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Till Christine 

Mötet är ett ledord i Christine Farhans långa gärning som forskare, lärare 
och ledare. Alla vi som har haft förmånen att arbeta tillsammans med henne 
– i undervisningssituationer, i forskningsprojekt, i seminarierummet eller i
ledningssammanhang – känner hennes förmåga att med ett öppet sinne
vända sig till den andre. Utan denna öppenhet sker inga verkliga möten
mellan ens egna och den andras erfarenheter. Med denna insikt har
Christine lotsat studenter genom litteraturhistorien, bedrivit ämnesöver-
skridande forskningsprojekt och lett de humanistiska ämnenas utveckling
på Södertörns högskola.

Christines eget liv präglas av ständiga kulturmöten. Hon föddes i tyska 
Lübeck 1955, och efter studier i Berlin kom hon till Sverige 1981, där hon 
utbildade sig till ämneslärare i tyska och engelska. Den akademiska kar-
riären inleddes med doktorsavhandlingen Geniestreich, Lehrstück, Revolu-
tionsgestammel. Zur Rezeption des Dramas ”Marat/Sade” von Peter Weiss in 
der Literaturwissenschaft und auf den Bühnen der BRD, DDR und Sch-
wedens, som hon lade fram vid Stockholms universitet 1992. Några år 
senare skulle Christine bli en av dem som var med och formade den nya, 
alldeles särskilda mötesplats som är Södertörns högskola. Hon började här 
som lektor i tyska 1997 och blev sedermera lektor och så småningom pro-
fessor i litteraturvetenskap. 

Redan doktorsavhandlingen belyser med all önskvärd tydlighet mötets, 
närmare bestämt kulturmötets, centrala roll i Christines forskargärning. 
Hennes många forskningsprojekt har lyft fram det interkulturella mötet, både 
dess möjligheter och problem, och de har resulterat i böcker som Von Power-
frauen und Superweibern. Frauenpopulärliteratur der 90er Jahre in Deutsch-
land und Schweden (2003), Modernes Aschenputtel und Anti-James-Bond. 
Gender-Konzepte in deutschsprachigen Rezeptionstexten zu Liza Marklund 
und Henning Mankell (2005) och Frühling für Mütter in der Literatur? 
Mutterschaftskonzepte in deutschsprachiger und schwedischer Gegenwartslite-
ratur (2009). På senare år har hon vidgat sina forskningsintressen ytterligare, 
dels genom projektet The (Dis-)Connected Refugee som undersöker möten 
med det nya landet Sverige i flyktningars livsberättelser, dels mot ämnes-
didaktik, genom studier av berättandets praktiker i en skolmiljö. 

De texter av vänner och kollegor som samlats i den här boken vill på 
olika sätt belysa kulturmötets viktiga roll i humaniora i allmänhet och lit-



teraturvetenskap i synnerhet. Som alla kulturmöten är också denna bok en 
brokig samling. Materialet är hämtat från 1700-, 1800-, 1900- och 2000-
talen, från böcker, filmer, scener, sånger och arkiv, från Sverige, Frankrike, 
Tyskland och USA, från det offentliga livet och det privata. Så med denna 
kunterbunte Sammlung vill vi, redaktörer och författare, hylla Christine på 
hennes sextiofemte födelsedag och tacka för alla tidigare och framtida 
möten. De är och förblir en källa till inspiration. 

Till sist några ord om valet av omslagsbild: ”Abend über Potsdam” från 
1930 av Lotte Laserstein, som precis som bidragen i den här boken tycks 
gestalta ett möte. Men också konstnärinnans eget öde representerar kultur-
möten på flera nivåer. Genom en utställning i Stockholm 1937 fick den tysk-
judiska Laserstein en möjlighet att lämna landet under diktaturen. Hon blev 
sedan kvar i Sverige och var verksam som konstnär fram till sin död 1993. 

  Amelie Björck       Eva Jonsson       Claudia Lindén       Mattias Pirholt 
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Möten, makt och motstånd.  
Peter Weiss mellan Sverige och DDR

BIRGITTA ALMGREN 

Allt skulle göras nytt och annorlunda! Forskning och undervisning skulle öm-
sesidigt berika varandra och bli vägledande utbildningskoncept för framtiden. 
Om detta var vi överens, vi som kom som forskare och lärare från de gamla 
universiteten till Södertörns högskola, som inrättats efter regeringsbeslut i 
maj 1995: Vi var uppfyllda av engagemang och radikala idéer hur undervis-
ning och forskning skulle bli gränsöverskridande mångkulturellt och inter-
nationellt. Nytänkande behövdes!  

Mitt i detta bubblande av nya idéer fanns Christine som ämnesansvarig i 
tyska. Med sprudlande engagemang lyckades hon få oss kollegor att vidga den 
traditionella germanistiken mot kontrastiva, interkulturella perspektiv och 
kulturvetenskap. Genom att belysa dynamiken och spänningarna i svensk-
tyska kontakter inspirerade hon oss. Det finns en kontinuitet från hennes 
doktorsavhandling om den tysk-svenske författaren, dramatikern och konst-
nären Peter Weiss1 och hennes följande arbeten – om stereotyper i Tyskland 
och Sverige, om manlighet/kvinnlighet, om modersrollen i Tyskland och 
Sverige – fram till nuvarande projekt om flyktingars livshistorier The (dis) 
connected refugee. Det handlar om människor, som i likhet med Peter Weiss 
lever mellan flera språk och kulturer.  

Det var också Christine som väckte mitt intresse för Peter Weiss (1916–
1982) i spänningsfältet mellan Sverige – DDR, mellan konst, litteratur och 
politik. Hur agerade han under kalla kriget som tyskspråkig författare i 
Sverige i den interaktionen? Han kom till Sverige 1939, inte som politisk flykt-
ing utan som emigrant för att här förenas med föräldrarna, som lämnat 
Tyskland på grund av de nazistiska judeförföljelserna. Med Sture Packaléns 
ord kom han att i Sverige lida ”under främlingskapet, de personliga försakel-
sernas och acklimatiseringssvårigheternas tyngd”.2 

1 Christine Frisch, ”Geniestreich”, ”Lehrstück”, ”Revolutionsgestammel”. Zur Rezeption des 
Dramas Marat/Sade von Peter Weiss in der Literaturwissenschaft und auf den Bühnen der 
Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Demokratischen Republik und Schwedens, diss. 
Stockholm (Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1992). Se även Birgitta Almgren, Inte 
bara Stasi… Relationer Sverige – DDR 1949–1990 (Stockholm: Carlssons, 2009/2013). 
2 Sture Packalén, ”Peter Weiss – brevskrivaren”, Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturveten-
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Vi kämpar som kommunister i länder med kapitalistisk samhällsordning 
mot allt undertryckande av åsiktsfrihet, mot den borgerliga åsiktsindustrins 
dominans. […] Vi kan inte kräva åsiktsfrihet i våra länder och samtidigt 
acceptera att den förhindras i socialistiska länder. 

(Peter Weiss 17 januari 1974 i samtal med DDR:s ambassadör  
i Sverige, Peter Steglich, BArch., DY 30, SED, Büro Hager). 

Trots att oändligt mycket finns skrivet om Peter Weiss3 ligger ännu obe-
arbetat källmaterial i de tyska arkiven: i Stasiarkivet, BStU:s tre olika arkiv-
bestånd F 16, F 22 och statistik-kartoteket, även i det statsbärande partiet 
SED:s protokoll i Bundesarchiv i Berlin.4 Vid upprepade tillfällen kallades 
Peter Weiss till förhörsliknande möten, på SED-språk ”öppna, frimodiga 
samtal”, offene, freimütige Aussprachen, av ledningen för SED, Tysklands 
Socialistiska Enhetsparti. Stasi-rapporterna och partiprotokollen från dessa 
möten med de östtyska kulturmyndigheterna visar vilket hårt tryck han 
utsattes för. Detta politiska arkivmaterial ger en värdefull biografisk sidobe-
lysning, en bakgrund till mycket av det Peter Weiss bearbetade i romanform, i 
pjäser och i sin omfattande korrespondens. Han levde inte bara mellan två 
språk och två kulturer utan också mellan två politiska samhällssystem. 

Som alliansfri stat mellan de båda maktblocken öst och väst i kalla kriget 
blev Sverige ett tyngdpunktsland i DDR:s utrikespolitik. Detta visar doku-
menten i Stasiarkivet och tyska utrikesdepartementet Auswärtiges Amts 
arkiv. SED betraktade DDR som frontland i kampen mot världsimperialis-
men. Genom att Västtyskland, Förbundsrepubliken Tyskland, genom den 
så kallade Hallsteindoktrinen gjorde anspråk på att ensamt företräda 
Tyskland, blev DDR mer och mer beroende av Sovjetunionen som garant 
för DDR:s existens. Utrikespolitiken ideologiserades och kultur blev ett 
vapen i den ideologiska kampen. Författare, konstnärer och forskare ålades 
en viktig roll i strävan att vinna inflytelserika opinionsbildare i Sverige. 
Östberlins TV-kommentator Karl-Eduard von Schnitzler betonade i mars 

— 
skaplig forskning 111 (1990), s. 5–31. 
3 Se www.peterweiss.org/ipwg/aktuelles.htm [hämtad 2020-02-17]. Weiss handskrivna dag-
böcker och notiser finns, förutom i Peter Weiss-arkivet i Berlin, även nu på CD, utgiven av en 
redaktionskommitté under ledning av prof. Jürgen Schutte vid Freie Universität Berlin. Alla 
översättningar från tyskan är gjorda av mig om inget annat anges. 
4 I Bundesarchiv Berlin, (BArch.), ligger SED:s samling i SAPMO (Stiftung Archiv der Parteien 
und Massenorganisationen der DDR). I Bundesarchiv finns även arkivbestånden för Högskole-
ministeriet (DR 3) och Ministeriet för folkbildning (DY 30) samt Liga für Völkerfreundschaft 
(DY 13).  
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1974 i ett tal till sovjetiska soldater likheten mellan DDR:s kulturarbetare 
och soldaterna: ”Vi är vapenbröder, ni soldater gör er plikt till lands, till 
sjöss och i luften och vi i etern.” 5  

Av de bevarade dokumenten framgår att Peter Weiss, efter att han slagit 
igenom som internationellt erkänd dramatiker och författare, fick en allt 
viktigare medlarroll mellan Sverige och DDR. Han satt med i styrelsen för 
Vänskapsförbundet Sverige-DDR och var också medlem i Vänsterpartiet 
Kommunisterna, VPK, i Stockholm. För honom var DDR en vision som 
blivit verklighet. Det var för denna nya socialistiska stat som tyska mot-
ståndskämpar offrat sina liv och därför betygade han gång på gång sin soli-
daritet med DDR – samtidigt som han gjorde motstånd mot den partidok-
trinära hållningen. Detta ledde till upprepade konfrontationer med kul-
turmyndigheterna i Östberlin. Av Stasi-protokollen att döma urartade dessa 
möten till hårda förhör. Stasiakten för Peter Weiss, BStU, MfS – HA XX/9, 
Nr 1613, inleds med följande allmän information: 

Peter Weiss, född 8.11.1916 i Nowawes, Berlin. 
Bosatt i Stockholm/Sverige.  
Judisk härstamning, utsatt för rasförföljelse under fascismen.  
Emigration 1939 till Sverige. 
Internationellt renommerad författare, känd genom talrika antifascistiska verk. 
Operativa informationer:  

• avvisat de socialistiska broderländernas åtgärder mot Tjeckoslo-
vakien 1968;

• publicerat Trotskij i exil under Leninåret 69/70 (100-årsminnet av
Lenins födelse);

• inreseförbud till DDR från april 1970 till oktober 1971;
• konflikt 1976 med Akademie der Künste, krävde publicering av sin

bok Ästhetik des Widerstands. På grund av antisocialistiska posi-
tioner, hittills inte någon utgivning.

Tvärs över Peter Weiss Stasiakt har någon noterat för hand: avliden 
10.5.1982. Vad avslöjar då Stasi-rapporterna och SED-dokumenten? Hur 
agerade Peter Weiss vid dessa möten med DDR:s kulturbyråkrater? En 

5 FF dabei, Berlin Ost, nr 16/1974, Zeitschrift für Rundfunk und Fernsehprogramme: ”Wir sind Waf-
fenbrüder, Ihr Soldaten erfüllt Eure Pflicht zu Lande, zu Wasser und in der Luft, wir Fernsehleute 
im Äther.” Arkiverad i SED Parteiarchiv, DY 30, Bundesarchiv, Lichterfelde, Berlin. 
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genomgång av protokoll och rapporter visar fyra allvarliga konfrontationer 
vid åsiktsdifferenser när det gällde synen på konst och politik: 

• Weiss solidaritetsförklaring för balladsångaren Wolf Biermann 1965
• Weiss pjäs Trotzkij im Exil spelförbud 1970
• Weiss försvar av den sovjetiske Nobelpristagaren och regimkritikern

Alexander Solzjenitsyn 1974
• Weiss roman Die Ästhetik des Widerstands föremål för ständiga

Stasiutredningar 1975/1978/1981.

Peter Weiss egna impressionistiskt, snabbt nedkastade dagliga anteckningar 
i Notizbücher vittnar om hur han kände pressen från SED, när kulturbyrå-
kraterna Kurt Hager, Alexander Abusch, Alfred Kurella, Wilhelm Girnus 
och kulturminister Klaus Gysi kallade honom till möten, som enligt Weiss 
ord för ord nedtecknades i protokoll. Weiss själv är påfallande vag i sina an-
teckningar från mötena. Visserligen skriver han att han påminns om de 
olyckliga offren som tvingats avge självbekännelser vid de politiska rätte-
gångarna i Moskva och Prag. Men han betonar att själv hade han en bättre 
position: 

[…] vad de, offer för den socialistiska paranoian, tvingades lämna av själv-
anklagelser, träffade nu också mig, men i mitt fall behövde ju inte mardröm-
men bli verklighet eftersom jag ju inte var utsatt för fångenskap och tortyr.6 

Politbyrån i Östberlin bekämpade alla tendenser till antisovjetism, eftersom 
DDR var starkt beroende av Sovjetunionen, statens existens vilade ju på 
Röda armén bajonetter. Utan Sovjetunionen som ”befriare från fascismen” 
skulle inte DDR heller ha kunnat göra anspråk på det antifascistiska arvet 
som det ”bättre Tyskland”. Detta finns hela tiden med som en viktig bak-
grund till relationerna mellan Peter Weiss och DDR:s kulturmyndigheter.  

Peter Weiss försvarar regimkritiska författare 
Erich Honecker, DDR:s förste partisekreterare och statsöverhuvud, på-
minde ständigt om kulturarbetarnas uppdrag: 

Konst och kultur stärker medborgarnas bindning till vår socialistiska stat 
och stolthet över revolutionära framgångar. De får allt större inflytande på 

6 Notis 18/8 1970 i Peter Weiss, Rekonvaleszenz (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991), s. 31ff.  
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utbildningen av socialistiska personligheter och på utformningen av social-
istiskt levnadssätt. De bidrar till att stärka och befästa socialistiska över-
tygelser och ageranden. Genom sina prestationer har kulturarbetarna stor 
andel i det förhållandet att socialismens värderingar och ideal allt djupare 
bestämmer de arbetandes tankar, känslor och handlande.7 

Att kulturens främsta uppgift var att forma och stärka det socialistiska sam-
hället fick återverkningar på bedömningen av Peter Weiss och hans arbeten. 
Vid det beryktade 11. Plenum för SED:s Centralkommitté i december 1965 
gick partiet till hårt angrepp mot författare och konstnärer som anklagades 
för att svika sin plikt i det socialistiska samhället. En lång rad konstnärer, 
filmare och författare som Wolf Biermann, Stefan Heym och Werner 
Bräunig stämplades som skadliga, fientliga, nihilistiska, subversiva och des-
truktiva.8 När Peter Weiss förklarade sin solidaritet med de angripna, sär-
skilt med Wolf Biermann, ingrep chefredaktören för tidskriften Sinn und 
Form, Wilhelm Girnus. Fallet Biermann var enligt Girnus absolut inte en 
litterär fråga, utan en politisk. Det gällde att ”säkra freden och socialismen”. 
Peter Weiss skrev till redaktionen för Neues Deutschland och önskade få ett 
öppet brev publicerat till Wilhelm Girnus. I brevet kritiserade Weiss DDR:s 
kampanj mot författarna och varnade för likheter mellan nazistiska och sta-
linistiska metoder. Den repressiva kulturpolitik som fördes i DDR var helt 
förkastlig. Han kritiserade den ”medvetna ensidigheten och mörknings-
aktionerna i kulturpolitiken” och gav avskräckande exempel på liknande 
under den nazistiska diktaturen: 

[…] vi har alla många gånger upplevt varthän en statlig styrning av konsten 
leder, vi har sett tomheten och falskheten i det som skapades under fas-
cismen och under Stalinperiodens personkult […].9 

7 Se exempelvis Honeckers tal vid partidag för SED:s Centralkommitté 1981, publicerat i Neues 
Deutschland 15/4 1981. 
8 Se Dokumente zur Kunst-, Literatur- und Kulturpolitik der SED, band 1, red. E. Schubbe (Stutt-
gart: Springer, 1971), s. 1076–1114. Jämför även Wolf Biermann, Warte nicht auf bessre Zeiten! 
Wolf Biermann – Die Autobiographie (Berlin: Propyläen, Ullstein Buchverlage, 2016), s. 160–175. 
9 Brev från Peter Weiss 28/12 1965 till Neues Deutschland, senare tryckt i Västtyskland på 
Suhrkamps förlag, Rapporte 2 (1971). I brevet till Girnus från december 1965 som Weiss pub-
licerade 1971 står på tyska: ”[…] wir haben alle schon mehrmals erlebt, wohin eine staatliche 
Dirigierung der Kunst führt, wir kennen die Hohlheit der Machwerke, die unter dem Faschismus 
hergestellt wurden, und deren Falschheit während der Periode des Stalinschen Personenkults […].” 
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Att jämföra DDR med NS-diktaturen upplevdes som en oerhörd provoka-
tion. Politbyrån agerade snabbt. Peter Weiss måste stoppas. Brevet fick 
under inga omständigheter publiceras. Den mäktigaste mannen när det 
gällde kulturpolitik i DDR, chefen för Politbyråns ideologiska avdelning 
Kurt Hager, sekreterare i SED:s Centralkommitté och ansvarig för forsk-
ning, utbildning och kultur, beslutade i samråd med Erich Honecker att 
åtgärder genast skulle vidtagas. En odaterad avskrift av det starkt kritiska 
öppna brevet från Weiss till Wilhelm Girnus ligger i Peter Weiss akt i Stasi-
arkivet. Men avskriften avviker från den version av brevet från 28/12 1965, 
som Weiss senare själv lät publicera i Västtyskland på Suhrkamps förlag, 
Rapporte 2 (1971). Exempelvis saknas jämförelsen med fascismen och 
Stalinperiodens personkult. Är det Peter Weiss själv som skärpt formu-
leringarna i den version som han senare lät publicera i Västtyskland, eller 
har någon på Neues Deutschlands redaktion, någon Inofficiell Medarbetare, 
en så kallad IM,10 eller kanske Wilhelm Girnus själv rensat bort den skarp-
aste kritiken för att rädda Weiss från SED:s totala fördömande? Avskriften 
ligger i Stasiarkivet, BStU, MfS, AOP 11806/85, IM XV 3236/65. Frågan är: 
Vem har ändrat, uteslutit och av vilken anledning? 

Förhör på högsta nivå  
Det kritiska öppna brevet till Neues Deutschland ledde till att Peter Weiss 
kallades till ett möte i Östberlin den 14 januari 1966. I arkivsamlingen Büro 
Hager i SED-arkivet finns två rapporter av två närvarande vid detta möte: 
Hermann Axen och Wilhelm Girnus. Hermann Axen var medlem i Polit-
byrån, sekreterare i Centralkommittén i SED 1966–1989 och även ansvarig 
för internationella frågor och utrikespolitik. Chefredaktör Girnus, som var 
adressat till Weiss öppna brev, skrev den andra rapporten. Enligt Hermann 
Axen började mötet med att Alexander Abusch (1902–1982), som satt i 
ministerrådet ansvarig för kulturfrågor, klargjorde för Peter Weiss att 
konstnärens plikt och uppgift var att bygga upp socialismen. Det handlade 
om en ”nödvändig ändring i sättet att arbeta, leva och tänka”. Problemet 
med Biermann och andra kritiska författare var ingen konstnärlig fråga 
utan helt en politisk fråga. Enligt Axens rapport företrädde Weiss en ”små-

10 För beteckningen IM, personer som hade ingått överenskommelse att arbeta konspirativt för 
MfS, Ministerium für Staatssicherheitsdienst (Stasi), se Helmut Müller-Enbergs, Inoffizielle Mit-
arbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, Teil 1, Richtlinien und Durchführungsbestim-
mungen (Berlin: Ch.Links Verlag, 2010), s. 12–17.  
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borgerlig, individualistisk” syn på kulturarbetares roll. Efter långa diskus-
sioner hade Peter Weiss – enligt Axens rapport – till sist insett, att de an-
klagade brutit mot den gamla regeln för den revolutionära rörelsen och 
klasskampen: Allt som motståndaren, der Gegner, kunde dra nytta av måste 
undvikas. DDR-regimen hade länge haft tålamod med det fientliga och pro-
vocerande uppträdande som dessa kulturarbetare visat.  

I protokollet använder Hermann Axen tre frekventa, negativt laddade 
nyckelbegrepp inom DDR:s kulturpolitik: De anklagade hade försett klass-
fienden med ammunition till ideologisk diversion, på tyska Klassengegner, 
Schützenhilfe och ideologische Diversion. För att brännmärka alla typer av 
ideologisk avvikelse användes begreppet Ideologisk diversion. Eftersom yt-
trandefrihet var lagstadgad i DDR, § 27 i författningen, hade nya begrepp 
skapats för att kringgå den paragrafen och straffbelägga all kritik som 
hotade den nationella säkerheten. Åsikter, som gick emot den för tillfället 
gällande partilinjen, betraktades i DDR som negativt fientlig verksamhet. 
Enligt Markus Wolf, chefen för DDR:s utlandspionage fram till 1986, hade 
begreppet ideologisk diversion myntats av Stasichefen Erich Mielke för att 
kunna kriminalisera dissidenter och inleda operativa åtgärder mot alla som 
avvek från partiledningens politik.11 Fientligt-negativa krafter skulle upp-
spåras och straffas. Peter Weiss anklagades i DDR för båda dessa begrepp 
och måste inse sin felaktiga position och sin felaktiga uppfattning om 
DDR:s kulturpolitik. Han måste göras immun mot fiendernas inflytande. 
Medicinska, negativt laddade metaforer som baciller och parasiter användes 
frekvent i den offentliga DDR-diskursen för att beteckna oliktänkande. 
Genom ett aggressivt språkbruk skulle det egna politiska systemets legi-
timitet stärkas. Walter Ulbricht, DDR:s politiske ledare 1950 till 1971, ansåg 
att också tyska språket smittats av imperialism i väst. Orden hade inte 
längre samma betydelse i öst som i väst.12 

I Hermann Axens rapport ses det svenska inflytandet över Peter Weiss 
som en förklaring till hans hållning. Detta svenska inflytande måste mot-
arbetas genom att Weiss inbjöds att lära känna DDR grundligt. Resultatet av 
mötet blev enligt Axens rapport att Weiss till sist förklarade sig beredd att 

11 Markus Wolf, Die Kunst der Verstellung. Dokumente, Gespräche, Interviews (Berlin: Schwarz-
kopf & Schwarzkopf Verlag, 1998), s. 191. 
12 Martin Praxenthaler anser att detta är det enda kända belägget att en SED-funktionär kon-
staterar en differentiering, en semantisk klyfta, i det tyska språket. Se Martin Praxenthaler, Die 
Sprachverbreitungspolitik der DDR. Die deutsche Sprache als Mittel sozialistischer auswärtiger 
Kulturpolitik (Frankfurt am Main: Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft 47, 
2002), s. 78. 
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avstå från publicering av sin kritiska artikel och lovade att inte ”offentligt 
uppträda mot DDR”. Men helt ansåg Axen inte att man lyckats frigöra Peter 
Weiss från subjektivism och småborgerlig individualism. Enligt protokollet 
hade Weiss slutligen ”i viss mån” accepterat partiets bedömning av de 
regimkritiska författarna som orosstiftare.  

Med hjälp av negativt laddade ord försökte DDR:s ledande kulturbyrå-
krater disciplinera Peter Weiss. Hermann Axens rapport från mötet med 
Peter Weiss den 14 januari 1966 visar den tolkning som var den önskvärda 
för det statsbärande partiet SED i DDR och måste bedömas källkritiskt. 
Rapporten speglar en kommunikationsprocess där språket fungerade som 
maktinstrument. Axen framhöll partiets linje när det gällde synen på littera-
tur och konst som vapen i den ideologiska kampen. Konstskapare, die 
Kunstschaffenden, måste påverka och prägla människornas ”tankar, känslor 
och handlande” enligt socialistiska värderingar och ideal. Den politiska 
kritiken var primär, den estetiska endast sekundär när det gällde bedöm-
ning av konst och litteratur.  

Även Wilhelm Girnus återger i den andra rapporten samma version. Det 
avtalade mötet med Alexander Abusch och Hermann Axen började klockan 
två den 14 januari 1966. Enligt Girnus rapport skulle Peter Weiss hundra-
procentigt ha erkänt DDR:s politiska, ekonomiska och sociala utveckling. 
Men Peter Weiss hade framhållit att han och alla hans vänner som i ut-
landet strävade efter att DDR skulle bli diplomatiskt erkänt, ansåg att speci-
ellt inom socialismen borde fullkomlig frihet finnas för konsten. Han hade 
betonat att friheten skulle försvaras med Brechts kända inskränkningar: 
ingen yttrandefrihet för krigspropaganda, inte heller någon yttrandefrihet 
för sådant som kunde väcka hat mellan folken. Enligt Girnus rapport hade 
Weiss till sist backat när det gällde Biermann, som han karaktäriserat som 
en ”svag författare med psykopatiska drag”. Även här dyker ett medicinskt, 
stigmatiserande attribut upp: psykopatisk. Var det verkligen Peter Weiss 
karaktärisering?  

Enligt Girnus hade Hermann Axen till sist lyckats få Weiss att inse sina 
”förhastade och felaktiga åsikter”, även om denne inte helt kunde förstå 
DDR:s kulturpolitik. Ett möte med den nye kulturministern Klaus Gysi 
skulle därför arrangeras, vilket skedde följande lördag. Peter Weiss borde få 
en realistisk bild av den faktiska utvecklingen i DDR och därför borde även 
en resa genom DDR arrangeras. Girnus avslutar sin rapport med förhopp-
ningen att Weiss nog ändå skulle avstå från att publicera sitt kritiska brev, 
eftersom det var viktigt för honom att få fortsätta samtalen med Politbyrån. 
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Enligt DDR-terminologin avlöpte mötet på högsta partinivå som ett 
”öppenhjärtigt samtal”, dvs. ett häftigt meningsutbyte med klar polarisering 
och positionering av mötesdeltagarna. Det intressanta med dessa dokument 
är att de är skrivna av partitoppen för internt bruk som grund för beslut. 
Det gällde att få fram viktig information och förhindra att Peter Weiss gick 
ut i medierna och kritiserade DDR:s kulturpolitik. Det rör sig således inte 
om rapporter skrivna av Inofficiella Medarbetare, IM, eller av partimed-
lemmar längre ner i hierarkin, som kan ha haft intresse av att framhäva sig 
själva i meriteringssyfte. Avgörande betydelse för bedömningen av käll-
värdet i rapporterna har även förhållandet att de är skrivna oberoende av 
varandra och visar stora överensstämmelser. Av rapporterna att döma hade 
Weiss försvarat en ”humanistisk socialism” mot en dogmatisk marxism-
leninism. Att de två rapporterna inte är skrivna i propagandasyfte eller för 
politisk meritering styrker deras källvärde. Det sägs uttryckligen att de är 
skrivna i avsikt att få fram en strategi för att tysta Peter Weiss kritik. Men 
exakt vad som sades vid samtalen mellan DDR:s kulturbyråkrater och Peter 
Weiss kommer vi nog aldrig att få veta.  

Rapporterna från dessa möten med Peter Weiss belyser hur ideologiska 
övertygelser formar hotbilder. Det talas om fienden och motståndaren, der 
Feind och der Gegner. Språkbruket, kallakrigsretoriken, visar orden som 
instrument för systemkritik. För DDR:s kulturpolitiker var det en oerhörd 
anklagelse att Weiss 1965 i sitt kritiska brev, som inte fick publiceras i DDR, 
påvisade likheter mellan nazism och stalinism när det gällde argumentations-
mönster och härskartekniker. Formuleringar om kulturen som vapen för 
socialismen påminner om kulturpropagandan under nazismen när kulturella 
satsningar likställdes med tyska Wehrmachts fälttåg: Tyska soldater skulle 
ockupera länder medan författare, konstnärer och forskare skulle ockupera 
ord och teman för att få makt över människornas tankar. Både kommu-
nismen och nazismen bars av en övertygelse om överlägsenhet och en 
kommande seger. Båda bars även av visioner om kommande jordiska paradis 
– med förödande konsekvenser för människor som betraktades som hinder
på vägen. Markus Wolf har vid ett flertal tillfällen framhållit att begreppet
ideologisk diversion – som Peter Weiss anklagades för 1966 – blev början till
DDR:s olycka.13 I samtalen mellan Weiss och DDR:s kulturbyråkrater upp-
stod blockeringar som ledde till konflikter i tolkningen av de ”rätta” betydels-

13 Markus Wolf, Spionagechef im geheimen Krieg (München: Econ & List Verlag, 1999), s. 191 
samt Wolf 1998, s. 124–126. 
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erna. Weiss gjorde motstånd mot den dogmatiska partilinjen. Samma ord 
hade inte samma betydelse för kontrahenterna. Weiss skrev: 

Det är denna konfrontation med antihumanismens stela, trubbiga språk, 
denna blinda terror som sätter in, denna bortkoppling av varje förståelse, 
som undergräver vår beslutskraft och som vill göra oss modlösa.14 

För Politbyrån var Peter Weiss viktig som informatör och medlare mellan 
Sverige och DDR. Men ville han vara kommunist, måste han inordna sig för 
större mål och hålla sig till den utstakade partilinjen. Mycket talar för att 
Weiss agerade taktiskt vid mötet den 14 januari 1966 för att inte åstad-
komma en total brytning. Möjligt är även att han tog till sig kritiken inför 
det massiva psykiska trycket, där han överhopades med negativt laddade 
ord, där hans åsikter brännmärktes som felaktiga och skadliga för socialis-
mens uppbyggnad. Handlade det kanske enligt kommunistiskt språkbruk 
om en ”politisk läroprocess med självkritik i en dialektisk uppgörelse”?15 Av 
många rapporter till Östberlin framgår att när representanter för kultur-
myndigheter i DDR skulle besöka Sverige fick de uppdrag att söka upp 
Peter Weiss för att kontrollera och rapportera hans hållning till DDR. Gång 
på gång noteras i rapporter att samtal med Peter Weiss och hans hustru 
Gunilla Palmstierna-Weiss förlöpte ”vänskapligt” och att båda skulle ha för-
säkrat att de var beredda att ”på alla sätt understödja DDR:s sak i Sverige”.16 
För DDR:s kulturpolitiker gällde det att försöka behålla Peter Weiss som 
kontaktperson i Sverige, men samtidigt också se till att han höll sig till den 
rådande partilinjen. Kulturella nyckelpersoner som kunde fungera som 
förmedlare mellan länderna var viktiga. Att namnet Peter Weiss ständigt 
dyker upp i källorna till svensk-östtyska förbindelser visar att han just 
spelade den rollen. 

Förhållandet mellan Peter Weiss och DDR-regimen blev en ständig 
berg- och dalbana. Än lovordades han, än brännmärktes han. I februari 
1967 lovordades Volkstheater i Rostock av DDR:s utrikesministerium. 
Rostockteaterns gästspel i Sverige, där Weiss drama Rannsakningen, Die 

14 Weiss 1991, s. 32. 
15 Se Werner Schmidt, ”Peter Weiss – Intellektueller in der geteilten Welt”, UTOPIE kreativ, 
Diskussion sozialistischer Alternativen 193 (2006), s. 965–973. 
16 Se exempelvis uttalande inför delegation som leddes av Kurt Bork, ställföreträdande ministern 
för kultur i DDR, som med anledning av DDR:s 20-årssjubileum invigde den under två år 
planerade utställningen Konstskatter från Dresden i Stockholm på Nationalmuseum. Se Bericht 
vom Schwedenbesuch 16.– 23.1.1969. AA, Pol.Arch. MfAA, ZR/831/69, band 3. 
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Ermittlung i regi av Hanns Anselm Perten framförts, hyllades som ”ett myc-
ket framgångsrikt bidrag” för att utveckla de kulturella förbindelserna mel-
lan Sverige och DDR. Men när 100-årsminnet av Lenins födelse firades i 
hela den socialistiska världen och Weiss drama Trotskij im Exil premiär-
visades i Düsseldorf i januari 1970 reagerade DDR:s kulturbyråkrati åter 
häftigt. Weiss drama sågs som ett rättfärdigande av Trotskij, som i sovjetisk 
historieskrivning betraktades som förrädare och folkets fiende. Eftersom 
dramat gav en positiv bild av en man som trodde på förnuft och solidaritet 
uppfattades det som en provokation mot sovjetisk historiedoktrin. Weiss 
anklagades för ”trotskistisk ideologi” och ”antisovjetisk hets” och kommen-
terade i sin dagbok: ”Häftiga reaktioner. […] Brytningen börjar.” Av dag-
boken Rekonvaleszenz framgår hur den hårda kritiken ledde till ett psykiskt 
sammanbrott som förde honom ”till gränslinjen”, till gränsen mot döden, 
som han uttrycker det.17 Hur kunde dessa DDR-kulturpolitiker, som själva i 
nazidiktaturen utsatts för tortyr och förföljelse för sin politiska övertygelses 
skull, använda liknande metoder mot oliktänkande? Konst, litteratur och 
musik krävde ju frihet och tolerans.  

I DDR tystnade det kring Peter Weiss. Enligt egen utsago blev han ”per-
sona non grata”. En tid nekades Peter Weiss till och med inresa till DDR. 
Dagens Nyheter skrev 7 oktober 1971 under rubriken Peter Weiss icke önsk-
värd i Östberlin om hur myndigheterna i Östberlin vägrat honom passera 
gränskontrollen till östsidan med motiveringen att han var en icke önskvärd 
person.18 DDR-medborgare fick stränga anvisningar att alla eventuella samtal 
med honom måste dokumenteras och rapporteras. Detta medförde att även 

17 Weiss 1991, s. 73 ff. 
18 Minnet av hur han blev kvarhållen vid inresa till DDR återkommer på flera ställen i Notis-
böcker. I Notisböcker 1975–1980 skriver han hur han efter uppförandet av pjäsen Trotskij i exil, 
kvarhölls i ett träbås under Bahnhof Friedrichstrasse: ”Efter flera timmars väntan fick jag veta att 
jag inte var önskvärd i Tyska Demokratiska Republiken […] Jag blev utvisad, bortförd, förbi 
kontrolluckorna, genom spärrarna, upp på perrongen under det solsvärtade glasvalvet, som 
ännu bar spår efter den storm som en gång gått fram över det. I två år var jag persona non grata.” 
I den tyska utgåvan av Notizbücher II, 1971–1980, skriver han ännu mer detaljerat om hur han 
ångestfullt upplevde gränsövergången vid Friedrichstrasse. Men den textpassagen finns inte i 
den svenska översättningen. I den tyska utgåvan står: ”Människor slussas genom baracker, pass 
avkrävs i luckor, väntan med små numrerade lappar, militäriskt ropande av namn, dessa trånga 
kontrollbaracker fyllda av fruktan och äckel […] om en socialistisk stat låter sina besökare 
komma in på det här sättet, böjda, skrämda och uttröttade av väntan, så väcks frågan hos var och 
en som äntligen får komma ut genom dörren efter att ha öppnat sin väska och redovisat sina 
pengar: Vad är det för en socialism som råder här?” Se Peter Weiss, Notisböcker 1975–1980, 
övers. Ulrika Wallenström, 1 uppl. (Stockholm: Arbetarkultur, 1985), s. 218 resp. Peter Weiss, 
Notizbücher II, 1971–1980 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981), s. 667 f. Min översättning. 
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Weiss personliga vänner, som exempelvis generalintendenten Hanns-Anselm 
Perten, ängsligt bad partiet om riktlinjer för hur de skulle agera när de mötte 
Weiss.19 DDR-delegationer som beviljades resa till Sverige fick anvisningar 
för hur samtal skulle föras med Peter Weiss. Inför möten med Peter Weiss 
fick de en genomgång på DDR:s handelskammare i Stockholm och efteråt 
måste de i detalj dokumentera hur möten med Peter Weiss avlöpte.20  

När Stasi-arkiven öppnades efter murens fall och Tysklands enande, 
avslöjades att även den i Sverige välkände författaren Hermann Kant från 
tidigt 1960-tal arbetat för Stasi under täcknamnet IM-Martin. Kant agerade 
samtidigt i tre roller: som författare, som ordförande i författarförbundet 
och som Stasi-IM. Hans rapporter om Peter Weiss bidrog med all säkerhet 
inte till att mildra Weiss konflikter med Politbyrån. 1965 hade Hermann 
Kant som IM-Martin skrivit en positiv karaktäristik av Peter Weiss: ”Karak-
tärsmässigt måste han bedömas som en övertygad antifascist, för vilken 
konsten är helig”, dem die Kunst heilig ist. Men efter Trotskij-dramat tog 
Kant i sin rapportering avstånd från Weiss. Beklagande och överlägset 
skriver han efter ett Stockholmsbesök om ”mannen med den misslyckade, 
skadliga Trotskijpjäsen” som hemfallit åt den där olycksaliga saken med 
Trotskij, die unglückselige Sache.21  

Den här rapporten till SED av Kant kan jämföras med hans bevarade 
Stasirapporter som är utförligare och mer detaljerade. Vid ett möte med sin 
ledningsofficer Pönig 14 juli 1970 återgav Kant samtal från Stockholms-
resan. När Kant och Weiss träffats i Weiss lägenhet i Stockholm hade Kant 
förklarat för Weiss, hur ”naivt” det varit att skriva om Trotskij när hela 
världen firade Lenin. Peter Weiss beklagade och berättade hur han över-
raskats av de starka reaktionerna och över sin sovjetiske översättare Lew 
Ginsburgs angrepp. Själv hade han endast uppfattat sitt drama som ett dis-
kussionsinlägg. Det smärtade honom att få applåder ”från fel sida”.22 Han 

19 Brev från Generalintendenten Hanns Anselm Perten vid Volkstheater i Rostock. ”An Genossin 
Dr. Erika Hinckel, Abteilung Kultur beim Zentralkomitee der SED”, 28/12 1972, BArch., SED, 
Büro Kurt Hager, IV B 2/2, 024/116. 
20 Se exempelvis rapporter som diarieförts under beteckningar som ”hemligt personligt” 
Vertraulich persönlich, Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, MfAA, AA, Pol.Arch., 
Berlin, B/ZR/831/69. 
21 BArch., SED, Büro Hager, DY 30, IV A 2/2, 024/74.  
22 Treffbericht 21 juli 1970 från möte med IMS-Martin, alias Hermann Kant, reg. nr 5909/60, 
BStU, MfS, AIM 2173/70. Martin rapporterade: ”Der Mann ist ein hin und her gerissener 
Mensch, der versucht Anschluss an die links außen revolutionären Strömungen zu behalten, den 
Kontakt mit den sozialistischen Ländern nicht zu verlieren und dabei nun alle möglichen 
Schaukelkunststücke vollführt, die ihm im Grunde sowohl politisch Schaden zufügen als auch 
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hade inte avsiktligt planerat att visa pjäsen under Lenin-året utan var myc-
ket bestört över anklagelserna mot honom för antisovjetism. Han hade 
heller inte räknat med att Deutsche Akademie der Künste skulle reagera så 
kraftigt. Mycket bedrövad var han över att hans brev till Institut für Marxis-
mus-Leninismus och till SED:s Centralkommitté ännu inte besvarats. I 
Kants rapport beskrevs Weiss som en man som endast ”långsamt höll på att 
hämta sig psykiskt och fysiskt från bråket i Düsseldorf” efter premiären på 
dramat om Trotskij. 

Trotskij-dramat blev allt mer brännande. Kurt Hager och Alexander 
Abusch kallade till ett nytt möte med Peter Weiss där Kurt Hager förklarade 
hur upprörd man var i Politbyrån. Trotskij-dramat måste förbjudas:  

För oss är det inte ett teoretiskt problem utan en fråga om klasskamp, om 
partiets politik, om dess kamp för socialismen. […] Vi noterar att P.W. inte 
subjektivt ville orsaka skada. Men objektivt faktum är att dramat skadar de 
socialistiska länderna.23 

Enligt mötesprotokollet måste Peter Weiss göra avbön och dra in stycket. 
Kurt Hager betonade att en offentlig bekännelse trots allt inte var nöd-
vändig. Det skulle räcka med att Weiss tog helt avstånd från dramat. Men 
om Weiss fortsatte att försvara Trotskij skulle samarbetet vara slut. Oavsett 
om han hade haft någon avsikt bakom eller inte, så innebar hans drama ob-
jektivt ett stöd för antikommunismen. I protokollet anges således klart att 
främsta hindret för fortsatt samarbete var Trotskij-dramat. Fortsatt sam-
arbete med Akademie der Künste och Deutsches Theater var bara möjligt 
om Weiss tog helt avstånd från dramat. Om han framhärdade skulle kon-
takterna avbrytas. Protokollet avslutas med att Weiss uttryckte sin glädje 
över ”den nya möjligheten till samarbete” och hoppades snart få arbets-
kontakter för att sätta upp sitt drama om Hölderlin. Han lovade att ”stärka 
basen för förtroende” och skulle så snart som möjligt tala med ”de sov-
jetiska kamraterna”, die sowjetischen Genossen. Den sista punkten var inte 
minst viktig. Den visar att i DDR:s kulturpolitik fanns hela tiden beroendet 
av Sovjetunionen och det ständiga hänsynstagandet till reaktioner från 
Moskva, ett hänsynstagande som senare också skulle visa sig i utlåtandena 
om Weiss roman Motståndets estetik. Ett år senare kommenterade Peter 
Weiss rabaldret kring Trotskij-dramat inför en delegation från SED:s cen-
— 
künstlerisch nicht weiterhelfen.” 
23 Aussprache mit Peter Weiss 22/10 1971. BArch., Büro Hager, DY 30/IV, A 2/2.024/71. 
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tralkommitté på Sverigebesök. Efter delegationens samtal med Peter Weiss 
kunde delegationen rapportera att Weiss förhållande till DDR nu ”åter var i 
ordning”. Uttryckligen skulle Peter Weiss ha sagt om sin Trotskij-pjäs: ”Jag 
har korrigerat mig.”24 Uppenbarligen hade DDR lyckats disciplinera Peter 
Weiss, åtminstone utåt. Det skulle ha varit en stor prestigeförlust om Weiss 
offentliggjort försöken att tysta honom. 

Hermann Kant tillbringade sommaren 1970 flera veckor i Sverige för att 
utföra ett beställningsarbete åt Politbyrån i Östberlin och hade således möj-
ligheter att under längre tid observera Peter Weiss. Kant strävade efter att 
kvalificera sig politiskt inte bara genom sin rapportering om Weiss i Sverige 
utan även med en bok om Stockholm. Av den bevarade korrespondensen 
mellan SED, Kurt Hager i Politbyrån och förlag, framgår att boken skulle 
användas i propagandan mot ”icke socialistiska länder”. Egon Ranft, som då 
var chef för Sverige-sektionen i DDR:s utrikesministerium, MfAA, skrev att 
Kant skulle bevisa att ett socialdemokratiskt system inte var något alternativ 
till socialism och kommunism. Ranft blev också nöjd med resultatet. Boken 
om Stockholm blev en satirisk, skoningslös skildring av en fullständigt 
misslyckad välfärdsstat. Kants Stockholmsbeskrivning domineras av elände, 
arbetslöshet, drogmissbruk, våld och självmord. Kant skriver: ”Då insåg jag 
att välstånd inte räcker för att undanröja barbari.”25 

Stasi och Motståndets estetik 
Konflikterna mellan DDR-regimen och Peter Weiss fördjupades 1976 när 
första delen av hans stora roman Motståndets estetik möttes av total tystnad i 
DDR. Sommaren 1973 hade SED och Stasi hjälpt Peter Weiss i samband med 
research för den kommande boken. Enligt direktiv från Politbyråns kultur-
ansvarige Kurt Hager hade Weiss fått listor över arkivdokument som han 
skulle få ta del av. Han hade exempelvis fått läsa dokumentation om mot-
ståndsgruppen Rote Kapelle/Schulze-Boysen-Harnack. Stasihandläggare och 
utvärderare på avdelning HA XX/7, Ministerium für Staatssicherheit, ansåg 
att Weiss var påverkbar och borde ”utnyttjas till en viss gräns”. De markerade 
också vilka akter som skulle undanhållas vid Peter Weiss besök.  

