på Annas sammanbrott, där hon (med stöd i Jung) ser det som att det är de negativa 

aspekterna av Annas personlighet som blir synliga. Rubenstein undersöker också hur de 

olika karaktärerna i romanens olika delar relaterar till varandra, till exempel Tommys 

självmordsförsök (som äger rum i ”Fria Kvinnor) i relation till att Ella (huvudpersonen i 

den gula minnesboken) skriver en bok om en man som planerar sitt självmord.  

      Claire Sprague (1986) utgår till stor del från Rubenstein i sin analys där hon med ut-

gångspunkt i Lessings förord undersöker romanens struktur. Hon vill definiera karaktärer-

nas sammansmältning (till exempel Saul Green och Anna i den gyllene minnesboken) på 

ett nytt sätt. Hon ser dessa personligheter som ännu ett strukturellt mönster som fungerar 

                                                                    
20 Joannou, Contemporary women’s writing, 31. 
21 Mary Ann Singleton, förord till The City and the veld, (London: Associated University Presses, Inc.), 21. 
22 Rubenstein, The Novelistic Vision of Doris Lessing, 7. 
23 Rubenstein, The Novelistic Vision of Doris Lessing, 76. 
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effektivt tillsammans med den narrativa strukturen av romanen. Hon anser att romanens 

struktur finns i dispositionen av protagonisterna såväl som i relationen mellan roman och 

minnesböcker.24  I “Doubles talk in The Golden Notebook” ses som titeln säger alla karak-

tärer som “dubbelgångare” till Anna, och hon anser att romanens konflikt ligger mellan 

Annas kvinnliga dubbelgångare och hennes manliga. Det manliga elementet identifieras 

enligt Sprague med destruktiva krafter som Anna förnekar finns i henne själv. Sprague 

skriver att i Den femte sanningen har Gilbert och Gubars begrepp ”The mad woman in the 

attic” blivit ”the mad man in the attic” därför att Annas galna sida aldrig kan kopplas till 

kvinnliga dubbelgångare utan bara till de manliga. Maroula Joannou lägger som jag nämn-

de ovan, tonvikt på alla de ”galna” och olyckliga kvinnor som faktiskt figurerar i romanen, 

så i den frågan står Sprague och Joannou i polemik med varandra. För att beskriva den 

uppenbara strukturella antitesen mellan ”Fria kvinnor” och minnesböckerna använder sig 

Sprague av termen ”doubling”, fördubbling. Hon ser det som att minnesböckerna står i 

förhållande till ”Fria kvinnor” så som råmaterial står i förhållande till det färdiga arbetet. 

Man kan då, enligt Sprague, tänka på minnesböckerna som ”skugga” till den mer officiella 

”Fria kvinnor” som är som: ”[…]förrådshuset för esoterisk kunskap som är omformad för 

offentlig konsumtion.”25 De olika narrativa formerna som Lessing använder sig av i roma-

nen; dagbok, brev, bokrecension, parodi, novell, filmmanus, tidningsurklipp, synopsis, är 

speglar för Anna precis som människor är det. Sprague anser också att temat  fragmente-

ring i romanen har blivit förenklat av andra forskare och att fördubblingen av individen i 

romanen är mer positiv än negativ. Hon skriver att Annas användning av minnesböckerna 

för att kontrollera kaos, fyller sin funktion, och att hon slutligen ser det som att alla Annas 

olika jag måste accepteras. Sprague sätter även in romanen i en kontext av manliga förfat-

tares verk som behandlar dubbelgångarmotivet.26 

      Maroula Joannou har en annan syn på det splittrade jaget; hon ser det som att Anna 

strävar efter psykisk helhet men att hennes oförmåga att uppnå det visas i hennes samman-

brott. Joannou skriver att de idéer om “psychic division” som kommer fram i romanen 

motsvarar de som kommer fram i Laings bok Det kluvna jaget (1960). Laing argumenterar 

                                                                    
24 Claire Sprague, “Doubles talk in The Golden Notebook”, i Critical essays on Doris Lessing, red. Claire 

Sprague & Virginia Tiger (Boston, Massachusetts: G.K. Hall & Co., 1986), 45-46. 
25 Sprague, “Doubles talk”, 55. [min översättning]. 
26 Sprague, “Doubles talk”, 56. 
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i den för att ett mentalt sammanbrott ibland kan vara en förutsättning för att rekonstruera 

och läka det skadade jaget.27      

     Ruth Whitaker har i sin bok Doris Lessing (1988) gjort en kronologisk undersökning av 

Lessings romaner. Hon ser en utveckling i Lessings verk, från ett utforskande av den sam-

tida kulturen, till formulerandet av profetior om planeten jordens framtid. Den femte san-

ningen ser hon främst som en övergång i Lessings verk, från en realistisk till en mer mys-

tisk och metaforisk stil.28 

     Linda S Kauffman (1992) ser en postmodern fragmentering reflekteras i Den femte san-

ningens struktur såväl som i Annas personlighet. Hon läser Lessing i ljuset av Deleuze och 

Guattari och använder sig av en poststrukturalistisk teori. Utifrån sin teori finner hon i ro-

manen en decentralisering av binära oppositioner.29 Kauffman ser Annas jag som uppdelat 

mellan dåtid och nutid, yngre och äldre roller eller versioner. Narrativet tar form av en 

strävan efter förändring som driver berättelsen framåt.30 Hon läser romanen som en brev-

roman, de olika versionerna av Anna är så olika så att de går att läsa som brev från flera 

olika korrespondenter, som i en klassisk brevroman.31 Hon motsätter sig synen på Annas 

sammanbrott som en läkande process då hon anser att denna syn förstärker meddelandet 

om att individen måste kureras, att samhället inte kan förändras. Sådana läsningar sätter in 

romanen i en borgerligt individualistisk kontext – just de konventioner som Lessing säger 

sig vilja plocka sönder.32 

     Angela Hague (2003) undersöker med hjälp av teoretiker som Henri Bergson, William 

James, Jung och Benedetto Croce hur intuition hör samman med kreativitet hos de författa-

re hon tar upp.33 Hon diskuterar också vad författarna själva avslöjar om sina kreativa pro-

cesser och hur de fungerar. Hague anser att Annas experimenterande med att förändra sitt 

medvetande är mindre förenat med politik än med hennes egna psykiska hälsotillstånd och 

hennes kreativa förmåga. 

                                                                    
27 Joannou, Contemporary Women’s Writing, 31. 
28 Ruth Whitaker, Doris Lessing (London: Macmillan Publishers LTD, 1988), 75. 
29 Linda S. Kauffman, Special Delivery (Chicago: The University of  Chicago Press, 1992), 133. 
30 Kauffman, Special Delivery, 135. 
31 Kauffman, Special Delivery, 136. 
32 Kauffman, Special Delivery, 136. 
33 Angela Hague, Fiction, Intuition and Creativity (Washington D. C.: The Catholic University of America 

Press, 2003). 
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2.3 Självkritik och censur 

Marie A. Danziger (1996) läser romanen ur ett postmodernistiskt perspektiv i en jämföran-

de tematisk studie mellan Den femte sanningen och romaner av Samuel Becket och Philip 

Roth. Hos alla tre författare ser hon en rädsla för hur texterna kommer att tas emot av lä-

sarna. Detta gör att de hela tiden skriver ut möjliga ”andra läsningar” och alternativa hand-

lingar. De vill alla kritisera traditionell berättarteknik därför att de känner skam för det de 

berättar. Danziger har undersökt scenen där Tommy läser Annas minnesböcker, det är ock-

så den scen som jag kommer undersöka. Hon identifierar där Tommy som den läsare och 

kritiker som författaren Anna är skräckslagen inför. Tommy begår enligt Danziger ett 

övergrepp genom att kritisera Annas minnesböcker. 