24 På tyska: ”Ich habe mich korrigiert. Am liebsten möchte ich alles ungeschehen machen.” Rapport 
från Sverigebesök av en delegation från Zentralkomitee der SED 12–18.3.1972, DY 30 /IV B/2/ 
20/219. 
25 Hermann Kant, In Stockholm (Berlin: Verlag Volk und Welt, 1971), s. 55. 
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På det viset trodde partibyråkraterna att de skulle kunna tillrättalägga 
historieskrivningen – men resultatet blev inte det politiskt önskvärda. Deras 
förvirring inför detta moderna allkonstverk som blandade dokumentation 
och fiktion i beskrivningen av den kommunistiska motståndsrörelsen mot 
nazidiktaturen från 1930-talet fram till andra världskrigets slut bara växte. 
Särskilt avsnitten som behandlade 1930-talets Moskva och som fokuserade 
på konstens och litteraturens roll i kampen mot politiskt förtryck oroade 
Politbyrån.  

Därför hände ingenting. Peter Weiss hade sänt sitt manuskript till 
Akademie der Künste i Östberlin, till tidskriften Sinn und Form, till professor 
Hanns Anselm Perten, till professor Manfred Haiduk och även till en rad 
författarkollegor i DDR och fick under fem månader ingen som helst reak-
tion. Till sist skrev han till Akademie der Künste och påpekade att DDR 
ständigt krävde av sina utländska vänner att de aldrig skulle ge efter när det 
gällde välvilja, takt, tålamod och förståelse. Men omvänt gällde tydligen inte 
detta. Kraven var ensidiga. Om hans bok, som så entydigt tog ställning för 
kommunismen, inte fick publiceras i DDR, så vittnade det om misstroende. 
Bokens tema var ju – så skrev Weiss – ”kampen mot fascism och imperialism, 
om nödvändigheten av att arbetarklassen erövrar kulturen”. Marxister måste 
vara medvetna om att historien rymmer ”starka motsägelser, komplikationer 
och stridsfrågor och om dessa inte behandlas förlorar man trovärdighet”.26 

När publiceringstillståndet dröjde försökte även DDR:s ambassadör i 
Stockholm, Wolfgang Kiesewetter, påverka partiledningen i Berlin: Weiss 
hade ju uträttat ”stora ting” för DDR i Sverige och borde behandlas ”an-
ständigt”. Dessutom skulle Weiss i november fylla 60 år och borde få en 
hyllning från DDR. Hanns Anselm Perten skulle komma till Stockholm för 
att med Weiss diskutera uppförande av några pjäser i Sverige: ”På grund av 
deras båda långvariga vänskap föreslår jag att han får anvisningar hur han 
ska förhålla sig när det gäller boken.”27 

Även pressattachén vid DDR:s ambassad i Stockholm, Wolfgang Eschka, 
fungerade som kurir i ärendet mellan Sverige och DDR. I mitt samtal med 
Eschka i mars 2008 berättade han, hur han försökt övertala minister 

26 Peter Weiss till Akademie der Künste der DDR, 31/3 1976. BArch, DY 30, IV B/2 201/219. 
27 Brev från dr Kiesewetter, Stockholmsambassadör för DDR, Außerordentlicher und Bevoll-
mächtigter Botschafter der DDR. Till Paul Markowski, Avdelningen för Internationella för-
bindelser, Zentralkomitee der SED, Abteilung Internationale Verbindungen, 9/7 1976. Weiss 
hade inte fått något meddelande och var mycket bedrövad som vän av DDR, ”sehr verstimmt”. 
AufbauVerlag i Berlin hade redan i september 1975 fått hans bok Ästhetik des Widerstands för 
granskning och utlåtande. BArch., DY 30, IV B/2/20/219. 
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Heidorn att agera för Peter Weiss sak, eftersom Heidorn hade inflytande 
och genom sina många besök i Sverige väl kände till svenska förhållanden. 
Peter Weiss hade många band med DDR: Där hade socialismen tagit gestalt 
på tysk mark och där fanns traditionen från de antifascistiska motstånds-
kämparna. Heidorn framhöll Weiss ansträngningar för att få Sverige att 
erkänna DDR, hans vänskap med författarkolleger, hans medlemskap i 
Akademie der Künste och inte minst hans arbetskontakter med Rostocker 
Volkstheater.28 

Varför trycktes då inte Peter Weiss bok som han fått hjälp med av både 
SED och Stasi? En analys av korrespondensen inom SED:s Centralkommitté 
mellan Avdelningen för Kultur och Avdelningen för Internationella förbind-
elser visar att det främst var rädslan för reaktioner från Moskva som gjorde 
att man tvekade att trycka Weiss manuskript. Sovjetunionen fick inte såras 
eller kränkas. Avdelningschefen för kultur, Ursula Ragwitz, skrev i ett ut-
låtande, en s.k. SED-Hausmitteilung, att boken återgav Weiss ”subjektiva 
åsikter” om ett viktigt avsnitt i arbetarrörelsens historia. Saken blev kom-
plicerad eftersom den behandlade händelser och utvecklingar som också 
berörde broderpartierna, särskilt Sovjetunionens kommunistiska parti. Hon 
var tveksam inför en publicering med hänvisning till sovjetiska reaktioner. 
Hennes utlåtande arbetades sedan in i det brev som sändes från SED:s av-
delning för Internationella förbindelser som svar till ambassadör Kiese-
wetter i Stockholm den 17 augusti 1976.29 

Det blev ett svårt bakslag för Weiss. Ständigt återkom dessa konflikter 
mellan individ och kollektiv, mellan utopi och förändringsvilja kontra dog-
matisk stelhet och repression. Flera av hans författarvänner som Christa och 
Gerhard Wolf, presidenten för Akademie der Künste Konrad Wolf, drama-
forskaren Manfred Haiduk och teaterintendent Hanns Anselm Perten för-
sökte påverka Politbyrån, som uppenbarligen var splittrad i sina åsikter om 
Peter Weiss. Christa Wolf bad flera gånger Konrad Wolf, bror till chefen för 
underrättelsetjänsten HV A, Markus Wolf, att ta upp en öppen diskussion 
med Weiss. Men Wolf svarade att han inte kunde eftersom han ju själv inte 
klarade konflikten med en rigid partiledning.  

Under flera år blev Peter Weiss och hans roman Motståndets estetik före-
mål för Stasis ”operativa undersökningar”, operative Vorgänge. Stasi kop-
plades in för utredningar och analyser: Skulle romanen ändå få tryckas? 

28 Om Peter Weiss prosovjetiska artiklar i svenska tidningar, se Almgren 2009/2013, s. 392f.  
29 Utlåtande av Ursula Ragwitz, chef för Kulturavdelningen i SED. Hausmitteilung, 27/ 
71976. BArch., DY 30, IV B/2/20/219. 
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Mängder av rapporter skrevs som vittnar om stor osäkerhet och oenighet 
inför romanen. Utlåtanden skrevs av olika personer i partiledningen och 
också externa experter som professor Manfred Haiduk tillkallades. Men 
eftersom romanen innehöll passager som inte överensstämde med sovjetisk 
och östtysk historieskrivning, på grund av ”antisocialistiska positioner”, 
”antisovjetiska tendenser” och också ”tendenser som stöder sig på euro-
kommunismen” kunde ingen utgivning äga rum. Boken låg hos Aufbau-
Verlag och Politbyrån var splittrad. Av protokoll från oktober 1981 framgår 
att Peter Weiss hade stöd av kulturansvarige i Politbyrån Kurt Hager, men 
flera andra som exempelvis Alexander Abusch uttalade sig mot publicering. 
Enligt litteraturvetaren Manfred Haiduks brevväxling med Peter Weiss 
fanns det tre dominerande intressen som förhindrade tryckningen:  

• Det sovjetiska inflytandet på kulturpolitiken
• DDR-historiker som höll fast vid den officiella historieskrivningen
• Personer som personligen var intresserade av att romanen inte pub-

licerades eftersom de ansåg att de inte skildrades på ett önskvärt sätt.30

Publiceringstillståndet dröjde. I februari 1982 rapporterade en Stasiofficer 
att han kontaktats av professor Hanns Anselm Perten, som fått ett upprört 
telefonsamtal från tidigare politbyråkandidaten Karl Mewis. Perten, som 
var god vän med Peter Weiss, också känd som Weiss-specialist, hade blivit 
uppringd av Mewis som från Sverige fått tredje bandet av Motståndets este-
tik. Efter att ha läst boken hade Mewis blivit utomordentligt skakad, aus-
serordentlich erschüttert, eftersom han i Weiss bok framställdes som för-
rädare under sin verksamhet som ledare för det illegala KPD i Sverige under 
andra världskriget. Men det värsta var enligt Mewis, att den ”egentlige 
förrädaren” Herbert Wehner ”rentvåddes”. Perten varnade för att en utgiv-
ning av Weiss bok skulle leda till ”starka diskussioner”, eftersom den i 
”några väsentliga frågor” gick mot den rådande historieskrivningen i DDR 
om den antifascistiska motståndskampen. Det skulle bara bli ytterligare en 
bok som framkallade ”negativa krafter”. Pertens bedömning 1982 gick stick 
i stäv mot hans tidigare åsikter när han läst första delen av Motståndets 
estetik 1976. Då hade han prisat den som ”århundradets bok för den kom-
munistiska världsrörelsen” och lovat att med alla medel kämpa för att den 

30 Peter Weiss – Manfred Haiduk. Der Briefwechsel 1965–1982, red. Rainer Gerlach & Jürgen 
Schutte, Geleitwort von Gunilla Palmstierna – Weiss (St Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, 
2010), s. 274. 



KULTURMÖTEN 

26 

skulle tryckas. Ironiskt nog hade Peter Weiss redan 1975 frågat Karl Mewis 
om han ville att hans namn skulle döljas med pseudonym i den kommande 
boken. Men Mewis hade övermodigt svarat Weiss: ”Nämn gärna mitt namn 
när och var du vill. Men gör mig inte bättre än jag var.” Men varken Perten 
eller Mewis hade kunnat föreställa sig hur Peter Weiss skulle spränga alla 
gränser med sin kaskad av historiska realiteter, dokumentation, fiktion och 
surrealism. De blev överraskade och chockade och ytterligare Stasi-utred-
ningar tillsattes. Peter Weiss, som lyckligt skrev två månader före sin död 
att nu skulle äntligen alla tre delarna av Motståndets estetik publiceras i 
DDR på Henschel-Verlag, blev ännu en gång besviken. Först 1983 efter 
hans död trycktes hela verket i DDR.31 

Stasichefen kräver nattutredning 
Även efter Peter Weiss död fortsatte analyserna av hans roman. En hel avdel-
ning inom Stasi, Ministerium für Staatssicherheit, kommenderades till snabb-
insats: Sent en eftermiddag i november 1984 utbröt febril aktivitet på Stasi-
avdelning Untersuchungsorgan HA IX. En medlem i Politbyrån, Paul Verner, 
hade nämligen anmält att i Peter Weiss bok Motståndets estetik fanns personer 
som betecknades som ”arbetarklassens förrädare”. Stasichef Erich Mielke 
krävde då en omedelbar kontroll av Weiss bok. Stasitjänstemännen fick bara 
natten på sig för att analysera den över 1000 sidor långa romanen och ta fram 
komprometterande passager om ledande SED-politiker. Tiden för telefonsam-
talet med ordern, som togs emot av chefen för avdelningen generalmajor Rolf 
Fister, finns exakt angiven – 17.20 den 26 november 1984. Mielke gav order: 
Snabbast möjligt måste en utvärdering av romanen och också en levnadsbe-
skrivning av Peter Weiss färdigställas. Omedelbart! Alla handlingar och under-
lag ville ministern ha på sitt bord redan följande morgon den 27 november – 
vilket också skedde. Samtliga tidigare utlåtanden om Weiss och alla utvärd-
eringar samlades ihop. Stasianalytiker Rolf Fister lyckades efter avdelningens 
intensiva arbete tidigt följande morgon överlämna alla handlingar med sam-
manfattande analyser till ministern. Dessutom kunde han bifoga utdrag ur 
romanens tre delar, där alla avsnitt som nämnde Mewis hade rödmarkerats och 
de ställen där Verner förekom markerats med blått. 

 
31 I Västtyskland hade Motståndets estetik redan publicerats i tre delar med efterord av Manfred 
Haiduk, Suhrkamp Verlag 1975, 1978, 1981; nyutgåva 2005. I Sverige översatte Ulrika Wallen-
ström romanen efter författarens tyska manuskript 1976, 1979 och 1981. Ny svensk utgåva på 
Bonniers förlag 2006. 
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Stasis samlade utlåtande om romanen den 27 november 1984 lydde: Ob-
jektiv bedömning av person- och tidssammanhangen inte möjlig: Eine ob-
jektive Einschätzung der wirklichen Personen- und Sachzusammenhänge ist 
anhand dieses Romanes nicht möglich.32 Weiss blandade fiktion och verk-
lighet när han lät tre unga motståndskämpar i Rote Kapelle rapportera om 
sin kamp mot fascismen och reflektera över sina motiv och erfarenheter. 
Han byggde huvudsakligen på borgerliga källor och blandade subjektiva 
åsikter och värderingar med fakta ur historien. Det allvarliga var att Peter 
Weiss i sin roman använde personernas verkliga namn: Karl Mewis, Paul 
Verner, Herbert Wehner och Charlotte Bischoff. Men några dagar senare 
konstaterade Stasi att skadan genom utpekandet av personerna trots allt 
inte hunnit bli så stor, eftersom endast ett begränsat antal exemplar av ro-
manen hade tryckts. Ännu hade heller inga exemplar levererats till bok-
handeln, bara till medlemmar i Centralkommittén. 

Stasi-rapporterna och SED-protokollen från mötena med Peter Weiss 
och hans egna dagboksanteckningar visar hur SED och Politbyrån såg på 
kontakterna med honom, hans beroende av DDR och hur han agerade när 
han utsattes för politiskt tryck. Källvärdet kan styrkas i de fall utredningar 
och analyser är skrivna exempelvis av partiledningen för internt bruk som 
underlag för beslut och även när det gäller rapporter skrivna oberoende av 
varandra, inte i propagandasyfte eller för politisk meritering. Stasis utred-
ningar byggde på inhämtande av information från många olika typer av 
källor, inte bara vanliga IM utan också från personer som stod honom nära. 
Om uttalanden inte kan bekräftas genom andra källor bör de värderas med 
försiktighet och analyseras med största källkritik. Men mycket talar för att 
Weiss i många fall agerade taktiskt för att inte åstadkomma en brytning 
med DDR.  

Arkivdokumenten och också Peter Weiss egna texter visar hans ambivalens, 
hans accepterande av DDR:s politik samtidigt som han framhöll en humanis-
tisk socialism och protesterade mot förlamande byråkrati och rigid stalinistisk 
socialism. Det finns många röster, en klart förnimbar polyfoni i alla Peter Weiss 
texter. Existentiellt och konstnärligt var kontakterna med DDR livsviktiga för 
honom. Han drogs in i den ideologiska maktkampen mellan de två sociala och 
ekonomiska systemen i kalla kriget. Den globala öst–väst-konfrontationen ut-
kämpades på individnivå. Stasi-rapporterna som skrivits av Hermann Kant, 
alias Stasi-IM Martin, bekräftar det politiska trycket och utpressningen som 

32 BStU, MfS-HA IX/11, Berlin, FV 98/66, band 306. 
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Peter Weiss utsattes för. De dokument som här lyfts fram visar kalla krigets 
kulturklimat, komplexiteten och diktaturens metoder när till och med Stasi 
satte in stora resurser för att bedöma en roman. 
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”The poetry inside of me is warm like a gun”.
Om rolldiktaren Lana Del Rey och hennes poetiska värld1 

CECILIA ANNELL

När jag var i 25-årsåldern var jag ytterligt fascinerad av ”den döda kvinnan” 
som en litterär trop; ”the death of a beautiful woman is, unquestionably, the 
most poetical topic in the world”, som Edgar Allan Poe uttryckte det.2 Jag 
var intresserad av hur man som kvinna kunde förhålla sig till denna utsaga 
– om det över huvud taget var möjligt – och av hur kvinnliga författare
gjorde det.3 Detta tema var också stort i 1990-talets litteratur, konst och
musik. Den musikaliska höjdpunkten var kanske ”Where the Wild Roses
Grow”, på Nick Cave and the Bad Seeds Murder Ballads (1996), där Kylie
Minogue sjunger duett med Nick Cave. Det kvinnliga låtjaget blir upp-
vaktad av sin första kärlek, och på tredje dagen följer hon med honom ner
till floden där han slår ihjäl henne med en sten. Det ska sägas att skivans
låtar också innehåller ett antal kvinnliga mördare och offer av båda könen.
Men berättelsen i ”Where the Wild Roses Grow” är intressant eftersom den
beskriver en sådan extrem krock mellan den unga kvinnans begär och
mannens makt och våld. Inte för att temat var nytt på 1990-talet eller ens
med Poe; vi har ju till exempel Scheherazade i Tusen och en natt, som
undgår att hennes make, den persiska kungen Shahriyâr, avrättar henne
(som han plägar göra med sina nyblivna hustrur) genom att berätta så
spännande historier för honom varje natt att han låter henne leva för att få
höra fortsättningen följande kväll, eller Riddar Blåskägg, vars hustru upp-
täcker ett kabinett fullt med mördade tidigare fruar.

1 Raden kommer från låten ”Bartender”, Norman F**king Rockwell (2019). Alla låttexter är 
hämtade från https://genius.com (se bifogad lista). 
2 Edgar Allan Poe, ”The Philosophy of Composition” [1846], i Stuart Levine, Susan F. Levine & 
Edgar Allan Poe, Critical theory. The major documents (Polish American Historical Association, 
2009), s. 65.  
Enligt Poe är i och för sig den som är mest lämpad att tala om ämnet älskaren som förlorat sitt 
kärleksobjekt. Men hur förhåller sig idén om ”the most poetical topic” till alla representationer 
av döda kvinnor som inte har en sörjande älskare vid sin sida, utan en hånleende mördare eller 
en psykiskt störd man med kontrollbehov? 
3 Se Cecilia Annell, ”Döda eller dödas: en fråga om kön”, bang nr 4 (1995), s. 30–33, om Marie 
Redonnets Rose Mélie Rose (1987) och Bret Easton Ellis American Psycho (1991). 
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Tematiken har inte heller försvunnit i vår samtids kulturuttryck, filmer, 
tv-serier, litteratur, konst, pornografi. Även kritiska undersökningar av 
tropen förekommer, till exempel av den franska författaren Marie Redon-
net4 och den amerikanska konstnären Cindy Sherman.5 I Over Her Dead 
Body (1992) menar Elisabeth Bronfen att den västerländska kulturens dröm 
om en vacker död kvinna kommer sig av att kvinnokroppen är kulturellt 
konstruerad som den främsta platsen för alteritet. Estetiska representationer 
av den döda kvinnokroppen kan ses som kulturens försök till bortträngning 
av sitt eget dödsmedvetande. De fungerar som symptom: kulturen skapar 
dessa bilder för att artikulera sin omedvetna kunskap om döden, som den 
misslyckats med att tränga bort.6 

Presentation av Lana Del Rey 
Den vackra, döda kvinnan som en estetisk representation är något som 
också intresserat den amerikanska singer-songwritern Lana Del Rey. Del 
Rey har byggt ett imaginärt universum av kärleksbesatthet, droger, sex och 
död, kast mellan förtvivlan och paradisisk lycka, ont och gott. Ofta genom-
syras hennes texter av nostalgi och en längtan efter det gamla America, det 
gamla Hollywood, som en pendling eller kanske snarare ett stillestånd, som 
om hon fastnat mellan nuet och en förgången tid i en melankolisk loop.  

I Del Reys låttexter finns referenser till Walt Whitman och till ameri-
kansk beatpoesi, Nabokovs Lolita, Sylvia Plath och T.S. Eliot. Hennes sound 
har rötter 1950- och 1960-talens Americana (tänk Frank Sinatra) men har 
också likheter med 1990-talets triphop (minns till exempel Massive Attack) 
och även andra tiders pop. När hon sjunger en låt med Sean Ono Lennon, 
”Tomorrow Never Came” (Lust for Life), så låter det som en Beatles-låt från 
2000-talet. Ibland låter hon som en folkpopsångerska från 1970-talet, ibland 
mer som Britney Spears. 

Likt Walt Whitman sjunger Del Rey om uppbrott och frihetslängtan. 
Och hon sjunger om berömmelse som blir destruktiv, om depression, om 
åtrå till attraktiva män och om drogrusets lycka – den besjungna kärleken 
till män är egentligen maskerad kärlek till alkohol, har nykteristen Del Rey 
 
4 Se Marie Redonnets trilogi Splendid Hôtel (1986), Forever Valley och Rose Mélie Rose (1987) 
samt Silsie (1990). 
5 Se till exempel Shermans fotografier från 1980-talet i utställningen ”Untitled Horrors” som 
visades på Moderna Museet 2013. 
6 Elisabeth Bronfen, Over Her Dead Body. Death, Femininity and the Aesthetic (Manchester: 
Manchester U. P., 1992), s. x–xi. 
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sagt i intervjuer.7 Hon har en vurm för Miami och en annan för västkusten, 
Los Angeles, stränderna. Hon sjunger om de rika och berömda som ofta 
visar sig leva med en inre tomhet. Hon sjunger om älskade amerikanska 
artister och skådisar. Men också om dem som hamnat på samhällets 
skuggsida, de trashiga, de hemlösa, narkomanerna. Lana Del Rey skapar en 
Amerika-fantasi full av brutna ikoner och värkande själar, skriver F. A. 
Mannan.8  

The bad boy är en ofta förekommande karaktär i Del Reys poetiska värld. 
Han är snygg, cool och ofta mer eller mindre farlig: ”You’re no good for 
me/But baby, I want you” sjunger Del Rey i ”Diet Mountain Dew” (Born to 
Die). The sad boy, den deprimerade mannen, som kärleksobjekt återkom-
mer också. I ”Black Beauty” (Ultraviolence) målar låtjaget naglarna, himlen, 
huset och till och med brudklänningen svarta för att han gillar det: ”Because 
you like your women Spanish, dark, strong and proud”.  

Del Rey iscensätter olika typer av kvinnlighet: femme fatale och sad girl, 
glamour-ikon, pinuppa, groupie och presidenthustru. Hon leker med hora- 
och madonnaschabloner, och med Lolita-schablonen. I sina videor figurerar 
hon som paradisets Eva och jungfru Maria. Och som död. 

I låten ”Groupie love” (Lust for Life) är låtjaget en groupie, den mest 
bespottade av unga kvinnor. Men groupiens kärlek och begär framställs 
som starkt och äkta – och den manliga popstjärnan (här: rapparen ASAP 
Rocky) erkänner hennes kärlek. I den officiella ”National Anthem”-videon 
(Born to Die) spelar Del Rey Jacqueline Kennedy, och ASAP Rocky gör 
rollen som John F. Kennedy.9 Videon inleds med att Del Rey sjunger 
Marilyn Monroes ”Happy Birthday, Mr President”. Hon gestaltar alltså här 
både hustrun och den andra kvinnan. I videon till ”High by the beach” 
(Honeymoon) är hon glamour-Lana. En paparazzifotograf vägrar ge upp 
och jagar till och med bilder av henne från en helikopter utanför hennes 
hem. Det leder till att han blir skjuten med Bazooka av Lana. 

Lana Del Rey har ett imponerande röstomfång. Hennes röst går från 
djupaste djup (som i ”Summertime Sadness”, ”Ride” och ”Swan song”) till 
skiraste diskant, från skrovlig till sammetslen, och hennes frasering är oslag-

7 F. A. Mannan, Lana Del Rey. Her Life in 94 Songs about Love, Sex and Death (London: Eyewear 
Publishing, 2016), s. 28. 
8 Mannan 2016, s. 12. 
9 Del Reys videor är ofta hemgjorda collage av do it yourself-typ, men det finns också officiella 
versioner som är mer påkostade och har ett mer sammanhållet narrativ. Det finns också ett 
myller av videor på Youtube från hennes tid före Lana del Rey. 
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bar. Melodierna är ofta så ljuvliga att man kan dö. Vi är många som älskar 
henne, både män och kvinnor. Jag tror att Lana Del Rey attraherar alla 
möjliga kön och begärssubjektiviteter.  

Biografi 
Lana Del Rey föddes som Elizabeth Grant 1985 i New York i en katolsk 
familj av skotsk härkomst. När hon var femton år skickades hon till 
internatskola för att botas från sitt alkoholmissbruk. Efter skolan läste hon 
metafysik vid Fordham University. Hon började uppträda på klubbar under 
olika namn: May Jailer, Sparkle Jump Rope Queen, Lizzy Grant a.k.a. Lana 
del Ray. Hon jobbade också i hjälpprojekt för hemlösa och drogmissbrukare 
i flera år, och deras röster kommer ofta till tals i hennes texter. 2011 slog 
hon igenom som Lana Del Rey efter att låten ”Video Games” blivit en viral 
succé. Hennes första studioalbum Born to Die/Born to Die – The Paradise 
Edition släpptes 2012.10 Därefter följde Ultraviolence (2014), Honeymoon 
(2015), Lust for life (2017) och Norman F**king Rockwell (2019). Lana Del 
Rey säger att hon i första hand ser sig som en poet. Hon arbetar på en bok 
med arbetstiteln Violet Bent Backwards Over the Grass.11 

Lana Del Rey är också fotomodell. I videon ”Burning Desire” (2012) gör 
hon reklam för en ny Jaguarmodell som Snövit-Lana (mörkt hårsvall, röda 
läppar, vit klänning). När hon pryder omslaget på herrmagasinet GQ 2012 
är hon helt naken men hopkrupen på ett sätt som gör att man inte ser något 
av hennes intima kroppsdelar. Det kunde uppfattas som internaliserad 
sexism. Men kan man också säga att Del Rey går all in men att hon gör det 
på sina egna villkor? I mediebilder framstår kvinnor ofta som objektifierade 
och sexualiserade, sedda genom the male gaze, i synnerhet i musik-
branschen, men Lana Del Rey ser ut att agera utifrån denna position men på 
sina egna premisser, och på så vis detroniserar hon möjligen den objek-
tifierande blicken. 

10 Del Rey spelade också in skivor i egen studio och på oberoende skivbolag från och med 2005. 
Skivan Lizzie Grant a.k.a. Lana Del Ray spelades in 2007 men blev shelvad, d.v.s. lagd på hyllan, 
medan diskussioner pågick om hennes artistnamn. Den släpptes först 2010, men blev indragen 
strax därpå. Del Rey/Grant köpte senare tillbaka rättigheterna, antagligen för att full koll över sin 
musikaliska karriär. Se Mannan 2016, s. 43f. 
11 Den beräknas utkomma under 2020 på eget förlag men har i skrivande stund ej utgivits.  



THE POETRY INSIDE OF ME IS WARM LIKE A GUN 

35 

Autenticitet 
Alltsedan hon slog igenom med skivan Born to Die har Lana Del Rey varit 
kontroversiell. Det blossade upp en debatt om hennes ”autenticitet”. Var 
denna artist som såg ut att vara sprungen direkt ur en hollywoodfilm från 
1940-talet verkligen äkta, eller var hon en skickligt marknadsförd produkt i 
händerna på en smart skivbolagsdirektör?  

Föreställningen om autenticitet förknippas ofta med ett hegemoniskt 
maskulinitetsideal inom populärmusiken, menar medieforskaren Hillevi 
Ganetz. Autenticitet förknippas också med rock, medan icke-autenticitet, 
pop och femininitet kopplas samman. Den icke-kommersiella, autentiska 
artisten anses uttrycka sig om sig själv och världen, medan den kommer-
siella bara vill tjäna pengar. Motsättningen mellan autentisk och kommer-
siell är emellertid illusorisk, skriver Ganetz: ”även den mest ’autentiska’ 
artist är beroende av musikindustrin för att spela in och sprida sin musik, 
liksom han eller hon är beroende av de spelningar och scener som erbjuds 
för att nå ut live. Detta har dock delvis ändrats med sajter som MySpace där 
vem som helst kan lägga ut sin musik och även få ett genombrott oberoende 
av musikindustrin […].”12  

Detta dissande för bristande autenticitet är något som särskilt drabbar 
kvinnliga artister, och i synnerhet vokalister. Sången, rösten, är det ”instru-
ment” som kvinnor traditionellt ansetts ha en särskild fallenhet för, och 
inom populärmusiken betraktas den som något ”naturligt”, medan det att 
spela ett instrument ses som ett förädlande av specifika tekniker, alltså 
kultur.13  

Vad kan en kvinnlig artist göra annat än att imitera, parodiera, försöka 
punktera dessa kulturella föreställningar? Detta är vad Del Rey gör, menar 
jag. I låten ”Fucked My Way up to the Top” (Ultraviolence) ger hon en 
ironisk kommentar till de rykten om att gå sängvägen som ofta omger fram-
gångsrika kvinnor, i synnerhet i popmusikbranschen.  

Fucked My Way up to the Top 

Life is awesome, I confess 
What I do, I do best 
You got nothing, I got tested 
And I passed, yes 

12 Hillevi Ganetz, Rundgång. Genus och populärmusik (Göteborg: Makadam, 2009), s. 130. 
13 Ganetz 2009, s. 131. 
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Lay me down tonight in my linen and curls 
Lay me down tonight, Riviera girls 

I fucked my way up to the top 
This is my show 

I fucked my way up to the top 
Go, baby, go  

Go, go, go, go, go 
This is my show  

Go, go, go, go, go 
This is my show 

I’m a dragon, you’re a whore 
Don’t even know what you’re good for 
Mimicking me’s a fucking bore  

To me, but babe 

Lay me down tonight in my diamonds and pearls 
Tell me something nice ‘bout your favorite girl 

 […] 

Viktigt i diskussionen om autenticitet är att Del Rey lekte med flera olika 
personae innan hon blev Lana Del Rey (se ovan). Namnet Lana är taget från 
den glamourösa men också plågade och ansatta film noir-skådespelerskan 
Lana Turner.14 Efternamnet Del Rey kommer från en Fordmodell (Del Rëy) 
som designades för Brasilien, men också såldes i stora delar av det övriga 
Sydamerika under 1980-talet.  

Bilarna 
Lana Del Reys musik ska förstås helst lyssnas på i bil, och allra helst en av 
amerikansk modell. Bilen är ett ofta återkommande motiv i hennes texter; 
bilen är en plats där stark passion, men också svår smärta, utspelar sig. 
”Car” låter så enormt mycket mer sensuellt på amerikansk engelska än på 
svenska: ”In the car, in the car, in the backseat, I’m your baby/We go fast, 
we go so fast, we don’t move/I believe in a place you take me/Make you real 

14 Lana Turner (1921–1995) var en ikon för Hollywoodglamour och en symbol för den 
amerikanska drömmen som går i uppfyllelse: hon föddes i en fattig familj och upptäcktes på en 
glassbar, drickandes Coca Cola. Se Jon Lewis, Hard-boiled Hollywood. Crime and Punishment in 
Postwar Los Angeles (Oakland, California: University of California Press, 2017), s. 91. 
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proud of your baby/ In your car, I’m a star and I’m burning’ through you/In 
your car, I’m a star and I’m burnin’ through you”. (”Love song”, Norman 
F**king Rockwell) 

I ”White Mustang” (Lust for Life) blir låtjaget kär i en popmusiker med 
en vit Ford Mustang. Del Rey iscensätter fantasin att vara en kvinna som 
åtrår en man och som är åtrådd av honom, samtidigt som det är hon som 
har kontrollen över relationen: när han håller henne för hårt gör hon slut 
med honom. Sådana kvinnor har Del Rey inte alltid skrivit om. I hennes 
tidiga låtar och videor figurerar unga flickor som tar lift med långtradar-
chaufförer. Klivet in i den enorma bilen känns olycksbådande. I ”Bartender” 
(Norman F**king Rockwell) köper emellertid låtjaget själv en lastbil, som 
hon även kör runt med i ”Happiness Is a Butterfly” på samma skiva. 

Är Lana Del Rey feminist? 
Många kritiker och lyssnare har svårt för Lana Del Rey för att de anser att 
hennes texter och videor är ”manstillvända” och har en antifeministisk 
tendens.15 De menar att hon förhärligar mäns våld mot kvinnor. Efter sin 
genombrottsskiva Born to Die (2012) anklagades hon för att romantisera 
kvinnlig underordning och sexuella övergrepp. Emma Madden skriver i den 
brittiska alternativa tidskriften Gazed:  

The pop star’s sexual self-presentation outright disturbed many listeners in a 
year when female empowerment, resilience and self-celebration seemed to 
be one of pop’s central concerns. Nicki Minaj likened herself to a starship 
who was ‘made to fly’, Rihanna told us to ‘shine bright like a diamond’, Kelly 
Clarkson advised ‘what doesn’t kill you makes you stronger’. As a result, Del 
Rey’s accounts of late heterosexuality in a late capitalist world were especi-
ally abhorred. ‘You’re no good for me, but baby I want you,’ she tersely 
expressed, relaying an all too common heterosexual experience, while her 
peers sang about overcoming nonsensical desire, and converting their bad 

15 Lindsay Zoladz liknar Born to Die vid en fejkad orgasm, i ”Lana Del Rey, Born to Die”, 
Pitchfork 30/1 2012, https://pitchfork.com/reviews/albums/16223-lana-del-rey/ [hämtad 2019-
09-30]. Se också Paul Rice, ”Lana Del Rey’s Feminist Problem”, Slant Magazine 8/2 2012, 
https://www.slantmagazine.com/music/lana-del-reys-feminist-problem/ [hämtad 2019-09-28] 
och Isabella Castillo, ”Lana Del Rey’s Music Filled with Outdated, Antifeminist Ideas”, The State 
Press 6/2 2015, https://www.statepress.com/article/2015/06/lana-del-ray-music-filled-with- 
outdated-antifeminist-ideas [hämtad 2019-09-29]. 
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experiences into resilience. In pop, you don’t often hear women’s pain – you 
hear how they overcame it.16  

Emma Madden menar att Lana Del Rey beskriver heterosexualitetens reali-
teter på ett förtjänstfullt sätt, med alla dess avarter och obegripligheter. I dag 
i den nyliberala feminismens era är det inne att hävda sitt oberoende, och 
kvinnliga artister pressas till att säga och sjunga att de inte behöver en man. 
Men Del Rey, hon sjunger ”Need you, baby, like I breathe you, baby” och 
”I'm nothing, without you”. 

I en intervju i The Fader 2014 säger Del Rey att feminismen inte intres-
serar henne. Hon är mer intresserad av ”våra intergalaktiska möjligheter”.17 
Helen Brown diskuterar detta som ett dilemma i artikeln ”Why I Feel 
Uneasy Declaring My Love for Lana Del Rey's Music”, och hon hittar en 
massa exempel som motsäger uttalandet i Del Reys texter och utspel.18  

Musikjournalisten Annah Björk gör samma uttalande till ett ledmotiv i 
sin magnifika reportagebok om kvinnors villkor i popbranschen sedan 
1990-talet, Ni måste flytta på er (2019). I boken, som är något av en fram-
gångssaga, får Lana Del Rey förkroppsliga en tidigare generations kvinnliga 
artister som av olika anledningar tvingades avsäga sig systerskapet: de följde 
regeln att det bara finns plats för en kvinna på parnassen, så kvinnor måste 
konkurrera med varandra – en av patriarkatets mest fatala härskartekniker. 
Detta gör dem ensamma och skyddslösa i det sexistiska rövarnäste som är 
popmusikbranschen, menar Björk.19  

Jag håller inte med om att Del Rey skulle ha avsagt sig systerskapet. 
Uttalandet i The Fader förbryllar givetvis. Det skulle kunna bottna i en 
motvilja mot själva ordet feminism och hur det används, hur det just nu är 

16 Emma Madden, ”Lana Del Rey Explains Heterosexuality to Me”, Dazed 6/9 2019, https:// 
www.dazeddigital.com/music/article/45908/1/lana-del-rey-norman-fucking-rockwell-empower 
ment [hämtad 2019-10-01]. 
17 Duncan Cooper, ”Lana Del Rey Is Anyone She Wants to Be”, The Fader nr 92 (2014). 
18 Helen Brown, ”Why I feel uneasy declaring my love for Lana Del Rey's music”, The Inde-
pendent 30/8 2019 2019, https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/features/ 
lana-del-rey-norman-fucking-rockwell-album-feminism-metoo-music-a9085266.html [hämtad 
2019-09-28]. 
19 Annah Björk, Ni måste flytta på er (Stockholm: Mondial, 2019), s. 136-139. Björk ger en ut-
förlig redogörelse av kvinnliga artisters villkor i popmusikindustrin sedan 1990-talet med deras 
egna berättelser. Se också Sheila Whiteley, Women and Popular Music. Sexuality, Identity and 
Subjectivity (London: Routledge, 2000). Whiteley går tillbaka till 1960-talet men hon konstaterar: 
”Within popular music, there is little doubt that inequality still persists despite the increasing 
presence of women in the corporate sphere and middle management.” (s. 3) 



THE POETRY INSIDE OF ME IS WARM LIKE A GUN 

39 

trendigt. F-ordet har onekligen genomgått olika konjunkturstadier de 
senaste decennierna. Under 1990-talet och även under 2000-talets första 
decennium levde ordet ett liv i skymundan. (1991 när vi startade bang så sa 
vi i intervjuerna att jo, vi är feminister, men vi hatar inte män. Det var ett 
obligatoriskt tillägg.) Först på 2010-talet blir ordet rumsrent. 2014 dek-
larerar Beyoncé att hon är feminist och citat ur Chiamanda Ngozi Adichies 
essä ”Alla borde vara feminister” projiceras på scenbakgrunden när hon 
uppträder på The Forum i Los Angeles.20  

Ser Lana Del Rey på allvar inget behov av feminism? Kanske är hon oin-
tresserad av kvinnosaken som Lana Del Rey, inte som Elizabeth Grant – en 
filosofiskt skolad kvinna med lång erfarenhet av den sexistiska skivbransch-
en? Ointresset för feminism är måhända en av Del Reys många masker.  

Rolldiktning 
Jag vill hävda att Lana Del Rey är en rolldiktare, och som sådan befinner 
hon sig i en lång tradition av kvinnliga ironiker. En tidig svensk repre-
sentant är Anna Maria Lenngren, vars dikt ”Några ord till min kära dotter, 
ifall jag hade någon” (1876) innehåller rader som länge gäckat litteratur-
vetenskapliga forskare: ”Med läsning öd ej tiden bort -/Vårt kön så föga det 
behöfver,/Och skall du läsa, gör det kort./Att såsen ej må fräsa öfver!” 

Lana Del Rey är lika raffinerat ironisk som Anna Maria Lenngren i det 
att det är möjligt att läsa hennes texter både som ironiska och uppriktiga. 
Likt Sylvia Plath utforskar hon idén om den döda kvinnan som fullbordad: 
”The Woman is perfected./Her dead/Body wears the smile of accomplish-
ment”.21 Likt Cindy Sherman undersöker hon föreställningar om kvinnlig-
het i kulturen genom att härma dem i sina representationer. 

I låtarna på Born to Die (2012) sjunger Del Rey återkommande om 
destruktiva och våldsamma förhållanden, och flera av videorna är utform-
ade som mordballader där kvinnorna dör. Några år senare berättar hon 
glatt om detta i en MTV-intervju i samband med att hennes fjärde skiva 
Lust for Life släpps: ”I Born to Die-videorna dödar alltid killarna mig”, säger 
Lana Del Rey och skrattar.22 Och hon säger att hon nu gått vidare, att hon 
har ett annat budskap i sina texter; det handlar mer om att vara en bra 

20 Björk 2019, s. 137. 
21 Ur dikten ”Edge” (1963) av Sylvia Plath, i Collected poems (London: Faber and Faber, 1981). 
22 Intervju med Lana Del Rey, ”Lana Del Rey Talks Next Music Video & Tour” med Kali Uchis & 
Jhené Aiko, MTV News publicerad 2017-10-31, https://www.youtube.com/watch?v= 
FTUk2AOuZhM [hämtad 2019-09-28]. 
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kvinna i förhållanden med andra människor och att vara en god sam-
hällsmedborgare. Detta är inte helt sant eftersom Del Rey fortsätter att 
också skriva texter om den svarta gallans inverkan på oss människor. 

På Born to Die är perspektivet ofta en ung flickas, det kan vara en som är 
hopplöst och olyckligt kär (”Without you”), eller lyckligt kär (”Lucky 
Ones”), eller en som är nyfiken på erotik med en erfaren man, som i 
”Lolita”. I ”Cola” förför låtjaget självaste Harvey (Weinstein)23: ”Harvey’s in 
the sky with diamonds and he’s making me crazy”.24 Låten börjar: ”My 
pussy tastes like Pepsi cola/My eyes are wide like cherry pies/I got sweet taste 
for men who are older/It’s always been so, it’s no surprise”. Dessa sötsliskiga 
rader kan mycket väl läsas som parodier och överdrifter på samma gång 
som de kan ses som uttryck för Lolita-flickans begär. 

Del Rey tar senare avstånd från ”Cola”; hon gick i texten för långt, sett i 
skenet av alla de övergrepp som kom att uppdagas i samband med 
#MeToo.25 Efter #MeToo sjunger Del Rey inte heller längre raden ”He hit 
me and it felt like a kiss” i låten ”Ultraviolence” (Ultraviolence). Raden är en 
referens till låten ”He Hit Me (it Felt like a Kiss)” som skrevs åt tjejgruppen 
The Crystals 1962. Även här handlar det, som jag ser det, om citat av sexis-
tiska fiktiva utsagor som i Lana Del Reys tappning kan läsas både kritiskt 
ironiskt och möjligen som uppriktiga berättelser på samma gång.26 Men 
efter Trumps maktövertagande i januari 2017 och i och med det världs-
omspännande #MeToo-upproret hösten 2017 blir de omöjliga att sjunga, 
medger Del Rey.27  

Det finns andra exempel på Del Reys utforskande av tematiken kärlek-
sex-död. Kärleken är lockande men den kan vara mycket farlig för en ung 

23 Del Rey säger i en intervju att hon hade i åtanke en figur som Harvey Weinstein, men också 
diamantkungen Harry Winston och Citizen Kane, när hon skrev texten. Intervju med Lana Del 
Rey (2017). 
24 Raden ändrades senare i den officiella låttexten till: ”Ah, he’s in the sky with diamonds”, men 
man hör att Del Rey sjunger ”Harvey”. Se Genius, Genius Annotation, 2020, https://genius. 
com/1329071 [hämtad 2020-02-22].  
25 Det var ju avslöjandet av Hollywoodproducenten Harvey Weinsteins våldtäkter och övergrepp 
på kvinnor som startade #MeToo-rörelsen i USA hösten 2017.  
26 Kanske var även ”He Hit Me (it Felt like a Kiss)” en kritisk text. Geryl Goffin och Carol King 
skrev låten efter att deras unga barnflicka, sångerskan Eva Narcissus Boyd, ”Little Eva”, berättat 
att hon ofta blev slagen av sin pojkvän men hävdade att det berodde på hans starka kärlek till 
henne. Däremot kom The Crystals producent Phil Spector i sitt arrangemang att understryka 
textens brutalitet. Phil Spector fälldes för övrigt 2009 för mord på skådespelerskan Lana 
Clarkson den 3 februari 2003 och dömdes till livstids fängelse. Se Wikipedia, Phil Spector, u.å., 
https://en.wikipedia.org/wiki/Phil_Spector [hämtad 2020-02-22]. 
27 Intervju med Lana Del Rey (2017). 
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flicka i ett patriarkat. I den fantastiskt vackra Sinatrasläpiga låten ”Salva-
tore” (Honeymoon) träffar låtjaget en räddare/jägare/jazz&blues-sångare 
som hon blir kär i. Flera typiska Del Rey-fetischer är på plats: Miami-natten, 
neonljusen, limousinerna. Mannen är hennes kung (och han sjunger som ”a 
boss”). Kanske är droger inblandade, ”Medellín tangerine dreams”, trots att 
jaget egentligen är mer intresserad av mjukglass, ”soft ice cream”, vilket 
antyder att hon är mycket ung. Hon fantiserar om att han dödar henne. Att 
det är en fantasi är förstås en tolkningsfråga. Det som talar för det är att 
refrängen går ”Ah-ah-ah-ah… La-da-da-da-da…”, men i en refräng fyller 
Del Rey i Ah-ljuden med text och avslutar med orden ”Salvatore can wait/ 
Now it’s time to eat/Soft ice cream”, vilket antyder att Salvatore får vänta 
med sitt hugg. Å andra sidan blir en flicka skjuten till döds i videon till 
låten.  