     Deborah Martinson fokuserar på konflikten mellan författare och läsare i sin bok In the 

presence of Audience som analyserar olika kvinnliga författares dagböcker. 34 Hon behand-

lar både verkliga och fiktiva dagböcker, bland dem Anna Wulfs minnesböcker. Martinson 

undersöker hur stilen i dagböckerna påverkas av att författarna är medvetna om läsaren (i 

vissa fall kvinnornas makar, i Annas fall Tommy). Vad hon tycker sig komma fram till är 

att det finns en särskild censur, en ”male censorship” som förändrar både avslöjandena i 

dagböckerna såväl som författarna själva. Hon anser att strukturen i Den femte sanningen, 

förutom att sätta ljus på att vi inte kan veta vad som är ”sanning”, även ifrågasätter myten 

om att vissa saker är ”privata”; samt att den visar att det finns upplevelser och erfarenheter 

som brukar anses vara individuella men egentligen är gemensamma.35 Martinson skriver att 

Anna har hittat en ”sanning” i minnesböckerna, men genom Tommys intrång i hennes 

värld ändrar hon sin syn på den: ”Hon betraktar sin sanning som farlig och öppen för att 

missförstås, skriven i minnesböcker har hon inte garderat sig tillräckligt väl.” 36                       

     Hon anser att Lessing i romanen tematiserar kvinnors rädsla för exponering, och att det 

både i tema och struktur syns en ”kraftfull närvaro av publik till kvinnor som […] använ-

der sig av litterära strategier för att göra anspråk på sina egna berättelser […]”37  

                                                                    
34 Deborah Martinson In the presence of Audience, the self in diaries and fiction (Columbus: The Ohio state 

University Press, 2003). 
35 Martinson, In the presence of Audience, 18.  
36 Martinson, In the presence of Audience, 122. [min översättning]. 
37 Martinson, In the presence of Audience, 123. [min översättning]. 



 17 

 

3 Minnesböckerna – rädsla för kaos 

      

 

Den femte sanningen består av fem delar, varje del börjar med den synes objektiva rambe-

rättelsen ”Fria kvinnor” och efter varje del av ramberättelsen följer Annas minnesböcker. 

Varje minnesbok har olika teman och visar olika vinklar på Annas liv eller känslor.  

     Den svarta minnesboken handlar om Anna som författare och är uppdelad i två rubri-

ker: Källor och Pengar. Den innehåller under rubriken Källor bland annat minnesepisoder 

från hennes ungdom i Afrika och är ibland skriven i dagboksform. Under rubriken Pengar 

handlar det om till exempel diskussioner mellan Anna och folk som vill köpa rättigheterna 

till hennes roman. Den röda minnesboken handlar om politik eller mer specifikt om Annas 

relation till kommunismen och ”partiet”. Här förekommer ibland händelser som utspelar 

sig vid samma datum som i den svarta minnesboken men nu ur ett politiskt perspektiv.38 

Den Gula minnesboken börjar som en roman (Den tredje parten) men övergår till en slags 

synopsis över romanen som även skulle kunna kallas en analys, helt enkelt funderingar 

kring karaktärerna och temat, (inte formen). Den tredje parten handlar om Ella och hennes 

väninna Julia, dessa två kan ses som Annas respektive Mollys alteregon. Temat i den gula 

minnesboken skulle jag beskriva som frihet i förhållande till kärlek. Ella liknar Anna, men 

är mer beroende av män än hon, trots detta har även hon valt att leva utan man. Den gula 

minnesboken övergår senare till att innehålla utkast till noveller och romaner, alla baserade 

på Annas upplevelser. Den blå minnesboken handlar om Annas relationer och vi får följa 

henne när hon går i psykoanalys. Periodvis skriver inte Anna i den här minnesboken, utan 

den består till stora delar av tidningsurklipp av saker som händer i världen. Den tar sin bör-

jan 1954 och är ett försök till dagbok. Anna säger själv att denna minnesbok skulle bli den 

sannaste av minnesböckerna men att den visade sig bli ”värre än de andra.”(103-104) 

                                                                    
38 Doris Lessing, Den femte sanningen, övers. Mårten Edlund (Stockholm: Forum, 1970), 81. Hädanefter ges 

sidhänvisningar till Lessings roman i den löpande texten. Om inget annat anges syftar sidhänvisningarna till 

del två av romanen. 



 18 

     Efter ”Fria kvinnor” del fyra slutar Anna med de vanliga minnesböckerna, istället skri-

ver hon tillsammans med den schizofrene Saul Green vad hon kallar den gyllene minnes-

boken. 

     Det är Saul Green som påbörjar ”Fria kvinnor” åt Anna, medan hon åt honom skriver 

den första meningen i en roman som han ska skriva. Den femte sanningen avslutas med en 

femte del av ”Fria kvinnor”.  

     Vid en sådan här uppradning av minnesböckerna blir det tydligt att ett viktigt tema i 

Den femte sanningen är reception och tolkning av världen. Reception av böcker och berät-

telser tematiseras på flera ställen i romanen till exempel Anna Wulfs bok som eventuellt 

ska bli filmmanus eller boken i Paris som Ella ska köpa in till sin tidskrift.  

     Lessing skriver i förordet till den andra upplagan av The Golden Notebook (1962) om 

Anna: ”Hon har fyra [minnesböcker] och inte en för att, som hon själv inser, så måste hon 

separera saker ifrån varandra, av rädsla för kaos, för formlöshet – för sammanbrott.” 39 I 

samma förord riktar Lessing stark kritik mot hur romanen tagits emot av samtida kritiker – 

hon anser att kritiken ibland är så talande för sin tid att den blir stereotyp och anonym. En 

del kritiker har som Lessing säger (och som vi såg i föregående kapitel) lagt tyngdpunkt på 

genusaspekten i romanen, andra på Annas galenskap, och några forskare eller kritiker har 

enbart fokuserat på det politiska i romanen. Alla dessa uteslutande synsätt kritiseras av 

Lessing, ingen  uppmärksammar enligt henne det mest centrala temat som hon beskriver 

såhär: ”Temat av ett ’sammanbrott’, att ibland när människor ’bryter ihop’ är det en väg till 

att självläka, det inre självet som slår bort falska dikotomier och uppdelningar […]”40 Les-

sing poängterar att hon stödjer ”Women’s liberation” trots att ”könskriget” inte är roma-

nens tema som många tycks ha ansett.  

     I Lessings kritik tycker jag att man kan foga in motiveringen till att Lessing fick nobel-

priset, hon själv kommenterade ju också detta vid tillfället; att varför ska det kallas kvinn-

lig erfarenhet när den är allmänmänsklig? Det blir tydligt för mig i en läsning av Den fem-

te sanningen att den innehåller erfarenheter av att vara människa, att låta dessa gälla en-

dast ett av könen är mot bakgrund av Lessings kritik en gravt förminskande åtgärd. Efter-

som romanen innehåller så många teman och motiv så kan man dock lätt välja ut det som 

känns mest intressant från den aspekt man vill utgå ifrån och tilldela det huvudrollen i ro-

manen.      
                                                                    
39 Lessing, förord till The Golden Notebook, s. 7. [min översättning]. 
40 Lessing, förord till The Golden Notebook, s. 8. [min översättning]. 
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     Temat form (ordning) och formlöshet (kaos) genomsyrar hela romanen. I det följande 

ska jag försöka belysa hur formen (det kontrollerade) betecknas genom minnesböckerna 

och försöken att avgränsa teman i dem, medan formlösheten visar sig i Annas väg mot 

mentalt genombrott samt det politiska kaoset i världen runtomkring. 

     I scenen jag utgår ifrån får huvudpersonen Anna frågan varför hon har fyra olika min-

nesböcker istället för en. Frågan besvarar hon så här: ”’Kanske beror det på att det skulle 

bli ett sånt – svammel. En enda röra.’”(264) 

     Formlösheten (”svammlet”) ligger hela tiden som ett hot i romanen. Det blir särskilt 

tydligt då Anna verkar närma sig ett sammanbrott. Hon får problem att skilja drömmar från 

verklighet och framstår som mer och mer paranoid. Hennes jag tycks ibland vara på väg att 

upplösas då hon överväldigas av känslor som hon inte tycker kommer ifrån henne själv.  

     När Anna blir rädd för Tommy känner hon att det är hans känslor som ”smittar av sig” 

på henne: ”Han har inte ens varit här i fem minuter och hans hysteri börjar redan smitta av 

sig. Jag måste ta mig i akt.”(258)  

     Jag ämnar sätta in romanen i en kontext av sextiotalets idéströmningar och inte minst 

kaosteorins föregångare, i det sammanhanget kan framhållas att kaosteorin används bland 

annat just för att undersöka hur smittor sprids.41 

     En anledning till att Tommy framstår som obehaglig och gör Anna hysterisk ges av 

Anna själv när hon säger: ”Jag vet varför du kommit hit. Du har kommit hit för att jag ska 

tala om för dig varför vi lever.”(268) Anna har nämligen inget bra svar att ge Tommy, som 

uppenbarligen vänder sig till henne i egenskap av en mer erfaren person. Han vill att hon 

ska råda honom att inte skjuta sig (vilket han dock gör redan i nästa scen). Anna har inte 

möjlighet att ge honom någon bra anledning till att inte göra det, eftersom hennes enda 

skydd mot det hotande kaoset är de minnesböcker som Tommy ifrågasätter. När han gör 

det är det hennes kategoriserande av verkligheten som han uttrycker tvivel om, han undrar 

hur det kommer sig att hon verkar tillmäta en viss sorts känslor större värde än andra och 

anklagar henne för att vara oärlig. Anna är oärlig, enligt Tommy, för att hon föraktar 

”människor som begränsar sig” men samtidigt hela tiden begränsar sig själv i minnesböck-

erna.(272) Här pekar han på något hos Anna – hon får uppenbarligen inte ihop sina ideal 

med verkligheten. Man kan läsa det som att den säregna stämningen i scenen kommer sig 

av att det är deras omedvetna som kommunicerar, därav den ”smittande hysterin”. Jag vill 

                                                                    
41 Hayles, Chaos and order, 1. 
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även påstå att kaos kan innehålla  ”positiva” aspekter, till exempel den känsla av ”kno-

wing” Anna upplever ibland när hon skriver. Detta kommer att speglas i följande kapitel 

och i uppsatsens fortsatta analys. 
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4 Komplexa system 

 

Idéer som på olika sätt har att göra med en brytning med konventionellt tänkande kring 

strukturer fick mycket uppmärksamhet på sextiotalet. De tog sig uttryck inom konst, veten-

skap och (utomparlamentarisk) politik, och stod i kontrast till 50-talets värderingar. Rörel-

sen pågick över nästan hela världen och nådde sin kulmen 1968. Jag anser att Lessing ge-

nom Den femte sanningen kan placeras in i denna kontext, dels därför att romanen genom 

sin struktur manifesterar nya sätt att tänka, dels därför att likartade idéer tematiseras i ro-

manen.               

     Bland dem som förde fram dessa nya idéer inom vetenskapen fanns Gregory Bateson 

(1904-1980) som var utbildad inom naturvetenskap men som bytte bana till antropologi. 

Batesons antropologiska forskande var influerat av funktionalismens tankar om att sätta 

samhällets alla aspekter i sitt sammanhang, för att på så vis analysera dess delar i termer av 

funktioner. Bosse Holmqvist beskriver Batesons syn på världen i efterordet till Batesons 

bok Ande och natur: 

 

              Istället för en värld av ting ser Bateson en uppsjö av komplexa nätverk på olika nivåer. 

Världen är både ”substans”, materia och, framför allt, olika sätt på vilken denna är orga-

niserad, formad. På alla nivåer är formen, materiens organisation, det för Bateson primä-

ra. På så sätt hänger allting samman, och det som på en nivå förefaller vara blott ett ele-

ment i en större organiserad komplexitet, visar sig på en ”lägre” nivå vara en i sin tur 

komplex organisation av andra ting, etc. 42 
 

Lite enklare uttryckt så undersökte Bateson hur saker är organiserade alltså formen. Han 

gav uttryck för en helhetssyn genom att han såg hur de olika organiserade formerna (de 

”komplexa nätverken”) påverkar varandra och hänger ihop, och att de oavsett storlek är 

lika viktiga för helheten. 

                                                                    
42 Gregory Bateson, efterord till Ande och Natur, av Bosse Holmqvist 

(Lund: Symposion bokförlag 1998), 321.  
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     Bateson undersökte bland annat hur stabilitet kan upprätthållas i samhällen som helt 

saknar politiska ledare och institutioner. Hur kan samhällets dynamiska balans upprätthål-

las med hjälp av självreglerande och självkorrigerande system? 43  

     Lessing artikulerar liknande frågeställningar i romanen. Anna säger på ett ställe att 

människor förblir vid sina sinnes fulla bruk genom att de blockerar sig. (105) Hennes på-

stående väcker frågan om hur en människas ”dynamiska balans” skulle kunna upprätthållas 

med hjälp av ”självkorrigerande system” utan att blockera och sålla bland känslor och upp-

levelser. Man kan även jämföra med när Anna i den blå minnesboken berättar att hon ge-

nom att där skriva ned endast fakta ”naglar fast” och ”skapar” Anna. Och därigenom kän-

ner hon hur hon ”räddat den dagen från kaos.”(112). Jag tolkar det som att hon menar att 

det är form och struktur som ”gör” individer, eller samhällen, som vi känner dem. Det in-

nebär samtidigt att hon inte litar till kaoset, alltså det som finns om vi förlorar det invanda 

sättet att se på avgränsade individer. 

      Nya tankar som speglar (eller gör) 60- talet fanns även inom psykiatrin, eller anti-

psykiatrin som rörelsen med R. D. Laing i spetsen kom att kallas. Laing refererar i sina 

skrifter ibland till Bateson, här etableras en koppling mellan kaosforskning och schizofreni 

då man ser sjukdomen som samhällsrelaterad.44 

    Laing (som redan är presenterad i den tidigare forskningen) var verksam inom en rörelse 

som formulerade en kritik mot psykiatrisk makt inom institutioner och utforskade kritiskt 

den hierarkiska auktoritetskulturen mellan läkare och patient.45 Lessing talar i inledningen 

till romanen om att sinnessjukdom kan vara en högre form av medvetande, vilket samman-

faller med Laings idéer i Det kluvna jaget. 