Salvatore 

All the lights in Miami begin to gleam 
Ruby, blue and green, neon too 
Everything looks better from above, my king 
Like aquamarine, ocean's blue 

Ah-ah-ah-ah 
Ah-ah-ah-ah-ah 
Cacciatore 
La-da-da-da-da 
La-da-da-da-da 
Limousines 
Ah-ah-ah-ah 
Ah-ah-ah-ah 
Ciao, amore 
La-da-da-da-da 
La-da-da-da-da 
Soft ice cream 

All the lights are sparkling for you, it seems 
On the downtown scenes, shady blue 
Beatboxing and rapping in the summer rain 
Like a boss, you sang jazz and blues 

Ah-ah-ah-ah 

[…] 

The summer’s wild 
And I've been waiting for you all this time 
I adore you, can’t you see you're meant for me? 
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The summer's hot but I've been cold without you 
I was so wrong not to doubt  

Your Medellín tangerine dreams 

Catch me if you can 
Working on my tan, Salvatore 
Dying by the hand 
Of a foreign man 
Happily 
Calling out my name 
In the summer rain 
Ciao, amore 
Salvatore can wait 
Now it’s time to eat 
Soft ice cream 

[…] 

Bilden av flickan som sexuellt offer för mannen är något som finns i den 
västerländska kulturen (och det är också rå verklighet, i de många pedofil-
skandalerna, de groomande männen, sexhandeln med barn på många stäl-
len i världen). Faran sitter i väggarna på varje kvinnlig puppa; den är något 
som varje flicka måste förhålla sig till och försöka ta sig igenom med liv-
hanken och livsandarna i behåll. För att förhoppningsvis komma ut som en 
fri kvinna. Går det att reclaima Lolita? 

Del Rey beskriver den förväntansfulla unga flickans begär som en kraft 
som ibland slås i blod, ibland tillåts blomstra i frihet. Sara Stridsberg har ett 
mörkare och sorgligare grepp i sina Doloresvariationer (Darling River, 
2010). Romanen är ett minerat textfält där Lolita får grava symptom på 
grund av sin utsatta position och på grund av det skitliv hon lever. Hon 
dubbleras bland annat av en apa som sitter i en bur i Jardin des Plantes och 
som utsätts för experiment av en ondskefull vetenskapsman. Azar Nafisi, å 
sin sida, läser i Reading Lolita in Tehran (2003) Nabokovs Lolita med en 
grupp kvinnliga litteraturstudenter i Iran, och de ser romanen som en bild 
för den radikala islamismens krig mot kvinnor. Romanens kammarspels-
drama flyttas till ett politiskt fält och Humbert Humberts agerande tolkas 
ideologiskt.  

I ”Lolita” (Born to Die) intar Lana Del Rey Lolitans perspektiv: flickan 
som raggar upp en man, som är medveten om sin makt att få killarna att 
falla som dominobrickor men väljer den äldre mannen – tänk att hon kan få 
en fyrtioåring på fall!  
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Lolita 

Would you be mine? 

Would you be my baby tonight? 
Could be kissing my fruit punch lips in the bright sunshine 
‘Cause I like you quite a lot, everything you got  

Don't you know? 
It's you that I adore  

Though I make the boys fall like dominoes 

Kiss me in the d-a-r-k dark tonight 
(D-a-r-k, do it my way) 
Kiss me in the p-a-r-k park tonight 
(P-a-r-k, let them all say) 

Hey Lolita, hey! 
Hey Lolita, hey! 
I know what the boys want, I'm not gonna play 
Hey Lolita, hey! 
Hey Lolita, hey! 
Whistle all you want, but I'm not gonna stay 

No more skipping rope 

Skipping heartbeats with the boys downtown 
Just you and me feeling the heat  

Even when the sun goes down 

I could be yours, I could be your baby tonight 
Topple you down from your sky forty stories high 
Shining like a God 

Can't believe I caught you, and so 
Look at what I bought 

Not a second thought – oh, Romeo 

[…] 

I want my cake and I want to eat it too 
I want to have fun and be in love with you 
I know that I'm a mess with my long hair  

And my suntan, short dress, bare feet 
I don't care what they say about me 

What they say about me 
Because I know that it’s l-o-v-e 
You make me happy, you make me happy 
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And I never listen to anyone 
[…] 

I ”Carmen” (Born to Die) är det en annan Lolita som talar. Här närmar sig 
Del Rey Stridsbergs vision; Lolita-Carmen erkänner att hennes liv är mycket 
tröttsamt och att hon ljuger både för Humbert (Hum) och för sig själv, med 
alkoholens hjälp, när hon säger att hon har kul.28 

Carmen 

Darling, darling  

Doesn't have a problem lying to herself 

‘Cause her liquor’s top shelf 
It’s alarming, honestly, how charming she can be 
Fooling everyone, telling Hum she's having fun 

She says, “You don’t want to be like me 
Don't wanna see all the things I've seen” 
I’m dying, I’m dying 
She says “You don't want to get this way 
Famous, and dumb at an early age” 
Lying, I’m lying 

The boys, the girls  

They all like Carmen 
She gives them butterflies, bats her cartoon eyes 
She laughs like God 

Her mind’s like a diamond 

Audiotune lies 

She’s still shining 
Like lightning, woah 

White lightning 

Carmen, Carmen 

Staying up till morning 
Only seventeen, but she walks the streets so mean 
It’s alarming, truly, how disarming you can be 
Eating soft ice cream  

28 Referensen till Nabokovs Lolita är tydlig eftersom ”Carmen” är en sång som Humbert 
Humbert och Lolita sjunger tillsammans.  
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Coney Island queen 

She says, “You don’t want to be like me 
Looking for fun, getting high for free” 
I'm dying, I'm dying 
She says, “You don't want to get this way 
Street walk at night, and a star by day” 

It’s tiring, tiring 

[…] 

Baby's all dressed up, with nowhere to go 
That's the little story of the girl you know 
Relying on the kindness of strangers 
Tying cherry knots 

Smiling, doing party favors 
Put your red dress on, put your lipstick on 
Sing your song, song, now, the camera's on 
And you're alive again 

Mon amour, je sais que tu m'aimes aussi 
Tu as besoin de moi, tu as besoin de moi dans ta vie 
Tu ne peux vivre sans moi 
Et je mourrais sans toi 
Je tuerais pour toi 

[…] 

Elvis, Marilyn, Lolita 
Mycket av gåtan Lana Del Rey klarnar om man betänker att hon är dotter 
till Marilyn Monroe och Elvis Presley: ”Elvis is my daddy, Marilyn’s my 
mother/Jesus is my bestest friend” (”Body Electric”, Born to Die – The Para-
dise Edition).29 Dessa två superkända men fatalt olyckliga (på grund av 
superkändisskapet) amerikaner gick båda ett sorgligt öde till mötes. Och det 
känns på något vis helt logiskt att deras dotter blir en Lolita. 

29 Låten ”Body Electric” ingår tillsammans med ”Gods & Monsters” och ”Bel Air” i kortfilmen Tro-
pico (2013, i regi av Anthony Mandler) som bygger på den bibliska berättelsen om synden och för-
soningen. Filmen skildrar inledningsvis ett paradis där Gud (spelad av John Wayne), Jesus, Elvis 
och Marilyn Monroe talar med varandra. Lana Del Rey spelar jungfru Maria/Eva och Adam spelas 
av fotomodellen Shaun Ross. När Lana äter av äpplet fördrivs hon ur paradiset och förvandlas till 
strippa i en gangsterfilm och Adam blir en butiksrånare. Filmens tredje del utspelar sig återigen i ett 
slags jordisk lyckotillvaro. Det är kitschigt och det är vackert på samma gång.  
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Lolitafiguren kapades av filmindustrin, där den kritiska udden från 
Nabokovs roman Lolita (1955) trubbades av, till förmån för en mer porno-
grafisk blick. Romanen kan läsas som en freudiansk fallstudie: Humbert 
Humbert framstår som djupt rubbad i sin fixering vid den tolvåriga flickan. 
Lolita får agera stand-in för Humberts barndomsförälskelse, Annabel Leigh, 
som dog tidigt och vars bortgång han aldrig har kunnat riktigt smälta. 30 På 
så sätt är han en melankoliker som inte kunnat sörja det förlorade kärleks-
objektet, och hans besatthet vid Lolita är närmast att betrakta som en per-
version. I Stanley Kubricks film (1962) framställs Humbert i och för sig som 
sjukligt avundsjuk och possessiv, men kamerans blick på Lolita är också 
ytterst sexualiserande. Genom hans blick stjäl hon showen, kan man säga. 
Hon är också äldre än i romanen, kanske sexton-sjutton år, tvivelsutan en 
eftergift till den amerikanska sexualmoralen.  

Lolita är i Humberts ögon en fille fatale, en purung flicka (eller en vuxen 
kvinna som spelar purung) som lockar till sig män och leder dem i för-
därvet. Han beskyller Lolita för att förföra honom; han ser sig som ett offer 
för hennes demoniska krafter och förförelsekonster. Detta är en ödesdiger 
position, personligt och ideologiskt: när förövaren ser sig själv som ett offer.  

Lana Del Rey skriver utifrån en explicit kvinnlig position i en hetero-
sexuell könsmaktordning, utifrån Lolitans perspektiv (en ung flicka som 
därför ingår i ytterligare en maktordning där hon är underordnad äldre 
personer). Del Rey beskriver ibland Lolitans förväntansfulla längtan efter 
spänning, sex och kärlek. Hon framställs som en ung tjej på jakt efter ett liv, 
ett subjekt för sina egna önskningar, inte ett objekt för hans. Men lyssnar vi 
på en text som ”Carmen”, där det är Lolitas utsatthet som skildras, framstår 
emellertid Del Reys Lolita snarare som det utsatta unga offret för en vuxen 
man som inte förmår förhålla sig ansvarsfullt gentemot en flickas upp-
vaknande sexualitet.  

Könsmaktordningen och den manliga blicken kan tillfälligt rubbas i 
Lana Del Reys texter antingen genom att berättarperspektivet är kritiskt 
eller på butlerskt vis genom att sexistiska representationer citeras och 
parodieras. Rubbningen kan också ske genom att olika typer av könsöver-
skridande performativitet gestaltas. Mannen kan till exempel bli en hora 
och kvinnan en drake, som i ”Fucked My Way up to the Top”. Och i 
”Mariners Apartment Complex” (Norman F**king Rockwell) sjunger Del 

30 Det finns ett släktskap mellan Nabokov och Poe: Humbert Humberts barndomskärlek Anna-
bel Leigh bär homofont samma namn som Annabel Lee i Poes dikt med samma namn. Båda 
flickorna dör unga men glöms aldrig av sina älskare.  



THE POETRY INSIDE OF ME IS WARM LIKE A GUN 

47 

Rey ”I’m your man” precis som Leonard Cohen. Ett annat sätt att rucka på 
den heteronormativa könsmaktordningen är förstås att skeva själva hetero-
sexualiteten, vilket Del Rey gör i ”Summertime Sadness”-videon, som 
handlar om Del Rey och hennes kvinnliga älskare.  

Nordamerikansk politik 
På Lust for Life bryter Del Rey med sin tidigare gravallvarliga image. På 
omslaget skrattar hon med stor mun, vilket också är en referens till Iggy 
Pops skiva med samma namn (Lust for Life, 1977). Hon sjunger om lev-
nadslust och lycka, om peace, love and understanding. Hennes texter har fått 
en ny politisk anstrykning. Donald Trump har blivit president i USA och 
Del Rey tar nu bladet från munnen och skriver öppet samhällskritiska 
texter. Och det är sången, dikten, dansen och kärleken som ska rädda oss 
och övervinna trumpismen. 

When the World Was at War We Kept Dancing 

Girls, don’t forget your pearls and all of your horses 
As you make your way across the pond 
Girls, don’t forget your curls and all of your corsets 
Memorize them in a little song 

Shake it up, throw your hands up and get loose 
Cut a rug, lean into the fuckin’ youth 
Choreo, we just want the fuckin’ truth 
(Told by the fake news) 

Is it the end of an era? 
Is it the end of America? 
Is it the end of an era? 
Is it the end of America? 

No, it’s only the beginnin’ 
If we hold on to hope, we'll have our happy endin’ 
When the world was at war before 
We just kept dancin’ 
When the world was at war before 
We just kept dancin’ 

Boys, don’t forget your toys 
And take all of your money 
If you find you’re in a foreign land 
Boys, don’t make too much noise 
And don’t try to be funny 
Other people may not understand 
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Shake it up, throw your hands up and get loose 
Cut a rug, lean into the fuckin’ youth 
Choreo, we just want the fuckin’ truth 
(Told by the fake news) 

[…] 

I ”God Bless America – And All The Beautiful Women in It” (Lust For Life) 
ber Del Rey en bön för Amerika om att det ska ta hand om dem som ham-
nat utanför och att landets alla vackra kvinnor må stå stolta och starka, likt 
Frihetsgudinnan. ”Kvinnor” kan här läsas i universaliserad betydelse som 
”människor”, och i sista versen sjunger Del Rey också ”people” i stället för 
”women”. Fraseringen och diktionen är betydelsebärande: klichén ”God 
bless America” sjungs släpigt men modifieras av det hastigt sjungna tillägget 
”and all the beautiful women in it”. Det kan förstås också ses som en kom-
mentar till Donald Trumps kvinnohistorier. 

Det politiska är något nedtonat på den senaste skivan Norman F**king 
Rockwell, men i den sista låten, ”hope is a dangerous thing for a woman like 
me to have – but I have it” uttrycks den absurda men välbekanta känslan av 
att samtidigt deppa över sig själv och över världsläget. Det lågmälda sordi-
nerade pianot understryker den melankoliska stämningen. Text och melodi 
samspelar på ett kongenialt sätt: ”but I have it” förekommer endast i den 
sista refrängen efter en wailad knorr, vilket gör att texten får en ny riktning 
mot förtröstan om vad det nu vara månde. 

Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it 

I was reading Slim Aarons and I got to thinking that I thought 
Maybe I’d get less stressed if I was tested less like 
All of these debutantes 
Smiling for miles in pink dresses and high heels on white yachts 
But I’m not, baby, I’m not 
No, I’m not, that, I’m not 

I’ve been tearing around in my fucking nightgown 
24/7 Sylvia Plath 
Writing in blood on the walls 
‘Cause the ink in my pen don’t work in my notepad 
Don’t ask if I’m happy, you know that I’m not 
But at best, I can say I’m not sad 
‘Cause hope is a dangerous thing for a woman like me to have 
Hope is a dangerous thing for a woman like me to have 

I had 15-year dances 
Church basement romances, yeah, I’ve cried 
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Spilling my guts with the Bowery bums 
Is the only love I’ve ever known 
Except for the stage, which I also call home, when I’m not 
Servin’ up God in a burnt coffee pot for the triad 
Hello, it’s the most famous woman you know on the iPad 
Calling from beyond the grave, I just wanna say, “Hi, Dad” 

I’ve been tearing up town in my fucking white gown 
Like a goddamn near sociopath 
Shaking my ass is the only thing that’s 
Got this black narcissist off my back 
She couldn’t care less, and I never cared more 
So there’s no more to say about that 
Except hope is a dangerous thing for a woman like me to have 
Hope is a dangerous thing for a woman with my past 

There’s a new revolution, a loud evolution that I saw 
Born of confusion and quiet collusion of which mostly I’ve known 
A modern day woman with a weak constitution, ‘cause I've got 
Monsters still under my bed that I could never fight off 
A gatekeeper carelessly dropping the keys on my nights off 

I’ve been tearing around in my fucking nightgown 
24/7 Sylvia Plath 
Writing in blood on your walls 
‘Cause the ink in my pen don’t look good in my pad 
They write that I'm happy, they know that I'm not 
But at best, you can see I'm not sad 
But hope is a dangerous thing for a woman like me to have 
Hope is a dangerous thing for a woman like me to have 

Hope is a dangerous thing for a woman like me to have 
But I have it 
Yeah, I have it 

[…] 

Samma kombination av spleen och världsproblem återfinns i ”Beautiful 
People Beautiful Problems” (Lust for Life) där Del Rey sjunger duett med 
sångerskan och låtskrivaren Stevie Nicks. Här finns också en whitmansk 
glidning mellan det kosmiska och det jordiska, mellan ett betraktande av 
planeten ur ett galaktiskt perspektiv och av den arbetande amerikanska 
mannen i blåskjorta. 
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Beautiful People Beautiful Problems 

Blue is the color of the planet from the view above 
Long live our reign, long live our love 
Green is the planet from the eyes of a turtle dove 
‘Til it runs red, runs red with blood 

We get so tired and we complain 
‘Bout how it’s hard to live 
It’s more than just a video game 

But we’re just beautiful people 

With beautiful problems, yeah 
Beautiful problems, God knows we’ve got them 
But we gotta try (Lie-la-lie) 
Every day and night (Lie-la-lie) 

Blue is the color of the shirt of the man I love 
He’s hard at work, hard to the touch 
But warm is the body of the girl from the land he loves 
My heart is soft, my past is rough 

But when I love him, get a feeling 

Something close to like a sugar rush 
It runs through me, but is it wasted love? 
(It’s not wasted love) 

Del Rey diktar om avskuren levnadslust och dödslängtan: i ”Swan Song” 
(Honeymoon) gestaltas en folie à deux och en maning till ett gemensamt 
självmord. Döden beskrivs som befrielse och frihet. Andra gånger sjunger 
hon om livsglädje och om konstens och kärlekens förmåga att ingjuta hopp 
i de värsta tider. Hon sjunger om kvinnor som faller offer och om kvinnor 
som hämnas, om horor och madonnor, om att det är bättre att vara crazy än 
att vara en lady, om lolitor med begär och om sorgliga lolitor utan framtid. 
På så sätt ter sig Lana Del Rey som en mångskiftande persona, vars sånger 
hyllar människans mångfaldighet och motsägelsefullhet.  
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Den nomadiska repliken  
– tankar från Strindbergs Intima Teater

AMELIE BJÖRCK 

re·plik [-pli´k] substantiv ~en ~er 

 1 bemötande svar el. inlägg; yttrande i skådespel
 2 konstnärs kopia av eget verk – Alla sammansättn. med replik- hör till

replik 1.1 

Teater brukar kallas ”ögonblickets konst” – den replik som nyss hängde i 
luften kommer aldrig igen; en kedja av situationer blinkar förbi och vi kan 
inte bläddra tillbaka. Eller kan vi? Jag minns hur min far brukade titta på 
TV-teater med en bok i knäet när jag var liten. Det kunde vara Shakespeares 
En midsommarnattsdröm och skriften som låg uppslagen över de bruna 
gabardinbyxorna kunde vara full av understrykningar och instuckna lappar. 
Jag förstod något när jag satt där på en liten stol bredvid och tittade på dra-
mat och på far. Jag förstod att det fanns en koppling mellan raderna på bok-
sidan och orden ur munnarna. Far läste och lyssnade, hans blick rörde sig 
mellan rutan och sidan där fingret följde med. Handen kunde plötsligt bläd-
dra fram några sidor som om han kommit efter (regissörens strykningar 
tänker jag idag). Någon gång reste han sig och gick och hämtade en annan 
bok och följde sedan raderna med pekfingret i två böcker parallellt (Arden-
originalet och översättningen?). Ibland uttalade han en replik högt, i mun-
nen på skådespelaren eller nästan före. Som om texten han följde kunde läsa 
rollfigurernas tankar. 

Under ett samarbete mellan grundutbildningen i Dramatext och teater 
på Södertörns högskola och Strindbergs Intima Teater hösten 2019 har jag 
haft goda tillfällen att fortsätta fundera på replikens dubbla liv som text och 
scenisk talakt. Anna Pettersson har som regissör och konstnärlig ledare på 
teatern gjort en rad uppmärksammade uppsättningar av Strindberg och 
hans samtid där hon, liksom denna höst under uppsättningen av Ett dröm-
spel, gått in med sant experimenterande attityd som inte tar några gamla 

1 ”Replik”, Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, 14 uppl. (Stockholm: Svenska Aka-
demien, 2015). 
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vanor för givna. Mycket kan hända i replikens transformation från dess 
”artefaktiska” existensform i ett manus, till ”arteaktens” tolkade och för-
kroppsligade, muntliga vara.2  

SAOL-definitionen av termen ”replik” i essäns inledning talar om rep-
liken som ett ”yttrande”. Detta är givetvis inte fel, men fångar bara sista 
ledet i teatertalandets process. Om vi tänker på människors tal i vardagen – 
våra tysta eller hörbara ord till varandra – så ser vi nog ofta ”yttrandet” som 
en huvudsak. I linje med fenomenologins tanketradition tänker vi gärna på 
talet som något som kommer inifrån och så att säga trycks ut från det omed-
vetna till det medvetna, i form av ett artikulerat uttryck. Husserl betraktar i 
sina Logische Untersuchungen den inre rösten som subjektets direkta och 
oförmedlade avtryck – ett slags ”varande-hos-sig själv”. När det inre talet 
sedan avskiljs från enheten, förses med en intention och skickas ut i världen 
tar det, menar filosofen, formen av ett ”yttrande” i ett sekundärt led, men 
kanske ändå lite närmare subjektet än skriftspråket.3 Jacques Derrida be-
skriver i sin (kritiska) utläggning om Husserls tänkande i skriften Rösten 
och fenomenet, hur distanseringen i denna process möjliggör subjektets 
formande av sig självt i relation till andra: ”Detta är ordets väsen och nor-
malitet. I talets själva struktur ligger implicit att den talande hör och förstår 
sig själv; att han på en gång uppfattar fonemens sinnliga form och förstår 
sin egen uttrycksintention.”4 

Är detta vad som händer också när skådespelaren talar? Att ett subjekt 
artikulerar något inre och därmed tar form och plats i världen? Inte riktigt 
på samma sätt, processens begynnelse ser annorlunda ut. Teaterrepliken 
härstammar ju helt uppenbart inte från det omedvetnas töcken. Repliken 
kommer i regel utifrån, från ett manus ur vilket frasen i ett första led inför-
livas i aktörens tanke och kropp, innan den åter kan yttras.  

Teaterreplikens artefaktiska, skriftliga existensform ger den en mycket 
egenartad, självhävdande kvalitet och därtill en nomadisk materialitet. Den 
har redan från början sin egen sekundärexistens bortom och vid sidan av 

2 Anders Palm myntar begreppet ”arteakt” som textens aktiverade form och föreslår kombina-
tionen ”arte(f)akt” för att omfatta textens dubbla identitet och dynamik mellan en fast (skriftlig) 
och en levande (läst) existensform. Anders Palm, ”Att tolka texten”, i Litteraturvetenskap – en 
inledning, red. Staffan Bergsten (Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 193. 
3 Min förståelse av Husserl bygger här på Daniel Birnbaum & Sven-Olof Wallenstein, ”Feno-
menologi och dekonstruktion”, förord i Jacques Derrida, Rösten och fenomenet. Introduktion till 
tecknets problem i Husserls fenomenologi, övers. Daniel Birnbaum & Sven-Olov Wallenstein 
(Stockholm: Thales, 1991), s. 23–40. 
4 Derrida 1991, s. 148. 
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varje enskild hjärna eller talakt. Om repliken återfinns i en dramatisk klas-
siker av Shakespeare eller Strindberg är den också, i enlighet med SAOL-
definitionens andra punkt, en replica som existerar i tusentals kopior. Likt 
ett virus kan en sådan replik röra sig över geografiska områden, genom 
tider och epoker. Den kan förbli sig lik i sina duplikationer eller mutera, 
som när den kopieras till nya språk. ”Det är synd om människorna!” På 
engelska börjar de olika översättningarna av Indras dotters utsaga om 
jordelivet att glida längs ett betydelsekontinuum från det allmängiltiga im-
perativet: ”Pity the humans”– till den neutrala observationen: ”People are 
pitiable” – till det subjektiva känslouttrycket: ”I feel sorry for humanity”. 
”Que les hommes sont à plaindre. ¡Pobre gente! Es ist schade um die 
Menschen.” 

Repliken slinker än hit, än dit, lik och olik sig själv – och mutations-
agensen kan ställa till det för en mästerkatt som försöker fånga dess essens. 
Vi kan se Ingmar Bergman slita sitt hår under repetitionerna vid Schiller 
Theater i Berlin i maj 1978: ”Min någorlunda hyggliga tyska räckte inte, vi 
kände inte varandra, och där stod jag med 45 skådespelare och skulle 
förklara vad Strindbergs ’Det är synd om människorna’ ville säga, när det 
inte ens går att översätta riktigt till tyska.”5 

Repliken är en tillfällig besökare utifrån i skådespelarens organiska och 
mentala system. Den intar/intas av skådespelarkroppen som sedan sprider 
den och liksom ”smittar” mottagarna (motspelare och publik) genom deras 
sensorier. Här kan vi återknyta till Derrida igen, eftersom filosofen i sin 
kritiska Husserl-läsning faktiskt avfärdar fenomenologins idé om ett ”en-
hetligt subjekt” som ursprungskälla till rösten – ens när det gäller språk-
andet i vardagen. Derrida poängterar snarare rösten som mötesplats i fluxet 
ut och in genom kroppen: för är inte ”yttrandet” snarast ett bevis på att 
subjektet inte finns som något enhetligt eller färdigt därinne, utan tvärtom 
behöver det yttre och den ständiga förnyelsen (différence) för att alls vara 
något att räkna med. Om subjektet var så enheltligt i sig självt skulle det ju 
inte behöva yttra något och på det sättet låta sig smutsas av världen? 

Oavsett dessa komplicerade diskussioner är det förstås både intressant 
och relevant att i teatersammanhanget fundera över vad det innebär när den 
talande/skådespelaren, genom att höra sitt eget yttrande, ”förstår sin egen 
uttrycksintention”. Detta att skådespelaren hör sig själv är en förutsättning 

5 Stiftelsen Ingmar Bergman, Ein Traumspiel (Ett Drömspel). Bergmans tyska exil inleds med 
hans tredje uppsättning av Strindbergs Ett drömspel, u.å.,
https://www.ingmarbergman.se/verk/ein-traumspiel-ett-dromspel [hämtad 2019-10-17]. 
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för att hen under repetitionerna ska kunna modifiera yttrandets hur och 
därmed forma den karaktär, eller om vi vill det sceniska subjekt, som pub-
liken ska få möta. Genom talet (bland annat) kan en rollfigur skapas – eller 
tvärtom vägra ta sammanhållen gestalt. Ibland väljer ju nämligen skåde-
spelare att inte vara annat än ett tillfälligt språkrör för orden, och avstå från 
karaktärskonstruktion. 

Repliken har likväl alltid en intention i den meningen att den är tänkt att 
få en viss effekt hos motspelare och publik. I de flesta fall är effekten över-
gående – kanske fungerar repliken som en knappt märkbar kugge i den 
dramatiska konfliktens större maskineri – men ibland fortsätter smittan att 
sitta i hos publiken långt efter hemgång från teatern. Vissa repliker blir 
kroniska hos individer och hela kulturer. ”Det är synd om människorna”, 
som sagt. Den nomadiska repliken sätter bo och fortsätter samtidigt sin resa 
som ”bevingat ord”, den förmerar sig och dyker upp i nya sammanhang – 
kanske i den sega lunchkön, under en Schopenhauer-föreläsning eller i en 
Norén-parodi på TV: ”Det är synd om människorna.” 

Hösten 2019 valde Anna Pettersson att riva ut ett antal av parkettens röda 
klappfåtöljer på Strindbergs Intima Teater och det tomma golvet och scenens 
sidoutrymmen blev nya spelplatser. Vridscenen renoverades och försågs med 
sittplatser och Ett drömspel började i augusti repeteras i teaterns största 
produktion på många år. Strindbergs manustext från 1902, försiktigt kortad, 
fördelades mellan sex i ålder och erfarenhet mycket olikartade aktörer.6 Fem 
skådespelare och en dansare i möte med Strindbergs repliker, alltså – men 
från början var det långtifrån klart vem som skulle säga vad. Utifrån samtal 
inom och utanför ensemblen skrev Anna Pettersson dessutom till nya scener 
och passager, samt arbetade med koreografiska, fotografiska och gestiska 
språk, som i slutresultatet gjorde Strindbergs repliker till endast en av flera 
komponenter i en mångformig språkmaskin.  

En tydlig regi var nödvändigt för att under en kort repetitionsprocess (5 
veckor) få maskinen att hålla samman utan haverier. En viktig del av regin 
bestod i att strukturera skådespelarnas rörelser i rummet – entréer, sortier, 
positioner i relation till varandra och till de olika spelplatserna. Som utom-
stående betraktare av processen slog det mig hur väldigt mycket verbalt språk 
det går åt för att skapa en scenisk uppsättning. Jag har hittills talat om ”rep-
liken” som teaterns tal, men bakom dessa ord finns repetitionsfasens uppsjö 

6 Medverkande i uppsättningen var Gunnel Lindblom, Hannes Meidal, Hanna Nygårds, Stefan 
Johansson, Fanny Sperlinge, Joonas Vartiainen och Emma Kerttula. 
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av annat språk. Mellan regissör och skådespelare pågår ett ständigt utbyte, 
under utprövandet av situationer och scenerier. Det är egentligen hela detta 
”manus” – den skrivna texten (här Drömspelet) plus repetitionens replikskift-
en (verbala och gestiska) kring framförandets hur – som skådespelarna inför-
livar och som publiken slutligen tar del av. Det är den stora texten som 
bestämmer ensemblens och rummets interaktioner. 

Också en verbalspråkligt helt tyst uppsättning har i regel en massa ord 
bakom sig. Ett exempel: Samuel Becketts drama Act without words I (1956) 
är ett moltyst mimiskt drama. Stycket visar fram en människa som likt ett 
försöksdjur tappar hoppet – Beckett inspirerades av kognitionsforskaren 
Wolfgang Köhlers experiment med schimpanser.7 En törstande man befin-
ner sig på en ökenliknande scen där olika ting – en låda, en sax, en vatten-
karaff – slumpmässigt firas ner just utom räckhåll för honom. Han försöker 
tänka ut och pröva sätt att komma åt de åtrådda föremålen, men förutsätt-
ningarna förändras nyckfullt. Bakom detta tysta framförande finns ett ut-
förligt ordande om hur den sceniska gestaltningen ska utformas. Manuset 
beskriver in i detalj aktörens och tingens rörelser och icke-rörelser på scen, 
fram till slutet då aktören instrueras att ge upp sina försök och låta apatins 
stadium inträda: ”The carafe descends from flies and comes to rest a few 
feet from his body./He does not move./Whistle from above./He does not 
move./The carafe descends further, dangles and plays about his face./ He 
does not move./The carafe is pulled up and disappears in flies.”8  

Dansföreställningar är på liknande sätt i regel ordlösa i framförandet, 
men det betyder inte att de inte bärs upp och skapas av språk. Ibland finns 
ett detaljerat notationsmanus (verbalt eller koreografiskt). Därtill kommer 
att instuderingen av ett dansverk oftast inbegriper ett verbalt element som 
kan likna ett poetiskt partitur. Koreografen eller instuderaren låter sin egen 
förevisning ackompanjeras av ord som på en gång beskriver rörelserna och 
konkretiserar deras rytm. Här en transkribering av koreografen Helena 
Franzéns arbete med att förevisa ett moment för en dansare:  

[…] ut-kliv höger–relevé ner–betoning in–jag tror jag gör såhär–dubbel–
kommer igenom–trycker bort arm–så var den poff in–bort bort runt där–

7 Martin Puchner beskriver förtjänstfullt hur Becketts drama bidrar med att synliggöra ramarna 
för Köhlers kognitiva experiment, vilka säger minst lika mycket om mänskliga förförståelser som 
om schimpansers sätt att tänka. Se Martin Puchner, “Performing the Open: Actors, Animals, 
Philosphers”, TDR: The Drama Review 51:1 (2007), s. 31f. 
8 Samuel Beckett, ”Act Without Words I”, i Krapp’s Last Tape and other shorter plays (London: 
Faber & Faber, 2009). 
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skaka ut fingertopparna–som en liten orm djupt ner–1 2 bapp bapp–bränn-
het–in med armbågarna-allting bara töms högt upp–hmm ska man vara 
kvar där vi får se-insidan–ner-du hinner inte färdigt–stort förslag-ångra 
plocka in.9  

Fortsätter denna bildrika, rytmiska text att pågå i tystnad inuti den dansande 
kroppen efter premiär? Den ohörbara texten som närvarande i sin frånvaro. 

I tidigare uppsättningar har Anna Pettersson ibland arbetat särskilt in-
tensivt med skådespelarnas impulser och låtit dem pröva och pröva och 
pröva igen att göra repliker och situationer på olika sätt. Under arbetet med 
Strindbergs Pelikanen 2018 medgav en lite längre repetitionsperiod den 
sortens tidskrävande experiment, och repetitionernas språk var från regis-
sörens sida fullt av ”svar” på skådespelarnas svärm av förslag: ”ja, mer av 
det, gör det större, håll inte tillbaka, pröva igen med den rösten…” Ibland 
fick en rad alternativa sätt att leverera en replik leva kvar i den färdiga före-
ställningen. För åskådaren är det fascinerande att på det sättet påminnas om 
replikens plasticitet under skådespelarens förvandling av den från ”artefakt” 
till ”arteakt”. En replik må bestå av ord i en viss ordning, men valet av röst, 
intention och intonation, i samspel med kroppens uttryck och situationens 
övriga premisser, gör yttrandets akt unik varje gång. Mottagaren blir 
hängande i uttryckets fullhet, tar in, låter sig smittas. 

I en intressant läsning av Sofokles tragedi Antigone visar litteraturvetaren 
Bonnie Honig hur det efter nästan 2500 år ännu är möjligt att tolka ett visst 
replikskifte på nytt, genom att tänka in skådespelarens arbete med texten i 
läsningen.10 Honig pekar på det underliga förhållande i dramat, att den 
förbjudna begravningen av den dödade ”statsfienden” Polyneikes – denna 
handling i strid med kung Kreons lag – utförs två gånger. En gång begravs 
han utan vittnen och en andra gång sker det då den dödes syster Antigone 
tas på bar gärning. Honig närläser scenen där systrarna Antigone och 
Ismene ställs till svars av kung Kreon, och där Antigone bryskt förnekar sys-

9 Transkriberingen är hämtad från Helena Franzéns arbete med uppsättningen Before I Change 
My Mind (2014) och återfinns i Cecilia Roos, ”Tanken i rörelse. Dansarens icke-verbala och ver-
bala arbetsstrategier”, i Språket och dansen, red. Birgitta Sandström (Stockholm: Carlssons, 
2017), s. 181. 
10 Bonnie Honig, Antigone, interrupted (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), s. 151–
189. Se även Christina Ouzounidis, Tvivel – replikernas poetik (Göteborg: Glänta Produktion,
2016), s. 166f., där Ouzounidis lyfter fram Honigs arbete. Ouzounidis drama Terroristens kropp 
(Stockholm: Modernista, 2019) är skrivet utifrån Honigs tanke att Ismene ligger bakom den
första begravningen av Polyneikes kropp i Antigone-dramat. 
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terns inblandning och själv tar på sig ansvaret för dådet. I gängse tolkning 
förstås scenen som att Antigone begått brottet och med stolthet står för det, 
medan Ismene, till sin systers besvikelse, valt att vika sig för Kreon och lyda 
hans lag. Honigs läsning utgår emellertid från att scenen skulle kunna spelas 
annorlunda. Hennes tanke är att det faktiskt kan ha varit Ismene som i 
tysthet genomfört den första begravningen. Antigone skulle då – och halvt 
oöverlagt eftersom systrarna i Kreons närvaro inte kan konferera om en 
gemensam strategi – ta på sig också Ismenes skuld för att rädda henne, och 
Ismene skulle låta sig räddas som ett mottagande av systerns akt av kärlek. 
Denna tolkning skulle framhålla en solidaritet mellan systrarna som den 
gängse tolkningen inte medger, och detta annorlunda drama skulle alltså 
utan att texten behövde ändras kunna spelas fram – om blickar, tonfall och 
gester gjordes annorlunda av skådespelarna.  

I en repetitionsprocess är prövandet av replikernas möjligheter vardags-
mat på scengolvet. Att se och utforska replikens olika dimensioner ingår i 
skådespelarnas professionella kompetens. Konstantin Stanislavskij, den 
ryske teatergiganten som gått till historien för sin psykologiska skådespe-
lerimetod, lär vid en audition ha bett aspiranten att agera frasen ”Segodnia 
vecerom” (”Ikväll”) med fyrtio olika emotionella innebörder.11 Om Stani-
slavskij med sin uppgift ville bedöma skådespelarens förmåga till psyko-
logisk inlevelse, blir effekten den motsatta när de olika spelmöjligheterna – 
så som i Anna Petterssons regiarbete – förevisas för publiken i en färdig 
uppsättning. Den psykologiska trovärdigheten dekonstrueras då istället; 
illusionen bryts och skådespelarens arbete träder i förgrunden. Repliken 
framstår inte längre som avsöndrad och yttrad ur en karaktärs omedvetna, 
utan erkänner sig vara den nomadiska gäst i skådespelarens organism, och 
det arbetsmaterial för hens professionalitet, som den i realiteten alltid är. 

Med den korta repetitionstiden av Ett drömspel blev förarbetet till denna 
uppsättning annorlunda jämfört med Pelikanen. Drömspelstexten är heller 
inte i behov av samma slags dekonstruktionsarbete på repliknivå för att bli 
levande igen: den är redan frigjord från de psykologiska förväntningarnas 
slentrianmönster. Strindbergs drömspelsteknik upphäver den logiska hand-
lingens tid och rum och låter, med hans egen formulering från förordet till 
dramat: ”[p]ersonerna klyfvas, fördubblas, dubbleras, dunsta af, förtätas, flyta 
ut, samlas”.12 Vardagsscenerna som möter Indras dotter på jorden har kvar 

11 Situationen finns återgiven i Mladen Dolar, A Voice and Nothing More (Cambridge, Mass: 
MIT Press, 2006), s. 21. 
12 August Strindberg, Kronbruden. Svanehvit. Drömspelet (Stockholm: C. & E. Gernandts förlag, 
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element från författarens tidigare, slitiga könskampspjäser, men de krac-
kelerar oavbrutet av absurdistiska, symbolistiska och mystiska interventioner.  

Ett framträdande regigrepp i uppsättningen blev att låta rollerna luckras 
upp på ännu fler sätt än vad Strindbergs-texten anvisar: Officeren klövs i tre 
och blev en tuppig talkör, medan de fyra fakulteternas representanter smälte 
samman i en enda, självdekonstruerande figur. Indras dotter mångdub-
blerades: när dramats var tillända hade alla skådespelare vid något tillfälle 
inkarnerat henne och i slutscenen samlades hela ensemblen, samtliga 
iklädda Dotterns vita klänning, vid Diktarens (Gunnel Lindbloms) fötter, 
som hens barn. Genom detta grepp lösgjordes texten, i min upplevelse, från 
de enskilda skådespelarnas kroppar och insatser. De förmedlade kollektivt 
Dotterns upplevelse av jordelivet: ”Det är synd om människorna”. 

Drömspelets tema om de jordbundnas klagan, och Indras Dotter som 
den från himmelen nedsända som med Diktarens hjälp kan förmedla 
klagan till Gud, bidrar i sig med intressanta tankar om vad ett yttrande 
egentligen är och vilka slags subjekt som kan leverera en replik. Litteratur-
vetaren Staffan Ericson gör i sin avhandling Två drömspel. Från Strindbergs 
modernism till Potters television en givande koppling mellan drömspels-
dramats ”klagan” och Walter Benjamins språksyn, där denne framställer 
deltagandet i språket som något gemensamt för all ”natur”.13 Inte bara män-
niskor har enligt Benjamin språk: det finns ingen ”händelse eller sak, varken 
i den besjälade eller själlösa naturen, som inte på något sätt deltar i språket, 
för det är väsentligt för var och en att meddela sitt andliga innehåll.”14 Mest 
grundläggande, menar Benjamin, är behovet att uttrycka klagan. Detta ”ur-
ljud” – ”språkets mest odifferentierade, vanmäktiga uttryck” – är gemen-
samt för all den ”natur” som i och med Syndafallet förlorade kontakten med 
Gud.15 Människan har emellertid, i detta sceneri, ett särskilt ansvar för att 
återupprätta kommunikationen. Gud gav henne en gång uppgiften att ge 
namn åt världen och genom orden kan Människan översätta skapelsens 
annars oartikulerade tal så att Gud kan höra och förstå. 

Det ligger nära till hands att, som Ericson gör, se detta tankemönster 
återspeglas i Strindbergs text, där Diktaren fungerar som kanal till Indras 
— 
1902), s. 12. 
13 Staffan Ericson, Två drömspel. Från Strindbergs modernism till Potters television (Stock-
holm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposium, 2004), s. 158–161. 
14 Ericson 2004, s. 158 hänvisar till Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, vol. II, red. R. 
Tiedemann, H. Schweppenhäuser, T.W. Adorno & G. Scholem (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
1991), s. 140.  
15 Ericson 2004, s 158. Ericson hänvisar till Benjamin 1991, s. 155. 
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dotter och vidare till Den högste. Samtidigt vill jag framhålla att det i Ett 
Drömspel inte finns någon given hierarki som placerar en oartikulerad 
natur i botten och gör människan till alltets språkrör inför Gud. Människor-
na i drömspelet (Diktaren undantagen) framstår i gemen som hopplöst 
instängda i sina egna små klagoloopar och förtretligheter – däremot kan 
naturens element fungera som viktiga medier för att föra vidare klagolåten 
till Diktaren, Indras dotter och publiken. 

På Strindbergs intima teater nåddes publiken av vindarnas replik för-
medlad av Gunnel Lindbloms kroppslösa röst, via högtalare med svagt på-
lagt eko och sfäriska ljud: 

Vindarne, vi luftens barn, 
Föra mänskornas klagan. 
Hörde du oss  
I skorstenspipan om höstkväll 
I kakelugnsluckorna, 
I fönsterspringan 
Då regnet grät ute på takplåtarne, 
Eller i vinterkväll 
I snöig furuskog 
På blåsiga hafvet 
Hörde du jämmer och kvidan 
I segel och tåg… 
Det är vi, vindarne, 
Luftens barn 
Som ur människobröst 
Dem vi gått igenom 
Lärt oss kvalens toner… 
I sjukrum, på slagfält, 
I barnkamrar mest 
Där nyfödda kvida, 
Klaga, skrika 
Af smärtan att vara till. 
Det är vi, vi vindarne 
Som hvina och vinsla 
Ve! Ve! Ve!16 

Vindarnas yttrande skulpterar ett vinande och vinslande luftsubjekt som – 
liksom den tunga sjal som portvakterskan virkar på – plockar upp, bär vi-
dare på, och gör förståelig människors sorger och lidanden. Naturfenomen 
och ting får på detta sätt en agens som på en gång är antropomorf och 

16 August Strindberg 1902, s. 248f. 
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realistisk: luftens strömmar fungerar ju i realiteten som förenande substans 
mellan materiens alla kroppar, och utan luft skulle inte ett enda mänskligt 
ord kunna uttalas; inget stämband skulle sättas i darrning. 

Vindarna kan i föreställningen tala och vattnet gör det likaså både verb-
alt i en fortsättning på vindarnas tal och genom oartikulerade ljud. På 
Strindbergs intima teater droppade havets och tårarnas saltvatten – vars in-
bördes relation lyfts fram i scenen med Den Blinde – i plåthinkar försedda 
med ljudförstärkare. Vattendropparnas oregelbundet rytmiska ljud blev på 
detta sätt i sig ett yttrande av sorg över alla döda sjömän, och ett yttrande 
med stor påtaglighet. 

”Repliken” framträder på detta sätt som ett (intentionsdigert) yttrande 
som inte måste bestå av verbala ord, utan kan göras med en rad andra 
medel. Och när vi tänker på saken återkopplar denna tanke också till skåde-
spelarens arbete med talakten. Även den innebörd i framförandet av en 
replik som inte ligger förborgad i ordets syntax hör ju till yttrandets helhet. 
Kan inte rentav en röst utan ord avge en replik? Kan tystnad vara en replik? 
Kan ett stön? 

Filosofen och kritikern Mladen Dolar beskriver vad en ”röst” är på 
(minst) två olika sätt. Å ena sidan betyder en röst ingenting i sig själv – den 
i sig själv oartikulerad, saknar lingvistisk struktur och behöver alltså orden 
för att bli meningsskapande. Å andra sidan kan resonemanget vändas på 
och ändå förbli sant; då framträder rösten som den aspekt av talakten som 
inte kan ljuga eller vilseföra, utan är meningsskapandets själva grund. 
Yttrandets innebörd beror då helt på hur rösten lägger orden – ifall nu 
orden ens finns; rösten kan rentav göra orden och deras semantiska betyd-
elser efemära:  

Bringing the voice from the background to the forefront entails a reversal, or 
a structural illusion: the voice appears to be the locus of true expression, the 
place where what cannot be said can nevertheless be conveyed. The voice is 
endowed with profundity: by not meaning anything, it appears to mean 
more than mere words, it becomes the bearer of some unfathomable ori-
ginary meaning which, supposedly, got lost with language. 17 

I scenen med Den blinde, vars son är – eller var, för tiden är upplöst – sjö-
man på havet uttrycks sorgen och saknaden genom en vacker monolog, vars 
mest välbekanta passage återger ett barns svar på frågan om varför män-

17 Mladen Dolar 2006, s. 30. 
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niskor gråter: ”därför att ögonglasen skola tvättas ibland för att man skall se 
klarare!” På Strindbergs Intima Teater uppmanade Anna Pettersson den 
monologförande Hannes Meidal att göra något mer med rösten, och det 
resulterade i ett märkligt harklingsljud här och var i Den Blindes tal. Rösten 
ställdes i dessa ögonblick framför orden och fick sin egen dubbla verkan, 
dels som ett kantigare och fulare och minst lika sant uttryck för sorg, dels 
som en kil och störning i berättelsen. 