      Elaine Showalter diskuterar Laings och hans kollega Estersons Sanity, madness and the 

family (1964), en fallstudie över kvinnor i åldrarna 15 till 40 – samtliga av dem var inlagda 

på mentalsjukhus med diagnosen kronisk schizofreni. Laing och Esterson kommer i sin 

studie fram till att tecknen på schizofreni kan vara orsakade av patientens hemsituation och 

relation till sina föräldrar. De märkte att föräldrarna ofta motsatte sig döttrarnas mål att 

uppnå autonomitet. Showalter uttrycker resultatet av deras studie: “Laing och Esterson 

drog slutsatsen att schizofreni inte var en organisk sjukdom som kunde botas med opera-

tioner, läkemedel eller chock, utan en social process som kunde förstås som en respons på 
                                                                    
43 Bateson, efterord till Ande och Natur, 316. 
44 R. D. Laing, Familjelivet (Stockholm: Bokförlaget Pan/ Norstedts, 1971), 39. 
45 Showalter, “Women, madness and the family”, 221. 
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‘avtal’ och ‘interaktioner’ inom familjen.”46 Även kvinnor som inte hade diagnosen schizo-

freni kunde känna igen sig i deras studie på grund av att de där hävdar att schizofrena 

kvinnors kamp för att frigöra sig från sina familjer endast är en extrem version av hur det 

ser ut när “normala” döttrar frigör sig.  

     Det finns hos Laing en kritik mot den kategorisering (”compartmentalization”) i sam-

hället som Lessing angett som Den femte sanningens syfte att kritisera (se citatet som inle-

der uppsatsen). 

     I mitten av 60-talet gick Laing ännu längre än att humanisera den psykologiska prakti-

ken. Vid den tidpunkten hade han kommit fram till att schizofreni bara var en etikett som 

sattes på dem som inte anpassat sig till det sinnessjuka samhället. Etiketten sattes fast av 

dem som hade anpassat sig. Laing hävdade vid den tiden bland annat att en bombpilot är 

både farligare och sjukare än en person med diagnosen schizofreni som tror att bomben är i 

hans kropp.  

     Showalter anser att utvecklingen i Lessings verk på sextiotalet löper parallellt med La-

ings rörelse – från en förståelse av schizofreni som en potentiellt helande reaktion på mot-

sägande sociala krav, till en syn på galenskap som ett slags uppror, och den schizofrene 

som den mest sunda personen i ett galet samhälle.47 

     Lessing visar i sin roman en syn på ”jaget” som föränderligt, för att inte flyta ut och 

försvinna behöver det naglas fast och begränsas. Bateson och Laing ser, på olika sätt, ”ja-

get” som ett tillfälligt hölje. Enligt Laing blir vi, som jag har nämnt, utsatta för projicering 

av andra människors föreställningar. Det är dessa föreställningar som vi sedan klamrar oss 

fast vid och kallar för personligheter. I scenen mellan Tommy och Anna tycks Anna förlo-

ra sitt vanliga jag när hon förnimmer känslor som inte kommer från henne själv. Kanske är 

det Annas projicering av sin ångest på Tommy som gör att han verkar ”ondskefull”. Laing 

tycks tro på att människan innehar ett ”ursprungligt jag”  som är dolt under attributionerna 

som vi kallar personligheter, en åsikt som däremot inte kommer fram i Den femte sanning-

en. 

     Bateson hävdar att kontrollen inom den enskilda människa är begränsad: ”Vi kan i viss 

utsträckning föresätta oss att lära in även så abstrakta karaktärsdrag som arrogans eller 

ödmjukhet, men vi är ingalunda herrar över oss själva.” Han delar dock Laings uppfattning 

att ”boten för den medvetna avsiktens onda” kan ligga hos individen. Närmare bestämt i 
                                                                    
46 Showalter, “Women, madness and the family”, 221. [min översättning]. 
47 Showalter, ”Women, madness and the family”, 238. 
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det omedvetna, som han tror kan komma fram i drömmar likväl som i konstnärligt arbete. I 

det måste människan nämligen ”uppleva sitt totala jag – som ett cybernetiskt mönster.”48     

Jaget, individens gränser, består enligt Bateson, av idéer om gränser, detta beskrivs närma-

re i nästa kapitel.  

      ”Vi projicerar våra uppfattningar av våra jag på yttervärlden och ofta kan vi ha fel be-

träffande jaget och ändå röra oss och handla och samverka med våra vänner framgångsrikt 

fast i termer av falska föreställningar.”49 Batesons påstående kan kopplas till Laings utta-

lande om hur vi inom grupper och främst inom familjen projicerar egenskaper på varandra. 

Såsom Anna kanske projicerar sin ångest på Tommy i nämnda scen. 

     N. Katherine Hayles har forskat i fältet kulturteori, cybernetik samt kaos och ordning 

inom litteraturen. Hon behandlar kaosbegreppet inom kaosteorin som en fortsättning på 

Batesons och hans kollegors forskning. Hayles menar att  kaosteorin visar hur det i kaotis-

ka systems oförutsägbarhet finns djupa strukturer av ordning. Kaos betyder i den kontexten 

inte något som är enbart uppbyggt av tillfälligheter utan syftar på den ordnade oordnade 

karaktär som finns i dessa system.50 Kaos är alltså extremt komplex information snarare än 

avsaknad av ordning. Områden, inom vilka kaosforskningens landvinningar appliceras är 

ekonomiska fluktuationer, djurpopulationer, smittspridningar med mera.  

 

                                                                    
48 Bateson, Mönstret som förbinder, 47.  
49 Bateson,  Ande och natur, 191. 
50 Hayles, förord till Chaos and order, 1. 
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5 Myller av sinnesförnimmelser 

 

Den centrala scenen utspelar sig hemma hos Anna. Stilen i scenen skiljer sig från resten av 

romanen, skeendet är förtätat, det händer mycket på kort tid. På alla Barthes nivåer är 

glappet mellan de distributiva och de integrativa elementen i scenen tydligt. Det finns allt-

så ett glapp mellan vad som sägs och görs i scenen och den stämning som skildras. Exem-

pelvis när Tommy nämner ordet ”vansinnesböcker” i ett samtal och Anna känner sitt an-

sikte ”stramas åt av förfäran”.(257) 

     Men även händelser som har med stämningen att göra får betydelse på funktionsnivån, 

det vill säga, de inverkar ibland på handlingen.  

     Karaktären Tommy skildras på ett ovanligt sätt. Han är svår att sätta fingret på men när 

han skildras som ”ond” känns han liksom scenen ovanligt innehållsrik och kompakt. 

Skildringen av Tommy skiftar, från att beskrivas med ord som ”ondskefull” eller ”elak 

främling” beskrivs han som ”den vanlige Tommy”. I och med det skiftar också den under-

liggande stämningen. 

     Ett viktigt motiv i scenen är Annas minnesböcker. Minnesböckerna blir kritiserade av 

karaktären Tommy och det är kanske det som resulterar i Annas ”hysteri”, hennes rädsla 

och förlorade gränser av jaget, alternativt kallat hennes ”utvidgade medvetande”. Kaos och 

ordning är således viktiga aktörer i scenen, representerade av minnesböckerna respektive 

karaktärernas mentala tillstånd. Även de integrativa innehållselementen står, i min tolk-

ning, för kaos. 

 

5.1 Smittande hysteri 

Andra kapitlet av ”Fria kvinnor” börjar med att Molly ringer hem till Anna för att fråga 

efter sin son Tommy. Läsaren får (genom den allvetande berättaren) veta att han under den 

gångna månaden mestadels suttit isolerad inne på sitt rum: “[Tommy] brukade sitta timme 

ut och timme in i sitt rum, ensam, utan att röra en fena, tydligen utan att ens tänka.”(255) 

Molly säger till Anna att hon ”oroar sig” för honom på grund av hans beteende. I ett tele-

fonsamtal  som inträffar lite senare säger Molly att Tommy har varit och hälsat på Marion, 
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Richards alkoholiserade hustru. Det ligger inget ovanligt i den händelsen, Tommy och Ma-

rion har god kontakt tidigare i romanen. Ändå säger Molly plötsligt: “Jag är skräckslagen, 

Anna. Någonting hemskt håller på att hända, det är jag övertygad om.”(257) Med den 

repliken blir läsaren medveten om glappet på funktionsnivån: de distributiva elementen 

som är själva handlingen och den olycksbådande stämning som byggs upp av de integrati-

va elementen.  

     Stämningen tycks utgå från Tommy men påverkar och uppfyller de andra karaktärerna i 

scenen. Stämningen skapas både med hjälp av replikerna och av berättarrösten.  

     När Anna lägger på telefonluren hör hon steg i trappan och blir först lättad när hon ser 

att den anländande är Tommy, han kommer in i hennes hem med en självklar attityd:  
 

Hans leende avslöjade att hon själv, hennes rum, pennan i hennes hand och 

hennes utspridda minnesböcker var den scen han hade väntat sig 

att få se. Men efter leendet fick hans mörka ögon åter ett 

inåtvänt uttryck och hans ansikte blev allvarligt. Anna 

sträckte sig instinktivt efter telefonen men hejdade sig.[…] 

Men Tommy sa: ”Du tänker förstås att du måste ringa till mamma?” […] 

Detta var sagt i all vänlighet, för att lugna henne. 

”Hon har väl varit och snokat i mitt 

rum och blivit upprörd över alla de där vansinnesböckerna.” 

När Anna hörde ordet vansinne kände hon sitt ansikte stra- 

mas åt av förfäran och hon såg att Tommy märkte det. (257) 

 
Han ertappar henne i färd med att skriva i minnesböckerna; hon är alltså inbegripen i en 

väldigt privat handling, samtidigt är den skrivande kvinnan också ett klassiskt motiv. Ma-

rie A Danziger läser beskrivningen av Tommy som läser minnesböckerna som en symbo-

lisk våldtäkt.51 Tommy står i hennes läsning för läsaren/kritikern, det vill säga enligt Dan-

ziger en författares största skräck. Danziger menar att våldtäktsteorin bekräftas genom att 

Tommy i nästa kapitel gör ett försök att begå självmord. Det är Anna som straffar honom. 

      Tommy beskrivs som vänlig när han visar förståelse för att Anna vill ringa Molly, men 

när han nämner ”vansinnesböckerna” reagerar Anna på den onda Tommy som tycks ha en 

pendlande funktion i kapitlet. Han beskrivs lite senare: ”Sedan flinade han. Det var ett nytt 

flin – rått, okontrollerat, illasinnat.”(258) Annas reaktion är ambivalent: ”Anna kände en 

                                                                    
51 Danziger, Text/Countertext, 50-52. 
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våg av panik inom sig. Samtidigt fick hon lust att själv flina. Hon lugnade sig och tänkte: 

Han har inte ens varit här i fem minuter och hans hysteri börjar redan smitta av sig. Jag 

måste ta mig i akt.”(258) Anna säger att hon smittas av Tommy och smittan genererar ”en 

våg av panik”, smittan är kaoset – och smittor är en av de oerhört komplexa, synbart oför-

utsägbara, system som utforskas med hjälp av kaosteori. Smittan är ett exempel på just ett 

”oordnat” system som egentligen är för komplext för att förstå på annat sätt. Det är talande 

att Lessing använder sig av ordet smitta då den underliggande stämningen i scenen sken-

bart verkar utom all kontroll, men liksom smittan är den kanske ordnad, bara på ett annat 

sätt än vad man kan förstå om man tänker på Anna och Tommy som två fasta karaktärer. 

     Att ”främlingen” inte är den vanlige Tommy uttrycks på följande sätt:  

 

Nu var han [Tommy] elak igen, på ett  

lugnt och triumferande sätt. Anna hade aldrig satt elakhet  

eller trots i samband med Tommy och det var som om hon 

 hade en främling i sitt rum. Till och med hans utseende var  

främmande, för hans rättframma och envisa ansikte var för- 

vridet till en trotsigt leende mask, han sneglade trotsigt på  

henne under halvslutna ögonlock och log. (258) 

 

     Lite senare försvinner främlingen igen: ”Den elake främlingen hade försvunnit ur rum-

met; Tommy var sig själv, dyster, tankfull, rådvill.”(259) ” Den elake främlingen” pendlar 

igenom hela kapitlet in och ut ur texten. Tommy går snabbt från sig själv till ”elak främ-

ling” och Anna verkar inte kunna släppa sin rädsla för honom även när han är ”sig själv”. 

Laings teori om att det är andra människors projektioner som vi kallar våra personligheter 

kan appliceras på Tommys och Annas interaktion. Tommy vänder sin blick mot minnes-

böckerna igen:  
 

Nu, tänkte Anna, nu måste jag säga det han  

vill höra. Men innan hon hann tänka hade han rest sig och  

gått fram till böckerna. Anna satt tyst och spänd. Detta att  

någon skulle se hennes minnesböcker var outhärdligt, och  

ändå hade hon en känsla av att Tommy var i sin fulla rätt att  

se dem fast hon inte kunde förklara varför. Han stod  

med ryggen mot henne och tittade ner på dem. Så vände han  

på huvudet och sa: ”Varför har du fyra stycken?” (263). 
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Anna svarar att hon inte vet och Tommy säger ”Det måste du veta” och Anna säger: ”Kan-

ske det beror på att det skulle bli ett sånt – svammel. En enda röra.’ ’Varför skulle det inte 

få bli en enda röra?” frågar Tommy. Deras samtal avbryts av att Annas dotter vaknar och 

Tommy går till henne, då får vi veta vad som händer i Anna: 

 

Samtidigt erfor hon ett myller av sinnesförnim- 

melser – det var som om varje fiber, varje cell i hennes  

kropp hade stuckits med nålar. Medan Tommy befann sig i  

rummet och hon hade varit tvungen att tänka på hur hon  

skulle bete sig mot honom hade hon förblivit Anna, förblivit  

sig själv mer eller mindre. Men nu kände hon knappast igen  

sig själv. Hon ville skratta, gråta, till och med skrika. Hon  

ville skada något föremål genom att gripa tag i det och skaka  

                 det och skaka det tills – detta föremål var naturligtvis  

Tommy. (264) 

 
Denna starka reaktion har Tommy alltså satt igång i Anna bara genom att fråga henne var-

för hon delat upp sina erfarenheter i minnesböckerna. Rädslan för kaos är uttalad. Det 

”myller av sinnesförnimmelser” som Anna känner kan jämföras med ”smittan” som har 

nämnts i ett par citat. Att beskrivningen går ned på cell- och fibernivå förstärker också lik-

heten med beskrivningen av smittspridning av fysiska sjukdomar. 