I postdramatiska uppsättningar som Anna Petterssons är det långt ifrån 
självklart att dramats repliker, och deras semantik, sitter säkert som den 
viktigaste meningsskapande instansen. Repetitionerna börjar sällan med en 
kollationering i syfte att homogenisera ensemblens tolkning av replik-
skiftena, så att teaterns övriga uttryck sedan kan riktas mot att förstärka 
tolkningen ifråga. Orden kan inte på ett sådant slentrianmässigt sätt räkna 
med helhjärtat understöd från gester, rörelser, röster, rum, ting, projek-
tioner, ljud och ljus. Snarare söker processen och uppsättningen efter frik-
tionerna mellan uttryck och undersöker vilka mervärden som uppstår när 
olikartade associationer sätts i spel. Vad händer om Dottern och Advokaten 
hoppfullt talar om hur de ska navigera runt samlivets grynnor, samtidigt 
som de med ilsken frenesi gör workout på roddmaskiner? Talets och kropp-
arnas känslospråk divergerar, liksom Strindbergs äldre språkbruk med tal 
om tortyren i att ständigt ”äta kål” bryts mot det nutida gymets associa-
tioner till tvång och välbefinnande. En sådan scen blir komplex och blixt-
rande, snarare än lätt att hantera och sortera. 

Hans-Thies Lehmann som teoretiserat kring post-dramatikens funk-
tionssätt ställer sig en fråga som ibland också kommer upp i publiksamtalen 
efter föreställningarna på Strindbergs Intima Teater, från besökare som 
väntat sig något mer traditionellt. Vad spelar texten tillslut för roll? Är inte 
detta att ”förstöra” Strindberg? Vad ska den post-dramatiska teatern egent-
ligen ha replikerna till? Lehmann hämtar sitt svar från den italienske teater-
mannen Giorgio Barberio Corsetti:  

His thesis, too, is: the theatre needs the text as a foreign body, as a ‘world out-
side the stage’. Precisely because theatre increasingly extends its borders 
with the help of optical tricks and the combination of video, projections and 
live presence, according to Corsetti, it must not get lost in the permanent 
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self-thematization of the ‘opsis’ (visual presentation). Rather, it has to refer 
to the text as a quality that resists the scenic image.”18 

Texten är med detta sätt att se en främmande kropp på scenen, som hindrar 
teatersituationen från att bara handla om sig själv som teater. Repliken är – 
återigen – besökaren utifrån som tillfälligt landar i kropparna på scenen och 
drar med sig något, kanske en hel värld, som inte redan fanns där förut. 
Repliken som nomad. Ett kärt barn med många namn. 
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Väst möter öst.  
Berlinberättelser i DDR-revyn 1987–88

CHARLOTTA SEILER BRYLLA 

1997 startade det interdisciplinära forskningsprojektet Bilder im Wandel 
(Bilder i förvandling) vid Södertörns högskola. Ur olika perspektiv och med 
skiftande metoder undersöktes bilden av Tyskland i Sverige av forskare som 
genom projektet rekryterades till Södertörn. Till dem hörde Christine 
Farhan och jag själv, vilket blev starten för ett långvarigt samarbete och en 
mångårig vänskap. Med den här artikeln vill jag anknyta till våra vetenskap-
liga samtal om berättelser, om väst och öst, om svensk-tyska kulturmöten, 
om språkets samhällskonstituerande roll bland mycket annat. Föremålet för 
min artikel är just kulturmöten av ett speciellt slag, nämligen västeuropéer 
som besökte Östberlin under Kalla kriget och deras berättelser i utlands-
magasinet DDR-revyn. 

Forskningsfrågor, disposition och teoretisk ram 
Föreliggande studie tar upp en särskild aspekt av DDR:s så kallade utlands-
propaganda. Jag vill visa hur läsarbrev användes som en (iscensatt) västlig 
röst inom ramen för den utrikespolitiska strategin ”Andra om oss” som jag 
redogör för nedan. Undersökningen har relevans ur flera perspektiv. 
Empiriskt är den ett konkret exempel på retoriken och det politiska språket 
under Kalla kriget, vilket är av historiskt intresse. Det visar med vilka kon-
kreta resurser den socialistiska propagandan arbetade och hur detta mani-
festerades språkligt. Men utlandspropagandan under Kalla kriget är också 
av generellt intresse för politisk kommunikation, det handlar om hur public 
diplomacy (som vi skulle kalla den här typen av aktiviteter idag) används för 
att marknadsföra den egna staten i utlandet. I det här konkreta fallet hand-
lar det om en systemövergripande kommunikation mellan öst och väst, 
vilket gör att det karakteristiska draget för politisk diskurs – att flera mot-
tagare adresseras samtidigt – blir ännu mer komplext.1  

1 Den tyska termen är Mehrfachadressierung, se Heiko Girnth, Sprache und Sprachverwendung in 
der Politik. Eine Einführung in die linguistische Analyse öffentlich-politischer Kommunikation, 2. 
Aufl. (Berlin/Boston: de Gruyter, 2015), s. 40. 
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I artikeln analyseras läsarbrev ur utlandsmagasinet DDR-revyn 1986–
1988 mot bakgrund av de mål och riktlinjer som den östtyska politbyrån 
formulerat för utlandspropagandan i de västliga staterna. Vilket ideologiskt 
innehåll förmedlades med hjälp av ”andras” röster? Vilka berättelser åter-
finns i läsarnas texter och hur realiseras dessa texter språkligt?  

För att kunna kontextualisera läsarbreven kommer jag först att gå in på 
det socialistiska enhetspartiets interna strategier för att sprida socialismen i 
väst. Ett kort avsnitt ägnas också åt de strukturella förutsättningar och in-
formationskanaler som fanns för utlandspropaganda i Sverige och DDR-
revyns roll i detta. I artikelns centrala kapitel kommer läsarbrev med anled-
ning av Berlins 750-års-jubileum att analyseras och avslutningsvis följer en 
diskussion om läsarbrev som genre och dess strategiskt-kommunikativa 
funktion i den socialistiska diskursen.  

Teoretiskt-metodiskt är min studie förankrad i polito- respektive dis-
kurslingvistiken. Politolingvistiken undersöker språkliga manifestationer i 
politiken utifrån förutsättningen att språk och politik hör samman, då 
språkligt handlande är en förutsättning för att politiskt handlande över-
huvudtaget ska äga rum.2 Föremål för politolingvistiska undersökningar är 
politiska yttranden som studeras genom dess språkliga realiseringar vad 
gäller bl. a. lexikon, syntax, metaforer, frames och argumentation. Med ut-
gångspunkt i en Foucault-inspirerad förståelse av diskurs som ett ”nät av 
utsagor”3 betraktar jag politiska yttranden som diskursfragment, varför en 
politolingvistisk analys samtidigt fordrar ett diskursanalytiskt tillvägagångs-
sätt.4 Med andra ord: enstaka språkliga yttranden ska alltid betraktas som 
del av en diskurs. De ingår i språkliga och icke-språkliga sociala handlings-
kontexter som vi endast kan förstå och tolka genom socio-politisk, historisk 
och situativ kunskap.5  

 
2 Armin Burkhardt, ”Politolinguistik. Versuch einer Ortsbestimmung”, i Sprachstrategien und 
Dialogblockaden. Linguistische und politikwissenschaftliche Studien zur politischen Kommunika-
tion, red. Hajo Diekmannshenke & Josef Klein (Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1996), s. 
75–100. 
3 Thomas Niehr, Einführung in die Politolinguistik (Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 
2014), s. 127. 
4 Niehr 2014, s. 125ff; Constanze Spieß, Diskurshandlungen. Theorie und Methode linguistischer 
Diskursanalyse am Beispiel der Bioethik-Debatte (Berlin/Boston: de Gruyter, 2011), s. 179. 
5 Ruth Wodak & Katharina Köhler, ”Wer oder was ist ’fremd’? Diskurshistorische Analyse 
fremdenfeindlicher Rhetorik in Österreich”, SWS-Rundschau (50 Jg.) Heft 1 (2010), s. 35. 
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Bakgrund: DDR:s utlandspropaganda i Sverige 
Sveriges relationer med DDR eller Östtyskland som det ofta kallades är väl 
dokumenterade, inte minst av forskning som bedrivits vid Södertörns hög-
skola.6 Det neutrala Sverige stod politiskt visserligen betydligt närmare 
Förbundsrepubliken (Västtyskland), men bland journalister och kultur-
arbetare, och även hos vissa politiker, fanns en affinitet till det ”andra” 
Tyskland som betraktades som ett intressant alternativ till det kapitalistiska 
Västtyskland. DDR å sin sida investerade mycket tid och pengar på att i 
Sverige framstå som den mer sympatiska, progressiva och framför allt mer 
framgångsrika tyska staten. Den så kallade utlandspropagandan eller ut-
landsinformationen bedrevs i oförminskad skala även efter det diplomatiska 
erkännandet 21 december 1972: Sverige var för DDR ett prioriterat område 
fram till murens fall 1989. Birgitta Almgren och Nils Abraham har i om-
fattande och djupgående studier visat hur DDR systematiskt arbetade för att 
skapa en positiv image av Östtyskland i Sverige.7 Den utlandspropagand-
istiska verksamheten hade en viktig roll i DDR:s utrikespolitik till landet 
bröt samman hösten 1989.  

Utlandspropagandan 

Propagandaarbetet styrdes med hjälp av riktlinjer och partidokument från 
Östberlin som i detalj visade vilka åtgärder som skulle vidtas gentemot det 
icke-socialistiska utlandet. I mars 1973 beslutade politbyrån om nya mål 
och riktlinjer för utlandspropagandan i väst. Följande punkter skulle domi-
nera den framtida utlandspropagandan8: 

1. Den socialistiska gemenskapens fredspropaganda ska spridas på
bred front för att vinna massorna i de icke-socialistiska länderna
för vår sak.

6 Se exempelvis Birgitta Almgren, Inte bara Stasi… Relationer Sverige-DDR 1949–1990 
(Stockholm: Carlssons, 2009). 
7 Nils Abraham, Die politische Auslandsarbeit der DDR in Schweden. Zur Public Diplomacy der 
DDR gegenüber Schweden nach der diplomatischen Anerkennung (1972−1989) (Berlin: LIT 
Verlag, 2007). Se också Alexander Muschik, Die beiden deutschen Staaten und das neutrale 
Schweden. Eine Dreiecksbeziehung im Schatten der offenen Deutschlandfrage 1949–1972 
(Münster: Lit Verlag, 2005). 
8 Refererat efter dokumentet: Ziele der Auslandsinformation im Westen, Protokoll des Polit-
büros der SED vom 27. März 1973 (SAPMO BArch J IV 2/2 DY 30 1440, S. 60ff.) Politbüro des 
ZK der SED (DY 30 J IV 2/2A; DY 30 J IV 2/2. 
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2. Socialismens framgångar och den socialistiska gemenskapens
trygghet ska framställas på ett övertygande sätt i syfte att med DDR
som exempel visa hur socialismens löser samhällsproblem i arbet-
arnas intresse.

3. DDR:s erfarenheter med den antifascistiska, demokratiska och
socialistiska uppbyggnaden av landet ska förmedlas för att befrämja
en icke-kapitalistisk utveckling.

4. Imperialismen och dess brott mot mänskligheten och den fredliga
samexistensens principer ska avslöjas som mänsklighetens fiende.
Sovjetunionens, DDR:s och andra socialistiska länders principfasta
hållning och åtgärder mot imperialismens aggressiva handlingar
ska förmedlas.

Att det var DDR:s högsta politiska organ, politbyrån, som fattade beslut om 
dessa strategier och riktlinjer visar hur viktig utlandspropaganda var i den 
östtyska utrikespolitiken. Det konceptionella och programmatiska arbetet 
utfördes i särskilda arbetsgrupper och organ som utsågs för det ideologiska 
arbetet. Ansvariga för bilden av DDR i utlandet var bl.a Abteilung Auslands-
information, Abteilung Internationale Verbindungen och Abteilung Agita-
tion und Propaganda som samtliga sorterade under det socialistiska enhets-
partiets (SED) centralkommitté.  

Här kan det vara på sin plats att påminna om att koncepten agitation och 
propaganda hade helt andra funktioner och konnotationer i den socialis-
tiska diskursen än i västliga demokratier. Pressens centrala funktion var 
exempelvis en persuasiv förmedling av information i partiets intresse.9 I den 
marxistiskt-leninistiska traditionen handlade det om att övertyga folket om 
det socialistiska programmet och hur det skulle genomföras och organi-
seras. Definitionen av propaganda i det östtyska lexikonet Kleines politisches 
Wörterbuch lyder: 

Systematiskt spridande och grundlig förklaring av politiska, filosofiska, eko-
nomiska, naturvetenskapliga etc. idéer och läror. I motsats till den im-
perialistiska p. […] förmedlar den maxistiskt-leninistiska p. vetenskaplig 
teori och politik, strategi och taktik för de kommunistiska arbetarpartierna 

9 Ulla Fix, ”Entdifferenzierung und Ritualisierung von Textsorten im öffentlichen Sprach-
gebrauch der DDR – das Beispiel Pressetexte”, i Politische Konzepte der DDR. Zwischen Diskurs 
und Wirklichkeit, red. Stéphanie Benoist, Laurent Gautier & Marie-Geneviève Gerrer (Frankfurt: 
Peter Lang, 2013), s. 41. 
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och de socialistiska staternas regeringar med utgångspunkt i naturens och 
samhällets objektiva utvecklingslagar.10 

En annan viktig aktör i utlandspropaganda var paraplyorganisationen Liga 
für Völkerfreundschaft som grundades 1961 med det explicita målet att 
DDR skulle uppnå internationellt anseende.11 Exempelvis koordinerade 
Ligan de nationella Vänskapsförbunden i utlandet vilka hade en central roll 
i spridningen av socialismen. Organisationen ansvarade också för kultur-
politiska aktiviteter som skulle göra DDR mer populärt utomlands. 

Målgrupper och informationskanaler 

Som vi har sett var fredspropagandan, socialismpropagandan, antifascismen 
och den mångsidiga kritiken av kapitalismen de centrala pelarna i utlands-
propagandan. Frågan var hur dessa strategier skulle omsättas i praktiken 
och vem som konkret var adressat för dessa aktiviteter? Det hette att ut-
landsinformationen skulle nå de breda massorna i de kapitalistiska länd-
erna, men då detta inte var helt lätt identifierades huvudsakliga målgrupper 
för verksamheten. I Sverige gällde följande grupper som särskilt priori-
terade:12 

 ”Vänner” (t. ex. Vänskapsförbundet Sverige-DDR)
 Arbetarklassen (t. ex. medlemmar i de kommunistiska partierna

eller i socialdemokraterna, medlemmar i fackförbunden)
 Samhälleliga multiplikatorer (lärare, journalister etc.)
 Den svenska offentligheten (den breda allmänheten)

Viktiga institutioner för att sprida utlandsinformation i Sverige var Vän-
skapsförbundet Sverige-DDR som gav ut ett medlemsblad liksom DDR-Kul-
turzentrum, som öppnade i Stockholm 1967. Föreläsningar, konserter, upp-
läsningar, utställningar anordnades, med jämna mellanrum organiserades 
också så kallade DDR-veckor ute i landet. Tyskundervisningen var ett annat 
prioriterat område och Tysklektoratet på Kulturcentret förmedlade bland 
annat fortbildningskurser i DDR för svenska gymnasie-och grundskollärare i 
tyska. Även högskolor och universitet fick del av den östtyska bildningsoffen-
siven. Tyska institutionen vid Stockholms universitet hade exempelvis ett 

10 Kleines politisches Wörterbuch, 3. Aufl. (Berlin: Dietz, 1978), s. 689. Min översättning. 
11 Abraham 2007, s. 73. 
12 Abraham 2007, s. 156.  
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kontinuerligt samarbete med Tysklektoratet, vars docenter höll föreläsningar 
och seminarier inom ramen för den ordinarie utbildningen. Tysklektoratet 
var också aktivt i läromedelsproduktion, då det där fanns goda möjligheter att 
påverka vilken bild av DDR som förmedlades till svenska elever. 

Andra viktiga kanaler för den östtyska utlandspropagandan var utlands-
pressagenturen Panorama DDR och förlaget Zeit im Bild. De gav ut alle-
handa trycksaker på respektive lands språk som kunde användas både i 
undervisningen och i det kontinuerliga informationsarbetet. Politbyråmed-
lemmen Albert Norden som ansvarade för utlandsinformationen fram till 
1979 kallade publikationerna för ”visitkort som presenterar vår Tyska de-
mokratiska republik för jordens många länder och visar upp vårt land, dess 
politik, utveckling och framgångar för en stor läsekrets.”13 

DDR-Revyn  

Den förmodligen viktigaste skriftliga kanalen för den östtyska utlandspro-
pagandan i västländerna var utlandsmagasinet DDR-revyn.14 Tidskriften ut-
gavs av den ovannämnda organisationen Liga für Völkerfreundschaft och 
utkom en gång i månaden 1956–1990 på åtta språk15. Den var tryckt i färg 
och med en kvalitet som annars var ovanlig i östtyska printmedier. Det var 
tydligt att den östtyska regimen satsade på DDR-revyn och att den hade 
status som officiellt reklamorgan. Att man satsade resurser på tidskriften 
visar också det faktum att texterna översattes av modersmålskunniga per-
soner som rekryterades till Berlin eller Dresden. 

DDR-revyns viktigaste uppgift var att torgföra socialismens framgångar. 
Bilder på framgångsrika och lyckliga DDR-medborgare publicerades flitigt 
och skulle porträttera ”det goda vardagslivet”. Det skrevs reportage om 
framgångar inom hälso- och utbildningssektorn, bostadspolitiken, produk-
tionen, jämställdheten och naturligtvis rapporterades regelbundet om det 
östtyska idrottsundret. På omslaget syntes ofta en framstående idrottsman 
eller idrottskvinna.16  

Utlandsmagasinet innehöll vid sidan av nyhetsartiklar, reportage och 
politiska tal också mer dialogiska textsorter, där de utländska läsarna inklu-

13 SAPMO-BArch, DY 30 vorl. SED 32445/2, Abteilung Auslandsinformation des ZK der SED: 
Rede des Genossen Albert Norden beim Verlag Zeit im Bild am 30.6.1977. Min översättning. 
14 Abraham 2007, s. 410.  
15 DDR-revyn kom ut på tyska, svenska, danska, engelska, franska, nederländska, italienska och 
finska. 
16 Framsidan på numret 1988/2 visar exempelvis den världsberömda konståkaren Katarina Witt. 
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derades i tidningen. Dessa bör betraktas som en särskild strategi inom 
ramen för det politiska utlandsarbetet. Den östtyska utlandspropagandan 
använde sig nämligen av en metod som benämndes ”Andra om oss”. Det 
handlade om att den östtyska politiken och ideologiska värden i möjligaste 
mån skulle reproduceras av de västerländska mottagarna. Konkreta exempel 
på detta var t ex offentliga föredrag av svenska samarbetspartner, svenska 
publikationer om DDR eller svenskt deltagande i evenemang som t ex de 
tidigare nämnda DDR-veckorna. De funktionärer som var stationerade 
utomlands betraktade metoden som en verksam form för att propagera de 
socialistiska framgångarna.17 Liga für Völkerfreundschaft framhöll att ”den 
gav den östtyska argumentationen större trovärdighet“.18 

Även i DDR-revyn spelade metoden ”Andra om oss” en viktig roll. I varje 
nummer finner man ett uppslag med den explicita rubriken ”Andra om 
oss”. Vidare fanns rubriken ”Våra vänners forum” och den återkommande 
sidan ”DDR-revyn svarar på läsarnas frågor”. På så vis konstruerades en 
dialogisk ram som antydde ett stort intresse för DDR från många olika 
länder från det så kallade icke-socialistiska utlandet. Även andra former av 
läsarbrev och insändare förekom regelbundet i tidskriften.19 Nedan ska ett 
exempel på ett sådant format presenteras och analyseras.  

Analys  
Bakgrunden till texterna 

1987 firade Berlin 750-årsjubileum. Med anledning av jubileet uppmanade 
DDR-revyns redaktion sina läsare att skicka in sina egna huvudstadsberät-
telser till tidningen så att de eventuellt skulle kunna publiceras. Alla inskic-
kade bidrag belönades med en souvenir. Enligt redaktionen blev det en 
sådan succé att de fortsatte att publicera läsarnas texter i ytterligare några 
nummer efter jubileumsåret (1988/3: 40). Under rubriken ”Huvudstadsbe-
rättelser” trycktes läsarnas insända texter i 19 nummer från 1986/9 till 1988 
/3. I varje utgåva publicerades 2-8 texter flankerade av färgfoton från den 
östtyska huvudstaden. Syftet med min artikel är att analysera och diskutera 

17 Abraham 2007, s. 155. 
18 SAPMO-Barch, Liga für Völkerfreundschaft DY13 3227: Information über die auslandsinfor-
matorische Nutzung der Methode „Andere über uns” 1986/87 und Schlussfolgerungen für den 
Zeitraum 1988–90 (22.12.1987), s. 1. 
19 Abraham (2007, s. 415) visar i en kvantitativ analys att andelen texter i kategorin ”Andra om 
oss” fördubblades mellan 1980 och 1987.  
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de här berättelserna inom ramen för DDR:s utlandspropaganda. I ett första 
steg tar jag upp formella och textuella drag i berättelserna. Jag undersöker 
vilka teman och innehåll som dominerar texterna och hur dessa realiseras 
språkligt. Särskild uppmärksamhet ägnas de språkliga handlingsmönster 
som präglar texterna och avslutningsvis diskuterar jag berättelsernas funk-
tion och strategiska potential i den historiskt-politiska diskursen men ett 
speciellt fokus på deras genre. 

Huvudstadsberättelser  

Sammanlagt publicerades 85 läsarberättelser under rubriken ”Huvudstads-
berättelser”. Berättelserna illustreras med Berlin-impressioner, vilka delvis 
kommer från läsarna. Tabell 3 på sidan 87 i bilagan ger en överblick över 
samtliga texter, var författaren kommer från, och berättelsens rubrik. Här 
anförs ett representativt exempel i syfte att förmedla en inblick i materialet.  

Ni kan vara stolta 
Första gången jag besökte DDRs huvudstad var när jag var på genomresa till 
Tjeckoslovakien 1965. Min vistelse varade därför inte längre än två dagar. 
Staden påminde då om en enda stor byggarbetsplats, men jag lade ändå märke 
till vilka ansträngningar som människorna gjorde för att återuppbygga Berlin. 
Hur hårt måste de inte arbeta, vilka umbäranden måste de inte utstå? 

Senare har jag med mina barn, barnbarn, min fru och även med många vän-
ner brukat besöka Berlin minst två gånger om året. Vi har gått i affärerna, 
varit på teater, besökt muséer, farit med Weisse Flotte, besökt olika 
bostadsområden och skolor, varit i djurparken, på kaféer och i restauranger. 
Varje gång har vi upptäckt något nytt i Berlin. Hur stor möda och tungt 
arbete, hur mycket pengar och tålamod har inte behövts för att bygga en 
sådan vacker stad åt både dess invånare och alla gäster. Ni kan vara stolta 
över vad ni byggt upp. DDRs huvudstad är ett exempel på vilka storverk 
människorna kan uträtta när det råder fred. (DDR-revyn 7/87: 43) 

Det här är en av de kortare texterna som annars varierar i längd mellan ca 
100 och 1100 ord. Till sin struktur är berättelsen representativ. Ofta börjar 
skribenten med att förankra berättelsen i tid, rum och situation. Skribenten 
anger tidpunkten för Berlin-besöket, anledningen till resan och beskriver 
boendet. (”Första gången jag besökte DDRs huvudstad…”). Ibland har 
skribenten varit flera gånger i Berlin så att en jämförelse över tid möjliggörs. 
(”Senare har jag med mina barn, barnbarn, min fru och även med många 
vänner brukat besöka Berlin minst två gånger om året.”). I många texter 
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finns också en liten presentation av författaren som följs av berättelsens 
huvuddel, där olika intryck av Berlin och DDR förmedlas. Texterna rundas 
ofta av med ett slags summerande och evaluerande resumé som pekar på 
vad skribenten särskilt tagit intryck av (”…en sådan vacker stad…”). Den 
avslutande meningen består ofta av ett direkt tilltal där jubilaren lyckönskas 
eller förhoppningen om ett snart återseende yttras (”Ni kan vara stolta…”). 

En hybrid genre 

Huvudstadsberättelserna hör entydigt till den ovan beskrivna kategorin 
”Andra om oss” – de är författade och inskickade av personer från väst. Att 
klarlägga vilken textsort eller genre det handlar om är emellertid inte lika 
enkelt, i själva verket handlar det om en hybrid genre som uppvisar drag 
från såväl reportage, reserapport och insändare eller läsarbrev. Som framgår 
av den formella analysen har huvudstadsberättelserna en karaktär av rese-
berättelse eller rapport. Ett förlopp beskrivs och sätts in i ett relevant sam-
manhang.20 Samtidigt präglas texterna av en perspektivisk framställning 
som brukar ses som ett centralt kännetecken för reportaget.21  

Inte minst kan huvudstadsberättelserna karakteriseras som insändare 
eller läsarbrev. De har (på uppmaning av DDR-revyn) skickats in till redak-
tionen från privatpersoner. Läsarbrev kan kategoriseras som en medial 
genre som publiceras i olika typer av (mass)medier. Ulla Fix påpekar att 
läsarbrev inte hör till de textsorter som genererat mycket forskning trots att 
de har en viktig roll att spela i politisk opinionsbildning. 22 Läsarbrev har 
ingen officiell avsändare, utan kan författas av vem som helst i syfte att yttra 
sin åsikt, exempelvis kommentera ett (politiskt)tema offentligt.23 Ofta kän-
netecknas de av en kommunikation ”nerifrån och upp”, det är ett tillfälle för 
”vanligt” folk att ge se syn på saken. Huruvida de här analyserade huvud-
stadsberättelserna hade en sådan funktion och vilken roll läsarbrev över-
huvudtaget spelade i DDR ska diskuteras i artikelns avslutande del. Här kan 
sammanfattningsvis konstateras att huvudstadsberättelserna bör betraktas 

20 Harald Burger & Martin Luginbühl, Mediensprache. Eine Einführung in Sprache und Kommu-
nikationsformen der Massenmedien (Berlin: de Gruyter, 2014), s. 228. 
21 Burger & Luginbühl 2014, s. 230. 
22 Ulla Fix, ”Leserbriefe. Öffentliche politische Debatte ’im Kleinen’”, i Sprachhandeln und 
Medienstrukturen in der politischen Kommunikation, red. Stephan Habscheidt & Michael 
Klemm (Tübingen: Niemeyer, 2007), s. 217. 
23 Josef Klein, ”Textsorten im Bereich politischer Institutionen”, i Text- und Gesprächslinguistik. 
Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung, 1. Halbband, red. Klaus Brinker et al. 
(Berlin: de Gruyter, 2000), s. 754; Fix 2007, s. 217. 
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som informations- och åsiktsinriktade texter som i en dialogisk inramning 
skulle förmedla resenärers erfarenheter från DDR. 

Tematisk analys 

Den tematiska analysen baserar på ett tillvägagångssätt som föreslås i 
Boréus & Bergström (2017), en så kallad kvalitativ innehållsanalys.24 En 
traditionell innehållsanalys räcker knappast till i en diskursanalytisk studie, 
men en tematisk överblicksanalys kan utgöra en första, strukturerande ana-
lysdimension i den kritiska diskursanalysen (CDA).25 En innehållsanalys 
visar att följande teman är framträdande i huvudstadsberättelserna: 
Tabell 1: Återkommande teman i DDR-revyns huvudstadsberättelser. 

Teman 

Sevärdheter 

Kulturutbud 

Arkitektur och stadsplanering 

Återuppbyggnad 

En ren stad 

Berlinarnas hjärtlighet 

Fred 

Minnet av fascismen 

Västmediernas propaganda 

Ofta förekommande i huvudstadsberättelserna är entusiastiska skildringar 
av de många storartade sevärdheterna i Berlin. Det kulturella utbudet i 
staden liksom den moderna och tilltalande arkitekturen lovordas. Särskilt 
framhålls Pergamon-museet som förekommer i nästan samtliga berättelser. 

24 Kristina Boréus & Göran Bergström, ”Content Analysis”, i Analyzing Text and Discourse. Eight 
Approaches for the Social Sciences, red. Kristina Boréus & Göran Bergström (London: Sage, 
2017), s. 23−52. 
25 Jfr Aneta Pavlenko, ”Autobiographic Narratives as Data in Applied Linguistics”, Applied Lin-
guistics 28:2 (2007), s. 172f. för en kritik av innehållsanalyser i tillämpad lingvistik och Ruth 
Wodak, ”Diskursanalyse”, i Handbuch Methoden der Politikwissenschaft, red. Claudius Wage-
mann et al. (Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2019), s. 6f.;10 för en diskussion hur innehålls-
analyser kan tillämpas differentierat i kritisk diskursforskning.  
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Arkitektoniskt nämns bland annat Palast der Republik som ett gott exempel 
på en socialistisk multifunktionsbyggnad. Positivt konnoterade adjektiv 
som ”obeskrivligt vackert” och ”underbart” förlänar en snarast panegyrisk 
stil åt berättelserna:  

Man behöver bara tänka på Pergamon-Museum – är det inte obeskrivligt 
vackert. (1988/1: 22) 

På kvällen var vi i Palast der Republik. Det är ett underbart ställe, där också 
den goda underhållningen hör hemma. (1987/10: 46) 

Lovordandet av den moderna arkitekturen och stadsplaneringen ingår ofta i 
ett tema som fungerar som ett eget mini-narrativ, vilket starkt präglar text-
erna. Det handlar om restaurationen av Berlin som efter kriget var helt för-
stört, men som 40 år senare genomgått en metamorfos som återuppbyggd 
och modern metropol. De här temana svarar mot utlandspropagandans 
andra mål, nämligen den övertygande framställningen av socialismens 
framgångar. Detta blir också tydligt i de språkliga representationerna:  

Man behöver väl inte särskilt framhålla att Berlin under de år som gått sedan 
dess utvecklats på ett spektakulärt sätt. (1987/3: 16) 

När man tar detta i betraktande är det verkligen imponerande hur DDR 
utvecklats, bokstavligen talat på andra världskrigets ruiner. (1987/2: 15) 

Och det var med tillfredsställelse som jag konstaterade, att det har lyckats 
DDR att återuppbygga en stad, som lidit svårt under andra världskriget. 
(1987/8: 13) 

I många av berättelserna betonas särskilt hur ren staden Berlin är och hur 
hjärtliga dess invånare är. Även dessa innehållsliga komponenter står i 
direkt förbindelse med den socialistiska statens framgångar. På flera ställen 
skildras människor som är stolta över sitt land och som inom ramen för den 
internationella solidariteten uppträder vänligt mot alla.  

Vad som gjorde ett outplånligt intryck på oss var renligheten som gjorde sig 
påmind överallt. (1988/1: 23) 

Jag lade märke till hur rent det är i Berlin… (1987/3: 15) 

Den spontana vänskap som mötte oss i ungdomsklubben var ett uttryck för 
den socialistiska internationalismen, vilken övervinner de flesta språkbar-
riärer. (1987/11: 60) 
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Överallt träffade jag vänliga, artiga och trevliga människor. (1988/2: 32) 

Att DDR:s medborgare är så tillfreds hänger dock också samman med deras 
arbete för fred. Flera av skribenterna tar upp fredsarbetet som en ständigt 
närvarande faktor i Berlin. Berlin betraktas som ”fredens stad” (t. ex. 1986/ 
11: 46; 1987/6: 4). Genom ett ständigt upprepande av freden som positivt 
signalord formuleras utlandspropagandans första mål konkret.26 Det första 
exemplet nedan påminner i sin retoriska struktur snarast om ett fräls-
ningens budskap: 

Stadens jubileum kommer att bli en höjdpunkt för Ert folk som försvarar 
freden. (1987/5: 46) 

Huvudstaden återspeglar hela folkets längtan efter fred och dess fasta vilja 
att fortsätta upprättandet av sitt socialistiska samhälle, i vilket människorna 
kan leva tillsammans i fred och trygghet. (1987/2: 15) 

Freden har inspirerat berlinborna i uppbyggnadsarbetet. Var man än befin-
ner sig i staden och avsett vem man talar med är deras hälsning en freds-
hälsning. (1988/3: 40) 

Även det tredje målet i den östtyska utlandspropagandan kommer till ut-
tryck i berättelserna – förmedlingen av antifascistiska och demokratiska 
värden i socialismen, Flera av berättelserna tar explicit upp hur DDR 
befriades från fascismen, hur Berlin en gång i tiden var i fascistiska händer, 
men nu är en helt annan stad. Skribenterna beskriver också de talrika 
monument som erinrar om kriget och präglar stadsbilden. 27  

Man bör också nämna minnesmärket över fascismens och militarismens 
offer på Unter den Linden… (1988/2: 33) 

26 Fritz Hermanns Schlüssel-, Schlag- und Fahnenwörter. Zu Begrifflichkeit und Theorie der 
lexikalischen ”politischen Semantik” (Heidelberg/Mannheim: IDS, 1994), s. 16f.; Kristina Boréus 
& Charlotta Seiler Brylla ”Kritisk diskursanalys”, i Textens mening och makt. Metodbok i sam-
hällsvetenskaplig text- och diskursanalys, red. Kristina Boréus & Göran Bergström (Lund: 
Studentlitteratur, 2018), s. 322f. 
27 Det är intressant hur den tyska skulden ”bortnämns” här. Också DDR-medborgarna kon-
ceptualiseras som fascismens offer. För den språkliga processen bortnämning (Entnennung) se 
Lann Hornscheidt, feministische w_orte. ein lern-, denk- und handlungsbuch zu sprache und dis-
kriminierung, gender studies und feministischer linguistik (Frankfurt am Main: Brandes & Apsel, 
2012). 
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När man besöker det sovjetiska minnesmärket i Treptow och hedrar minnet 
av fascismens och militarismens offer glömmer man varken Röda arméens 
tappra kämpar eller de modiga tyska antifascisterna. (1988/2: 33)  

När jag stod där kunde jag inte undgå att tänka på hur många som givit sitt 
liv i kampen mot fascismen och för Berlins befrielse. Jag förstod då också 
varför Berlinborna och hela befolkningen i DDR så väl behöver freden. 
(1987/11: 59) 

Slutligen visar den tematiska analysen att också det fjärde målet i utlands-
propagandan – att avslöja imperialismens hetspropaganda – finner sin plats 
i huvudstadsberättelserna. I flera av berättelserna ger skribenterna uttryck 
för att den bild som förmedlas av DDR i västliga medier är helt felaktig.  

De västliga medierna brukar ge en helt förvrängd bild av livet i DDR. Jag öns-
kar att fler människor skulle göra sig omaket att höja blicken över muren och 
besöka DDRs huvudstad för att bilda sig en egen uppfattning. (1987/12: 51) 

Är detta den gråa och tråkiga stad, i vilken människor köar i flera timmar för 
att köpa mat? Vi hade visserligen aldrig trott på de västliga tidningarnas 
skriverier, men vi blev ändå angenämt överraskade. Kanske hade vi trots allt 
blivit lite påverkade av all propaganda mot DDR? (1987/2: 14) 

Ofta görs jämförelser med väst och Östberlin framställs utan undantag som 
det bättre, mer sympatiska och vackrare Berlin: 

Genast när jag kom fram till Alexanderplatz märkte jag, att den här staden 
var annorlunda. Men hur? Snart förstod jag, att det ankom helt och hållet på 
barnen. Ja, här fanns trevliga, glada barn. Jag hade aldrig sett så många barn 
på en gata i BRD som här. (1987/4: 12–13) 

Man såg inga tecken på att det fanns människor som var fattiga eller socialt 
utslagna, vilket man kan se i så många västliga länder. (1987/3: 15) 

Det verkliga ekonomiska undret skedde inte i förbundsrepubliken utan i 
DDR! (1987/7: 44) 

Språkliga handlingsmönster  
Eftersom jag intresserar mig för läsarbrevens funktion i utlandspropa-
gandan är det givande att vid sidan av den tematiska analysen se efter vilka 
språkliga handlingsmönster som återfinns i berättelserna. I den pragmatiskt 
inriktade politolingvistiken har språkhandlingar ofta stått i fokus för analy-
sen, särskilt när det gäller institutionell kommunikation som till exempel 
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parlamentsdebatter. Den tyske språkvetaren Werner Holly utvecklade en 
modell (1990) som fokuserar just på språkhandlingsanalys.28 Modellen in-
tresserar sig för vilka olika typer av språkhandlingar som står språkbru-
karen till förfogande när de mångfacetterade och mycket skiftande uppgift-
erna i den politiska vardagen ska lösas.29 En analys av språkliga handlings-
mönster kan vara särskilt upplysande i en totalitär kontext som Bettina 
Bock visat in sin studie av inofficiella Stasi-medarbetares texter.30 Just i 
sådana sammanhang där det kan vara svårt att bestämma i vilken grad en 
aktörs språkliga handlande är institutionellt präglat kan en undersökning av 
formuleringsmönster och även brott mot dessa visa på graden av institu-
tionalisering31 Också Ulla Fix ser en inventering av språkliga handlings-
mönster som en lämplig ansats när det gäller att undersöka läsarbrevens 
kommunikativa funktion i DDR-diskursen.32  
Tabell 2: Ofta förekommande språkhandlingsmönster i DDR-revyns huvudstadsberät-
telser. 

28 Werner Holly, Politikersprache. Inszenierungen und Rollenkonflikte im informellen Sprach-
handeln eines Bundestagsabgeordneten (Berlin/New York: de Gruyter, 1990). 
29 Holly 1990, s. IX.  
30 Bettina Bock, ”Blindes” Schreiben im Dienste der DDR-Staatssicherheit. Eine text- und diskurs-
linguistische Untersuchung von Texten der inoffiziellen Mitarbeiter (Bremen: Hempen Verlag 2013). 
31 Bettina Bock, ”Sprachhandlungen”, i Handbuch Sprache und Politik in 3 Bänden, Bd. 2, red. 
Thomas Niehr & Jörg Kilian & Martin Wengeler (Bremen: Hempen Verlag, 2017), s. 752–772. 
32 Ulla Fix, ”Medientexte diesseits und jenseits der ’Wende’. Das Beispiel ’Leserbrief’”, i Sprache in 
den Medien nach 1945, red. Bernd Ulrich Biere & Helmut Henne (Tübingen: Niemeyer 1993), s. 43. 

Språkhandlingsmönster 

Rapportera 

Beskriva 

Jämföra 

Värdera 

Rättfärdiga 

Visa sig förvånad 

Lovorda 

Gratulera 
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De språkliga handlingsmönster som dominerar i berättelserna listas i tabell 
2. Till stor del ser vi en korrespondens med den narrativa struktur och
genreanalys som presenterades ovan. Textsorten rapport består av beskriv-
ande, jämförande och rapporterande element. Det kommunikativa hand-
landet att VISA SIG FÖRVÅNAD kan mycket väl vara del av ett reportage
då skribenten vill förmedla sina intryck ur ett visst perspektiv.33 Även
VÄRDERA hör till reportaget. Däremot GRATULERA är inte en handling
vi känner igen från reportaget, men den kan förklaras med den situativa
kontexten som den dialogiska formen ger vid handen: många av skribent-
erna adresserar jubilaren Berlin. Andra intressanta språkhandlingsmönster
som avviker från textsorten är RÄTTFÄRDIGA och det ständigt återkom-
mande LOVORDA.

I exemplen som getts ovan kunde vi se att språkhandlingarna RÄTT-
FÄRDIGA och LOVORDA förekom med jämna mellanrum. Många av 
skribenterna känner sig uppenbarligen manade att försvara DDR gentemot 
västmedierna och de fördomar som (re)produceras i väst: 

Jag skulle vilja nämna en episod, som visserligen är obetydlig, men som för 
mig ändå är av intresse, eftersom den visar på vilket sätt man i våra länder 
sprider desinformation eller rent utav helt felaktiga informationer om DDR. 
(1988/2: 35) 

Ingen av oss sade något, men båda tänkte vi: ”Är detta den gråa och tråkiga 
stad, i vilken människor köar i timmar för att köpa mat?” (1987/2: 14) 

Texterna präglas dock framför allt upprepade och delvis mycket emotion-
ella lovord i panegyrisk stil, ibland också med hjälp av exklamationer: 

Det är helt otroligt vad ni äger för skatter! (1988/1: 22) 

Som avslutning var vi på Friedrichstadtpalast, det mest fantastiska vi någon-
sin sett! (1987/9: 49)  

Den välgenomtänkta stadsplaneringen var imponerande, likaså de stora 
byggplatserna, där man bygger bostadshus, som verkligen är gjorda för att 
människorna skall kunna trivas där. (1987/1: 8) 

I sammanhanget är det också värt att nämna, vilka språkliga handlings-
mönster som inte kan beläggas i texterna. Exempelvis förekommer språk-

33 Språkhandlingar skrivs traditionellt med versaler i den pragmatiska lingvistiken.  



KULTURMÖTEN 

80 

handlingarna FRÅGA och KRITISERA inte alls i berättelserna. Sådana 
språkhandlingar är egentligen prototypiska för läsarbrev och hör väl också 
till det differentierade reportagets framställning.34 Men i huvudstadsberät-
telserna saknar eller undrar skribenterna ingenting. I en enda berättelse 
finns en iakttagelse vad man eventuellt hade kunnat önska sig, men den 
framstår som marginell och dessutom försiktig med förbehållet ”om man 
inte redan har gjort det”:  

Naturligtvis finns det fortfarande en del saker kvar att göra i en världsstad 
som Berlin. Exempelvis skulle man kunna plantera fler träd i stadens cen-
trum, om man inte redan har gjort det. (1987/11: 58) 

Jag ska anknyta till språkhandlingarna och till läsarnas röster i den östtyska 
utlandspropagandan i diskussionen som följer nedan.  

Diskussion 
Läsarnas berättelser till Berlins 750-årsjubileum är ett konkret exempel på 
den östtyska utlandsinformationens strategi ”Andra om oss”. Den tematiska 
analysen visade att de innehåll som dominerar i berättelserna motsvarar 
Politbyråns mål och strategier i ett 1:1-förhållande. Således finns fredspro-
pagandan, socialismens framgångar, den antifascistiska traditionen och 
avslöjandet av imperialismen representerade. Berättelserna präglas vidare i 
hög grad av språkliga handlingsmönster som LOVORDA och RÄTT-
FÄRDIGA, vilket måste ses som tämligen otypiskt för en hybrid genre med 
drag av läsarbrev, reportage och reserapport. De texter som analyserats här 
kan därför sägas ingå i en handlingskontext där det i första hand handlade 
om att konstatera och berömma socialismens överlägsenhet, i andra hand 
om en integrativ funktion med hjälp av vilken en internationell socialistisk 
gemenskap skulle konstrueras. Därmed förverkligar huvudstadsberättels-
erna explicit SED:s anvisningar enligt vilka det är elementärt och betydelse-
fullt att  

förmedla en reell, konkret och lättbegriplig bild av den socialistiska ordning-
ens grundläggande karaktärsdrag för de arbetande i de kapitalistiska länd-

34 Burger & Luginbühl (2014). 
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erna, för de miljoner som på grund av det kapitalistiska systemets kris söker 
efter ett samhälleligt alternativ.35 

Ulla Fix har i sina studier av DDR:s offentliga diskurs visat hur inte bara 
texter utan också hela genrer kunde omvandlas och tilldelas andra funk-
tioner i samhällsdiskursen (i detta fall inom ramen för ett totalitärt system). 
De kunde användas, sättas i relation till varandra och även missbrukas i 
systemets intresse.36 Till exempel har Fix kunnat belägga att den ovan dis-
kuterade definitionen av insändare/läsarbrev som en informell form av 
politisk participation, där medborgarna deltar i en dialog med de styrande 
och ger uttryck för sina åsikter förlorade sin giltighet i DDR.37 Istället 
mobiliserades läsarbreven som ”instrument för att producera sken-demo-
krati, för att uppvisa sken-individualitet”.38 Insändarna fick därmed en helt 
annan funktion och blev medel i propagandan:  

Den traditionella möjligheten som insändare gav – att enskilda offentligt 
kunde artikulera sin personliga åsikt, vilket erbjöd åsiktspluralitet, – ersattes 
av ett förmedlande av värden och förhållningsorder som reglerades av den 
härskande instansen, oftast SED. Insändare ska alltså inte ses som ”vanligt” 
folks ocensurerade röst, de var inga spontana yttranden, utan till stora delar 
organiserade, beställda, köpta, också fingerade.39  

Jag kan konstatera ett liknande förhållande vad gäller de läsarberättelser som 
analyserats i DDR-revyn. Som exempel på metoden ”Andra om oss“ för-
medlar de inga nya fakta, intryck eller åsikter om Östberlin och DDR. Istället 
bekräftar och understryker de en redan befintlig bild av DDR som redan har 
beskrivits i åtskilliga andra texter och genrer i utlandsmagasinet DDR-
Revyn.40 Läsarnas berättelser blir därmed en del av en ritualiserad och instru-

35 SAPMO-BArch, DY 30 vorl. SED 32445/2, Abteilung Auslandsinformation des ZK der SED: 
Rede des Genossen Albert Norden beim Verlag Zeit im Bild am 30.6.1977). Min översättning. 
36 Fix 2013, s. 9. 
37 Fix 2007, s. 217. 
38 Fix 2013, s. 31f. 
39 Fix 2013, s. 50. Min översättning. 
40 Se Abraham 2007, Kap. 10 för en översikt eller Charlotta Seiler Brylla, “Nation Marketing 
under kalla kriget. DDR:s utlandspropaganda i Sverige, i Kulturtransfer och kulturpolitik. Sverige 
och Tyskland under det tjugonde århundradet, red. Andreas Åkerlund (Uppsala: Uppsala 
universitet 2011, 85–107 för en analys av institutionell text i DDR-revyn1989/9. Se också Gunilla 
Almström Persson, ”Det politiska reportaget. Om ögonvittnesskildring som persuasivt medel”, i 
Kritiska text- och diskursstudier, red. Daniel Wojahn, Charlotta Seiler Brylla & Gustav Westberg 
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mentaliserad diskurs som följer ett givet, konventionellt reglerat mönster. De 
individuella berättelserna ingår i ett slags propagandans typologi. 