     Varför är det just Tommy som är den ifrågasättande i romanen, varför inte någon av 

Annas älskare? Och varför skildras han just på det sätt han skildras? Som en elak främling. 

Varför reagerar Anna så starkt? Anna har sin egen teori om varför hon känner som hon 

gör: 

Hon sa sig att hans sinnesstämning hade smittat av  

sig på henne, att hon översvämmades av hans känslor. Hon  

förundrade sig över att de hastiga glimtarna av trots och hat i  

hans ansikte, de korta klangerna av hårdhet och skärpa i hans  

röst kunde vara de yttre tecknen på en våldsam inre storm.  

Och plötsligt fick hon klart för sig att hennes handflator och  

armhålor var alldeles kalla och fuktiga. Hon var rädd. Alla hennes  

växlande och motstridiga förnimmelser betydde en enda sak:  
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hon var skräckslagen. (264) 

 
 Anna blir “hysterisk” när Tommy går ut ur rummet och hon tror återigen att det är hans 

sinnesstämning som smittat av sig på henne ”Kunde det verkligen vara möjligt att hon var 

rädd för Tommy?”(264). 

     Ytterligare ett motiv i scenen tematiserar kaos och ordning: det är när Tommy berättar 

för Anna om att han under hela sitt liv känt sig förminskad av att hans mor och Anna talat 

om hans olika sinnestillstånd som ”perioder, ”det är bara en period”(266). 

 

                 ”Det jag känner nu har alltså ingen som helst betydelse?  

Men när har jag egentligen rätt att säga att detta som jag  

känner nu äger giltighet? Du måste väl ändå inse…” Här  

vände sig Tommy mot Anna: ”…att man inte kan leva hela  

sitt liv i perioder. Det måste finnas ett mål någonstans.” Hans  

ögon sprutade hat […] (267)    

 

”Perioderna” som Tommy ifrågasätter kan ses som ännu ett sätt att dela upp saker, de två 

kvinnorna har alltså delat upp Tommys och därmed förminskat dess betydelse.  

     Kanske detta går att knyta till Laings teorier om familjen, han anser maktstrukturerna 

inom familjen vara den främsta orsaken till varför människor antingen blir psykotiska, de-

lar sig, eller blir ”endimensionella människor”.52 Laing utgår från Freuds grundidé om kon-

flikten mellan kultur och människans drifter53 (främst de sexuella), och anser att denna 

konflikt blir som tydligast inom familjen eller i familjeliknande konstellationer (Anna och 

Tommy kan väl ses som ett utmärkt exempel på denna form). Laing påpekar också, som en 

kommentar till föregångaren Freud: ”[…] Vår kultur hämmar inte bara ’instinkterna’, inte 

bara sexualiteten, utan också varje form av översinnlighet.”54 Anna är som kulturen perso-

nifierad i Laings citat, hon är den som hämmar instinkterna, och ”varje form av översinn-

lighet”. Laing har även sagt att varje familjemedlem ” förkroppsligar en struktur härledd ur 

relationen mellan familjemedlemmarna.”55 ”Översinnligheten” tränger sig trots detta på 

utan att Anna kan förhindra det.  

                                                                    
52 Laing, Det kluvna Jaget, 7. 
53 Laing syftar här troligen på Freuds Vi vantrivs i kulturen. 
54 Laing, Det kluvna jaget, 7. 
55 Laing, Familjelivet, 18. 
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Anna tänker medan hon och Tommy talar med varandra: 

 

                 Det är som om  

                 jag kämpade mot något, kämpade mot någon osynlig fiende. 

                                 Hon kunde nästan se fienden –hon visste med säkerhet att  

                                 det var något ondskefullt, det var ondskan och undergången i  

                                 nästan gripbar gestalt som stod mellan henne och Tommy och  

                                 ville förgöra dem båda.  (268) 

 

Att fienden är något som står mellan Anna och Tommy tror jag är viktigt. Det skvallrar om 

att scenen inte handlar om dem som individer. Den handlar kanske inte alls om Tommy 

och Anna utan om något som finns mellan dem som aldrig sägs. Själva stämningen (kaos) 

är starkare än personerna. Man kan egentligen se stämningen som denna scens protagonist, 

istället för Anna och Tommy. Citatet visar med tydlighet på skillnaden mellan de integrati-

va och de distributiva elementen. 

      När Tommy har stått och läst i minnesböckerna en obestämd tid frågar han: ”varför 

växlar du handstil när du skriver? Och varför sätter du parentes om en del stycken? Menar 

du att vissa känslor är viktiga men att andra inte är det? Hur avgör du vad som är viktigt 

och vad som inte är viktigt?” (271) Anna svarar att hon inte vet. Tommy säger att det inte 

är någon ursäkt och refererar till ett stycke i den blå minnesboken där Anna fantiserar om, 

eller känner det som, att hon kastat ut sig själv genom ett fönster. Hon kan se sig själv lig-

gande på gatan, sedan står hon bredvid sin kropp på trottoaren och upplever det som att 

hon är två personer. Hon knäböjer och börjar slicka upp blodet och hjärnan.  

     När han läst detta stycke ser Tommy anklagande på Anna och säger: ”när du hade skri-

vit det där satte du kraftiga parenteser kring det. Och sedan skrev du: ’Jag gick till affären 

och köpte[…]och så tog jag Janet på en promenad i parken.’” (271) 

     Anna förklarar sig med att alla kan ha sådana föreställningar och att dessa inte är vä-

sentliga, däremot är vad som verkligen hänt samma dag, vad hon köpte i affären, väsent-

ligt. Tommy frågar vidare: ”’Vad får dig att tycka att galenskap och grymhet inte är något 

lika starkt som – förmågan att leva vidare?’” Men Anna säger att det inte är grymheten hon 

sätter parenteser om, istället gäller det ”ett annat slags känslighet” (271). 

     Här växlar fokus från Annas upplevelser av Tommy som obehaglig person eller främ-

ling till Tommys fråga. Han känner sig personligen förolämpad av Annas uppdelningar, 
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kanske eftersom han själv befinner sig i ett sådant tillstånd som Anna hade strukit över 

eller satt inom parentes ifall det varit en känsla från hennes minnesböcker.  

     Det är talande att Anna benämner kaoset som ”en andra slags känslighet”, då det inne-

bär att hon inte enbart ser det som en destruktiv kraft. Istället är det kanske det sätt vi defi-

nierar ”friska” och ”sjuka” människor på som inte egentligen går att applicera på verklig-

heten. Detta kan härledas till både Laings och Batesons människosyn. 