Min analys av huvudstadsberättelserna visar att språket och stilen är 
starkt ritualiserade, att berättelserna inte skiljer sig från andra texter inom 
ramen för utlandspropagandan. I det sammanhanget måste man naturligt-
vis också ställa frågan om det rent av handlar om fiktiva, alltså fingerade, 
texter som inte ens härstammar från läsarna? Med min språkvetenskapliga 
metod kan jag inte ge ett säkert svar på den frågan. Men den språkliga ana-
lysen visar att alla huvudstadsberättelser är skrivna i samma stil och med ett 
formaliserat språkbruk med liten variation, vilket väcker en förmodan att 
texterna åtminstone bearbetades starkt av redaktionen. En sådan homo-
genisering av de insända texterna – om de nu var äkta – var ju också möjlig 
genom översättningsprocessen som kunde kontrolleras av funktionärerna 
på redaktionen. För sådana redaktionella ingrepp talar att texterna ligger 
mycket nära varandra vad gäller ordval, syntax och stil, oavsett om skri-
benten enligt egen utsaga är 14 år (1987/1: 6) eller besökte Berlin första 
gången 1951 (1988/2: 32). Huvudstadsberättelserna uppvisar inte heller 
några stilistiska skillnader beroende på vilket land de kommer ifrån.  

Språkhandlingsanalysen som visade på frånvaron av de språkliga hand-
lingsmönstren FRÅGA och KRITISERA i berättelserna, väcker dessutom 
frågan om urvalet av de publicerade berättelserna. I de 85 publicerade berät-
telserna förmedlas (med undantag av en harmlös anmärkning i marginalen, 
se ovan) uteslutande positiva intryck av Berlin och DDR. Ulf Modin som 
under en tid arbetade som översättare i DDR vittnar om att DDR-revyn 
också fick kritiska brev av läsare, men att dessa inte publicerades.41 Detta 
har inte kunnat beläggas i arkiven, men är naturligtvis en värdefull utsaga 
av ett tidsvittne. 

Sammantaget bör läsarnas berättelser i DDR-revyn ses som del av en is-
censättning. Vi kan konstatera att texterna inom ramen för utlandsin-
formationen tycks utsatta för en liknande sammansmältning av genrer som 
Fix har belagt för den offentliga DDR-diskursen. Det innebär att text-
sorterna förlorar sin prototypiska funktion till förmån för att propagera 
socialistiska värden. Den ideologiska funktionen kunde tydligt beläggas i 
min studie: de innehåll som Politbyrån hade fastlagt i utlandspropagandan 
transporteras i huvudstadsberättelserna i syfte att visa upp det ”andra” 
— 
(Huddinge: Södertörns högskola 2018), s. 161–177. 
41 Ulf Modin, 4 1/2 år i DDR. Tankar kring landet som icke längre är (Sundbyberg: Eget förlag, 
1994) s. 42. 
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Tyskland som förebild. Med detta sagt kan man undra vilket mervärde 
metoden ”Andra om oss” och genren läsarbrev kunde förmodas ha. Vad 
skulle den dialogiska inramningen som diskursiv omsättning av utlands-
propaganda tänkas ge utöver det som de andra texterna redan bidrog med? 
Finns det lingvistiska komponenter eller kommunikativa drag i läsarnas 
berättelser som gjorde dem särskilt viktiga för utlandspropagandan?  

Fix ser insändarna som instrument i den socialistiska diskursen att 
producera ”skendemokrati” och visa upp ”skenindividualitet”.42 De utländ-
ska läsarbreven fungerar på samma sätt som exempel på ett iscensatt in-
tresse från väst. Eventuellt riktade sig dessa väst-berättelser inte så mycket 
till DDR-revyns läsare, det vill säga läsare i de icke-socialistiska länderna, 
utan mer till DDR-regimen i syfte att visa hur framgångsrik just denna form 
av utlandspropagandan var. En sådan kalkylerad multipel adressering kan 
förklara varför man inte försökte anpassa utlandspropagandan mer språk-
ligt. Med hjälp av de entusiastiska tillropen från väst-läsarna kunde DDR-
revyns redaktion visa de ansvariga funktionärerna och SED-toppen hur 
framgångsrikt socialismen mottogs utomlands. 

Samtidigt medgav genren huvudstadsberättelser en emotionalisering av 
diskursen vilket framgår av flera exempel som getts ovan. Genom den dia-
log mellan läsaren och redaktionen som breven konstruerar kan ett direkt 
tilltal, gratulationer och evaluativa yttranden i anknytning till jubileet 
skapas som inte möjliggjordes i andra artiklar i DDR-revyn. På så vis fun-
gerar metoden ”Andra om oss” som ett slags voicing,43 där socialismens 
fördelar gentemot kapitalismen kan förpackas konkret i narrativ form som i 
följande exempel:  

I DDRs huvudstad känner man sig inte som [Gregor] Samsa. Man får inga 
ovänliga blickar; man behöver inte vara rädd för att bli överfallen av ett gäng 
nynazister bara för att man är utlänning. Det är snarare tvärtom. Man kan 
spåra värmen, människornas öppenhet, deras gästvänlighet och hjärtlighet. 
(1987/4:14) 

Särskilt i framställningen av väst och den förmenta västpropagandan fun-
gerar de ”andras” berättelser som ett epistemiskt rättfärdigande av hur DDR 
verkligen är. Genom att kontrastera bilden av DDR som ges i västmedier 

42 Fix 2013, s. 31f. 
43 Mikhail Bakhtin, The Dialogic Imagination (Austin/London: University of Texas Press., 1981). 
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med en sann historia (förmedlad av ett ögonvittne) ges läsaren ett nytt per-
spektiv: 

Efter resan, som var organiserad för studenter, har jag fått en helt annan 
inställning till de berättelser om DDR som våra nyhetsmedier sprider – till 
exempel detta: ”Berlin är en tråkig stad, människorna är ogästvänliga och 
lider av att deras stad är delad…”. I verkligheten är Berlin en mycket levande 
och välbesökt huvudstad. (1987/1:6) 

Resten av texten är en lång uppräkning av socialismens landvinningar illus-
trerade med iakttagelser av Östberlin. Det finns ett argumentativt mönster – 
jag har hört X, men kunde se och uppleva Y med mina egna ögon – som upp-
repar sig i huvudstadsberättelserna och fungerar som kommunikativ strategi.  

Närmandet mellan texter och genrer har emellertid också med upprep-
ning att göra, något som bland annat Hanna Arendt framhållit som ett 
centralt grepp i all propaganda.44 Genom metoden ”Andra om oss” erbjöds 
möjligheten att säga samma sak om och om igen, men med olika röster: 
läsarnas berättelser var ett sätt att variera upprepningen.  

Avslutning 
Analysen av läsarbreven i DDR-revyn 1986-88 visar att berättelserna kon-
kret förmedlar samtliga de mål som den östtyska utlandsinformationen 
hade i väst. Deras funktion var inte att ge röst åt individuella åsikter offent-
ligt, utan att genom en dialogisk inramning med uttrycksfulla röster lov-
prisa det socialistiska Tyskland och konstruera bilden av en socialistisk 
gemenskap. Här spelade således den iscensatta individualiseringen en viktig 
roll, eftersom läsarnas berättelser kunde tjäna som sanna historier – som 
exemplum – ur den reellt existerande socialismens vardag.  

Metoden ”Andra om oss” analyseras i denna artikel som strategisk kom-
munikation. Den var språkligt och retoriskt en del av den socialistiska dis-
kursen och ska betraktas i kontexten av den östtyska utlandspropagandan. 
Trots detta finns drag i metoden som har sin giltighet även i icke-socialist-
isk och nutida public diplomacy. I politisk kommunikation används regel-
bundet voicing som strategi för att auktorisera yttranden och budskap. 
Likaså har bruket av narrativ stor betydelse i politiskt språkbruk i syfte att 

44 Jfr också Victor Klemperer, LTI. Lingua tertii imperii. Tredje rikets språk (Göteborg: Glänta 
2006). 
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levandegöra det politiska innehållet, men också att skapa autenticitet och 
emotionalitet.  

På så vis är de strategier som användes i DDR-propagandan inte bara in-
tressanta som historisk dokumentation av hur totalitära diskurser fun-
gerade, utan även relevanta för politolingvistiska studier i en demokratisk 
kontext.  
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BILAGA Tabell 3 

Nummer Titel  Ursprung 
9/86 ”En fredssymbol” Nederländerna  
9/86 ”Det kommer ett återseende” Frankrike  
10/86 Ett återseende kommer med all säkerhet Danmark  
10/86 Det är framtiden som räknas England 
11/86 I ”Fredens stad” Frankrike 
11/86 Man kan formligen höra historiens vingslag Storbritannien 
11/86 Livfull och fredsälskande Nederländerna 
12/86 Imponerad av pionjärpalatset Frankrike 
12/86 Lycka till i framtiden Danmark 
12/86 Den är fantastisk! Storbritannien 
12/86 Mer än "öl och fläsklägg" Storbritannien
12/86 Harmoni mellan gammalt och nytt Belgien 
1/87 Entusiastisk och förväntansfull Italien  
1/87 En givande resa Frankrike  
1/87 En ”stad med hjärta” Frankrike 
1/87 Blommor till sovjetsoldaternas ära Italien 
2/87 Min nya kärlek Nederländerna 
2/87 En symbol för fredslängtan USA  
2/87 Arbete är en rättighet för alla Frankrike 
2/87 Öppen och hjärtlig Italien
3/87 "Ciao Berlino“ – på återseende Berlin! Italien 
3/87 Berlin har förändrat sig England
3/87 Återupptäckten av en fantastisk stad Frankrike 
4/87 Man kan spåra värmen… Cypern 
4/87 En fredsvall Frankrike 
5/87 Vi skall fira med er Italien 
5/87 Ett tack till Charitésjukhuset i Berlin Cypern  
5/87 En symbol för det fredliga 

uppbyggnadsarbetet 
Frankrike  

5/87 Nära förbunden med Berlin Belgien 
6/87 Konst och kultur för alla Danmark 
6/87 Man känner sig säker Grekland 
6/87 Berlin – igår och idag Frankrike
6/87 Jag trodde knappt mina ögon Italien
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7/87 Man kan bara förvånas Grekland 
7/87 Ni kan vara stolta Danmark 
7/87 Ett verkligt ekonomiskt under Nederländerna  
7/87 Vi kände oss inte som främlingar Italien  
7/87 Präglad av en ny anda USA 
8/87 Närkontakt med Berlin Italien  
8/87 Ett begrepp Italien  
8/87 En resa jag gärna skulle vilja upprepa USA  
8/87 De stupades minne Danmark  
8/87 Full av övertygelse Sverige 
9/87 En oförglömlig afton Nederländerna 
9/87 Det fantastiska Friedrichstadtpalast Sverige 
9/87 En stad för unga och gamla Danmark  
10/87 Festtåget – en oförglömlig upplevelse England 
10/87 Man måste själv uppleva Berlin Italien 
10/87 Första maj i Berlin Storbritannien 
10/87 Människorna var så trevliga… Storbritannien
10/87 Två världar på två dagar Italien  
11/87 Berlin – du är i goda händer! Nederländerna  
11/87 Vi blev förälskade i Berlin England 
11/87 Mitt resetips: Berlin Nederländerna  
11/87 Tankar i en stad Finland 
11/87 Där man känner sig hemma… Frankrike  
12/87 Min favoritstad Sverige  
12/87 Mitt starkaste intryck: Berlins befolkning Italien 
12/87 Hågkomster från en natt Frankrike  
12/87 Ett exempel för freden Frankreich  
12/87 Berlin – en attraktiv och inbjudande stad Italien  
12/87 Man skall bilda sig en egen uppfattning England 
1/88 Jag skulle kunna skriva en bok Italien  
1/88 En ren stad Danmark  
1/88 Berlin – min stora kärlek  Finland 
1/88 Hos vänner i Berlin Österrike  
1/88 Imponerad av gammalt och nytt Sverige  
1/88 En av de vackraste Norge 
2/88 Sju utsagor om en stad Danmark  
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2/88 En fantastisk förändring Sverige
2/88 Vi kommer tillbaka Finland 
2/88 Arbetarnas Berlin Frankrike 
2/88 Berlin – värt mer än ett besök Belgien 
2/88 Två decennier som förändrade Berlin Sverige  
2/88 Att förnimma verkligheten med händerna Italien 
2/88 Framstegen är otvetydiga Finland 
2/88 Vi såg Berlin växa Belgien  
3/88 Med blicken riktad framåt Frankrike 
3/88 En trevlig överraskning Österrike  
3/88 Vår tids fredsbudskap Grekland  
3/88 Byggt för människorna Frankrike  
3/88 Ett smärtsamt avsked Italien  
3/88 Jubileumsgratulationer Danmark
3/88 En inbjudan till att stanna kvar Danmark  
3/88 En pulserande stad Danmark  
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Anteckningar kring realismstriden,  
Brecht och montaget i Didi-Hubermans läsning

JÖRGEN GASSILEWSKI 

Den tyskspråkiga så kallade realismstriden börjar med att litteraturteo-
retikern Georg Lukács publicerar texten ”Expressionismens ’uppgång och 
fall’” i den Moskvabaserade exiltidskriften Internationale Literatur 1934.1  

Texten är ett ideologiskt fördömande av 20- och 30-talens litterära ex-
pressionism. Lukács menar att fascismen och nazismen är en naturlig följd 
av expressionismens affektladdade subjektivism, dess brist på kontextu-
alisering, dess beskrivning istället för berättande, dess aningslösa pacifism. I 
centrum för Lukács angrepp står en modernistisk teknik som montaget. 
Lukács anser att expressionismen har ett olösligt stilproblem som förebådar 
dess ”slutliga öde”, det vill säga dess slutpunkt i den nazistiska ideologin: 
”den skriande motsättningen mellan den utomordentliga torftighet i inne-
hållet” som blir följden av dess abstraherande drag ”och det överspända och 
uppjagade subjektiva patos som kommer till uttryck i framställningssättet”. 
Expressionismen får ”just genom sin abstrakta innehållslöshet ett mycket 
bestämt klassinnehåll. Eftersom den inte söker sig till fenomenens samhälle-
liga rötter, utan snarare abstraherar bort från dem, skapar den i första hand 
– avsiktligt eller oavsiktligt – en avledningsideologi, som leder bort från
kampens kärnpunkt och inte kan undgå att slå om i reaktion när kampen
skärps.”2

De ideologiska motsättningarna inom den tyska litteraturen och konsten 
söker sig tillbaka till den misslyckade tyska revolutionen 1918 och den 
ödesdigra splittringen och fiendskapen mellan kommunister och social-
demokrater. 

Lukács stilideal är den ”progressiva” borgerliga sena 1700- och 1800-
talslitteraturen, med namn som Goethe, Balzac, Tolstoj. Detta ska kom-
bineras med ett ”klassmedvetet” innehåll. ”[I]ngen stor litteratur kan uppstå 
utan världsåskådning” och ”[u]tan världsåskådning inget riktigt berättande, 

1 Georg Lukács, ”’Grösse und Verfall’ des Expressionismus”, Internationale Literatur nr 1 (1934), 
se Lars Bjurman, Lukács/Brecht ’Det gäller realismen’ – en 30-talsdebatt rekonstruerad av Lars 
Bjurman (Lund: Cavefors, 1975), s. 73–87.  
2 Lukács, se Bjurman 1975, s. 76f. 
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ingen riktigt uppbyggd, omväxlande och fullständig episk komposition” 
som han skriver i ”Berätta eller beskriva”, publicerad i Internationale Litera-
tur 1936.3  

”’Det gäller realismen’ – men därunder, bortom de dåvarande estetiska 
stridslinjerna, avtecknar sig en alltjämt aktuell motsättning mellan marx-
ismen som ’världsåskådning’ och en marxism som försöker göra ’realiteten 
gällande gentemot ideologierna’”, skriver Lars Bjurman i en inledande not 
till en antologi med samma namn, som samlat de viktigaste bidragen i den 
tyska realismstriden på svenska.4 

Georg Lukács fick månghövdat svar på tal, bland annat av konstteo-
retikern och filosofen Ernst Bloch i den likaledes Moskvabaserade tidskrift-
en Das Wort 1938, liksom åtskilliga vapendragare under åren som följde.5 
Det rör sig om en serie sinsemellan sammankopplade debatter och utbyten, 
vilka sträcker sig långt fram i tiden och vari – förutom de nämnda – även 
till exempel Bertolt Brecht, Walter Benjamin och Theodor Adorno, en-
gagerade sig. 

Den amerikanske litteratur- och kulturteoretikern Fredric Jameson sam-
lade centrala bidrag i antologin Aestethics and Politics. Theodor Adorno, 
Walter Benjamin, Ernst Bloch, Bertolt Brecht, Georg Lukács (NLB 1977).6 I 
sitt efterord till volymen är Jameson något på spåren. Han skriver att: 

[E]stetikens egen historia tyder på att några av de mer paradoxala vänd-
ningarna i den marxistiska debatten inom den tyska kulturen springer ur 
inneboende motsägelser i realismens själva begrepp, en entitet som på ett svår-
hanterligt sätt skiljer sig från traditionella estetiska kategorier som komedi och 
tragedi, eller lyrik, epik och dramatik. De senare är rent estetiska begrepp – 
vilken social funktionalitet de än aktiveras för i det ena eller andra filosofiska 
systemet – vilka kan bli analyserade och värderade utan någon referens 
bortom det sköna som fenomen och den konstnärliga lekens aktivitet.7 

Realismen däremot, fortsätter Jameson, kräver både kognitiv och estetisk 
status. Ett nytt värde under kapitalismens sekulariserade era. Realismens 
 
3 Georg Lukács, ”Erzählen oder beschreiben?”, Internationale Literatur nr 11–12 (1936), se 
Bjurman 1975, s. 5 och 89–96. 
4 Bjurman 1975, s. 4. 
5 Ernst Bloch, ”Diskussionen über Expressionismus”, Das Wort nr 2 (1938), se Bjurman 1975, s. 
272–278. 
6 Fredric Jameson, Aesthetics and Politics. Theodor Adorno, Walter Benjamin, Ernst Bloch, Bertolt 
Brecht, Georg Lukács – with an afterword by Fredric Jameson, 10 uppl. (London: Verso, 2007). 
7 Jameson 2007, s. 197f. Min översättning. 
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ideal förutsätter en form av estetisk upplevelse som inte desto mindre 
hävdar ett fast förhållande till verkligheten själv. ”Men det är extremt svårt 
att samtidigt göra rättvisa åt båda dessa egenskaper hos realismen”8, som 
Jameson konstaterar.  

Fredric Jameson kommer själv att röra sig vidare genom realismens 
genealogi, kartlägga den bakåt och söka efter en substantiell status och 
framkomlig väg åt den som begrepp i samtiden och i framtiden, bland annat 
i boken The Antinomies of Realism (2013).9   

Från 28 februari 1933, dagen efter riksdagshusbranden i Berlin, befinner 
sig Bertolt Brecht i landsflykt. Han rör sig mellan Tjeckoslovakien, 
Frankrike, England, Sovjetunionen, Danmark, Sverige, Finland, Sovjet-
unionen, USA och Schweiz innan han först 1948 återvänder till Tyskland. 
Från 1938 till 1955 för Brecht en arbetsdagbok, som döps till Arbeitsjournal 
av Helene Weigel och ges ut i något redigerat skick av Surhkamp 1973, två 
år efter hennes död (Brecht dör 1956).10 Begreppet Arbeitsjournal är i själva 
verket helt och hållet berättigat om man ser till det verkliga arbete – i hant-
verksmässig, konstnärlig, begreppslig mening, eller i termens psykiska och 
freudianska innebörd – som bedrivs i detta märkvärdiga verk. Det är en 
dagbok där alla dimensioner av Brechts tänkande konstrueras tillsammans, 
om så för att motsäga varandra. Det är ett ständigt work in progress, en 
working progress, för reflektion och föreställning, forskning och fynd, skrift 
och bild.11 Så skriver den franske filosofen och konstteoretikern Georges 
Didi-Huberman i boken När bilderna tar ställning – Historiens öga, 1 
(2007).12 Det handlar om en form av montagearbete som inte i första hand 
är tänkt för offentligheten. Tidningsklipp och andra bilder, citat, egna 
notiser, reflektioner, polemik, poesi och prosa, dramaskisser, vardagstrivia 
kontrasterar, harmonierar och delar arkens rumslighet. 

På en sida i Arbeitsjournal, daterad 28.8.40, samsas en anteckning om de 
klassiska grekiska epigrammen, där alla av människan tillverkade ting är 
självklara föremål för poesin, även vapnen – med en bild av cockpiten i ett 
bombflygplan.13 Dagen efter, 29.8.40: ett montage med några klassiska gre-

8 Jameson 2007, s. 198. 
9 Fredric Jameson, The Antonomies of Realism, 13 uppl. (London: Verso 2015).  
10 Bertolt Brecht, Arbeitsjournal I, II, Anmerkungen von Verner Hecht (Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1973).  
11 Georges Didi-Huberman, När bilderna tar ställning – Historiens öga, 1, översättning och 
efterord Jonas (J) Magnusson (Stockholm: OEI editör, 2019), s. 13. 
12 Didi-Huberman 2019.  
13 Brecht 1973, s. 160f. 
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kiska epigram, hyllningsdikter till pilbåge och spjut – och ett tidningsklipp 
med bildtexten ”bomber och granater i var mans hand”.14 Ett tredje montage, 
från 16.5.42, består av två urklipp: ett av Hitler i samtal med en överste på 
östfronten och ett av oljekällor i Baku vid Kaspiska havet.15 Georges Didi-
Huberman refererar till en iakttagelse av Philippe Ivernel när han letar efter 
nycklar med ledning av den därpå följande sidan – en teckning efter en 
grottmålning som föreställer en uroxe med ett schematiskt markerat hjärta 
som träffas av en pil: ”för att träffa Hitler i hjärtat, för att fälla honom, måste 
man först rikta pilen mot oljeindustrin, denna krigets nerv”16. 

Bertolt Brecht deltog i offentlig mening inte i den tyska realismdebatten, 
eftersom hans inlägg publicerades först i DDR 1966. I texten ”Kommentar till 
en formalistisk teori om realismen” skriver han: ”Kampen mot litterär 
formalism är utomordentligt viktig och får inte begränsas till någon särskild 
’fas’. Den måste utkämpas både på bredden och på djupet, dvs. inte bara 
’formellt’, om litteraturen ska kunna fylla sin samhälleliga funktion.”17 Brecht 
kritiserar boskillnaden som görs mellan ”form” och ”innehåll” och bristen på 
förståelse för att kampen med traditionen, såväl traderandet som förnyelsen 
av den, måste ske parallellt, på båda dessa ”områden”: ”Många anser att en 
åskådlig beskrivning kan åstadkommas endast på sensualistisk grund, allt 
annat kallar de reportage – som om det inte fanns åskådliga reportage. 
’Gestaltningen’ framställs som ett rent formproblem. I sin förkastelsedom 
över montaget kommer många farligt nära Blut und Boden och likartad 
organism-metafysik därför att de i själva verket aldrig har analyserat mon-
taget, inringat dess verkningsfält eller följt med vad som gjorts på området.”18 
Brecht ger igen med samma mynt och associerar Georg Lukács förhållnings-
sätt med fascism och nazism: ”När vissa människor får syn på nya former 
bölar de anklagande: ’Formalism!’, men de är själva de värsta formalisterna, 
dyrkare av de gamla formerna till varje pris.”19 

Fredric Jameson menar i sitt efterord till Aestethics and Politics att det blev 
en rikare litterär realismdebatt i Tyskland än i Frankrike, eftersom själva 
realismaspekten inte aktualiserades i det senare landet, då surrealisterna skrev 
poesi och förkastade romanen som form. De mer specifika konfrontationerna 
 
14 Brecht 1973, s. 162f. 
15 Brecht 1973, s. 449. 
16 Didi-Huberman 2019, s. 215. 
17 Bertolt Brecht, ”Über den formalistischen Charakter der Realismustheorie”, se Bjurman 1975, 
s. 169. 
18 Brecht, se Bjurman 1975, s. 169.    
19 Brecht, se Bjurman 1975, s. 170f. 
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vad gäller det rent narrativa tar generellt emellertid förvånande liten plats 
även i den tyska debatten, inte minst hos Brecht. Jameson pekar på det fak-
tum att till exempel Lukács utgår från romanen och Brecht från teatern och 
att paradoxala vändningar i diskussionen springer ur att skillnader i medium 
spelar en större roll än kontrahenterna vill medge. Brecht arbetar med dra-
matik, iscensättning, kollektiv praktik och Lukács utför solitära läsningar av 
romaner med en individualiserad borgerlig publik.20  

Mycket frustration väcks av att Lukács tvingar in de andra debatt-
deltagarna i sin diskurs. Det finns en enighet kring att Lukács bidrag till den 
marxistiska litteraturteorin bör betraktas som centralt. Medieringsteorin 
frilägger politiskt och ideologiskt innehåll i vad som tyckts vara formalis-
tiskt och estetiskt – och ”avkodandet” av bland annat naturalismens ”sta-
tiska beskrivningar” bedrivs i termer av reifikation. Men det är användandet 
av dessa begrepp som får Brecht att beskriva Lukács metod som ”for-
malistisk”, ett förment vetenskapligt tillvägagångssätt tillämpat på konst-
området (synd att Lukács inte vänder detta analysinstrument mot sina egna 
analyser).21  

Skvadern realism kan i en mening sägas ha införlivats som ett element i 
hela det estetiska fältet. Den proletära romanen och dramat, vittneslit-
teraturen i tryck och på scen, den emancipatoriska, aktivistiska, performa-
tiva dikten, såväl som den objektivistiska, konkreta, konceptuella poesin, 
teatern och prosan, för att ta några exempel från ordområdet – alla hävdar 
de sin exklusiva tillgång till realismen (verkligheten, sanningen, det i em-
pirisk mening verifierbara och i moralisk mening rätta) – och det till dels 
som ett immanent estetiskt värde. Och det samma skulle med visst fog 
kunna hävdas om humaniora i stort. Åtminstone anser Fredric Jameson 
1977 att ”[a]ssimileringen av realismen som ett värde i det gamla filosofiska 
mimesisbegreppet, hos författare som Foucault, Derrida, Lyotard och 
Deleuze, har omformulerat realism-/modernism-debatten i termer av en 
platonsk attack mot representationens ideologiska effekter.”22 

Det uttalat politiska inslaget i Georges Didi-Hubermans bok När bild-
erna tar ställning, visar sig i att ett av de bärande elementen är förhållandet 
mellan ”att ta ställning” och ”att ta parti” – där montaget, som verk, som 
arbetsform och som princip för kritisk och historisk analys, blir till själva 
inbegreppet av ”att ta ställning”, en form av nutida levande dialektik eller 

20 Jameson 2007, s. 197.  
21 Jameson 2007, s. 200. 
22 Jameson 2007, s. 199. 
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”dialektik i stillestånd”, med Walter Benjamin.23 Bertolt Brecht är idealfallet 
i det här sammanhanget, dels genom hans klassiska begrepp Verfremdung 
och dels genom att han under och i allt högre grad efter kriget också ”tar 
parti”, blir en partigängare i Stalins och DDR:s sold. Brecht lever konflikten. 

Kriegsfibel är en ABC-bok för vuxna om kriget.24 Den är ett montage-
arbete där tidningsurklipp samsas med fyrradiga epigram av Brechts hand. 
Ofta är de anknutna bildtexterna med som ett tredje element, antingen i 
originalform under bilderna ifråga eller avskrivna och/eller i översättning, 
allt sammanställt mot en svart bakgrund. Arbetet med Kriegsfibel har en 
mer offentlig karaktär än Arbeitsjournal, det påbörjas 1940 och en första 
version slutförs 1944–1945 i USA. Tre andra versioner följer, den tredje 
trycks i Östberlin 1955 och omfattar 69 blad. En ny variant, med ytterligare 
20 blad, som tidigare censurerats bort av DDR, publiceras 1985 och sedan 
1994 av Eulenspiegel. Kriegsfibel är ett kollektivt arbete: layouten är gjord av 
Peter Palitzsch, de korta kommentarerna till de fotografiska dokumenten är 
skrivna av Günther Kunert och Heinz Seydel. Ruth Berlau har huvud-
ansvaret för formgivningen och presentationen av verket. De östtyska 
myndigheterna var ytterst motvilliga när det gällde att publicera Kriegsfibel, 
den betecknades som ”fullkomligt opassande” och alltför pacifistisk – och 
det var först efter att Bertolt Brecht fått Stalinpriset, plockat bort ett antal 
blad och utlovat en andra del vilken tydligare hyllade det kommunistiska 
samhället, som boken kunde ges ut.25     

Tre blad ur Kriegsfibel. Det första består av ett klipp ur en svensk tidning, 
med en bild av ett krigsdrabbat Liverpool – och bildtexten: ”Hamnen i 
Liverpool, Englands näststörsta, har som bekant varit föremål för flera tyska 
bombräder och härvid blivit utsatt för många träffar. Här ser vi en vacker 
bild från hamnen och eldsvådorna i bakgrunden utvisa, att hamnanlägg-
ningarna nyligen haft känning av de tyska bomberna.”26 Brechts epigram 
lyder så här på tyska: 

 
23 Se bland annat Kim West, ”A Form That Thinks. Knowledge Through Montage in Georges 
Didi-Huberman”, SITE nr 29–30 (2010), s. 6–17. 
24 Bertolt Brecht, Kriegsfibel, 6 uppl. (Berlin: Eulenspiegel, 2008). 
25 Didi-Huberman 2019, s. 20–23.  
26 Brecht 2008, s. 18. 
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Noch bin ich eine Stadt, doch nicht mehr lange. 
Fünfzig Gechlechter haben mich bewohnt 
Wenn ich die Todesvögel jetzt empfange: 
In tausend Jahr erbaut, verheert in einem Mond.27 

I min provisoriska svenska prosaöversättning, utan rim: 

Ännu är jag en stad, men inte länge till. 
Femtio generationer har befolkat mig 
När dödsfåglarna nu tas emot: 
Bebyggd i tusen år, förhärjad på en månad. 

Det andra bladet har en bild av propagandaminister Joseph Goebbels och 
följande epigram: 

Ich bin ”der Doktor”, dokternd die Berichte. 
Und sei es eure Welt, mir fällt was ein. 
Was tut’s? Ich schreibe selbst die Weltgeschichte. 
Man glaubt mir nicht einmal mein kurzes Bein.28 

I min dito översättning: 

Jag är ”Doktorn”, opererar aktualiteter. 
Och råkar världen som jag råkar vara er. 
Än sen? Jag skriver själv vår Världshistoria 
Du tror väl inte allting som du ser.   

Och det tredje är Kriegsfibels inledande blad: en bild av Adolf Hitler och 
detta epigram: 

Wie einer, der ihn schon im Schlafe ritt 
Weiß ich den Weg, vom Schicksal auserkürt 
Den schmalen Weg, der in den Abgrund führt: 
Ich finde ihn im Schlafe. Kommt ihr mit?29 

27 Brecht 2008, s. 18. 
28 Brecht 2008, s. 27. 
29 Brecht 2008, s. 2. 
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I min översättning: 

Med sömngångaraktig säkerhet 
Vet jag den väg som Ödet oss beskärt 
Den smala väg som för oss ner i djupet: 
Jag hittar den i sömnen. Vill ni följa med? 

Hos Georges Didi-Huberman är montaget ett universalelixir, som verk, 
som handling, som läsning. En avgörande investering här är mottagaren, 
läsaren, betraktaren. Liksom i relation till det besläktade och med Brecht 
förknippade Verfremdung (med bakgrund hos en rysk formalist som Viktor 
Sklovskij och dennes begrepp ”främmandegöring”, priëm ostranenija). Vad 
kan förväntas av den individ eller de individer som tar del av verket? 
Didaktik, belärande, är en nyckel (i Tyskland var huvuddelen av medlem-
marna i kommunistpartiet under 20- och 30-talen outbildade, medan 
majoriteten av medlemmarna i det socialdemokratiska partiet hade en 
kortare eller längre utbildning). Om och i så fall på vilket sätt ska proletären 
ta till sig kulturen och konsten i ett kommunistiskt samhälle? Behöver den 
outbildade arbetaren skolas in i en borgerlig tradition, för att sedan använda 
den för sina syften, för att kunna förhålla sig kritiskt till den (Lukács?), eller 
för att sedan mer eller mindre kunna bryta med den (Brecht?). Behöver 
medborgaren överhuvudtaget inte förhålla sig till konst och kultur och dess 
mer eller mindre borgerliga tradition, utan kan börja om från år noll – och 
skapa och ta del av detta efter eget tycke och smak? Är den genomsnittlige 
proletären mer oförstörd än den genomsnittlige borgaren, vilket medför att 
den tidigare naturligen har ett kritiskt och genomskådande förhållningssätt 
till historisk och nutida konst, vilket skulle göra hen särskilt disponerad att 
uppfatta alster som blottlägger ”verkligheten bakom verket” (Verfremdung, 
montaget – i Rousseaus efterföljd?)? Bör författaren/konstnären utgå från 
igenkänning, presentera läsaren/betraktaren för ett gestaltat sammanhang/ 
en berättelse och på det viset leda fram mottagaren till en upplevelse och 
förståelse av såväl konstverket som (den sociala) verkligheten (Lukács?)? 
Eller bör denna eller denne förse mottagaren med mer eller mindre gestalt-
ade och medierade dokument och stycken ur den mer eller mindre 
medierade verkligheten tillsammans med vissa tips och redskap att inte-
grera och bearbeta dem med – och därefter önska lycka till (Brecht?)? Hur 
mycket uppmärksamhet och arbete kan man begära av mottagaren – och 
vad beror uppmärksamheten av? Hur förhåller sig allt detta till Kants 
”intresselösa kontemplation” inom det estetiska fältet? Och hur i sin tur 
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förhåller sig en sådan ”kontemplation” till en borgerlig utopi, eller till en 
socialistisk eller kommunistisk sådan, eller för den delen till drömmen om 
konstarternas självständighet och autonomi? Vari består läsarens/betrak-
tarens/åskådarens arbete, uppgift, möjligheter? Kompassen snurrar när 
viruset realismen, med dess kognitiva och etiska element, trängt in i det 
estetiska systemet. 

Vad händer när någon exponeras för Bertolt Brechts Verfremdung, när 
någon betraktar/läser montagearbetet i Kriegsfibel? Får mottagaren tillgång 
till en oändlig rymd av betydelser med estetiska, etiska, kognitiva, politiska 
implikationer från såväl konstens som verklighetens fält, med ett full-
ständigt mandat att själv hålla uppmärksamheten levande, orientera sig, 
upptäcka, erhålla genomgripande upplevelser och dra slutsatser av vilket 
slag det vara månde? Eller är det hela determinerat, ”riggat”, står läraren/ 
pedagogen Brecht där vid slutet av vägen med alla svar? 

I När bilderna tar ställning beklagar sig Georges Didi-Huberman över att 
Brechts poetik ofta reducerats till ”en ren och simpel pedagogik – utan att 
ge akt på det faktum att en pedagogik, inte mer än poesin, varken kan vara 
’ren’ eller ’simpel’ – att man mycket dåligt har förstått den avgörande roll 
som montaget spelade som heuristisk procedur både för den lyriska texten 
och för teaterstycket”30. Han tar upp den sene Roland Barthes sätt att 
placera Diderot, Brecht och Eisenstein på samma nivå: ”i hans ögon verkar 
alla tre för en ’representationens makt’” och ”det avbrytande som är av-
görande för montaget” kommer ”att uppfattas som en auktoritär uppklipp-
ning, och dess värde som fragment att återföras till ’det klippande subjektets 
enhet’”.31 Barthes menar att det i grunden handlar om en klassisk tablå 
”med den ’ideala mening’ som detta förutsätter – ’Det Goda, Framsteget, 
Målet, den goda Historiens ankomst’”.32   

Ett blad ur 1955 års utgåva, återutgiven senast 2008: En bild från Stilla-
havskriget ur en amerikansk veckotidning, med bildtext, i svensk översätt-
ning: ”En amerikansk soldat står över en döende japansk soldat som han 
varit tvungen att skjuta. Gömd i landsättningsbåten sköt japanen mot de 
amerikanska trupperna”. Bertolt Brechts epigram lyder: 

Es hatte sich ein Strand von Blut zu röten 
Der ihnen nicht gehörte, dem noch dem. 

30 Didi-Huberman 2019, s. 68.  
31 Didi-Huberman 2019, s. 69. 
32 Didi-Huberman 2019, s. 72. 
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Sie waren, heißt’s, gezwungen, sich zu töten. 
Ich glaub’s, ich glaub’s. Und frag nur noch: von wem?33 

I översättning av Gustav Sjöberg: 

En strand måste färgas röd av blod 
Vilken inte tillhörde någon av dem. 
Ni måste döda varann, sa man: fatta mod. 
Det tror jag, det tror jag. Men frågar: av vem?34 

Varför just nu visa fram dessa dystra bilder från det förflutna för våra 
arbetare inom den förstatligade industrin, för våra kooperativa bönder, för 
våra intellektuella som bygger på nytt, och varför visa dem för vår ungdom, 
som redan åtnjuter de första måtten av lycka? Den som glömmer det för-
flutna kan inte undkomma det. Denna bok vill lära ut konsten att läsa bilder. 
Ty för den som inte är skolad är det lika svårt att läsa en bild som att läsa 
hieroglyfer. Den väldiga okunskap om samhälleliga sammanhang som kapi-
talismen noggrant och brutalt upprätthåller gör bildtidningarnas tusentals 
fotografier till sannskyldiga tavlor med hieroglyfer, omöjliga att deschiffrera 
för den intet anande läsaren.35  

Så lyder Ruth Berlaus förord till Kriegsfibel. 
Georges Didi-Huberman kommenterar stillahavsscenen och epigrammet 

ovan som följer:  

Med denna dikt höjer sig en röst i den dödsöken som bilden presenterar för 
oss. Men med den höjer sig också ett starkt tvivel i vårt sätt att betrakta 
bilden. Man lägger märke till att själva bladet i sin helhet har blivit scenen 
för ett möte mellan tre heterogena rymder eller tidsligheter. Den första rum-
tiden är den hos händelsen, en dag 1943, genom vilken en japan – men man 
noterar att det finns åtminstone två andra lik på denna vackra strand – 
hamnar i den amerikanske soldatens våld. Den andra är den hos vecko-
tidningen som fotografen arbetade för och där bildbehandlingen går hand i 
hand med en propagandaaktivitet (som blir påtaglig i den icke-verifierbara 
uppgiften att amerikanen dödat japanen i ett legitimt självförsvar: ’Gömd i 
landsättningsbåten sköt japanen mot de amerikanska trupperna’). Den 
tredje operationsscenen är den som Brecht organiserar för sin egen räkning: 
det är den svarta rymden hos själva det blad ur vilket diktens text fram-
träder, på ett sätt som påminner om textskyltarna i gamla stumfilmer. 

 
33 Brecht 2008, s. 48. 
34 Didi-Huberman 2019, s. 33. 
35 Didi-Huberman 2019, s. 24. 
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En dialektik verkar alltså här. Den hindrar oss från att läsa Brechts dikt 
oberoende av den bild den kommenterar, eller på vilken den till och med 
tycks ’svara’. Omvänt hindrar den att vi, när vi läser den ’ursprungliga’ 
bildtexten, tror oss vara informerade en gång för alla om vad fotografiet 
representerar. Genom detta för den in ett hälsosamt tvivel på bildens 
status utan att dess dokumentära värde för den skull bestrids. I politiska 
termer springer Brechts hållning, också den, ur en dialektisk position: det 
var nödvändigt och bra att Amerika motverkade fascismens utbredning, 
men det var fatalt att denna operation tjänade sina egna expansions-
strategier i egenskap av imperialistisk makt.36 

Det blad som avslutar 1955 års version, en åldrande Adolf Hitler och detta 
epigram: 

Das da hätt einmal fast die Welt regiert. 
Die Völker wurden seiner Herr. Jedoch 
Ich wollte, daß ihr nicht schon triumphiert: 
Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.37 

I Gustav Sjöbergs översättning: 

Det där styrde nästan över världen en gång. Men 
Folken blev herre över honom. Ändå vill jag se 
Er vänta med att fira. För ännu väcker den 
Famn ur vilken det krälade fram förskräckelse.38 

Didi-Huberman belyser ytterligare en tidslighet när han talar om Kriegsfibels 
epigram: gravinskriptionernas form framför andra i det klassiska Grekland. 
Den döda eller döde presenterar sig för den som stannar upp framför graven. 
Epigrammet får sin mening först genom sitt etiska värde, sin moraliska 
”sentens”, men har samtidigt i en omkastning kommit att förknippas med 
skrattet, satiren, der Witz – en kort och koncentrerad dialektik. Här finns 
även en empatisk aspekt: överallt i Kriegsfibel talar döda till oss.39  

En bild med den beskrivande bildtexten: ”Londonbor i tunnelbanan 
under ett flygangrepp” och ett epigram: 

36 Didi-Huberman 2019, s. 33f.  
37 Brecht 2008, s. 70. 
38 Didi-Huberman 2019, s. 41. 
39 Didi-Huberman 2019, s. 37–39. 



KULTURMÖTEN 

102 

Es war zur Zeit des UNTEN und des OBEN 
Als auch die Luft erobert war, und drum 
Verkroch viel Volk, als einige sich erhoben 
Sich unterm Boden und kam dennoch um.40 

I Gustav Sjöbergs översättning: 

Det var vid tiden för UNDER och OVAN 
Då också luften var erövrad, och av detta skäl 
Kröp mycket folk, då andra reste sig, undan 
För att gömma sig under jorden, men dog likväl.41 

Ännu en bild från Stillahavskriget ur en amerikansk veckotidning, med 
bildtexten: ”En japansk soldats skalle spetsad på en utbränd japansk strids-
vagn. Resten av kroppen förstördes av eld.” Epigrammet lyder: 

O armer Yorick aus dem Dschungeltank! 
Hier steckt dein Kopf auf einem Deichselstiel 
Dein Feuertod war für die Domeibank. 
Doch deine Eltern schulden ihr noch viel.42 

I Gustav Sjöbergs svenska översättning: 

Åh arme Yorick från djungeltanken! 
Här är ditt huvud på en tistelstångs skaft 
Din eldsdöd var för Domeibanken 
Där skulder ännu håller dina föräldrar fast.43  

 
40 Brecht 2008, s. 20. 
41 Didi-Huberman 2019, s. 43–45. 
42 Brecht 2008, s. 45. 
43 Did-Huberman 2019, s. 132. 
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Wir Flüchtlingskinder.  
Eine unendliche Geschichte

HEIKE GRAF 

Als Christine und ich beschlossen, vor dem Hintergrund der sogenannten 
Flüchtlingskrise vom Herbst 2015, einen Forschungsantrag zu diesem 
Thema vorzubereiten, stellten wir beide fest, dass wir selbst Kinder von 
Geflüchteten sind. Flüchtlingsschicksale gehören auch zu unserer eigenen 
Familiengeschichte, denn Christines Vater floh mit dem Schiff über die 
Ostsee von Ostpreußen nach Lübeck und meine Mutter mit Leiterwagen 
und Zug aus Schlesien in eine Kleinstadt in Sachsen. Beim Anblick der 
Bilder von langen Flüchtlingstrecks auf dem Weg nach Europa wurden die 
Erzählungen unserer Eltern über ihre Flucht vor rund 75 Jahren plötzlich 
lebendig. Damals, gegen Ende des 2. Weltkrieges, befanden sich bis zu 14 
Millionen Deutsche auf der Flucht. Sie wurden entweder vertrieben oder 
flohen vor der herannahenden Roten Armee. Bis zu zwei Millionen kamen 
dabei um. Christines Vater und meine Mutter hatten ihre Heimat in 
Gebieten, die heute zu Polen gehören. Christines Vater baute sich ein neues 
Leben in Westdeutschland auf und meine Mutter in Ostdeutschland.  

Wir wissen nur wenig über die Flucht- und Neusiedelungserfahrungen 
unserer Eltern. Diese Zeit war kein Thema am familiären Küchentisch. Nur 
wenn wir nachdrücklich fragten, wurden einige Begebenheiten erzählt. 
Aber in der Regel war es besser, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Unsere 
Eltern waren damals noch sehr jung. Sie hofften nach der traumatisi-
erenden Kriegserfahrung auf eine neue Chance für ihr Leben. Sie wollten 
lernen und sehnten sich nach Frieden, Ruhe und Stabilität. Und sie wollten 
ankommen in der neuen Heimat. Das forderte unendlich viel Kraft, Anpas-
sungswillen und Konzentration auf die Gegenwart. Quälende Erinnerungen 
an die Vergangenheit störten da eher. 