       Anna tycks efter hand förstå varför Tommy kommit till henne; det är för att han vill att 

hon ska tala om för honom att han ska leva vidare. Hon förklarar för honom att det är där-

för hon är rädd. Hon är inte förmögen att ge honom ett skäl till det. Tommy säger att han 

vänt sig till just Anna för att hon har livserfarenhet men Anna verkar inte ha något annat 

för tillfället än de gränser hon byggt upp kring sig själv och känslan av att de sakta verkar 

lösas upp. Vad skulle hon kunna ge Tommy för skäl till att leva vidare?   

     I scenen kan man se två olika riktningar eller frågeställningar: den ena kommer från 

Anna som undrar vad Tommy vill henne, varför känner hon det starka obehaget och varför 

han alls kommit till henne. Den andra kommer från Tommy som undrar varför Anna an-

vänder sig av minnesböckerna och därmed värderar olika känslor eller upplevelser olika. 

Han undrar varför hon delar upp saker och sen varför hon är rädd för kaos. Att Tommy 

växlar mellan ”vanlig” och ”ond främling” har ingen direkt betydelse när det gäller frågor-

na han ställer. Det verkar som om Anna upplever honom som obehaglig för att hon anar att 

han vill henne något – kanske något som rör henne själv varmed han kan vara obehaglig 

eller vanlig oberoende av vad han säger.  

       Obehaget rör sig i början av kapitlet kring Tommys person, det handlar om Annas  

känsla av att smittas av hans hysteri, för att sedan bli starkare kopplat till frågorna som 

Tommy ställer rörande minnesböckerna. Först beskrivs fienden som Tommy, hans obehag-

liga leende och så vidare, sedan blir fienden något som Anna upplever står mellan dem. 

     Det tycks mig som om kapitlet börjar med att bygga upp en mystisk sfär runt Tommy, 

de oroar sig för honom och finner att han har betett sig konstigt. Anna reagerar kraftigt på 

hans uttalande om sina ”vansinnesböcker” trots att hon just blivit lättad över att det var han 

och inte hennes inneboende som kom in. Kan detta vara ett tecken på att vansinnet faktiskt 

ligger hos Anna och att Tommy är den karaktär som av någon anledning får ligga extra 

nära detta? Eller ska Tommy läsas som en symbol för patriarkatet? Mot det talar att roma-

nen innehåller många andra män som Anna eller Ella eller Molly har komplicerade relatio-
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ner till. Tommy är Annas bästa väns son och bara tjugo år gammal, varför är det han som 

ligger närmast Annas vansinne?  

     För att återkoppla till uppsatsens syfte: att romanens form kommenteras genom dess 

teman kan hävdas därför att motivet av kaos och formlöshet kontra ordning visas både i 

minnesböckerna och i Annas och Tommys flytande personligheter. Vi märker det i deras 

”utvidgade medvetanden”. 

 

5.2 Det utvidgade medvetandet  

Jag ska nu i ett sista kapitel närma mig uppsatsens andra syfte. Frågan gäller vad romanens 

”ordlösa utsaga” vill säga? 

     Det tillstånd av överkänslighet som Anna ger uttryck för när Tommys sinnestillstånd 

smittar henne är  något som återkommer i romanen. Angela Hague kallar det för ett ”ut-

vidgat medvetande” vilket jag tycker är ett passande begrepp. Jag ser Anna mindre som  

”splittrad” än som gränslös. Splittringen är något hon blir nödgad att göra i minnesböcker-

na vilket får en negativ effekt. Men som vi såg i avsnittet ovan så är det inte en splittring 

som äger rum i scenen där Tommy besöker Anna, snarare handlar det om att deras person-

ligheters gränser tycks rämna. Hague skriver att för att Anna ska kunna skriva fiktion så 

måste hon ”tillåta sitt medvetandes gränser att utvidgas för att omspänna en verklighet 

långt utanför hennes egos begränsning”56   

     Anna visar några av de motsatspar som romanen enligt Lessing vill kritisera när hon i 

romanens första kapitel skrattande säger: ”’Män. Kvinnor. Bundna. Fria. Dåliga. Goda. Ja. 

Nej. Kapitalism. Socialism. Sex. Kärlek.’”(47, del 1). Trots dessa binära oppositioner som 

förs vidare från en generation till nästa och trots den kontroll som Anna medvetet kämpar 

för att upprätthålla i sitt liv så finns det andra krafter i världen och i individer som ibland 

inte går att stoppa. I scenen är det Annas och Tommys interaktion som ”triggar” dessa 

krafter. Bitvis verkar det som att det de säger till varandra inte är det som egentligen sägs – 

den skrämmande, obehagliga undertonen i scenen står inte i proportion till Tommys och 

Annas repliker. 

      När Anna i den sista delen av den blå minnesboken på ett liknande sätt ”blir” den afri-

kanske rebelledaren Charlie Themba handlar det inte bara om att hon är schizofren eller 
                                                                    
56 Hague, Fiction, Intuition and Creativity, 283. [min översättning]. 
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schizoid utan det kan ses som en kritik mot de kategoriseringar som nämnts. (226) Anna 

kunde lika gärna ha varit Themba, om hon utsatts för samma press som han, eller varit i 

samma situation som han. Det finns ingen grundläggande skillnad på människor utan vi är 

byggda av våra erfarenheter och de erfarenheter som vi tar del av i andra och tredje hand . 

För att återkoppla till uppsatsens inledning: Trots att Anna är kvinna i England kan den 

identitet hon för tillfället är bärare av ligga närmare Themba än en annan kvinna i England. 

I en helt annan scen i romanen står kroppen i fokus, Anna har mens och äcklas av det. Där 

kan hennes identitet kopplas lättare till andra kvinnor men poängen är att identitet är 

flytande, eller borde få vara flytande. Kanske identitetsbyggen är lika ”små komplexa sy-

stem” som de system som utforskas av kaosteoretiker.  

      Bateson undersöker i ett kapitel temat gränser, och mer specifikt; vad avgränsar jaget?57  

  

              Finns det ett streck eller något slags påse om vilken vi kan säga att ”innanför” den linjen 

eller ytan befinner ”jag” mig medan ”utanför” den ligger den miljön eller någon annan 

person? Med vilken rätt gör vi dessa distinktioner? Det står klart (fast man vanligen igno-

rerar detta) att det språk på vilket varje svar på denna fråga inte, när allt kommer omkring, 

är ett språk för tid och rum. ”Inuti” och ”utanför” är inte passande metaforer för inbegri-

pande och uteslutande när vi talar om jaget (”the self”). Anden innehåller […] bara idéer 

(det vill säga nyheter om skillnader), information om ”saker”[…] Likaledes innehåller 

inte anden någon tid eller något rum, bara idéer om ”tid” och ”rum”. Härav följer att indi-

videns gränser, om de överhuvudtaget är verkliga, inte är rumsliga gränser utan något 

som mer liknar [..] de pratbubblor som kommer ur munnarna på seriefigurer. 58 
 

              

 ”Anden” i ovanstående citat är en översättning av det engelska originalets ”the mind”. Om 

man läser scenen med Bateson för ögonen så behöver det inte röra sig om projicering, utan 

om att jagets gränser, som består av idéer om saker, är försvagade. 