Erst wir in der zweiten Generation beginnen Fragen zu stellen und 
stellen fest, dass sich im weitesten Sinne die Geschichte wiederholt. Wir 
stellen auch fest, dass Migrationserfahrungen nichts Besonderes mehr sind. 
Denn 1989, der Fall der Berliner Mauer, war noch einmal ein Einschnitt in 
der großen Migrationsbewegung, jedenfalls der Ostdeutschen. Aber diesmal 
auf freiwilliger Basis. Viele migrierten nach Westdeutschland, weil sie dort 
Arbeit fanden, einige zogen weiter weg nach Amerika oder Australien oder, 
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so wie ich, nach Schweden. Auch Christine kam nach Schweden, was aber 
weniger mit dem Mauerfall zu tun hat, sondern eher mit Liebe. Es ist jedoch 
ein Unterschied, freiwillig auszuwandern oder zur Auswanderung durch 
Krieg und Verfolgung gezwungen zu werden. 

In unserem gemeinsamen Projekt „The (dis)connected refugee“, finanzi-
ert von der Ostseestiftung untersuchen wir Flucht- und Neusiedelungs-
erfahrungen von heutigen Geflüchteten in Schweden und Deutschland. 
Christine untersucht dabei insbesondere narrative Strukturen1 in den 
Erzählungen der Geflüchteten und ich die Rolle der Medien in diesem 
Prozess.2 Mit diesem Essay verlasse ich allerdings mein Metier und tauche 
ein in deutsche Geschichte. Damit folge ich einer Idee von Christine, die 
mich ermunterte, die Geschichte meiner Mutter aufzuschreiben. Ich frage 
mich, wie Flucht und Neubeginn in den Erinnerungen meiner Mutter 
vorkommen. Was wird nach über 70 Jahren überhaupt noch erinnert und 
was nicht? Was sagt uns das heute? 

Als ich im Herbst 2015 im Zusammenhang mit der sogenannten Flücht-
lingskrise meine Mutter fragte, ob sie von ihren Fluchterfahrungen erzählen 
möchte, zögerte sie nicht lange, und ich beeilte mich, die Memofunktion 
meines Telefons zu aktivieren. Als sie die langen Flüchtlingstrecks im 
Fernsehen sah, kamen auch bei ihr Erinnerungen hoch und sie meinte, wie 
sich doch die Bilder gleichen würden.  

In unserem Gespräch wurden Geschehnisse aus der Vergangenheit 
rekonstruiert, und wir haben gemeinsam nach Erklärungen gesucht, wenn 
Lücken vorhanden waren. Da das Gedächtnis kein Archiv ist, das alles 
aufzeichnet und bei Bedarf abgerufen werden kann, sondern Vergangenes 
selektiv bereithält, angereichert durch Erfahrungen, Wissen und Wertungen 
aus der Gegenwart, verändert sich der Blick auf die Vergangenheit. Dabei 
hängen nach Niklas Luhmann Erinnern und Vergessen zusammen, denn 
die Hauptfunktion des Gedächtnisses besteht „im Vergessen, im Verhind-
ern der Selbstblockierung des Systems durch ein Gerinnen der Resultate 
früherer Beobachtungen“.3 Beispielsweise sind die Ereignisse einer Flucht 
viel zu grausam und vielschichtig, um alles speichern zu können und auch 

 
1 Siehe z.B. Christine Farhan, “This day I regard as my first day in Sweden. The threshold-con-
ception as a narrative device in refugee’s life stories aiming at creating trust” (Manuskript 2019). 
2 Heike Graf, “Media Practices and Forced Migration. Trust Online and Offline”, Media and 
Communication 6:2 (2018), S. 149–157. 
3 Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, [Erster Teilband], [Kap.1–3] (Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1997), S. 579. 
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zu wollen. Viel ist also vergessen. In unserem Gespräch entschuldigte sich 
meine Mutter manchmal für diese Erinnerungslücken, die sie selbst nicht 
begreifen konnte, weil es doch um einschneidende Erlebnisse in ihrem 
Leben ging. Durch das Vergessen wurde es ihr aber möglich, den Blick nach 
vorn zu richten und weiter zu gehen. Vergessen ist damit eine Möglichkeit 
zur „Verhinderungen von Selbstblockierungen“ und zur Reduzierung 
komplexer Zusammenhänge.4  

Das Erinnern meiner Mutter vollzieht sich also in unserem gemein-
samen Gespräch aus der Sicht der Gegenwart und ist damit ein höchst kom-
plexer kommunikativer Vorgang.5 Auch mein Vater war bei diesem 
Gespräch dabei. Er hörte schweigend zu und kommentierte nur an einigen 
Stellen die Erzählungen meiner Mutter, wenn eigene Erinnerungen aktiviert 
wurden. Das betraf insbesondere seine Erfahrungen mit der Familie meiner 
Mutter und auch zum Neuanfang in einer Kleinstadt in Sachsen, wo sie sich 
kennenlernten. 

Die Familie meiner Mutter  
Meine Mutter wurde 1930 als ältestes von drei Mädchen in einem kleinen 
Glashüttenort, Penzig, im damaligen Kreis Görlitz geboren, der zu Schlesien 
gehörte. Schlesien war „das kulturell reichste Land des alten deutschen 
Ostens (…) mit der Hauptstadt Breslau (…) barocken Kulturlandschaften, 
reichen Städte an der Oder (…) und dem großen Industrierevier Oppeln“.6  

Mein Großvater, der seit mehreren Generationen aus einer schlesischen 
Familie stammte, arbeitete als Maschinenschlosser bei der Kreisbahn in 
Görlitz. Meine Großmutter dagegen war keine gebürtige Schlesierin, 
sondern wuchs zunächst in Kiel auf und später durch die Versetzung ihres 
Vaters in Görlitz. Alle Verwandten meiner Mutter wie ihre Großeltern, 
Tanten, Onkeln wohnten relativ nah beieinander.  

Regelmäßige Familientreffs standen damit auf der Tagesordnung. 
Besonders gern war meine Mutter bei ihrem ein Jahr älteren Cousin, „bei 
dem es immer so lustig war“.7 Auch heute noch rufen sie sich immer wieder 

4 Luhmann 1997, S. 579. 
5 Elena Esposito, „Social forgetting. A systems-theory approach“, in Cultural memory studies. An 
international and interdisciplinary handbook, Hg. Astrid Erll & Ansgar Nünning (Berlin: Walter 
de Gruyter, 2008), S. 181–189. 
6 Andreas Kossert, Kalte Heimat. Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945 
(München: Siedler Verlag, 2008), S. 20. 
7 Meine Mutter in unserem Gespräch vom November 2015. 
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an. Meine Mutter hat die Fotos aus dieser Zeit sorgfältig aufbewahrt und ein 
Foto hat mir immer besonders gut gefallen. Das ist kein steifes Groß-
familienfoto aus einem Fotostudio, sondern eine besonders schöne Mo-
mentaufnahme. Da stehen dreizehn Verwandte locker beisammen. Meine 
Großmutter lehnt lässig und man kann fast behaupten wie eine Diva am 
Auto eines Verwandten mit ihrer einjährigen Tochter auf dem Arm. Mein 
Großvater ist in die Hocke gegangen und amüsiert sich über etwas, was 
außerhalb des Bildes stattfindet. Meine Mutter mit schwarzen langen 
Zöpfen und kariertem Kleid steht neben ihm und scheint etwas verwundert 
über das, was ihn belustigt. Die anderen folgen entweder vergnügt seinen 
Blick oder schauen lächelnd einander an oder in die Kamera. Nur ein Soldat 
in Uniform am Rande des Bildes zeugt vom herannahenden Krieg und 
scheint nicht richtig dazu zu gehören. Meine Mutter weiß auch nicht mehr 
genau, wer das war.  

Die Frauen der Familie waren es gewohnt, zum Unterhalt beizutragen. 
Meine Urgroßmutter war Kriegswitwe (ihr Mann fiel im ersten Weltkrieg 
bei Verdun) und alleinerziehende Mutter meines Großvaters und arbeitete 
in einer Glasfabrik, wo zunächst auch meine Großmutter angestellt war bis 
sie später als Straßenbahnschaffnerin in Görlitz arbeitete. Meine Mutter 
mochte die Schule. 1945 war sie kurz vor dem Abschluss und wollte gern 
Lehrerin werden. Es war geplant, dass sie nach der Schule, das Lehrer-
seminar in Breslau (Wroclaw) besuchen sollte. Doch es kam anders, und die 
Schule konnte sie nie beenden.  

In ihren Erinnerungen war es eine glückliche Kindheit. Der Familien-
zusammenhalt spielte eine große Rolle und machte Härten im damaligen 
Leben erträglich. In meinen Interviews mit heutigen Kriegsflüchtlingen aus 
Syrien entdecke ich ähnliche Erzählungsmuster. Das Leben ist normal, der 
Zusammenhalt in der Familie spielt eine große Rolle und Probleme werden 
mit Hilfe von Verwandten und Bekannten gemanagt. Aber dann kommt 
der Krieg, der den Menschen den Boden unter den Füssen wegreißt.  
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Familienzusammenkunft im Jahr 1936, Familienbesitz. 

Die Flucht 
Mutter war 14 Jahre alt, als die Familie am 18. Februar 1945, knapp drei 
Monate vor Kriegsende, auf die Flucht gehen musste. Dieses Datum hat sich 
tief in ihr Gedächtnis eingebrannt. Obwohl es ein Wintertag war, lag kein 
Schnee, und die Temperaturen waren relativ mild. Ein Hauch von Frühling 
lag in der Luft. Die heranrückende Front war deutlich zu hören, und das 
Gerücht ging um, dass sich die Soldaten der Roten Armee an der deutschen 
Zivilbevölkerung für die Gräueltaten der deutschen Wehrmacht rächen 
würden. Nachbarn informierten meine Großeltern, dass sich in den näch-
sten Tagen ein Treck bilden würde für eine gemeinsame Flucht. Meine 
Mutter war krank und schwach auf den Beinen und das jüngste Kind der 
Familie erst 1,5 Jahre alt.  

Nur was auf zwei Leiterwagen Platz fand, konnte mitgenommen werden. 
Da meine Mutter schon als junges Mädchen viel las, hätte sie gern Bücher 
mitgenommen. Dafür war aber kein Platz. So hat sie leere Schulhefte ein-
gepackt, „was ja eigentlich Blödsinn war“, kommentierte sie.8 Aber selbst 
ein Schulheft war für sie ein wertvoller Besitz. Anders erging es den 
Rollschuhen, die sie nicht mit auf die Flucht nehmen durfte. Dass es später 

8 Meine Mutter in unserem Gespräch vom November 2015. 
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ums nackte Überleben gehen sollte und all das keine Rolle mehr spielen 
würde, war ihr damals nicht bewusst.  

Mein Großvater zog den großen Leiterwagen, Urgroßmutter den kleinen 
mit Unterstützung ihrer mittleren Enkelin. Meine Großmutter schob den 
Kinderwagen mit jeder Menge Gepäck und einem Kleinkind. Meine Mutter 
konnte sich ab und zu auf ein Fuhrwerk von mitreisenden Bauern setzen, da 
ihr die Kraft zum Laufen fehlte. Das Ziel der Familie war der Bahnhof von 
Görlitz, der ungefähr 15 km entfernt lag und von dort aus sollte es dann mit 
dem Zug weitergehen. Wegen der herannahenden Front konnten sie keinen 
direkten Weg nehmen und damit verlängerte sich ihr Fußweg. Meine 
Mutter weiß nicht mehr, ob sie einen oder zwei Zwischenstopps einlegen 
mussten. Aber an eine Nacht in einem Gasthof kann sie sich noch genau 
erinnern. Der gesamte Treck schlief im Speisesaal auf Strohsäcken. „Wir 
waren hundemüde und froh, uns hinlegen zu können“.9 Dann entdeckte 
jemand, dass die Gastwirtsfamilie über ihnen im 1. Stock tot im Bett lag. 
„Sie wusste wohl nicht mehr weiter und hatte sich das Leben genommen“.10 
Am nächsten Tag trennte sich der Treck, und die Familie meiner Mutter 
setzte ihren Fußmarsch nach Görlitz fort.  

In Görlitz wartete bereits der Zug für die weitere Flucht. Beim ersten 
Anhalt kamen sie einige Tage bei einem Bauern unter. Aber es dauerte nicht 
lange, bis die Front wieder zu hören war und die Fahrt weitergehen musste. 
Kurz vor der Weiterfahrt geriet der Zug jedoch unter Beschuss. Ein 
Familienvater, der noch schnell auf den Zug aufspringen wollte, wurde 
dabei tödlich von Panzerschüssen getroffen. Seine Familie saß schon im 
Wagen. „Es war schrecklich … Da waren seine Frau, Kinder und Eltern“.11 
Die Erfahrung, nahe dem Tod gewesen zu sein, ist nicht aus dem 
Gedächtnis meiner Mutter verschwunden, denn sie fragte sich noch heute, 
was gewesen wäre, „wenn es die Lokomotive getroffen hätte oder uns alle 
im Wagen dahinter“.12  

Der Zug fuhr bis zu einer Endstation und von dort sollte es mit einem 
anderen Zug weitergehen. Aber wieder waren die Geflüchteten umzingelt 
von der Front. Tiefflieger flogen Angriffe und Soldaten rannten in unter-
schiedliche Richtungen. „Das war die schlimmste Zeit, dauerndes Krachen 
und Schüsse und dabei die Angst, getroffen zu werden. Daran denke ich 
 
9 Meine Mutter in unserem Gespräch vom November 2015. 
10 Meine Mutter in unserem Gespräch vom November 2015. 
11 Meine Mutter in unserem Gespräch vom November 2015. 
12 Meine Mutter in unserem Gespräch vom November 2015. 
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auch heute immer wieder“.13 Es herrschte Chaos in diesem Ort. Die Familie 
suchte Schutz in einem Haus und wartete darauf, weiterflüchten zu können. 
Als es soweit war, – und ich entsinne mich, dass meine Mutter uns davon 
schon früher erzählt hatte – schwanden ihre Kräfte, sie konnte nicht mehr 
weiter und wollte zurückgelassen werden. Diese fürchterliche Erfahrung der 
Selbstaufgabe aufgrund totaler Erschöpfung und Hoffnungslosigkeit ist 
über all die Jahre nicht aus ihrem Gedächtnis verschwunden. Diese 
Schilderung hat mich schon damals tief erschüttert, und ich habe nie 
gewagt, das Thema weiter anzusprechen.  

Planlos fuhr der Zug, der aus 2 bis 3 Waggons und einem Gepäckwagen 
bestand, kreuz und quer, von Ort zu Ort und machte dort Halt, wo ein 
Abstellgleis noch intakt war. Er hielt auch in einer kleinen Stadt in der 
heutigen Tschechischen Republik auf einem total zerbombten Bahnhof, wo 
„die Gleise hochstanden“.14 Hier sah meine Mutter das Ausmaß brutaler 
Zerstörung eines Bahnhofs mit Gleisen, die in den Himmel führen. Der 
Name des Ortes hat sich in ihr Gedächtnis eingeprägt: Komotau im dama-
ligen Sudetenland.  

In den Erinnerungen meiner Mutter kommt Hunger während der Flucht 
nicht vor, sondern prägte eher die Zeit nach dem Krieg. Nahrung konnte 
immer irgendwie organisiert werden. Einmal, erzählte sie, kam ein Lazarett-
zug und sie trafen eine Krankenschwester, die meine Großmutter kannte. 
Sie gab ihnen etwas Konservensuppe. Meine Mutter kann sich nicht erklär-
en, woher das tägliche Essen kam. Entweder war es mehr oder weniger da 
oder die übermächtigen Erinnerungen an die Grausamkeiten des Krieges 
haben Erinnerungen an Hungergefühle überlagert. 

Die Irrfahrt dauerte ungefähr 10 Wochen und endete am 8. Mai 1945, 
dem Tag der Befreiung. Bei Kriegsende befand sich der Zug in Wehlen an 
der Elbe bei Bad Schandau. Auf dem Bahnhof waren viele russische 
Soldaten und die Angst vor Übergriffen bereitete sich unter den Mitreis-
enden aus. Die erste Reaktion meiner Mutter war, ihre goldenen Ohrringe 
mit Rubinsteinchen im Saum ihres Mantels zu verstecken. Das war ein 
Fehler, denn sie fand sie später nie wieder. Übergriffe fanden keine statt. 
Die Soldaten hatten wohl anderes zu tun.  

Nach Kriegsende wollte die Familie wieder zurück, erst nach Görlitz zu 
Verwandten und zur Arbeitsstelle des Großvaters und dann weiter in den 

13 Meine Mutter in unserem Gespräch vom November 2015. 
14 Meine Mutter in unserem Gespräch vom November 2015. 
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Heimatort. Das war der Plan. So sollte es aber nicht kommen. Die Fahrt 
endete in Neustadt in Sachsen, ca. 90 km vor Görlitz. Die entscheidende 
Brücke, ein vierfacher Viadukt, war von der Wehrmacht gesprengt worden 
und damit war der Schienenweg versperrt. Der Aufbau der Brücke sollte 
noch Jahre dauern.  

Während der Flucht wurde der Zug zu einem Zufluchtsort, aber auch zu 
einem Ort des Ausgeliefertseins. Er war immer wieder in Bewegung, als 
könnte er dem Krieg davonfahren und war doch mittendrin in den 
Grausamkeiten. Mit dem Zug verband sich auch die Hoffnung, irgendwo 
schließlich anzukommen und die Gräuel vergessen zu können. Es waren 10 
Wochen unvergleichlicher existentieller Erfahrungen, die für zahlreiche 
Menschen Traumatisierungen hinterließen.  

Neuanfang 
Da also kein Zug nach Görlitz fahren konnte, suchte sich mein Großvater 
eine Arbeit, die er schnell beim Brückenbau fand. Damit entschied sich die 
Familie zunächst, in Neustadt zu bleiben. Eine Unterkunft wurde ge-
braucht, da sie immer noch im Zug wohnte. Auch sollte der Zug wieder für 
andere Zweck benutzt werden.  

Die Beschaffung von Wohnraum für Flüchtlinge und Vertriebene war 
damals eine dringende Angelegenheit für die Stadtverwaltung. Das war 
nicht einfach, da nicht genügend Wohnraum vorhanden war. Die Stadt 
geriet noch zu Kriegsende unter Beschuss, so dass 80 Prozent der Häuser 
rund um den Marktplatz zerstört worden waren. Hinzu kam die massen-
hafte Aufnahme von Geflüchteten und Vertriebenen nach dem 2. Welt-
krieg. In die damalige sowjetische Besatzungszone (SBZ), die unmittelbar 
an die Herkunftsgebiete der Geflüchteten angrenzte, kamen vier Millionen 
Geflüchtete und Vertriebene, was ein Viertel der Bevölkerung ausmachte. 
Die SBZ hatte damals den größten Teil der deutschen Geflüchteten und 
Vertriebenen aufgenommen.15 

Um Wohnungen bereitzustellen, wurde zunächst die Belegung von 
vorhandenem Wohnraum überprüft, erinnerte sich mein Vater. Er machte 
damals mit 16 Jahren (1948) seine ersten Berufserfahrungen in der Stadt-
verwaltung. Als Angestellter im Sozialamt war er verantwortlich für die 
Unterbringung von Vertriebenen aus Siebenbürgen. Wer zu große Wohn-
ungen hatte, musste Zimmer abtreten. Älteren bedürftigen Menschen 
 
15 Kossert 2008, S. 196. 
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wurde nahegelegt, ins Altersheim umzuziehen. Vater erinnerte sich an 
lange Schlangen von Vertriebenen im Amt und dass kein Unterschied 
zwischen Einheimischen und Geflüchteten gemacht wurde. Ihm war wich-
tig zu betonen, dass alle gleichbehandelt wurden. Bei Kossert ist zu lesen, 
dass insbesondere in der SBZ die Integration der Flüchtlinge und Vertrie-
benen in die Dorfgemeinschaften, Städte und Gemeinden der Einhei-
mischen gefordert wurde.16 Aufgrund der These von der Kollektivschuld in 
der NS Zeit sollten alle die Last der Wiedergutmachung tragen und Flücht-
linge und Vertriebene aufnehmen und integrieren. Aus politischen 
Gründen wurde anstelle von „Flüchtlingen“ und „Vertriebenen“ im Osten 
Deutschlands der Begriff „Umsiedler“ gebraucht.  

Dass die Aufnahme nicht immer reibungslos zuging, hatte meine Mutter 
erfahren. Einer sechsköpfigen Familie, inklusive meiner Urgroßmutter, 
wurde ein Zimmer in einer Villa, die eine wohlhabende Familie bewohnte, 
zugewiesen. Bis heute kann sie sich an das ungute Gefühl erinnern, als 
Eindringling behandelt zu werden. Meine Mutter kann sich an keine 
freundlichen Worte erinnern, sondern nur an verachtende und argwöh-
nische Blicke im Sinne von „wer weiß, was die hier noch mitgehen lassen“. 
Sie illustrierte die Herzlosigkeit der Familie anhand folgender Begebenheit. 
Als die Besitzerfamilie im Garten zu Mittag aß – und das war zu Zeiten der 
Hungersnot – stand die zweijährige Schwester meiner Mutter in der Nähe 
und schaute dabei zu und auf ihre Teller. Mutter hatte erwartet, dass die 
Familie ihr etwas von dem Essen anbieten würde. Aber nichts geschah, ihre 
kleine Schwester wurde ignoriert als wäre sie Luft.  

Das waren die ersten Erfahrungen von Ablehnung, Ausgrenzung und 
auch sozialem Abstieg. In den Augen der Einheimischen sind Flüchtlinge 
Eindringlinge und dazu noch arm. Das sollte auch meine Großmutter er-
fahren, als sie von der Stadtverwaltung eine Adresse für eine freie Wohnung 
erhielt. Als sie die Wohnung besichtigen wollte, fragte die Hauswirtin, ob 
sie, ein Flüchtling, sich die Wohnung überhaupt leisten könne. Großvater 
hatte mittlerweile eine gutbezahlte Arbeit in Dresden und der Mietspreis 
wäre nicht das Problem gewesen. Großmutter war eine stolze Frau und das 
hatte sie tief gekränkt. Sie hat die Wohnung abgelehnt.  

Meine Familie hat die Flucht rein physisch überlebt, für die Bearbeitung 
der psychischen Narben gab es jedoch keine Zeit und es kamen noch neue 
Wunden hinzu. In einer solchen entwürdigenden Situation wiegt der 

16 Kossert 2008, S. 194. 
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Verlust der Heimat schwer. Die neue Umwelt war anders, und die Familie 
war auf sich allein gestellt ohne die Hilfe von Verwandten und Nachbarn. 
Sie wussten auch zunächst nichts von ihren Angehörigen. Gerade in 
Momenten erlebter Feindseligkeit spürte meine Mutter großes Heimweh.  

Doch meine Großmutter ließ sich nicht entmutigen und lief ständig zum 
Amt und bekam schließlich eine neue Unterkunft für ihre Familie. Sie 
musste dafür viel Ausdauer, Selbstüberwindung und Willenskraft zeigen. 
Sie nahm die Geschicke ihrer Familie in die eigene Hand und übernahm 
nun Aufgaben, die früher von ihr als Frau nicht abverlangt wurden.  

Die erste Wohnung, die die Familie endlich beziehen durfte, war eine 
Zweieinhalbzimmerwohnung, die – bis zum Wechsel ins Pflegeheim – von 
zwei älteren Damen bewohnt war. Die Toilette war auf halber Treppe und 
die Wohnung voller Ungeziefer. Meine Mutter erinnert sich noch gut 
daran, dass sie nachts kein Auge zumachte, um den Attacken der Wanzen 
zu entgegen. Noch heute, sieht sie vor sich, wie die Wanzen hinter den 
Bildern, die die älteren Damen zurückgelassen hatten, hervorkrochen und 
sich auf die Opfer herabfallen ließen. Wieder musste meine Großmutter bei 
den Behörden kämpfen, bis sie die Zusage für den Besuch eines Kammer-
jägers erhielt.  

Das Bett meiner Mutter im Wohnzimmer der Familie bestand lediglich 
aus Brettern, die auf zwei Stühlen lagen. Geflüchteten und Vertriebenen 
wurde zwar eine Soforthilfe in der SBZ gezahlt, doch war diese nicht viel 
wert, weil kaum Waren vorhanden waren.  

Neben der Suche nach einer Unterkunft war der quälende Hunger das 
größte Problem. Die Einheimischen konnten sich noch gegenseitig helfen, 
hatten oft kleine Gärten und konnten sich damit über die schlimmste Not 
retten. Auf der Suche nach Essbarem musste meine Großmutter einfalls-
reich sein. So hatte sie erfahren, dass ein Onkel bei polnischen Bauern 
arbeitete. Sie fuhr zu ihm und konnte ein ganzes Brot für teures Geld 
kaufen. Meine Mutter kann sich noch genau an die Situation erinnern, als 
meine Großmutter ihren Einkauf auspackte und der ganze Raum vom Duft 
des frischen Brotes erfüllt war. Das war ein Moment des Glücks.  

In diesen Zeiten der Hungersnot waren sie besonders abhängig vom 
Wohlwollen und Mitleid fremder Menschen. Großmutter sah sich gez-
wungen, ihre Kinder loszuschicken, um bei Bauern und Nachbarn nach 
Obst, Gemüse oder Kräutern aus dem Garten zu fragen. Um nicht als 
Bettler zu erscheinen, boten sie Bezahlung an. Die Hungersnot führte 
jedoch dazu, dass meine Mutter 1947 mit Hungertyphus ins Krankenhaus 
eingeliefert wurde. Die Familie war in großer Sorge und meine Urgroß-
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mutter lief durch mehrere Dörfer auf der Suche nach Eiern für ihre Enkelin. 
Obwohl sie Eier im Krankenhaus abliefern konnte, hat wohl meine Mutter 
sie nie zu essen bekommen. 

Es gab aber auch Erinnerungen an Taten der Nächstenliebe. Meine 
inzwischen 17-jährige Mutter wollte so gern etwas Neues anziehen und die 
abgetragene Kleidung ersetzen. Sie fragte immer wieder in einem Stoffladen 
nach Kleiderstoff, den es aber nicht gab. Die Besitzerin hatte wohl Mitleid 
mit ihr und gab meiner Mutter ihr altes Tanzschulenkleid. Daraus nähte 
sich meine Mutter ihr Wunschkleid. Noch heute ist sie sehr dankbar dafür 
und kann das Kleid bis in das kleinste Detail beschreiben. In dem neuen 
Kleid verschwand ihr Makel eines Flüchtlings; sie war in erster Linie eine 
„normale“ junge Frau ohne stigmatisierende Vergangenheit. 

Für die Familie meiner Mutter gab es kein Zurück mehr und mit dem 
Potsdamer Abkommen von 1945, das u.a. die Oder-Neiße-Grenze festlegte, 
wusste sie, dass ihr Heimatort nun zu Polen gehörte. Das Kapitel einer 
möglichen Rückkehr war damit abgeschlossen. Großvater hatte Arbeit und 
Großmutter hat alles unternommen, um sich mit der neuen Umgebung 
anzufreunden. Über die alte Heimat wurde nie wieder gesprochen. Auch 
Urgroßmutter soll das Thema nicht mehr berührt haben. „Sie hat es wohl 
verdrängt“17, befürchtete meine Mutter, denn für die ältere Generation war 
es ein besonders schwerer Verlust. Das Wichtigste war jedoch, dass alle 
Familienmitglieder am Leben waren und dass sie schrittweise ein neues 
Leben aufbauen konnten. Was sie an materiellen Dingen zurücklassen 
mussten, war dagegen von geringerem Wert, auch wenn sie sich in den 
ersten Jahren wie Bettler fühlten. Der Blick wurde nach vorn gerichtet. Die 
Vergangenheit konnte nicht mehr zurückgeholt werden. Hinzu kam die 
politische Haltung der DDR-Regierung, die der Trauer um verlorene 
Heimat misstraute und sie als Revanchismus und Kriegshetze bezeichnete. 
Da blieb wenig Raum für Bewältigungsarbeit.  

Anders war es für die Familienmitglieder des Lieblingscousins meiner 
Mutter. Sie flohen früher als die Familie meiner Mutter mit Hab und Gut 
im Pferdewagen über die Neiße und siedelten am anderen Ufer in Zodel, 
um nach Kriegsende schnell wieder nach Hause zu können. Als der Krieg 
beendet war, kehrten sie im Mai 1945 in ihr Haus zurück. Sie konnten 
jedoch nicht ahnen, dass sie Ihr Zuhause erneut verlieren würden. Kaum 
angekommen, wurden sie zu Vertriebenen, denn alle Deutschen mussten 

17 Meine Mutter in unserem Gespräch vom November 2015. 
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das Gebiet verlassen, das nun zu Polen gehörte. Diesmal durften sie nur 
Handgepäck mitnehmen und die älteste Tochter der Familie wurde zu 
Zwangsarbeit verpflichtet und dabehalten. Die Familie hielt sich dann 
wieder in Zodel an der Grenze auf, um auf die Tochter zu warten. Sie sollte 
jedoch nie kommen. Sie ertrank auf einem Fluchtversuch über die Neiße. 
Die Eltern haben sie aus dem Fluss nur noch tot bergen können. Die 
Tochter wurde in Zodel beerdigt, wo sich die Familie dann auch nieder-
gelassen hat.  

Von diesem tragischen Geschick hat die Familie meiner Mutter erst 
später erfahren. Sie wusste auch nicht, dass ihre Verwandten nach Kriegs-
ende wieder in ihren Heimatort zurückfuhren. Hätten die Familien wie 
heutige Geflüchtete in ständigem Kontakt zueinander gestanden, wären 
womöglich Familienentscheidungen beeinflusst worden. Vielleicht wären 
die Familien gemeinsam wieder zurückgekehrt. Dazu kam, dass niemand 
damals glaubte, dass die Ostgrenze so verlaufen würde, wie sie im Pots-
damer Abkommen festgelegt worden war und auch die SED-Führung 
rechnete mit gewissen Korrekturen, d.h., dass zumindest Territorien mit 
rein deutscher Bevölkerung wie in Schlesien wieder zu Deutschland fallen 
würden.18 Da kein Kontakt unter den Verwandten bestand, wusste man 
auch nicht, wer noch am Leben war. Die Familie meiner Mutter war damit 
auf sich allein gestellt und verblieb im Ankunftsort. Das hat ihr womöglich 
weiteres Leid erspart.  

Da meine Mutter wie viele ihres Jahrgangs aufgrund der Flucht, ihre 
Schule nicht beenden konnte, wollte sie gern die letzte Klassenstufe nach-
holen und die Mittelschule besuchen. Dazu hätte sie in ein Nachbarort 
fahren müssen, was nicht ging. Auf meine Frage, warum nicht, erklärte 
Mutter es mit „Versorgungsproblemen“. Sie wäre länger von zu Hause weg 
gewesen und die Familie hätte ihr nicht genügend Nahrungsmittel mit-
geben können. Vermutlich war meine Großmutter auch beunruhigt über 
die Gesundheit meiner Mutter in den Hungerjahren. Da war es sicherer, sie 
zu Hause zu haben. Vielleicht war es auch der Drang, in der Fremde alle 
nahe beieinander zu wissen und schon mein Großvater musste weiter bis 
nach Dresden zur Arbeit. Aus heutiger Sicht wäre es keine lange Fahrt 
gewesen, aber in einer fremden Umgebung wird auch ein kurzer Fahrweg 
zu einem langen.  

 
18 Kossert 2008, S. 218 ff. 
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Die einzige Schule, die sie besuchen konnte, war eine Haushaltungs-
schule im Ort. Das war eine traditionelle Schule für mittellose Mädchen, um 
ihnen eine Chance im Leben zu geben, z.B. als Haushaltshilfe in wohl-
habenden Familien. Mutter fühlte sich fremd in dieser Schule, denn alle 
kannten sich und sie war die Neue, das arme „Flüchtlingsmädel“. Um 
Kochen zu lernen, brauchte man Nahrungsmittel, die die Schule nicht 
anbieten konnte. Die Schülerinnen wurden deshalb aufgefordert, selbst 
Lebensmittel mit in die Schule zu bringen. Da waren nun Beziehungen zu 
Bauern gefragt. Da meine Mutter niemanden kannte, konnte sie nicht viel 
dazu beitragen, was ihre Außenseiterrolle weiter verstärkte.  

Mutter begann, Arbeit zu suchen und arbeitete stundenweise in einer 
Art Spielzeugfabrik, die ein Nachbar eröffnet hatte. Sie kann sich noch 
genau an den Stundenlohn erinnern. Es waren 19 Pfennig, aus heutiger 
Sicht ein lächerlicher Betrag. Sie aber war stolz über ihr erstes selbst-
verdientes Geld. 

Später, als die Deutsche Post Arbeitskräfte suchte, erlernte sie den Beruf 
einer Telefonistin und arbeitete einige Jahre in diesem Beruf auch nach der 
Geburt des ersten Kindes, da mein Vater studierte und sie allein für den 
Unterhalt der Familie sorgte. An diese Zeit erinnert sie sich gern zurück, 
besonders an die Kolleginnen, mit denen sie viel Spaß hatte und weil sie 
vielleicht auch spürte, dass sie angekommen und kein Flüchtling mehr war.  

Als Frau und Geflüchtete war meine Mutter doppelt benachteiligt. Sie 
sprach zwar die gleiche Sprache wie die Einheimischen, hatte aber einen 
etwas anderen Dialekt und war damit leicht zu identifizieren. In einer 
Kleinstadt, in der man sich in der Regel von der Schule her kannte, war man 
die „Neue“ und das waren damals die sogenannten Umsiedler, die mit 
nichts kamen und auch nichts hatten. In ihrem Heimatort wäre meine 
Mutter Lehrerin geworden, in dem neuen Ort, waren ihre Entwicklung-
schancen äußerst begrenzt. Als Mädchen aus der „untersten Schicht“ blieb 
ihr lediglich die Haushaltungsschule und an ein Studium war nicht zu 
denken. Als sie dann auch ihre eigene Familie gründete, blieb ihr Spielraum 
als Mutter weiter eingeschränkt.  

Aus der heutigen Sicht bedauerte mein Vater, dass er sie damals nicht 
zum Studium „mitnahm“. Sie hätten gemeinsam studieren können, sagte er 
im Rückblick. Mein Vater kam zwar auch aus einfachen Verhältnissen, aber 
als Einheimischer hatte er ein Netz von sozialen Kontakten, die es ihm 
ermöglichten, über den häuslichen Tellerrand zu blicken und eine neue 
Welt zu erobern. Ein Freund ermutigte ihn, mit Hilfe der Arbeiter- und 
Bauernfakultät – eine besondere Förderung von Arbeiter- und Bauern-
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kindern – das Abitur zu machen und ein Universitätsstudium aufzuneh-
men. In der Familie meiner Mutter ging es in den ersten Jahren ums reine 
Überleben und um die schrittweise Anpassung an die neue Umgebung. Da 
blieben Wünsche auf der Strecke. 

Die verlorene Heimat in der DDR 
Meine Großeltern sahen ihren Heimatort nie wieder. Nur meine Mutter 
machte in den siebziger Jahren, etwa 30 Jahre nach ihrer Flucht, einen 
Tagesausflug in ihre alte Heimat. Ich war mit dabei und wir fuhren mit dem 
Bus von Görlitz über die Grenze in ihren Heimatort. Ich kann mich noch 
gut erinnern, wie sie schweigend durch den Ort gegangen ist und ihre 
Straße kaum wiedererkannte. Ihr Haus stand nicht mehr und die Straße war 
„irgendwie zu kurz“.19 Die Bomben hatten viele Lücken hinterlassen, die 
nicht wieder geschlossen worden waren, da vermutlich kein Bedarf an 
Wohnraum vorhanden war. Der Bürgersteig war grasüberwachsen, ein 
Zeichen dafür, dass er kaum benutzt wurde oder metaphorisch gesehen, 
dass Gras über die deutsche Geschichte gewachsen war. Die Straßennamen 
waren polnisch und nichts erinnerte mehr an die deutsche Vergangenheit. 
Der Ort hieß jetzt Piensk. Alles schien ihr fremd. Das war nicht mehr der 
Ort ihrer Kindheit. Nur vor einem stattlichen und gut erhaltenen Gebäude 
stand sie lange: ihrer alten Schule.  

In unserem Gespräch habe ich meine Mutter nach ihren Erinnerungen 
an diese Reise gefragt. Sie hatte viel schon vergessen, denn der Ausflug war 
in der Erinnerung nicht mehr so wichtig für sie. Die Reise hatte ihr 
bestätigt, was sie ohnehin schon wusste. Es ist nicht mehr ihre Heimat, auch 
nicht mehr ihre verlorene Heimat. Es ist Piensk. 

Anders war es bei ihrem Cousin, der den Kontakt zur alten Heimat nie 
aufgegeben hat. Zu DDR-Zeiten fuhr er oft über die Grenze und freundete sich 
mit den neuen Bewohnern im damaligen Haus seiner Eltern an. Als Architekt 
gab er ihnen Ratschläge zur Renovierung und auch finanzielle Unterstützung, 
damit es in seiner Ursprünglichkeit bewahrt werden konnte. Er war aktiv in 
Verbänden zur Unterstützung der deutsch-polnischen Freundschaft. Das war 
für ihn eine Strategie zur Bewältigung und auch zur Bewahrung von Erin-
nerungen an das Elternhaus. Hierbei half womöglich auch die DDR-These von 
der damaligen Kollektivschuld. Die Deutschen hatten den Krieg angezettelt und 
mussten die Folgen tragen und dafür Verantwortung übernehmen. Das 
 
19 Meine Mutter in unserem Gespräch vom November 2015. 
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bedeutet in der Konsequenz, dass ihnen kein Unrecht widerfahren ist, wenn 
ihnen Hab und Gut weggenommen wurde.20  

Anfang der fünfziger Jahre wurde in der DDR das Kapitel von Flucht 
und Vertreibung abgeschlossen. Es wurde offiziell erklärt, dass Geflüchtete 
und Vertriebene erfolgreich integriert worden seien und dass kein 
Unterschied mehr zwischen ihnen und den Einheimischen gemacht werde. 
Das Thema war insbesondere im kalten Krieg so ideologisch überfrachtet, 
so dass es zum Tabu wurde.21  

Was in der Politik nicht thematisiert wurde, war jedoch Gegenstand in 
Literatur und Film.22 Hier war ein gewisser Spielraum vorhanden. Wir, 
meine Eltern und ich, können uns noch gut an die populäre Fernsehserie 
„Wege übers Land“ von 1968 erinnern (ich habe sie vermutlich erst später 
in der Wiederholung gesehen). Sie war ein „Straßenfeger“, wie es meine 
Mutter ausdrückte.23 Sie handelt vom Schicksal einer Kleinbäuerin aus 
Mecklenburg im 2. Weltkrieg, die dem Ruf nach Besiedelung der eroberten 
Gebiete im Osten folgt und einen enteigneten polnischen Gutshof bewirt-
schaftet. Sie wird Zeugin der brutalen Vertreibung der Einheimischen aus 
dem Dorf durch die Deutschen und wird selbst zum Flüchtling, als die 
Erfolge der Wehrmacht ausbleiben. Die Bilder von der Flucht zeigen end-
lose Straßen mit Flüchtlingstrecks, winterliche Kälte, Einschüsse und 
Verwüstungen. Damit steht ihr Schicksal nicht als Einzelschicksal, sondern 
symbolisiert das Schicksal vieler Geflüchteter. Es ist eine Geschichte von 
einer starken Frau und von Schuld, denn die Deutschen haben den Krieg 
verursacht und die Polen von ihren Höfen vertrieben. Deutsche haben 
davon profitiert und die Höfe übernommen wie die Protagonistin. Sie ist 
nicht nur Opfer, sondern auch Mittäterin. Es ist eine komplexe Geschichte 
von Ungleichheit und Ungerechtigkeit im Deutschen Reich, von Entnazi-
fizierung und Neuanfang und schließlich Integration in die neue Gesell-
schaft der DDR.  

Der Neuanfang ist auch im Film nicht konfliktfrei. Da wird die Reaktion 
der Einheimischen angesprochen, die sich kritisch darüber äußern, dass die 
Geflüchteten und Vertriebene mit nichts kommen, als wenn ihnen ein 

20 Erst nach der Wiedervereinigung wurde das Unrecht anerkannt und ein Lastenausgleich 
gezahlt. 
21 Kossert 2008. 
22 Bill Niven, „On a supposed taboo. Flight and refugees from the East in GDR film and tele-
vision 1“, German Life and Letters 65:2 (2012). 
23 Die Serie hatte eine Einschaltquote von 77,7 % laut Wikipedia, Wege übers Land, o. J., 
https://de.wikipedia.org/wiki/Wege_übers_Land#Handlung [Stand 2019-08-02]. 
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Umzugswagen zur Verfügung gestanden hätte. Im Film geht es um das 
Teilen von knappen Ressourcen mit Fremden und mittellosen Einhei-
mischen. Es geht auch um Herkunft und Bewältigung der Vergangenheit. 
„Man hat ja keine Zeit rumzugrübeln“, stellt die Hauptfigur fest. Ver-
drängung findet statt, denn die Alltagssorgen sind übermächtig. Als ein 
junger Mann um die Hand der mittlerweile erwachsenen (adoptierten) 
Tochter der Hauptfigur anhält, meint die Protagonistin, dass es nun Zeit sei 
von ihrer Herkunft zu berichten. Der junge Mann wehrt ab und antwortet 
schnell mit den Worten: „Ich finde es nicht so wichtig, wo jemand 
herkommt. Mala kommt aus Polen. Ich weiß. Ich aus Gera. Na, schön. Ist 
nicht so wichtig. Wohin, das ist wichtig. Und wir nehmen uns beide einfach 
an die Hand“.24 

Dieses Zitat spiegelt die Zukunftsorientiertheit und den Optimismus der 
damaligen Zeit in der DDR wider. Der (richtige) Blick nach vorn ist alles, 
was zählt. Nachtrauern der alten Heimat gefährdet den Frieden und damit 
auch den inneren Frieden. Es ist besser zu vergessen, und sich an die neue 
Umgebung und neue Situation anzupassen. Das ist eine Form von Bewäl-
tigungsstrategie, die in den damaligen Zeitgeist passte, aber von nicht allen 
akzeptiert wurde. Das führte dann auch dazu, dass viele Vertriebene weiter 
in den Westen Deutschlands flohen. Das bedeutet auch, dass Menschen mit 
traumatischen Erfahrungen damals allein gelassen wurden.  

Meine Mutter sagte zum Abschluss unseres Gesprächs – unter dem Ein-
druck der „Refugee Welcome“ Bewegungen – dass die Menschen heute 
klüger seien und dass der Umgang mit Geflüchteten mehr auf gegenseitige 
Akzeptanz und Empathie beruhen würde. Heute, 2019, bin ich mir nicht 
mehr so sicher, denn es gibt schockierende Parallelen in den Reaktionen der 
Aufnahmegesellschaft von damals und heute. Und das betrifft sowohl 
Deutschland als auch Schweden. Das bezeugen die Interviews, die wir mit 
Geflüchteten geführt haben. Ihnen gemeinsam ist die Erfahrung im neuen 
Land, insbesondere in der ersten Zeit, von „anxiety, instability, or outsider-
position“, wie es bei Christine zu lesen ist.25 Ihr Selbstwertgefühl ist am 
Boden und sie fühlen sich fremd und abgewertet in der neuen Umgebung.  

In der Politik der heutigen Aufnahmegesellschaften werden – wie damals 
– Flüchtlinge vorrangig als „Problem“ betrachtet und mit „Krise“ verk-
 
24 Fernsehserie, Wege übers Land. Teil 4. Regie: Helmut Sakowski. Drehbuch: Martin Ecker-
mann/Helmut Sakowski. DDR. DFF. 6 Teile (1968). Fassung: Youtube: https://www.youtube. 
com/results?search_query=wege+übers+land [Stand 2019-08-03] 
25 Farhan 2019, S. 6. 



WIR FLÜCHTLINGSKINDER 

121 

nüpft.26 Es gilt die „Flüchtlingskrise“ zu lösen, da sie die Sicherheit und 
Stabilität des Landes gefährden würde. Dabei sind schnelle Lösungen 
gefragt, wie z.B. das Schließen der Grenzen, um neue Geflüchtete abzu-
wehren. Zeit für Reflektionen bleibt kaum, wenn ein „Problem“ aus der 
Welt geschafft werden soll. Aber was ist eigentlich das Problem?  

Wir sind Teil einer unendlichen Geschichte. 
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Medeas förvandlingar. 
Mellan tradition och experiment

SARA GRANATH 

Jag var på teaterkonferens i Jaipur 2003 och visste av erfarenhet och genom 
hörsägen att synen på tid och punktlighet är annorlunda i Indien än i 
Sverige, tidpassningens hemort på jorden. En kväll skulle vi se en uppsätt-
ning av Medea, i ett för övrigt mycket späckat program, där vi knappt hade 
tid att äta mellan passen. (Medan många indier led brist på mat, led vi av 
brist på tid att äta.) Föreställningen skulle börja 19.30 och jag såg att jag 
hade några minuter att få något i mig. Men när jag kom till teatern på utsatt 
tid hade föreställningen redan börjat. Då insåg jag att indisk tid inte handlar 
om att ”inte kunna passa tiden” utan om något fundamentalt annorlunda: 
föreställningen började därför att alla tycktes ha kommit.  