     Flera forskare delar in karaktärernas personlighet i goda och onda sidor. De ser splitt-

ringen hos Anna och tror att den beror på att de sidor hos sig som hon inte vill acceptera 

som onda. Forskare som använder sig av Jung i sin analys kallar dessa sidor för ”skuggan” 

eller ”skuggpersonlighet”. Jag tror inte att splittringen har att göra med att vissa personlig-

                                                                    
57 Bateson, Ande och Natur, 185. 
58 Bateson, Ande och Natur, 186. 
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hetsdrag är mer onda än andra, utan att det istället handlar om Annas problem med att se 

sin personlighet som en helhet. Det handlar om olika krafter i en person och om olika kraf-

ter i politiken. Det torde i sammanhanget vara ointressant att sätta stämpel på dessa krafter 

eftersom t ex. vissa personlighetsdrag kan vara bra i ett sammanhang och sämre i ett annat. 

Däremot är det kanske också ett problem att sätta in det omedvetna i det medvetna (om 

man ser det som att Annas och Tommys omedvetna kommer fram i scenen, smittan. I min 

läsning av romanen ser jag det inte som att det finns en tro på fasta personligheter eller 

”jag” utan att själva budskapet är att allt får vara öppet och flytande, även personer. Spra-

gue säger något liknande, men hävdar ändå motsatsen, när hon säger att splittringarna som 

Anna skapar måste finnas för att människor är splittrade eller multipla.59 

    Har allt detta överhuvudtaget med politik och med romanens form att göra, eller handlar 

det om en beskrivning av psyket? Synen på Annas splittrade jag och dess betydelse skiljer 

sig mellan olika forskare – det är inte alla som ser en samhällskritik i romanens form. 

     Joannou kan skönjer två stridande personligheter inuti protagonisten, dessa är kvinnan 

och kommunisten. Hon kopplar även idéerna om  psykets uppdelning i romanen till Laings 

syn på sinnesjukdom vilket är del i en läkande process för det förstörda jaget. 

Joannou anser att Lessing ”har placerat Annas nervösa sammanbrott i gränssnittet av det 

politiska och det psykoanalytiska”60 Anna befinner sig alltså på gränsen mellan politik och 

psykoanalys. 

      Angela Hague å andra sidan anser att Annas experimenterande med att förändra sitt 

medvetande är mindre förenat med politik än det är med förhållandet till hennes psykiska 

hälsa och sjukdom samt till hennes kreativa förmåga. Visst experimenterar Anna med sitt 

medvetande, både frivilligt och ofrivilligt, men jag anser att Annas psykiska hälsa och kre-

ativa förmåga i allra högsta grad har med politik att göra. Dels för att ”det privata är poli-

tiskt”, dels för att det tidvis verkar som att Annas skrivkramp uttalat har med politik att 

göra. Se till exempel i den röda minnesboken och i den blå som en lång stund endast består 

av tidningsurklipp om världspolitiska händelser. Det är möjligt att Hague syftar till Les-

sings förord här och helt enkelt menar att boken handlar om något annat än ett könskrig. 

Men det utesluter som sagt inte alls att det är en politisk roman. Hague ser i romanen ett 

analyserande av intuition från  perspektivet av ett mentalt sammanbrott, psykets fragmen-

                                                                    
59 Sprague, “Doubles Talk”, 56. 
60 Joannou, Contemporary women’s writing, 31. [min översättning]. 
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tering och relationer mellan människor, allt detta får Anna att ifrågasätta sitt eget psykes 

gränser. 

      Hague säger dock också att “ Hennes [Annas] nervösa sammanbrott är en analogi över 

kollektivt vansinne.”61  

     Elaine Showalters A literature of their own kommer fram till att Den femte sanningen 

bitvis parafraserar Laings hypotes i Sanity, madness and family. Enligt Laings hypotes är 

det ofta är den mest ”normala” medlemmen av en familj eller grupp som verkligen är sjuk. 

Men denne överlever bara för att han eller hon har starka personligheter medan andra sva-

gare personligheter lever ut sin sjukdom åt dem. 

      Showalter skriver att Lessing hjältinnor systematiskt använder sig av en ”semimystisk, 

semipolitisk, teori om tankeöverföring för att undvika ansvaret för sina egna förnimmelser, 

sina egna känslor.”62 Detta resonemang påminner om Spragues idé om Anna och hennes 

negativa manliga “doubles” som får överta Annas negativa sidor, kanske genom projice-

ring. 

     I den gyllenen minnesboken blir Anna och Saul samma person, där suddas gränserna 

helt enkelt ut. Först, skriver Hague, märker Anna av sitt utvidgade medvetande genom att 

gränser suddas ut mellan henne och de personer hon känner. Men senare förekommer det-

samma också mellan henne och personer hon bara känner till, såsom när hon blir Charlie 

Themba, den galne afrikanske revolutionären. Anna definierar ju att vara frisk som att vara 

barrikaderad från världen utanför sig själv. (287) 

     Enligt Hague är det Annas extrema öppenhet för andras psykiska tillstånd som är orsa-

ken till hennes känslor när hon möter Tommy. Det är alltså därför hon är rädd, inte för att 

Tommy är obehaglig utan för att hon inte har några gränser själv. Detta skulle kunna 

stämma eftersom hon senare också blir rädd för Marion, men det tycks mig som att den 

rädslan inte finns i samma utsträckning som i skildringen av Tommy. Möjligen förhåller  

det sig så för att det är första gången alla hennes gränser är borta. 

     Martinson lägger märke till att Tommys självmordsförsök, som resulterar i blindhet 

endast förekommer i ”Fria Kvinnor 3”,  i den blåa minnesboken däremot är det en annan 

Tommy som figurerar, här blir han socialist och gifter sig. Han skildras i den blå minnes-

                                                                    
61 Hague, Fiction, Intuition and Creativity, 32. [min översättning]. 
62 Showalter, A Literature Of  Their Own, 312. [min översättning]. 
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boken som lite dum men helt harmlös. Den blinde Tommy från ”Fria kvinnor” är däremot 

som vi har sett, farlig, eller hotfull ur Annas perspektiv.63 
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6 Sammanfattning 

 

Lessing beskriver en mänsklig erfarenhet i Den femte sanningen. Uppsatsen har visat att 

romanen är del av en historisk kontext (60-talet) där synen på samhället och regerande 

konventioner ifrågasattes. Dessa idéer visas både i romanens motiv och i dess form, som 

hela tiden speglar varandra. Romanen  handlar till stor del om en ”decentralisering av binä-

ra oppositioner”, ett upplösande av motsatspar.64 Detta upplösande äger rum i romanens 

figurer men motverkas av dess form, det framträder i individen. Exempelvis i scenen där 

Annas och Tommys karaktärer tycks förlora sina gränser genom att Anna upplever att hans 

känslor, eller hans hysteri, smittar av sig på henne. Det handlar inte bara om att personlig-

hetens gränser kan brista i nära relationer som Anna och Tommys, utan även i relationer 

som spänner över världsdelar. För att knyta an till Lessings citat som inleder uppsatsen där 

hon säger att romanens innersta natur implicit och explicit talar om att vi inte ska dela upp 

saker. Att inte separera saker och ting från varandra kan ju vara att inte separera könen, 

raser eller individer. Att individen inte är lika mycket avgränsad individ som man kan tro 

är som vi har sett även en idé som kommer fram i romanen och som, om man talar med 

Laing kan vara ett tecken på schizoida tendenser som enligt honom är naturliga reaktioner 

på ett sjukt samhälle. 

 

 

     

 

 

 

 

  

  

                                                                    
64 Kauffman, Special Delivery, 133. 
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