På teatern finns det väldigt många möjligheter till möten/krockar mellan 
olika kulturer, samhälleliga och estetiska. Det ska jag visa genom olika 
versioner/uppsättningar av Medea och hur de förhåller sig till det original 
som först uppfördes i en mycket specifik kontext; hur en ny tid, ett nytt 
sammanhang inspirerar till konstnärliga val.  

Euripides tragedi spelades första gången, som del av en tävling, på Dio-
nysosteatern i Aten år 431 f.Kr, och handlar om en fruktansvärd, dödlig 
kulturkrock. Vid intrigens början är konflikten mellan hjälten Jason och 
hans hustru redan i full gång. Hon skriker (utom synhåll) ut sin fruktans-
värda vrede och smärta över hans svek: han har tagit sig en inhemsk, 
passande hustru, konungens dotter, och påstår att han gör det för familjens, 
barnens bästa. Medeas insats i hans hjältedåd, att hämta det gyllene skinnet, 
bagatelliserar han. Hon har lämnat allt, familj och land, för hans skull, och 
är nu på väg att förlora hemortsrätten även i sitt nya land. Katastrofen full-
bordas när hon dödar deras gemensamma barn.  

Denna historia gestaltades utomhus, nedanför Akropolis, inför en publik 
på uppåt 30 000 i stadsstaten Aten, där religion, rättsskipning och politik 
var oupplösligt förenade och där deltagandet i teaterföreställningen var en 
självklar del i att vara atenare, det vill säga fri man. På scenen var alla män: 
de tre skådespelarna och de tolv (tidigare femton) i den dansande kören. 
Just den stora körens sceniska dominans är något som brukar försvinna i 
moderna uppsättningar, där talet ses som huvudsaken och dansen och 
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musiken som bisaker. Historiskt var det tvärtom. Intrigens mord visades 
inte, utan återberättades av budbärare. Dessa berättelser gick tillbaka på en 
populär tradition, där rapsoder kunde excellera i framställningskonst.  

Om det fanns kvinnor i publiken är omtvistat, liksom hur det såg ut på 
spelplatsen. Utifrån de ganska få lämningar som finns, har forskare haft fan-
tasifulla hypoteser om hur föreställningarna gick till, ofta färgade av deras 
egen verklighet och teaterpraktik.  

En spridd uppfattning, åtminstone i läroböcker, är att skådespelarna gick 
i höga skor för att synas bättre, vilket själva Dionysosteaterns konstruktion 
– en gryta där publiken ser NER på skådespelarna, gör meningslös. Det 
finns andra liknande exempel, som påståendet att maskerna användes för 
att förstärka ljud, vilket praktiska tester gör högst osannolikt.  

För att undvika spekulationer ska jag nu hålla mig till uppsättningar som 
jag själv närvarat vid, och oftast också skrivit om (recenserat) i tät anslut-
ning till dem.  

Det faktum att Medea samtidigt är en utstött flykting, sviken av sin man, 
och en trollkunnig kvinna med tillgång till gifter och övernaturliga krafter 
ger tragedin till synes oändliga tolkningsmöjligheter. I Female Acts in Greek 
Tragedy ser Helen Foley i kapitlet ”Tragic Wives: Medea’s Divided Self” 
Medea som en möjlig kritik av en manlig hederskodex, gjord mer smältbar 
för den manliga publiken genom att representeras av en kvinna – om ock 
spelad av en man.1  

Medeas hederskod var också en viktig ingrediens i Lennart Hjulströms 
uppsättning på Dramatens stora scen år 1996. Stina Ekblads Medea påminde 
mig då om en ung förortskille i sitt ”respekt!” Ekblad är själv invandrare från 
Finland, men såg i rollen väldigt mycket ut som drömbilden av en blond 
etnisk svensk. Kören gestaltades som så ofta i nutida uppsättningar av en 
enda person, Basia Frydman, en mörkhårig judinna, som barn invandrad från 
Polen. Här spelade uppsättningen med det välbekanta och det främmande, 
liksom Euripides, men på ett annat sätt. Hjulström lekte med stereotyper, 
men påminde inte om att alla roller var skrivna för män. Birgitta Valbergs 
amma tycktes ha svårt att tala direkt till publiken, ett spelsätt så främmande 
för Dramatens psykologiska tradition, där den fjärde väggen oftast har rests 
mot åskådarna. Och där ljussättningen i Aten ursprungligen berodde på 
solens vandring över himlen under dagen, kunde Hjulström med hjälp av 

 
1 Helene P. Foley, ”Tragic Wives. Medea’s Divided Self”, Female Acts in Greek Tragedy 
(Princeton: Princeton University Press, 2001), s. 243–271. 
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modern teknik stegvis öppna scenen för publiken. (På samma sätt väntade 
Hitchcock ofta i sina filmer med att visa hela rummet tills han kunde använda 
det för dramatisk effekt.) Det obegripliga och obönhörliga i passionen ge-
staltades i Ekblads slutdans med Örjan Rambergs Jason.  

Den indiska Medea gavs i en helt annan kontext, där kvinnors rättigheter 
är långt ifrån självklara, där kvinnor vars familj inte betalar tillräckligt i 
hemgift riskerar att brännas av makens familj. Att det stundtals förekom-
mer än idag har jag hört berättas av indiska feminister. Denna Medea var 
inte en hotfull och skrämmande trollkvinna, utan snarare en kuvad Nora, 
som först efterhand gjorde uppror mot patriarkalt förtryck. Rent estetiskt 
befann sig föreställningen närmare ursprunget än alla andra Medeor jag 
sett, eftersom den indiska teatertraditionen så självklart bygger på dans och 
musik, precis som den antika atenska.  

I Fort Mason, San Francisco, Kalifornien såg jag 1996 en teatergrupp, 
känd för sin uppsättning The Joy of Gay Sex, ge Medea – the musical, vilket 
ju snarast låter som ett skämt, men även här blev mötet mellan kulturer 
tankeväckande och känslosamt, på ett oväntat sätt.  

Medea – the musical är en metapjäs som handlar om en uppsättning av 
tragedin och de personliga relationerna mellan de inblandade skådespel-
arna. Här försökte alla få upprättelse för den diskriminering de utsatts för i 
teaterbranschen genom att bli osynliggjorda eller förlöjligade. Regissören 
och aktörerna fann det viktigt att i varje läge demonstrera sin sexualitet, 
snarare än att spela rollen. Detta ledde till att ”Jason” var mer intresserad av 
de muskulösa gossarna i kören än av ”Medea”, vilket fick henne att framstå 
som en idiot då hon tvingades sjunga en trånande kärlekssång till honom.  

Men här fanns också något allvarligare och mer drabbande. Mitt i all 
”identitetspolitik” hände det sig att den i fiktionen homosexuelle jason-
skådespelaren förälskade sig i den fiktivt heterosexuella medeaskådespeler-
skan. Det blev en spirande attraktion med förhinder där det främst blev 
”Jason” som måste ta ett stort steg när han lämnade sin sociala grupp för en 
kvinnas skull. Hos Euripides är det Medea som dödar för att hjälpa Jason 
och därmed gör sig helt omöjlig i sin ursprungliga familj. Här skapades 
alltså ett slags parallell mellan dramats konflikt och ett personligt drama 
mellan skådespelarna, som belyste tragedin. Parallellen fungerade åt båda 
hållen, samtidigt som den problematiserade förhållandet mellan rollen och 
skådespelaren på flera nivåer. 

Ett annat sätt att använda sig av Euripides för nya syften bidrog Suzanne 
Osten och Per Lysander med på 1970-talet. Det var i en tid när teatern ville 
vara politisk och ofta stod i centrum för samhällsdebatten. Barnteatern 
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lämnade då både det idylliserande och det moraliserande och gav sig in i 
barnens världar på allvar. Medeas barn, byggd på Euripides, väckte mycket 
uppmärksamhet och kontrovers, då den först spelades på Unga Klara i 
Stockholm (1975) och sedan på andra svenska scener. Euripides text an-
vändes direkt i föräldrarnas gräl, som barnen hörde. Poängen var att talet 
var främmande och obegripligt för barnen, som blev lämnade utanför och 
därmed skapade egna fruktansvärda fantasier och drömmar.  

Jag såg en uppsättning på Malmö stadsteater i samma veva. Många för-
äldrar och andra vuxna var upprörda, mest över en scen där Lilljason och 
Lillmedea provade olika sätt att ta livet av sig, plågade av föräldrarnas skils-
mässokonflikt. Här hade dock amman ersatts av en modern barnflicka, som 
utgjorde ett skydd för barnen. Hon var den som avbröt barnens inte helt 
livsfarliga suicidförsök.  

Barnen dör alltså inte i den här versionen, men här finns andra potenti-
ellt skrämmande scener, som skildringen av Medeas indirekta giftmord på 
rivalen, utfört av de ovetande barnen. Det som på teatern i Aten gestaltades 
via en budbärare, visades här som barnens mardröm.  

Premiären på Unga Klara präglades av Suzanne Ostens lekfullt kollektiva 
spelstil med mycket publikkontakt. Sedan dess har pjäsen spelats i många 
sammanhang, på olika sätt. Intressant är att Lennart Hjulström regisserade 
den för Dramatens minsta scen Tornrummet 1994, ett par år innan han gav 
sig i kast med Euripides original på den största scenen. I Tornrummet var 
miljön snarast borgerligt intim, och avståndet till föräldrarna blev då inte så 
väldigt stort. Den verkliga Östermalmsmiljön syntes genom fönstret i scen-
rummet och spelstilen var Dramatens traditionella, den psykologiska 
realismen. Tidsandan och rummet krävde ett nytt spelsätt, skilt från Unga 
Klaras.  

Medeas barn fick också ovanligt stort känslomässigt utrymme i Hjul-
ströms uppsättning av Medea, vilket jag satte i samband med hans erfaren-
het som barnteaterregissör.  

Mina senaste exempel visar hur Euripides tragedi används som utgångs-
punkt för nyskrivna dramer. Men det går att komma långt i nya versioner 
utan att ändra särskilt mycket på själva texten. Ett intressant experiment 
utförde Birgitta Englin på Stockholms stadsteater 2002. Nils Gredeby 
översatte och Englin och ensemblen gjorde en bearbetning som innebar 
strykningar och att handlingen placerades i ett samtida Sverige. Kören ut-
gjordes av två kvinnliga poliser som småpratade om dokusåpan Robinson, 
som då gick i public service-TV.  
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Den radikala förändringen var dock att Jason fick Medeas repliker och 
vice versa. Peter Perski var här en detroniserad fotbollshjälte som fruktade 
förlusten av sönerna när hustrun planerade äktenskap med en inhemsk 
svensk med modernare idéer om förhållandet mellan könen. Vid den här 
tiden var morden på irakiska Pela Atroshi (1999) och kurdiska Fadime 
Sahindal (2002) brännande aktuella, då de dödats av nära släktingar på 
grund av sin ”svenska livsstil”.  

Redan Euripides gav Medea mest utrymme, inte minst känslomässigt, 
medan ”hjälten” Jason gör en rätt slät figur. Ändå är hon ju ett slags heders-
mördare, något som knappast kan ursäktas av Jasons svek. När nu huvud-
personen blir en manlig hedersmördare i dagens Sverige var den känslo-
mässiga insikten och chocken stark för mig. Som publik tvingades vi leva 
oss in i mannens känslor, samtidigt som vi tog avstånd från hans handling, 
att döda barnen. Därmed hamnade vi verkligen i en dagsaktuell konflikt, 
som inte gestaltats på scenen från det hållet tidigare. Som jag skrev: ”Det 
blir så uppenbart att förnuftsargument och svenskt lagomtänkande över 
huvud taget inte är relevanta för denne Jason.”2 

Distansen och den samtidiga närheten till ett förkristet Aten är ofta en 
viktig aspekt av olika medeatolkningar. Bara några år efter Englins uppsätt-
ning, 2006, gavs Sara Cronbergs version på samma relativt intima scen på 
den statsunderstödda Stockholms stadsteater. Där var relationen till sam-
tiden svagare eller mer indirekt.  

Charles Korolys rena scenrum refererade snarast till antiken, även om ef-
fekten är totalt annorlunda i en liten inomhusscen än på en gigantisk utom-
husarena, där man spelar i dagsljus, ja i strålande solsken. Här fanns också 
en kör på fyra personer som virvlade fram i dans, klädda i färgglada 
Asieninspirerade kläder. Men det rituella bröts kraftigt mot en modern 
vardaglighet i själva skådespeleriet, där jag såg Helena Bergströms Medea 
som ”en vanlig tjej, en som snörvlar och gråter och är arg på sin man.”3  

Jag uppfattade det som att uppsättningen hamnade mellan stolarna, att 
den inte skapade ett begripligt universum. Mest samtida kändes den para-
doxalt nog när den lämnade det vardagliga och använde antika uttrycks-
medel, som i Peter Gardiners budbärarberättelse om mordet på Jasons 
tilltänkta. Det verkar som om just balansen mellan något slags igenkännbart 

2 Sara Granath, ”Lysande Jason i Medeas roll”, Svenska Dagbladet (SvD) 7/12 2002. 
3 Sara Granath, ”Vardaglig Medea förlorar sin laddning”, Svenska Dagbladet (SvD) 15/1 2006. 
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relationsdrama och det snarast övermänskliga hos Medea varit särskilt svår 
att bibehålla i flera svenska uppsättningar.  

När den lilla fria teatergruppen Ensembleteatern i Malmö tog sig an tra-
gedin (1996), kunde jag inte hitta någon tydlig koppling till svensk samtid, 
även om det var ett tidens tecken att rollbesättningen i viss mån var köns-
överskridande; crossdressing har sedan dess snarast blivit vardagsmat i 
svensk teater. Och i den helmanliga antika grekiska teatern var den ju det 
från början.  

Gruppens estetik skapade en intressant krock mellan den lilla teaterns 
intima svarta låda och referenserna till antika traditioner, som detta att tea-
terföreställningarna gavs i samma veva som religiösa djuroffer. David Wiles 
har i Tragedy in Athens påpekat att den atenska teaterpubliken måste ha 
känt lukten av bränt kött samtidigt som människor dödades/offrades off-
stage.4 Ensembleteatern spelade i sin tur med en brinnande eld mitt på den 
lilla scenen, liksom toppen av en vulkan, vilket förstås kunde tolkas sym-
boliskt. Många sceniska tecken pekade åt olika håll och skådespelarna 
kunde inte alltid finna sin plats i allt detta; de sjönk liksom tillbaka till en 
vardaglig nivå.  

Om Ensembleteatern sökte sig tillbaka till den västerländska teaterns 
rituella rötter, har andra ibland letat efter paralleller eller associationer till 
samtiden av ganska ytligt slag, främst för komisk igenkänning. Det finns 
faktiskt möjlighet till (grym) komik hos Euripides, som när Medea spelar 
undergiven hustru eller lystet lyssnar på budbärarberättelsen; Stina Ekblad 
utnyttjade detta till fullo på Dramaten till (den kvinnliga) publikens för-
tjusning. 

När Pernilla Glaser satte upp Lysistrate/Medea på Kulturhuset i Stock-
holm 1998 gjorde Hulda Lind Johánnsdottírs Medea starkast intryck innan 
hon syntes på scenen, då hon utslungade eder på isländska utom synhåll för 
publiken. Där gestaltades hennes främlingskap och övermänsklighet, något 
som försvann när hon blev synlig. Glaser närmade sig nutiden med en rad 
komiska inslag som att Aigeus, kungen som erbjuder Medea asyl, kommer 
med flygsprit från Olympic Airways som en annan charterresenär och att 
Kreon käkar godis så det skvätter på scenen. Kören utgjordes här av en 
reporter av modernt snabbpratande snitt, rolig och med risk att älskas ihjäl 

 
4 David Wiles, Tragedy in Athens. Performance space and theatrical meaning (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1997), s. 58f. 
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av publiken. Samtidskopplingen stannade på ytan även om Jasons sorg här 
blev påtaglig och möjlig att känna med.  

Medan Glasers uppsättning saknade tydligt fokus, hade den nybakade 
regissören Victor Tjerneld en tydlig idé i sin uppsättning på Uppsala stads-
teater, 2016. Då hade Pleijels och Stolpes översättning, gjord för Dramaten 
1996, fått ett tjockt lager samtidsfernissa. På teaterns lilla scen var publiken 
placerad nära spelet, på flera sidor. Publiken tilltalades som vore vi på en 
deltävling i melodifestivalen. Men det som skulle skildra vår ytliga tid, upp-
fattade jag som en ytlig uppsättning.  

Poängen handlade om körens/publikens/världens till intet förpliktigande 
sociala-media-engagemang i Jasons och Medeas och barnens tragedi. Men 
på denna i och för sig slående poängs altare offrades all komplikation. Före-
ställningen ställde inga frågor, utan spexade sig fram mot slutet. Det var i 
och för sig slagkraftigt, men på bekostnad av resten av föreställningen. Den 
hade samtidsanknytning, den var originellt tänkt, men Euripides tragedi 
blev offret.  

Teater utspelar sig i nuet inför/tillsammans med en närvarande publik, 
som i stor utsträckning utgör ett kollektiv. Men till sist utspelar sig teater-
föreställningen i vars och ens inre, utifrån personliga erfarenheter och käns-
lor. Mina beskrivningar av olika föreställningar är med nödvändighet sub-
jektiva, inte minst beroende på tragedins ämne: en mor som dödar sina barn.  

Just relationen mor/barn står i fokus i Sara Stridsbergs Medealand 
skriven för Dramaten, spelad på Elverket 2009. Hon lyfte fram Medea som 
en mamma som själv haft en mamma, en mamma hon skriker efter, fastän 
mamman sedan länge är död. På så sätt hade Medealand möjlighet att nå 
alla på ett känslomässigt plan, även utan erfarenheter av flyktingskap och 
annan utsatthet. Vi har alla någon gång haft en mamma, om än aldrig så 
kort tid. Aldrig har jag drabbats så av en Medea. Inte minst inför sönerna 
Tiger och Akilles och deras förtvivlade längtan. När föreställningen var 
över, satt jag länge kvar på min plats och grät hejdlöst.  

I Ingela Olssons regi placerades handlingen smärtsamt tydligt i ett 
samtida Sverige, enligt min recension ”rakt i vårt knä, i ett land där det till 
sist inte finns någonstans att vända sig, inte när det går riktigt illa. Absolut 
inte för den som inte hör hemma i detta land.”5 Medeas flyktingstatus var 
betydelsefull här, liksom hennes totalt kompromisslösa förhållningssätt till 
Jason: han bara SKULLE komma tillbaka till henne; det fanns absolut ingen 

5 Sara Granath, ”Medealand. Enastående Medea i vår tid”, Svenska Dagbladet (SvD) 2/3 2009. 
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plan B. Noomi Rapace var som ett spjut i rollen som Medea, och Shanti 
Roneys Jason var en svekfull skit, en skit med känslor, dock.  

Jag uppfattade att det i den här uppsättningen rådde balans mellan det 
samtida, det privata och det liksom övermänskliga som Medea repre-
senterar, just i sin totala obeveklighet. Alla kritiker var inte överens om det. 
Jag ser det som ett tecken på att vi har förutfattade meningar om vad Medea 
skall vara. Och att vi till sist upplever extrema berättelser mycket olika.  

Nästan alla mina exempel är svenska, och med undantag av premiären på 
Medeas barn, från de senaste tjugofem åren. Samhället har inte förändrats i 
grunden under den tiden. Alla har i princip tillgång till teater, men i realiteten 
är publiken till större delen kvinnor i storstadsområden. Staten understödjer 
teatern ekonomiskt, men det finns ingen direkt koppling till politiken, 
juridiken och religionen, som i antikens Aten. Publiken ser för det mesta 
teaterbesöket som ett nöje, frikopplat från arbete och plikter, vilket inte 
hindrar att teatern gärna vill vara relevant i förhållande till människors liv, till 
samhället. De olika Medea-uppsättningar jag berört är tecken på det. 

Jag började med att beskriva en oskriven regel i Indien: att följa män-
niskors tid, snarare än klocktid. Och motsägelsefulla problem beträffande 
mat. I Sverige/Stockholm finns en rad oskrivna regler när det gäller teater 
och tid. Och mat. Den som inte kommer i tid till Dramaten eller Stads-
teatern blir inte insläppt förrän efter paus. Äta och dricka i salongen är för-
bjudet. Men om man går till mindre fria grupper som moment:teater eller 
Turteatern är det okej att anlända först vid utsatt tid, sedan köa för sin 
biljett och ett glas vin och ta med det in i salongen. 

Vid Parkteaterns utomhusföreställningar är allt fritt. Inträdet är gratis 
och publiken kan komma och gå som den vill. Att inta mat och dryck, gärna 
matsäck, är snarare regel än undantag.  

Men på Fort Mason i San Francisco var det inte ens tillåtet att ta med en 
torr kaka in i salongen.  
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Charlotte Corday i Massachusetts 

MARKUS HUSS 

Vi hade tagit oss från Greenfield i västra Massachusetts till North Adams 
och Massachusetts Museum of Contemporary Art längs väg 2, Mohawk 
Trail, som måleriskt slingrade sig längs Deerfield-floden nordvästerut. Före 
den europeiska koloniseringen hade rutten fungerat som handelsled för 
nordamerikanska ursprungsfolk, däribland stammen Pocumtuc, vars hu-
vudsakliga bosättningar låg utanför dagens Deerfield. Mohawkerna, som 
expanderade norrut från New York-området under 1600-talet, kom att 
tränga undan pocumtucerna efter politiska oroligheter och krigshandlingar 
stammarna emellan, någonting som också underblåstes av engelska och 
holländska kolonisatörer. Situationen förvärrades av smittkoppor som följt 
med de europeiska segelfartygen. Spåren efter detta våld längs Mohawk 
Trail tycktes idag borta, djupt begravda under asfalten som rusade fram 
under vår lånade Volvo. Kanske var det den numer grånötta, en gång så 
tjocka, flytande svarta asfaltsmassan som pressats ovanpå vandringsledens 
dramatiska landskap, som fick mig att googla Mohawk Trail när vi återvänt 
till huset i Amherst. En frivilligorganisation grundad av två eldsjälar, läste 
jag, bedrev utbildnings- och bevarandeinsatser av ursprungsfolkens språk 
och kultur, bland annat i Massachusetts, med uppmaningar till ättlingar och 
andra intresserade att börja använda språken i sin vardag. Historien, åtmin-
stone just här, tycktes fortsätta som digitalt spår, riktat mot framtiden: “The 
emphasis of these pages is on American Indians as a living people with a 
present and a future as well as a past.“1 I efterhand tror jag att mina efter-
forskningar berodde på Anselm Kiefer. 

Konstmuseet Mass MoCA huserar i gamla fabrikslokaler, ett komplex av 
brokiga industribyggnader från 1800- och 1900-talet sammanknutna av 
broar och passager. Ett rektangulärt annex, inhyst i en före detta vattensilo 
stor som en hangar, rymmer tre verk av Anselm Kiefer. Kiefers namn om-
gavs för mig av ett mystiskt och fantasieggande skimmer, just för att jag inte 
visste särskilt mycket om honom, denne ”best-known and most important 

1 Native Languages of the Americas: Preserving and promoting American Indian languages, 
Pocomtuc Culture and History, u.å., http://www.native-languages.org/pocomtuc_culture. 
htm [hämtad 2020-02-10]. 
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of post-World War II German artists living and working today”.2 För andra 
var han känd för att i sina ofta monumentala verk bearbeta historiska 
trauman och tabun, i gränslandet mellan måleri, fotografi, skulptur och 
arkitektur. 

Strax innanför ingången möttes vi av ett förhistoriskt skelett, nedbrutet i 
stora massiva sjok, mjuka vågor av tung betong med spretande armerings-
järn, infrusna i tiden. Eller var det resterna av ett rymdskepp, konstruerat i 
en avlägsen framtid som fallit ner från himlen, rakt igenom hangarens tak 
till vår tid? Längs den ena vitmålade väggen löpte ett citat hämtat ur Saint-
John Perses diktsvit ”Etroits sont les vaisseaux” (”Såsom käril äro skep-
pen”), skrivet i spröd handstil: ”Une même vague par le monde, une même 
vague depuis Troie roule sa hanche jusqu’à nous”. I Erik Lindegrens tolk-
ning lyder raden: ”En och samma våg genom världen, en och samma våg 
genom Troja, rullande sin höft fram till oss.”3 Den historiens våg som i 
dikten rullar fram från Troja till vår tid låg här vid våra fötter, halvt 
begraven, likt en övergiven krigsruin. Senare läste jag om Kiefers förkärlek 
för restens estetik, den aura som skapas efter år av utnötning och åverkan, 
som förstås påminner om den tyska romantiska traditionens upptagenhet 
av ruinen: ”Oft stelle ich meine Arbeiten ins Freie und warte, bis nicht mehr 
viel zu sehen ist. Dann fange ich wieder von neuem an. Oder ich gehe mit 
dem Flammenwerfer an die Gemälde heran und verruße sie ganz. Und 
daraus entsteht wieder etwas Neues.“4 

I en angränsande sal täcktes två väggar av vad som tycktes avbilda sjöslag, 
en svit om 30 målningar i typisk Kiefer-stil: tjocka lager av stelnad och brokig 
svart, vit och grå färg upplandad med rost och allehanda smuts, repstumpar, 
torkade solrosor och växtstrån. Ovanpå dessa djupt suggestiva havsböljor 
hängde ubåts- och skeppsmodeller av bly, rostfärgade och nedslitna – eller 
hade de blivit nersänkta i ett syrabad? Flera av målningarna bar den hand-
skrivna texten ”Odi Navali”, eller ”Sjöoden”, efter dikter av författaren och 
proto-fascisten Gabriele D’Annunzio. Dikterna dryper av fascination inför 

 
2 MASS MoCA, Anselm Kiefer, u.å., https://massmoca.org/event/anselm-kiefer/ [hämtad 2020-
02-10]. 
3 Saint-John Perse, Jord, vindar, hav, tolkningar av Erik Lindegren (Stockholm: Bonnier, 1956), s. 
107f. 
4 Anselm Kiefer & Klaus Dermutz, Die Kunst geht knapp nicht unter (Berlin: Suhrkamp, 2010), s. 
150f. ”Ofta ställer jag ut mina verk i det fria och väntar tills det inte längre finns så mycket kvar 
att titta på. Sedan börjar jag om från början. Eller så bearbetar jag målningarna med en eld-
kastare, sotar ner dem fullständigt. Och ur detta uppstår, återigen, någonting nytt.” Min över-
sättning. 
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militär råstyrka i form av krigsskepp, ett tydligt förebådande av den kom-
mande italienska futurismens motivvärld och språk. På den vita väggen som 
band samman de båda sjöslags-sviterna, vänd rakt emot den inträdande 
besökaren, stod i samma spröda handstil som tidigare: ”Zeit, Maß der Welt, 
Schicksal der Völker/Die Lehre vom Krieg/Seeschlachten wiederholen sich 
alle 317 Jahre oder deren Vielfachem/für Velimir Chlebnikow”.5 Kiefer hade 
här låtit sig inspireras av den ryske futuristen Velimir Chlebnikow, som bland 
annat tillsammans med futuristkollegan Aleksej Krutjonych gjorde sig ett 
namn som uppfinnare av universalspråket ”zaum”. Chlebnikow var också 
fascinerad av talmystik, och menade sig kunna förutsäga historiska skeenden 
med hjälp av avancerade matematiska formler: Historien som ett cykliskt 
skeende, ett evigt återkommande sjöslag var 317:e år. Fram trädde ett monu-
ment över maskulina, modernistiska allmaktsfantasier, som samtidigt utstrål-
ade en djup, ironisk melankoli. Rummet förvandlades till en havsbotten 
belamrad av den moderna produktionsålderns ruiner, en av de märkligaste, 
och mest praktfulla soptippar jag sett. 

På andra sidan om den höga, vita skiljeväggen låg det sista Kiefer-verket 
inrymt. Var det en sal i ett sedan decennier övergivet mentalsjukhus, eller 
kanske snarare en gravkammare, en kvarlämnad kultplats? Längs två väggar 
stod ett tjugotal sängar i massivt bly uppställda, beklädda med lakan av 
samma material med försänkningar i mitten, som kratrar i spåren efter 
meteoritnedslag. Vattenavlagringar, rost och mineralsediment längs för-
sänkningarna förstärkte intrycket av ett geologiskt tidsförlopp. På sängen 
till vänster närmast oss låg tre förstelnade solrosor, som hade de lämnats vid 
en grav till åminnelse av den döda. Längs väggen, med samma sirliga hand-
stil som i två de andra verken, stod ”Die Frauen der Revolution” – och över 
varje säng ett namn: Mme Roland, Cécile Renault, Charlotte Corday, Mme 
Danton och så vidare. Kiefer hade hämtat titeln från den franske historikern 
Jules Michelets Les Femmes de la Révolution (1854), ”Revolutionens kvin-
nor”, med porträtt över kända kvinnor som verkade vid tiden för – och på 
olika sidor av – den franska revolutionen. På bortre kortväggen hängde ett 
uppförstorat fotografi tryckt på en blyskiva. En gestalt med ryggen vänd 
mot betraktaren går över ett vindpinat fält, där krökta taggtrådsstolpar anas 
i bakgrunden. Precis som i de båda förra verken bevittnade vi en överlapp-
ning av olika tider, här upplysningstidens kanske allra mest symbolmättade 

5 ”Tid, världens mått, folkens öde/Krigets doktrin/Sjöslag upprepas var 317:e år eller deras multi-
pel/för Velimir Chlebnikov.” Min översättning. 
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historiska händelse överlagrad med nazismens 1940-tal och dödsläger, an-
tydda av lägerstolparna i fjärran. Sängarna var tomma; den enda gestalt som 
vi faktiskt kunde se för våra ögon var människan på fotografiet, på väg bort 
från oss, längs med inhägnaden.  

I salen rådde en märkligt mättad tystnad. Hur hängde dessa symboler ihop 
med varandra, så sprängfyllda av betydelser, samtidigt som vi tycktes stå i ett 
sedan länge övergivet rum, tömt på allt mänskligt innehåll. Var det vi såg en 
iscensättning av Max Horkheimers och Theodor W. Adornos tes ur Upp-
lysningens dialektik (1947), att nazismens barbari utgjorde ett perverterat 
förverkligande av upplysningsprojektet? ”Upplysning i ordets vidaste inne-
börd av framåtskridande tänkande har alltid syftat till att befria människorna 
från fruktan och göra dem till sina egna herrar. Men över den fullständigt 
upplysta världen strålar samtidigt katastrofens segertecken.”6 Och om det nu 
var så, hur skulle man förstå dessa tomma bäddar, eller om de var gravar, 
försedda med namn på historiska kvinnogestalter, likt otydbara chiffer?  

Min blick fastnade vid namnet Charlotte Corday, girondisten som spelat 
en så central roll i en pjäs av Peter Weiss, författaren som min lärare 
Christine introducerat mig för under B-kursen i tyska på Södertörns hög-
skola. I sin sista replik i Marat/Sade vänder sig Charlotte Corday mot Marat 
i badkaret, nyss mördad men återuppväckt till liv av pjäsens utropare: 

Beide wollten wir die Freiheit erreichen  
doch für dich gings zur Freiheit über einen Berg von Leichen 
[…] Ich tötete e i n e n um tausende zu retten 
und sie zu befreien aus ihren Ketten 
Und könnt ich meine Tat noch einmal begehn 
ihr würdet mich wieder vor diesem hier sehn.7 

I Britt Hallqvists översättning: 

Frihet var målet för bådas vår möda 
men han gick dit över berg av döda. 
[…] För att rädda tusenden har jag dödat en enda 
ur bojorna ville jag befria de elända. 
Och kunde jag göra om mitt dåd 
jag dräpte den uslingen utan nåd.8 

 
6 Max Horkheimer & Theodor W. Adorno, Upplysningens dialektik. Filosofiska fragment, övers. 
Lars Bjurman & Carl-Henning Wijkmark (Göteborg: Daidalos, 1997), s. 19. 
7 Peter Weiss, Stücke 1 (Frankfurt: Suhrkamp 1976), s. 252. 
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I den korta texten ”Historic Sites of Lead for The Woman of the Revolution” 
menar Sabine Schütz att verket bland annat påminner om frånvaron av 
kvinnor i konventionell historieskrivning, men också om den våldsamma 
död som drabbade flera av dem: ”Several of the twenty-two women fell vic-
tim to the quillotine. What remain are the names and Kiefer’s beds of lead, 
the ambiguous substance that he had transported to his studio by the tons 
and has used, since the middle of the 1980s, to make numerous books, 
pictures and sculptures.”9 

Kanske låg början till ett svar i just blyet, som Kiefer ständigt återkom-
mer till: Ett massivt ämne med låg smältpunkt, tungt men samtidigt form-
bart. Var detta Historien som foglig materia, laddad av mytens och fantasins 
kraft med potential att verka som ett dödligt gift för människan, farlig för 
alla som sökte forma den enligt en förutbestämd mall, ett särskilt syfte? 

På vägen tillbaka, i skymningen längs Mohawk Trail, tycktes vägen 
under oss sjunga, som om blyet i asfalten med ens börjat vibrera. 
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Nästa sida: Anselm Kiefer, Étroits sont les Vaisseaux (Narrow are the Vessels), 2002. 
Concrete, steel, lead and earth, 60 x 960 x 110 inches (150 x 2500 x 280 cm), Hall Art 
Foundation. Courtesy of the Hall Art Foundation © Anselm Kiefer. Photo: Arthur 
Evans. As installed in Anselm Kiefer, Hall Art Foundation at MASS MoCA 

Nästa uppslag (till vänster): Anselm Kiefer, The Women of the Revolution (Les Femmes 
de la Révolution), 1992/2013 (detail). Lead beds: dimensions variable. Photograph on 
lead: 138 x 174 inches (350 x 442 cm). Hall Art Foundation. Courtesy of the Hall Art 
Foundation. © Anselm Kiefer. Photo: Arthur Evans. As installed in Anselm Kiefer, Hall 
Art Foundation at MASS MoCA 
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I hemskogen

EVA JONSSON 

Nedanför universitetet har Maja, Bolla och Ingalill fått ge namn åt gatorna i 
villaområdet, liksom Flaxman, Lars i Kuja och flera av de andra. Jonte och 
Brunte har varsin backe, medan Ola, Anna Lek och spelmannen Nils 
Utterman har fått lekplatser uppkallade efter sig, i likhet med Skalden själv. 
Detta är Frödingland. Det går inte att ta miste på.1 Ett stenkast härifrån, på 
Alsters herrgård, är han född. Jag svänger upp på E18 och kör österut. 

När jag har herrgården på höger sida och Frödingstenen2 – utflyktsmål i 
tredje klass – och farmoderns Gunnerud till vänster, spelas Mando Diaos 
version av ”Strövtåg i hembygden” på radion. En slump? Den sorgsna tonen 
slår an något hos mig och en tår letar sig ned för min kind.  

I en vid båge rundar jag byn Göstahult när jag svänger av motorvägen 
vid den lilla herrgården, förr svagt grön med mörkgröna knutar, nu gul. 
Åkrar och faluröda ladugårdar passeras, medan vägen blir allt smalare. Och 
skog. Långa stunder av bara skog. Jag tar av vid den nedlagda lanthandeln 
där vi brukade stanna och köpa glass på sommaren. Glassen Flirt. Åh, vad 
den var god! En hjärtformad glass med vanilj- och jordgubbssmak under ett 
täcke av tjock mörk choklad.3 Härifrån blir det grusväg. De sista husen jag 
passerar står tomma. 

Där vägen tar slut stänger jag av motorn och kliver ut. Grusgången knas-
trar under min tyngd, men tystnar strax. Runtomkring mig hörs ett svagt 
sus. Det doftar friskt och av skog. Jag andas stillhet. Axlarna sjunker. De 

1 I Frödingland var titeln på musikgruppen Sven-Ingvars skivsuccé från 1971, där tre av 
tonsättningarna av Frödings dikter hamnade på radions listprogram Svensktoppen. Se Dag 
Nordmark, Frödings förvandlingar. Historien om ett författarskap (Karlstad: Gustaf Fröding-
sällskapet i samarbete med Bild, text & form, 2015), s. 227. Fler uttryck för hur Fröding ”utgör 
en del i regionens image”, då han representerar ett symboliskt kapital, och hur han närmast 
används som ett varumärke återfinns i Dag Nordmark, ”Monument, pizzor och hotellnätter. 
Frödingbildens förvandlingar sedd genom tre jubileer”, i Hemmaplan. Den regionella 
litteraturens traditioner, tekniker och funktioner, red. Margaretha Ullström & Sofia Wijkmark 
(Karlstad: Karlstad University Press, 2012), s. 7–26. 
2 Om Frödingstenens tillkomst och betydelse för den värmländska kulten av Fröding, se 
Nordmark 2012, s. 11–13. 
3 Flirt ingick i GB:s sortiment mellan 1972 och 1978, innan den ersattes av Jukebox 1979. Se 
glasskartor på Glace-Bolaget AB, Nostalgi 1970-tal, 2019, https://www.gb.se/nostalgi/ 
nostalgi-1970-tal.html [hämtad 2020-02-01]. 
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höga granarna vajar lätt i toppen och grankottarna lyser i solen. Här kan 
tankarna leka fritt.  

Jag vill komma iväg medan tid är och bryr mig inte om att gå in i torpet. 
Istället kilar jag snabbt förbi vattentunnan som står vid knuten. På baksidan 
hittar jag en uppochnedvänd hink. Någon har lagt en gammal hammare 
ovanpå för att inte blåsten ska få fatt i den. Jag greppar det slitna träskaftet 
och slänger försiktigt ned den i mossan intill husets stengrund. Innan den 
landar hör jag ett lågt: ”Se upp!” Vem sa det? Och varför? Puh, jag hann! 
Tankarna krockar, samtidigt som lättnaden sprider sig i kroppen. Insikten 
slår mig att det var jag själv som mumlat, av reflex. Det var min varning till 
otyget, knyttet eller ”di sma” (underförstått ”undar jårdi”) som väninnan 
från Gotland skulle säga, som jag hört. Christines Wichtel, oder vielleicht 
Gnomen, bor de också där? 

Medan jag går över gräsmattan och in bakom boden som min far byggt 
förundras jag över att varnandet finns inpräntat i min kropp, som ett 
kroppsligt minne som inte tycks bry sig om att ta omvägen över tanken. 
Den breda brädan över bäcken är borta, men nu finns här knappt något 
vatten. Med ett skutt är jag inne i skogen. Över gränsen. På den här sidan 
bäcken är marken brun av barr och jord och de tjocka granarna orörda 
sedan generationer. Här börjar skogen.  

I samma ögonblick som jag landar dyker det värmländska ordet 
”skrömt” upp i huvudet. Hur ska man förklara det? Vad skulle Fröding sagt?  

Här fråger di, hva Skrömt ä! 
Hva Skrömt ä? Hva Skrömt ä? 
Dä ä te fråge dumt. 
Ja, vell I se hva Skrömt ä, 
hva Skrömt ä, hva Skrömt ä, 
så vänt te dä blir skumt! 

För än ä dä små gôbber, 
sôm feschler bak mä stôbber, 
dä söker gömdt, gömdt, gömdt! 
Å än bakôm en bôske 
ett kvennfôlk mä a rôske 
te rygg, dä ä Skrömt, dä ä Skrömt. 

Å än ä dä ett skimten, 
ett flämten, ett glimten, 
dä lyser hvitt, hvitt, hvitt, 
dä ä små hvite töser, 
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som danser bak mä röser, 
di titter ut, titt, titt. 

Å än så ser en syner 
tå horn å tå tryner, 
dä grömter grömt, grömt, grömt. 
Men en ska inte titt nô, 
för da så blir dä itnô, 
nä inte dä minste tå Skrömt. 

Hva Skrömt ä, hva Skrömt ä? 
Jo dä ä allt, sôm dömdt ä, 
ja allt sôm Gu ha dömt, 
ja allt, sôm Gu ha dömt te 
å skrömte å skrömte 
i ävie tier ä Skrömt!4 

Ja, så skulle han på sitt värmländska tungomål ha förklarat det – skalden 
från landskapet där: 

Skogsfrun den sköna 
skymtar bland träden, 
trollen, de tumla bland 
buskarne om. 

4 Gustaf Fröding, ”Skrömt”, Räggler å paschaser på vårat mål tå en bonne (Stockholm: Albert 
Bonniers förlag, 1895), s. 73f. Dikten publicerades första gången i Karlstads-Tidningen 26/9 1894. 
Något omarbetad till utgivningen 1895. De enda ord Fröding själv tar upp i sin ordförklaring till 
Räggler å paschaser (1895) är småorden ”da” (då), ”itnô” (ingenting) och ”ävi” (evig). Fröding 
1895, s. 79–81. Ytterligare ett ord i dikten som nog tarvar en förklaring är verbet ”feschler”, som 
kan beskrivas som trevar eller småpysslar (ineffektivt). Se Knut Warmland, ”feschle”/”fessle, 
fessel, feschle, fèschel”, Värmländsk ordbok. De värmska dialekternas ordskatt samlad och pre-
senterad av Knut Warmland (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1997), s. 69f. Enligt af 
Klintberg har Fröding bara skrivit fyra dikter med folkmytologiska teman. Det här är en av dem. 
De övriga är: ”Skogsrån”, ”Bärgslagstroll” och ”Ett gammalt bergtroll”. Se Bengt af Klintberg, 
”Detta är skogen! Detta är Värmland! Anteckningar kring Frödings dikt ’Skogsrån’”, i Jag! 
utropar Fröding. Femton författare, hundra år efteråt, red. Staffan Söderblom (Stockholm: 
Wahlström & Widstrand, 1997), s. 80. Till dessa vill jag tillägga de mindre kända ”Hvit hvilar 
snön” och ”I hemskogen” som tas upp nedan.  
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Väldiga näcken 
hvilar i forsen, 
harpklangen dånar 
tungsint och dof.5  

Jag tar stigen som ingen vandrat på länge och mina steg faller in i den två-
taktiga rytmen från raderna ur Frödings ungdomsdikt. Ingen dov harpklang 
hörs i skogens tystnad, endast då och då ljuden av kvistar som knäcks, men 
inte bara av mina fötter, inser jag efter en stund. Det kan inte vara trollen – 
mina tankar är kvar hos Fröding – för enligt Ola, som berättar om sitt möte 
med dem i dikten ”Bärgslagstroll”, kommer de ”skumpande med dunder 
och duns” och i proportioner som för tankarna till Don Quijotes möte med 
väderkvarnarna: ”somma var så stora som kyrkan i Bogen [---] och somma 
hade armar som stångjärnshamrar [---] och somma hade gap som ett hål till 
en grufva”. Och så är det ”ljusande dan”. Att solen så lägligt gick upp var det 
som räddade honom just när han skulle bli trollmat den där gången ”vid 
milan i Vestanåmyra” – om man nu får tro Ola, vars trovärdighet ändå 
stärks av att han anger en bestämd plats och tid, och att han namnger ytter-
ligare ett vittne, Pär, som var med och såg alltsammans.6 

Jag stannar till och stoppar lite harsyra i munnen, medan jag tänker på 
ännu en av Frödings dikter, den kända ”Ett gammalt bergtroll”, där samma 
motiv, människa som riskerar att bli uppätet av ett troll, förekommer, men 
med den skillnaden att mötet där skildras ur trollets perspektiv. När det 
hånade trollet från fjället råkar på den mildögda prinsessan i dalen – John 
Bauers bilder dyker upp i huvudet – kastas det mellan sin längtan efter att 
ömt ta hand om henne, ”klapp’na och kyss’na” och ”vagg’na och vyss’na 
och säga: tu lu, lilla sötsnut”, och därmed öppna för möjligheten att även i 
fortsättningen få någon slags bekräftelse av den enda varelse som någonsin 
sett milt på honom, och driften att äta upp henne. Hungern efter vänlighet 
visar sig, åtminstone den gången, vara större än hungern efter mat, men 
trollets självinsikt säger honom också att ”äta opp’na, den rara, kan en väl 

 
5 Ur ”Hvit hvilar snön”, från 1880-talets första hälft, publicerad i Gustaf Fröding, Efterskörd I. 
Vers (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1910), s. 40–43.     
6 Gustaf Fröding, ”Bärgslagstroll”, Nya dikter (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1894), s. 
30–32. Dikten publicerades första gången i Karlstads-Tidningen 30/11 1892. Obetydligt 
ändrad till utgivningen 1894. 



I HEMSKOGEN 

145 

knappt låta bli”, varför det gamla bergtrollet ensam får drumla hem till det 
ödsliga och kalla fjället.7 

Det var nu längesedan någon såg ett troll i skogen. Vart har de tagit 
vägen? Skogen blir vildare, tätare och stigen syns knappt längre. Skägglaven 
hänger från de uråldriga granarna likt tjocka spindelnät. Bara ett dunkelt 
ljus lyckas tränga sig ned. Här är lätt att gå vilse. 

Nu blir stigen trängre, här är vildskog, 
vinden susar mera sagotung, 
forntidsmörka skymta hult och skogsmyr 
och i skuggan sväva barndomssägner 
över mossa, ormbunksblad och ljung. 

Här gick vägen fram till Mörkolandet, 
skogen vimlade av underting, 
jättens steg man hörde gå kolosstungt 
så det dånade i närmsta bergsbrant, 
trollpackstillhåll funnos runtomkring. 

Och i dälderna det bodde älvor 
och i berget bodde bergens kung, 
utmed myren ringlade en lindorm, 
stackars orm, som skådat bättre dagar, 
stackars orm, som varit prins som ung. 

Och den strövande prinsessan Snövit 
fördes vilse här i skogens snår, 
gråtande hon satt vid bäckens störtvåg, 
tvådde sig och log och grät ånyo 
kammande sitt undersköna hår. 

Det var då, långt bort i Mörkolandet 
ha de gömt sig alla efterhand, 
endast skogens minnesrika sorgsus, 
endast bäckens vemodsfulla vågsorl 
föra stundom bud från Mörkoland.8 

7 Gustaf Fröding, ”Ett gammalt bergtroll”, Stänk och flikar (Stockholm: Albert Bonniers för-
lag, 1896), s. 74–76. 
8 Stroferna är en tidigare version än de som trycktes i avdelning III i diktsviten ”Strövtåg i 
hembygden” i Stänk och flikar (1896). Se Gustaf Fröding, ”I hemskogen”, Återkomsten och 
andra okända dikter, i urval av Germund Michanek (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 
1964), s. 46f. 
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Är det verkligen så att de alla har gömt sig långt bort i Mörkolandet? Jag letar 
mig ut till den gamla skogsvägen och styr stegen i riktning mot mossen, 
eller ”môsen” som vi sa. På vägen passerar jag de rostiga bilarna som någon 
dumpat mitt ute i skogen. Åsynen av dem gör mig lika förundrad som när 
jag var barn. Hur har de kommit hit? Redan då hade rosten tagit dem så att 
färgen var omöjlig att avgöra. Nu har växtligheten nästan svalt dem. Men 
där borta, var det inte något som rörde sig? Ett par granruskor svajar till och 
försvinner. Mina sinnen skärps. Hur var det nu? Hur långt sträcker sig 
skogen? Och som i ett trollslag är raderna där: 

Åt Gösthultskanten i Gunnerudsskogen, 
bortom Västanmossen vid Bråttorpslogen, 
just där håller skogsrån till, 
gå dit och se, om ni vill! 

Hon är älskogsaktig och manfolksgalen, 
för Vickbomspojken från Nicklasdalen 
han såg henne själf en kväll 
på vägen till Anna i Fjäll. 

Hon var grannlåtsklädd som en påskdagspräst, 
hade ormbunkskrans och kattguldsväst 
och till knäna en granriskjol 
och doft som af nattviol. 

Hon var ungtallsmidig och enstamvig, 
och hon skepade, snodde och vrängde sig 
som en orm på en lie trädd, 
så Kalle i Dalen blef rädd. 

Och hon råbocksprang, gjorde lokattbukter 
och trollpackskonster och sattygsfukter 
och stod bak en furustam 
och glyste och gluttade fram. 

Och Vickbomspojken från Nicklasdalen 
blef vettskrämd, veckvill och månadsgalen 
och går ännu som en fant, 
så nog kan en se det är sannt.9 

 
9 Gustaf Fröding, ”Skogsrån”, Guitarr och dragharmonika (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 
1891), s. 26f. Ordet ”skepade”/”skepe säj” betyder göra sig till, medan ”fukter” betyder rackar-
tyg, konster, knep. Se Warmland 1997, s. 81 och 227. För en mer utförlig språklig analys se 
Björn Bihl, ”Skogsrået”, Med stänk av dialekt. Dialektala och andra stilistiska drag i Frödings 
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Orden som dyker upp är dikten ”Skogsrån”, en av få dikter jag högläst 
offentligt – och i Börshuset i Stockholm av alla ställen. Jag kunde inte be-
finna längre bort från Börssalens kristallkronor och strama guldpelare nu. 
Vad var det jag hade sagt i mitt korta föredrag? Det var något om att denna 
berättande dikt hade klara likheter med moderna vandringssägner som 
”Råttan i pizzan” och de andra, då omnämnandet av geografiska platser och 
namngivna personer – precis som i ”Bärgslagstroll” – förstärker berättarens 
trovärdighet och ger berättelsen ett intryck av autenticitet. Jag sa att 
Fröding, när skogsrået snor runt mellan träden, spänstigt följer med i 
svängarna och skapar nya ord och sammansättningar i en mängd och med 
en längd som nästan får oss att vricka tungan. Att det är som om de var på 
lekhumör den här dagen, både Fröding och Skogsrået. Jag sa nog även att 
förälskelse kan vara ljuvligt, men också upplevas som något ledsamt, om 
man är ensam om den, och att förälskelse även kan vara något farligt. Att 
förälskelsen, likt skogsfrun, förvrider huvudet på oss och lockar oss ut på 
stigar vi annars inte skulle ha vandrat. Har man otur blir man aldrig riktigt 
densamma.10 

Vickbomspojken blev aldrig sig lik igen. Lika illa gick det för Keven-
hüller. Under tiden jag fortsätter framåt går tankarna till klassrummet i låg-
stadiet där fröken Maj-Britt högläste kapitlet ”Kevenhüller” ur Gösta 
Berlings saga från samma år som Frödings dikt.11 Efteråt skulle vi barn rita 
något. Jag ritade en teckning av den vackra skogsfrun, eller Lambergsfrua 
som hon kallades i Karlstad, som den legendariske uppfinnaren och tyskätt-
lingen Carl Jakob Heublein, av Karlstadborna kallad Hybelejen, men av 
Selma Lagerlöf illa dold under namnet Kevenhüller, mött en morgon på 
Karlstads torg. Medan resten av staden skrek eller begapade henne för att 
hon missat att skyla sin rävsvans, lät inte Hybelejen henne förlora sin 
värdighet, utan sa taktfullt: ”Mamsell var så god och drag upp ert släp.” 
Skogsfrun, som blev rörd över hans vänlighet, visade sin uppskattning 

— 
riksspråkliga dikter (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur, 2016), s. 
51ff. 
10 Eva Jonsson, Fröding i Börshuset, ett miniföredrag under ett arrangemang i regi av DELS 
(De litterära sällskapens samarbetsnämnd), Börshuset 2010-03-21 (opublicerat).  
11 Selma Lagerlöf, ”Kevenhüller”, Gösta Berlings saga. Senare delen [1891]. Textkritisk utgåva 
utarbetad av medarbetarna vid Selma Lagerlöf-arkivet, huvudred. Petra Söderlund (Stock-
holm: Svenska Vitterhetssamfundet, 2013a), s. 226–242. 
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genom att ge honom gåvan att kunna uppfinna vad som helst, men bara ett 
av varje slag.12  

Klassrumsväggen blev full av kvinnor med gröna ögon, en huggorm som 
halsband, långt gyllengult hår som täckte den ihåliga trädstamsryggen och 
med en rävsvans som stack fram under granruskkjolen. Att det var sant 
visste vi. Lamberget var en stadsdel och var Hybelejen hade byggt sin höga 
stenkvarn hade vi sett på kort – även om byggnaden sedan länge var riven 
för att ge material till Karlstads teater.13 På samma plats satt ju Selma 
Lagerlöf staty, samma staty som vi sett i Sunne, när vi besökte hennes 
födelsehem Mårbacka och Rottneros, förebilden till Ekeby i Gösta Berlings 
saga – båda givna utflyktsmål för en skolresa i årskurs tre. Allt hängde ihop.  

För Kevenhüller blir dock belöningen en förbannelse som han inte kan 
bära och, liksom för Vickbomspojken, en orsak till vansinne. I tron att den 
gästande Elisabeth Dohna är skogsfrun, bränner han ned hela Ekeby och 
därefter blir han ”vansinnig ett par dagar” innan han åter blir sig själv, men 
”Ekeby stora byggnad var bränd”.14  

Att möta skogsrået är det sista man vill, i alla fall om man är man. Folk-
livsforskaren Bengt af Klintberg poängterar i sin analys av dikten ”Skogs-
rån” den sexuella dragningskraft hon anses ha på män och att den man som 
har en erotisk förbindelse med denna naturvarelse aldrig blir fri igen.15 Att 
möta skogsrået tycks vara en upplevelse förbehållet män.16 Och om man är 
kvinna? Vem möter man då? Vem är orsak till kvinnornas vansinne? Jag 
tänker på Elin i Hagen, i dikten med samma namn, som också hon drabbas 
av galenskap efter att ha mött någon i skogen.  
 
12 Carl Jakob Heublein (1743–1808), en mekaniskt och tekniskt skicklig man som anlitades för 
särskilt krävande byggnadsuppdrag, intar en särställning i folktraditionen i Karlstad. Sägnerna 
om honom florerade redan på 1840-talet och handlar dels om hans märkliga födelse, dels om 
hur det mekaniska geniet (som han upphöjts till), efter att ha fått sin gåva av Lambergsfrun 
bland annat försökte sig på flygturer, konstruerade en bil och en självgående slåttermaskin. Se 
Ove Moberg, Gustaf Fröding och Karlstad, 2 uppl. (Karlstad: Gustaf Fröding-sällskapet 1998), 
s. 85–87 samt Carl Hasselgren, Hybelejen. C Jac. Heublein i sagan och verkligheten, Carlstads-
gillets skriftserie nr. 2 (Karlstad: 1946), s. 6–10. 
13 Hybelejens kvarn kan ses på bild på Region Värmland, Värmlandsarkiv, [Hybelejens kvarn] 
SEVA 1007 01a Stadsvy, 2005, https://varmlandsarkiv.kulturhotell.se/items/show/8696 
[hämtad 2020-03-09]. Byggnaden revs 1892. Se Moberg 1998, s. 87–89. 
14 Lagerlöf 2013a, s. 236–242. Citat s. 242. 
15 af Klintberg 1997, s. 79–88.   
16 ”Förhållandet mellan människa och väsen är alltid heterosexuellt konstruerat”, menar 
Mikael Häll i sin avhandling Skogsrået, näcken och djävulen. Erotiska naturväsen och de-
monisk sexualitet i 1600- och 1700-talets Sverige, diss. Lund (Stockholm: Malört förlag, 2013), 
s. 521.  
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Den dära stugan vid ån är Hagen, 
där gamle Anders i Hagen bor 
– jag minns, hur Elin, den enda dottern,
gick förr och trallade hela dagen
i mon därborta med Hagens kor.

Hon var den gladaste bland de glada, 
i lek och dans var hon alltid bäst, 
och flink i spisen och flink på logen 
– men ofta ser en, att det tar skada,
som växer vackrast och lofvar mest.

Det kom en främmande man till dalen, 
han mötte Elin i skogen tidt, 
ock det gick rykten omkring i bygden, 
och stackars Elin blef vild och galen 
– i våras dränkte hon barnet sitt.

Jag minns den stunden, då hon blef tagen, 
hon skrek ej, grät ej, blef endast hvit 
– till fyra år blef hon dömd af lagen
– en kan förstå, det är sorg i Hagen,
och det är ingen, som näns gå dit.

Och gamle Anders han står vid skjulet 
betryckt och krokig och hugger ved. 
Han var en gubbe, som log beständigt, 
– nu är hans ansikte skyggt och mulet,
hans läppar skälfva, han tittar ned.

Han viker undan för folkets blickar, 
han talar icke med någon mer, 
han går och grämer sig djupt i själen, 
han ser åt sidan, när någon nickar, 
och gråter bittert, när ingen ser.17 

I de sex stroferna ryms både faderns och flickans livssituation. Två strofer 
beskriver livet före, två beskriver själva händelsen och två livet efteråt. Men 
till skillnad från Vickbomspojken från Nicklasdalen träffar Elin i Hagen inte 
skogsrået, utan en man som hon inleder en sexuell relation med. Men vem 
var det hon träffat? Vi får inte veta mycket om honom, men han beskrivs 
inte som ett naturväsen, bara som en namnlös främling.  

17 Fröding 1891, s. 55–57. 
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Mötet med en främmande i bygden behandlas i ännu en av Frödings 
dikter, dialektdikten ”Den främmate jänta”, men denna gång skildras mötet 
ur den manlige berättarens perspektiv. 

Dä kom e jänt te sockna, 
Di kall’a Julia, 
Ho va så fin, satt tockna 
Finns knafft i Kallsta sta. 

Ho svängd å ho fnasér sä 
På mang finuli sätt 
Å geck å promenér sa 
Å rök på segarrätt. 

Ho pek mä fingre ôt mä 
Å sa: ”nä, se på den!” 
Satt ja ble Gu förlôt mä 
För flat te pek igän. 

Å mett i skogen skrek ho: 
”säj, får ja bröllôp snart!” 
Å jaggu svarte eko 
På stunn: ”ja, bröllôp snart!” 

Å den sôm allt ble stôlli 
Tå allt dä här va ja, 
För dä va skrömt å trôll i 
Den härna Julia. 

Men ja ä bar en bonnsôn 
Å ho ä länge fäst 
Ve en di kaller Jonssôn, 
Sôm läser te bli präst.18 

Även här blir resultatet att den i socknen hemmahörande blir galen efter att 
ha mött den främmande, men med skillnaden att den främmande, trots att 
hon här har ett namn och verkar vara kvar i trakten som fästmö till präst-
studenten Jonsson, beskylls av berättaren för att vara ett naturväsen som, 
likt skogsrået, har haft makt att förvirra hans sinne. Nog känns skogsrået 
igen i den främmande jäntan Julia, även om beskrivningen av Vickboms-
pojkens skogsrå för tankarna till skogen medan skildringen av den pro-

 
18 Fröding 1895, s. 73f. Dikten publicerades första gången i Karlstads-Tidningen 22/7 1893. 
Något omarbetad till utgivningen 1895. 
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menerande och cigarettrökande Julia snarare leder tankarna till de moderna 
fröknarna i staden. Båda framhålls dock som ytterst lockande. Om skogs-
rået sägs det att hon är ”ungtallsmidig”och ”grannlåtsklädd” och om Julia 
att hon är ”så fin, satt tockna/[f]inns knafft i Kallsta sta”. På likande sätt 
som skogsrået ”skepade, snodde och vrängde sig/som en orm på en lie 
trädd” och ”råbocksprang, gjorde lokattbukter”, beskrivs Julia att ”[h]o 
svängd å ho fnasér sä/[p]å mang finuli sätt”. Båda håller till i skogen, men 
medan skogsrået skildras som ”älskogsaktig och manfolksgalen”, ropar den 
främmande jäntan ut sin längtan efter bröllop högt i skogen. I diktens slut 
har hon förlovat sig med en präststudent. Kanske behövs det en kyrkans man 
för att matcha jäntan som ”dä va skrömt å trôll i”? 

I min skog hörs inga rop om bröllop. Här är det tyst, så när som på 
ljuden av enstaka fallande kottar och kvistar som knäcks då och då. Ryggen 
värker och det börjar skymma. Jag tittar ned i hinken. Där ligger de, svamp-
injonerna. Det är dags att gå tillbaka.  

Här i storskogen finns fortfarande gott om älg och jag förlänger steget 
för att undvika spillningen som lämnats på stigen, medan jag tänker på det 
persongalleri av vallflickor, drängar, bondtöser, herrgårdsfröknar och en 
och annan storbonde, länsman, prost eller militär som framträder i 
Frödings värmländska diktning. Enkla torpare och bönder lever, förvisso 
åtskilda men ändå, sida vid sida med herrskapsfolk i en social ordning som, 
i sin orubbade form, tycks präglas av harmoni. När någon utifrån, vid 
enstaka tillfällen, tränger sig på allmogen rubbas cirklarna, vare sig det är 
fråga om ett naturväsen eller en främling. Mötet med det främmande verkar 
dessutom ofta resultera i utbrott av galenskap eller att man riskerar att bli 
uppäten – om man inte i sista sekunden räddas av trollets längtan efter att 
få uppleva lite vänlighet eller, som Ola, råkar ha turen att se solens första 
strålar, förstås. 

När jag passerar baksidan av Arvids loge kan jag inte motstå lockelsen att 
titta om saxen hänger kvar på väggen. Det gör den. Lika skrämmande som 
förr. Den rostiga tingesten är fortfarande så stor som jag mindes den. De 
vuxna sa alltid att det var en rävsax, men jag visste bättre. Skulle man fånga 
något med den, så var det en björn. En sådan som ”Den stora björnen i 
Gurlita klätt” i Gösta Berlings saga. Den som bara kunde fällas med en 
silverkula stöpt vid nymåne.19 Och kanske, kanske med den här björnsaxen. 

19 Selma Lagerlöf, ”Den stora Björnen i Gurlita klätt”, Gösta Berlings saga. Förra delen [1891]. 
Textkritisk utgåva utarbetad av medarbetarna vid Selma Lagerlöf-arkivet, huvudred. Petra 
Söderlund (Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet, 2013b, s. 138–157. 
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Åter igen denna saga. Med en sista blick på saxen och en rysning kliver jag 
ut ur skogen och går den sista biten på vägen.  

Från trappan omgiven av vissnade malvor hinner jag se eftermiddags-
solens sista strålar. Granskogen runt den öppna ytan, som en varm omfam-
ning. Borta är alla tankar på både troll och björnsaxar. Trädtopparna har slut-
at vaja i vinden. Naturen håller på att lägga sig till ro och det är dags att åka.  

Grusgångens knaster under min tyngd. En sista blick mot stigen till jord-
källaren där vi plockade solvarma smultron, på de snörräta trädgårdslanden 
– jorden som Lena, och före henne hennes farmor, brukat – och ut på åkern 
där min far, Kjell och jag, en vinter när snön var perfekt, byggde en stor iglo 
mitt i den värmländska landsbygden. Kanske den enda iglo som någonsin 
skådats i Värmland? Åh, vad de kunde leka de där två! Nu står en älg på 
samma plats och glor tyst tillbaka på mig.  

I bilen på väg in mot stan funderar jag över att inga av de möten med det 
främmande som beskrivs i Frödings diktning utfaller särskilt lyckosamt. Det 
tycks mig lite sorgligt. Men läsaren av Frödings texter lämnas med en 
mängd bilder i huvudet. Kanske är det hos läsaren de verkliga mötena sker? 

Jag slås också av tanken att det tycks helt omöjligt att göra sig fri från 
Gustaf och Selma. Selma och Gustaf, alltid dyker de upp, ibland hop-
slingrade med varandra, även mitt i den värmländska skogen. Eller kanske 
alldeles särskilt där? Jag inser att det inte bara är för att de varit föremål för 
min forskning, utan att de sitter djupare etsade i mig än så. Just Frödings 
värmländska diktning har jag ju, med något enstaka undantag, egentligen 
aldrig intresserat mig för, men ändå bär jag den med mig.20 Kanske är jag så 
påverkad av Värmlands symboliska kapital att jag för alltid äger det, måste 
förhålla mig till det och möta det?  

När jag passerar Alsters herrgård och Frödingstenen spelas ”Strövtåg i 
hembygden” på radion. Jag är i Frödingland. 

 
20 I Gustaf Frödings tre första diktsamlingar, Guitarr och dragharmonika (1891), Nya dikter 
(1894) och Stänk och flikar (1896), samlade han dikter med hembygdsmotiv under rubrikerna 
”Vermländska låtar”, ”Från Värmland” respektive ”Hemvers och hvardagsvers”. Till hans 
värmländska diktning hör även samlingarna Räggler å paschaser I och II från 1895 respektive 
1897, vilka innehåller såväl dikter som korta berättelser. Även i den postumt utgivna samlingen 
Återkomsten (1964), utgiven av Germund Michanek, finns rubriken ”I Värmland” med.  
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White Fragility and the Grotesque  
in Joyce Carol Oates’s Black Girl/White Girl

LIZ KELLA 

In [some] places the hellishness of the class struggle is evident to the naked 
eye while here in gilded Princeton you must delve beneath surfaces, to see 
with an ‘uncanny’ eye.  

(Joyce Carol Oates, The Accursed, 150) 

As a Princeton faculty member, and longtime sharp-eyed observer of the 
frailties of the academic milieu, [Oates] is among the best and most tough-
minded fictional analysts of university trauma. Invariably she grasps its 
swings between horror and farce, its networks of malicious gossip, its com-
binations of political ambition and intellectual idealism. 

(Elaine Showalter, Faculty Towers. The Academic  
Novel and Its Discontents, 120). 

The fiction of Joyce Carol Oates can be easily located within the Gothic 
tradition of American literature. Often considered in relation to Poe, Haw-
thorne, Melville, as well as to writers central to the Southern Gothic such as 
Faulkner and O’Connor, Oates’s numerous novels – even those which are 
not explicitly Gothic1 – frequently evoke atmospheres, develop themes, and 
employ motifs and narrative strategies associated with the Gothic. They 
explore the dark side of human desire and the subterranean workings of the 
unconscious, and they feature grotesque and abject subjects, taboos and 
secrets, often connected to an individual’s private past, but simultaneously 
connected to larger social concerns. A connection between the personal and 
the social characterizes Oates’s writing, and such a connection has also been 
considered a defining feature of the American Gothic.2 As Teresa A. Goddu 

1 Oates has for example written a “Gothic” series of 5 novels, has edited a collection of Gothic 
short stories, and has written short stories collected under the category of the grotesque. 
2 Oates’s work is frequently considered in terms of realism and naturalism as well. Brenda Daly 
writes: “Oates’s relationship to genres is complex. Often, for example, she deliberately transgres-
ses generic conventions in order to challenge implicit hierarchies of gender, race, and class.” 
Brenda Daly, Lavish Self-Divisions. The Novels of Joyce Carol Oates (Jackson: UP of Mississippi, 
1996), p. x. 
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argues, “Despite its supernatural effects and its persecuted psyches, Gothic’s 
terrors are neither imaginary nor individual.”3 Instead, Gothic terrors 
register the anxieties of a nation, and in the American context these anxie-
ties have historically centered on encounters, sometimes transgressive, 
across the boundaries of class, gender, and, above all, race.  

In this article, I will examine Oates’s use of the Gothic mode in her 2006 
novel Black Girl/White Girl. The novel is structured as a frame story, nar-
rated in 1990 by an accomplished white female professor of history, 
Generva (Genna) Meade, who writes, as she puts it, “in the service of jus-
tice”.4 In the frame tale, Genna confesses to being implicated in the death of 
her college roommate, a young African American woman named Minette 
Swift, daughter of a charismatic minister, who is on scholarship at the pres-
tigious liberal arts college founded by Genna’s Quaker abolitionist an-
cestors, one of whom Genna is named after. The bulk of the novel is a 
retrospective first-person account of Genna’s freshman year, 1974–75. The 
framed, retrospective narrative focuses on Genna’s relationship with 
Minette, leading up to Minette’s untimely death, but it also includes 
Genna’s account of her fraught relationship to her parents and her own 
childhood, both stamped by the cultural and political radicalism of the 
1960s. Like much of Oates’s work, Black Girl, White Girl examines 
“American society, past and present, especially in terms of the distribution 
of power among institutions,” prominently education and the family, both 
of which are important to this text.5 The novel indexes important figures of 
1960s protest and radicalism such as the Black Panthers, the Catonsville 
Nine, and the Weathermen, as well as moments such as Dr. Martin Luther 
King Jr.’s assassination, Watergate, and Richard Nixon’s resignation. These 
figures are also connected to historical protest, with the college’s liberal 
commitment to racial equality and socio-economic diversity presented as 
an extension of the founders’ commitment to the abolition of slavery in the 
latter part of the 1800s.  

Black Girl/White Girl casts the college campus as a Gothic locale haunted 
by history, with the dormitory a stage for mysterious and frightening events. 
The narrative also charts the transformation of characters into the grotesques 
that Bakhtin associated with carnival and social transformation. In Oates’s 
 
3 Teresa A. Goddu, “American Gothic”, in The Routledge Companion to Gothic, eds. Catherine 
Spooner & Emma McEvoy (Oxon: Routledge, 2007), p. 65. 
4 Joyce Carol Oates, Black Girl/White Girl (London: Harper, 2007), p. 2. 
5 Daly 1996, p. x. 
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rendering, however, the grotesque characters are far from comic; they instead 
register “the confusion, the incongruence, the whirling heterogeneity of 
modern life,” particularly the modern life of American race relations.6 Indeed, 
in an early interview Oates confirms the connection between the Gothic and 
contemporary social concerns: “Gothicism is not a literary tradition so much 
as a fairly realistic assessment of modern life.”7 In this article, I explore Oates’s 
use of Gothic tropes, particularly her use of the grotesque, and I argue that 
while these are used to critically examine white liberal consciousness, they 
rely upon and ultimately reinforce racial stereotypes and white fragility, as 
defined by Robin Diangelo to characterize defensive processes by which white 
Americans protect and shore up the social advantages of whiteness. Oates’s 
struggle with her representation of race relations demonstrates the difficulties 
of interrogating established US narratives about race and countering white 
privilege in the US.  

*** 

The little scholarly attention that Oates’s Black Girl/White Girl has received 
has downplayed the novel’s interest in race. Maureen Ryan views the novel 
in terms of its highly negative portrayal of the 1960s generation, seeing 
Oates’s primary critique as directed towards Genna’s parents who damage 
their children through their neglect of family values and their commitment 
to various forms of radicalism.8 The lack of critical attention may reflect the 
lack of explicit interest in Oates’s depictions of race, even though race rela-
tions are a recurring theme in her writing. Or it may have to do with the 
somewhat negative assessments of contemporary reviewers, who agree that 
the novel is not one of her best. Contemporary reviews tend to praise Oates 
for taking on the important subject of American race relations, but to criti-
cize her for coming up short. Writing for The Guardian, Stephen Amidon 
admires the portraits of the two main characters, but finds that the novel 
“never really catches fire as historical or social fiction” in spite of its “grand 
ambitions to speak about race and radicalism in America.”9 While Pub-

6 Kelly Hurly, “Abject and Grotesque”, The Routledge Companion to Gothic, eds. Catherine 
Spooner & Emma McEvoy (Oxon: Routledge, 2007), p 141. 
7 Joyce Carol Oates, “Writing as a Natural Reaction”, Time, 10/10 1969, p. 108. 
8 Maureen Ryan, “Cracks in the System. Children in Contemporary Narratives about the 1960s 
in America”, War, Literature, and the Arts 25 (2013), pp. 7–8. 
9 Stephen Amidon, “Sisters under the Skin”, The Guardian 18/11 2006, https://www. 
theguardian.com/books/2006/nov/18/featuresreviews.guardianreview28 [accessed 2019-06-01]. 
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lishers Weekly considers it an “anecdotal novel” which “feels slight,”10 
Kirkus Review finds it “strident and forced.”11 Mary Flanagan considers it “a 
nerve-wracking account of reverse racism born of white guilt”, both “bold 
and distressing,” but she, too, suggests the resolution is too rushed, the plot 
twists finally undercutting and overpowering the portraits of the prota-
gonists.12 This article will examine the problematic issue of plot twists, 
reverse racism, and white guilt, and how Oates’s use of Gothic tropes shapes 
her treatment of interracial encounters and relations.  

In Black Girl/White Girl the enclosed university campus is a microcosm 
for white, liberal society of the 1970s, and it provides a perfect Gothic set-
ting for examining the tense interplay between reason and unreason, liberal 
idealism and fanaticism. Like the Gothic itself, educational institutions are 
rooted in enlightenment ideals about reason and rationality. As Anne 
Williams puts it, “Enlightenment thought [is] characteristically ordered and 
organized by creating institutions to enforce distinctions between society 
and its other, whether it resides in madness, illness, criminality, or sexu-
ality.”13 Indeed, the school can be viewed as having the same function as 
prisons and mental institutions, families and the church: “to define, classify, 
control, and regulate” modern subjects.14 The single-sex college dormitory, 
Haven House, where Genna and Minette room, is a modern counterpart to 
the convent of earlier Gothic fiction. It is also the cheapest residence hall at 
the college, with most of the boarders on scholarships, coming from “dis-
advantaged” backgrounds.15 Imbuing the college campus with Gothic at-
mosphere, making it the site of mysterious and unspeakable persecutions, is 
a way to interrogate or to reflect a fear of changes in US society – speci-
fically, I suggest, a fear of minority student access to educational advantage 
and other forms of white privilege.  
 
10 Publishers Weekly, Oct., https://www.publishersweekly.com/978-0-06-112564-5 [accessed 
2019-06-05]. 
11 Kirkus Review 15/6 2006, https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/joyce-carol-oates/ 
black-girlwhite-girl/ [accessed 2019-06-01]. 
12 Mary Flanagan, “Black Girl, White Girl, by Joyce Carol Oates”, The Independent 17/11 2006, 
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/reviews/black-girl-white-girl-by-
joyce-carol-oates-424538.html [accessed 2019-06-05]. 
13 Quoted in Sherry R. Truffin, “‘Screaming While School was in Session’. The Construction of 
Monstrosity in Stephen King’s Schoolhouse Gothic”, in The Gothic Other. Racial and Social Con-
structions in the Literary Imagination, eds. Ruth Beinstock Anolik & Douglas L. Howard 
(Jefferson, NC: McFarland, 2004), p. 237. 
14 Truffin 2004, p. 236. 
15 Oates 2007, p. 75. 
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The fictional Schuyler College is steeped in rational thought and 
humanist values, clearly marked in the narrative by progressive attitudes 
toward racial equality and affirmative action. For example, in her college 
application Genna has indicated that she prefers to room with an individual 
of a race or races other than her own.16 Since the 1970s and 1980s, Ameri-
can universities have been central to discussions about the value of racial 
and ethnic diversity, and – due in part to the persistence of de facto resi-
dential segregation of US towns and cities – campuses and residence halls 
have offered many students their earliest, strongest, and most intimate 
experiences of such diversity. Methods for freshman roommate assignment 
have varied over the decades, from testing and questionnaires designed to 
identify compatibility to random pairing seeking various outcomes, includ-
ing greater “diversity”. Today there is a consensus among researchers that 
living with a roommate of another race reduces prejudice,17 and some 
studies show that campus diversity promotes interracial friendships.18 
Diversity in organizations is broadly correlated today with positive out-
comes.19 As Mary J. Fischer explains, decades of affirmative action policies 
in the US have raised minority college enrollment and increased campus 
diversity. Research on diversity and interracial relations suggests that they 
benefit both majority and minority students, for example in terms of aca-
demic or intellectual achievement and civic and intellectual engagement, 
while other studies suggest that interracial contact benefits primarily white 
students.20 One study, for instance, proposes “the one friend rule” to cap-
ture the way in which some white individuals claim a single interracial 
friendship in order to “project a generalized value for diversity” and claim 
benefits from having such a friendship which do not accrue to the non-
white friend.21 Set in the 1960s and 1970s, with its frame story in 1990, but 
written by Oates in the 1980s and published in 2006, Black Girl/White Girl 
gives voice to concerns in higher education with shifting and sometimes 

16 Oates 2007, p. 96. 
17 Tara D. Hudson, “Random Roommates. Supporting Our Students in Developing Friendships 
Across Difference”, About Campus (2018), p. 14. 
18 Mary J. Fischer, “Does Campus Diversity Promote Friendship Diversity? A Look at Interracial 
Friendships in College”, Social Science Quarterly 89:3 (2008), pp. 631–632. 
19 Christopher W. Munn, “The One Friend Rule. Race and Social Capital in an Interracial 
Network”, Social Problems 65 (2018), p. 476. 
20 Fischer 2008, p. 632. 
21 Munn 2018, p. 473. 
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conflicting attitudes to affirmative action and the value of racial and other 
forms of diversity on campus.22 

Haven House would appear, then, to be built upon progressive rationali-
ty and openness, eschewing discriminatory practices against non-whites 
and disadvantaged students. In this it is like the Elias Meade House, the 
founders’ home which was used in the 1800s to temporarily shelter runaway 
slaves on their way north with the Underground Railroad. The history of 
slavery continues into the present, however, and both locales become sites 
of challenges to the narratives that define them. 

In an early scene – the scene in which Genna first meets Minette and her 
family, neither yet aware that they have been assigned as roommates – new 
students and their families are taken on a guided tour of the historic Elias 
Meade House on Schuyler campus, once the spartan home of its Quaker 
founders, Genna’s ancestors. The guide speaks with “an air of spontaneity, 
pleasure,” as she praises the “idealistic, spiritual” founders for their commit-
ment to “the Quaker principle of the equality of all souls before God…”.23 
The guide goes on to recount Meade’s true passion, the abolitionist move-
ment, and his involvement in coordinating the activities of the Under-
ground Railroad, as well as in hiding runaway slaves in the house, risking 
imprisonment for his violation of the Fugitive Slave Act. The guide explains 
that Generva Meade had similarly been active in the women’s suffrage 
movement and at the turn of the 20th century in organizations such as the 
NAACP. Genna takes pride in the family history of civil disobedience and 
social reform.  

The scene goes on to establish the central theme of challenges to white 
privilege and the white superiority that permeates many liberal views on 
race, and it also demonstrates Genna’s interior struggle with these chal-
lenges. As Genna narrates it, the guide is enthusiastic and proud of the col-
lege’s history: “she spoke of ‘fugitive Negroes,’ ‘runaway slaves’ – ‘men, 
women, children of color.’ Though she was certainly aware of the black 
family staring at her she seemed oblivious of their unease for this was a 
 
22 Additionally, according to reviewer Elissa Schappell, the novel was based on a true event 
occurring in the 1970s. Black Girl/White Girl might be considered an “academic novel” of the 
type Jeffrey J. Williams’s sociology of genres has demonstrated to be on the rise since the 1990s, 
and to often be of a politically conservative bent. See Elissa Schappell, “Roommates and 
Strangers”, The New York Times 15/10 2006, np, https://www.nytimes.com/2006/10/15/books/ 
review/Schappell.t. html [accessed 2019-06-01] and Jeffrey J. Williams, “The Rise of the 
Academic Novel”, American Literary History 24:3 (2012), pp. 570, 581.  
23 Oates 2007, pp. 36–37. 
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bright spirited recitation she’d given many times in the past…”24 The guide 
is thus taken aback by Minette’s father who interrupts her to insist that “it 
was not just white folks who saw to the ‘railroad.’ It was Negroes helping 
Negroes, too. Tell me there was anybody like Harriet Tubman amongst the 
whites! Or William Still! Ma’am, if you speak of the ‘railroad’ you need to 
speak of these folks, too.”25 Reverend Swift’s insistence upon a counter his-
tory – one that ascribes agency and courage to African Americans – dis-
rupts the guide’s narrative. In characteristic fashion, Genna’s highly detailed 
observations and her anguished thoughts are meticulously recorded:  

The guide stared at him blinking in surprise. A shiny-coppery-haired mid-
dle-aged Caucasian woman in a school blazer and pleated skirt, suddenly 
humbled as if stripped naked.26 You could see that she’d never before been 
challenged in Elias Meade House. The black man had addressed her with the 
air of one accustomed to authority, deference; the woman instinctively knew 
to defer to him, but her memorized words were of no hope to her. I had 
some knowledge of Harriet Tubman, an escaped slave from Maryland who 
had become a legend in her time helping hundreds of slaves to freedom at 
great risk to her life, but I knew nothing of William Still. I wanted to say 
something in support of the offended black man and his family but I seemed 
to know that any interference on my part would be resented by them; and I 
felt sorry for the white woman whose discreetly rouged cheeks were now 
flushed dull-red, and who smiled at her challenger like one whose coquetry 
has been flung back into her face.27  

Genna’s divided loyalties along race lines are prominent, and it is this divi-
sion that to a large extent establishes Genna as a sympathetic character in 
her own story. She is a young, privileged white woman who wishes to live 
up to the progressive ideals of her ancestors and her father, a charismatic 
lawyer who has made his reputation by defending activists and protesters in 
the 1960s. 

Throughout the scene Genna has a hyperawareness of the black family, 
not least Jewell, Minette’s younger sister. As the guide offers the group ac-
cess to the cramped, hidden enclosure in the attic which could accom-
modate as many as 12 fugitives, it is Jewell who takes the initiative to ex-
plore, and Genna who joins her: “It was a quicksilver alliance. Naughty 

24 Oates 2007, p. 42. 
25 Oates 2007, p. 42. 
26 See also Oates’s short story, “Naked,” discussed below. 
27 Oates 2007, p. 42. 
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young girls defying disapproving/astonished elders”.28 Genna’s interpreta-
tion – that the two girls are bound in the moment by age and personality 
which transcends race – is soon undercut. As they climb the stairs to the 
attic, Genna is strongly drawn to Jewell: “I thought that I could smell the 
pungent scent of Jewel’s stiff-plaited hair. I wanted badly to touch her. I 
knew that her skin would be hot and oily-damp to the touch as my own was 
hot and dry.”29 Genna’s attention to Jewell’s physicality strikes a disturbing 
note in their “alliance”, which finally extends only so far. When Jewell 
mocks the guide in the hidden enclosure, saying “I be a ‘SCAPED SLAVE 
OF COL-LOR” and Genna says she, too, is a fugitive slave, Jewell “snort[s] 
with derision.”30 Genna had previously seen her looking at the portraits of 
the founders as if she would spit on them. The narrator attributes to her the 
thoughts: “White folks! Ain’t white folks hot shit, now!”31 Genna is finally 
overcome with a sensation of death in the room, and she leaves it in some-
thing of a panic. This early scene suggests Genna’s tendency to exoticize 
blackness, undercutting her color-blind idealism and suggesting that this is 
inadequate as a basis of interracial friendship and understanding. 

The first-person perspective, in both the frame and embedded narrative, 
draws attention to Genna’s perceptions, thought processes, and feelings in 
relation to others – in short, to her subjectivity. This is in keeping with the 
Gothic, for as Judith Halberstam notes, “Gothic fiction is a technology of 
subjectivity, one which produces the deviant subjectivities opposite which 
the normal, the healthy, and the pure can be known.”32 The frame story 
emphasizes Genna’s feeling of moral guilt, while her sense of economic 
privilege and white guilt is even more prominent in the framed tale. For 
example, Genna actively chooses to stay in Haven House, the cheapest resi-
dence hall, where, as noted, most of the other students are on scholarships, 
coming from “disadvantaged” backgrounds. Genna reflects: “I was eager to 
believe that I had come to seem one of them. My clothes, my demeanor, my 
behavior did not suggest entitlement, privilege.”33 In the US context, class 
and race are broadly correlated, and Genna struggles throughout the novel 
with white privilege and white guilt. Frequently, however, she sees herself as 
 
28 Oates 2007, p. 43. 
29 Oates 2007, p. 42. 
30 Oates 2007, p. 44. 
31 Oates 2007, p. 38. 
32 Judith Halberstam, Skin Shows. Gothic Horror and the Technology of Monsters (Durham: Duke 
UP, 1995), p. 2. 
33 Oates 2007, p. 75. 
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being made to feel guilty: “Minette had the power to make me feel guilty, no 
matter how unjustly”; the other students “were made to feel guilty in 
Minette’s sight.”34 Formulations such as these suggest that Genna experi-
ences guilt as a form of what Robin Diangelo terms “white fragility.” White 
fragility is a process, one which involves defensive responses to various 
manifestations of “racial stress” which can arise among white Americans 
from acts and situations as simple as calling attention to racial difference. 
These responses involve emotions ranging from anger to guilt, and beha-
viors ranging from argumentation to withdrawal. Though the feelings and 
behaviors signal vulnerability, white fragility is in fact “a powerful means of 
white racial control and the protection of white advantage.”35 

Genna struggles with feelings of white guilt about white privilege in an 
important passage concerning Minette’s poor academic achievement and 
her inability to understand her limitations and grow past them. Genna feels 
distress when she discovers (by examining the contents of Minette’s waste-
basket) that Minette has been given a passing grade for a poorly written 
essay, as well as an opportunity to revise it for a higher grade, when Genna 
was not allowed to try to improve on her A-. But, she reflects, she had to 
realize she did not have Minette’s socioeconomic disadvantages and so “I 
did not deserve special attention from my professors. As Maximilian Meade 
would have said, I’ve been born to unearned privilege, in my white skin”.36 
This apparent concession to the justice of Minette’s special treatment is 
unsettled for readers, however, by being immediately followed by Minette’s 
surly complaints about how her expectations for being high school salu-
tatorian had been dashed by a “‘crippled-up little guy like a monkey, in a 
wheelchair”, indicating that Minette is unsympathetic to potentially cor-
responding compensatory measures for people with disabilities.37 To attain 
a precarious sense of sisterhood with Minette, Genna denies her own aca-
demic achievements and implies to Minette that her grades, like Minette’s, 
are low. In other words, Genna’s expression of humble generosity actually 
allows her to occupy the moral high ground and to maintain a sense of 
white superiority. 

34 Oates 2007, pp. 56, 75. 
35 Robin Diangelo, White Fragility. Why it’s so Hard for White People to Talk about Racism 
(Boston: Beacon P, 2018), p. 2. 
36 Oates 2007, p. 98. 
37 Oates 2007, p. 98. 
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Genna also vacillates between understanding the world in racial terms 
and denying the relevance of race. In several instances she engages in what 
Eduardo Bonilla-Silva has identified as color-blind racism, a post-Civil 
Rights form of racism that is more subtle and covertly expressed than 
before, but that works in pernicious ways to uphold racial categories and 
prejudice.38 For example, when Minette implies she is being targeted on 
racial grounds, Genna posits that harassment might be simply because 
“Minette had made herself generally disliked … for her fiercely outspoken 
and independent ways.”39 In the move from group (African American) to 
individual (Minette Swift) race is removed from the equation of possible 
mistreatment. Later, Genna considers the meaning of the image of Sara 
Baartman, the “Hottentot Venus,” that she finds slipped under the door to 
the suite she shares with Minette:  

I would wonder if the act hadn’t been purely personal, aimed against 
Minette Swift as an individual, and not ‘racist.’ Yet how swiftly and crudely 
the personal becomes the racial! As if, beneath ordinary hatred, there is a 
deeper, more virulent and deadly racial hatred to be tapped.40  

This apparent admission of the effects of racial hatred, deeper than hatred 
for an individual, regardless of race, falters under another thought, that the 
drawing of Sara Baartman is “the emblem perhaps of all women, it was a 
pornographic image rendered in derision, disgust, loathing, Hottentot 
Venus the Toast of London 1815. Never had I seen any image so grotesque 
and so fascinating, close up”.41 Here, misogyny occludes racism, explaining 
the image in a manner which denies racism and, additionally, allows 
Genna at least the theoretical possibility of sharing the position of deni-

 
38 The concept of color-blind racism set forth in his Bonilla-Silva’s full-length work from 2009, 
Eduardo Bonilla-Silva, Racism without Racists. Color-blind Racism and the Persistence of Racial 
Inequality (Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield, 2009), is a development of his earlier 
work on “New Racism” in which he emphasizes that racism is a structural formation, rather than 
(only) an attitude, and identifies five key elements, including the “covert nature of racial dis-
course and racial practices, “ as well as “the avoidance of racial terminology and the ever growing 
claim by whites that they experience ‘reverse racism’” and “the invisibility of most mechanisms 
to reproduce racial inequality.” Eduardo Bonilla-Silva, “The New Racism. Racial Structure in the 
United States, 1060s–1990s”, Race, Ethnicity, and Nationality in the United States. Toward the 
Twenty-first Century, ed. Paul Wong (Boulder, Colorado: Westview Press, 1999), pp. 56. 
39 Oates 2007, p. 57. 
40 Oates 2007, p. 128. 
41 Oates 2007, p. 134. 
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grated woman with Minette. As in the previous example, however, a sister-
hood forged on the denial of the significance of race is hardly realistic. 
Nevertheless, Genna’s struggle to understand race relations as they play out 
between her and her roommate plays to the sympathies of a white reader-
ship, who may be encouraged to look critically but not too critically at 
thought processes such as these. 

Genna’s thoughts are given a Gothic twist by disturbing, elliptical refer-
ences to half-remembered events at the family house at Chadds Ford during 
Genna’s childhood. In the first half of the novel, however, the primary locus 
of events in the retrospective tale is the dormitory. In true Gothic fashion, 
mysterious events play out in Haven Hall, all of them surrounding Genna’s 
roommate. The embedded tale opens with Minette’s discovery of a cracked 
window over her desk. This discovery produces a strong reaction in 
Minette, of something close to terror, which is incomprehensible to Genna, 
who attributes the cracked window to the violent storm of the night before. 
The Gothic trope of irrational vs. rational explanations for events is thus 
quickly established.  

The opening scene of the retrospective tale also establishes Minette as a 
grotesque figure. While it is difficult to define the grotesque in absolute 
terms, Justin D. Edwards and Rune Graulund draw attention to the incon-
gruity at its heart, which is frequently expressed in terms of unresolved 
oppositions: “… grotesquerie revolves around the categories of inclusion 
(the norm) and exclusion (the abnormal) in order to preserve marked dis-
tinctions between ‘us’ and ‘them’, ‘self and other’”.42 Genna’s narrative 
records her struggle to bridge such distinctions, at the same time as she 
minutely registers distinctions between herself and the majority of students, 
on the one hand, and Minette, on the other.43  

Because readers know from the frame tale that Minette is long dead, her 
living presence in the retrospective story is immediately somewhat macabre. 
In other words, a Gothic effect is an immediate possibility of the narrative 
structure, and this is realized as the retrospective narrative opens with 
Minette’s voice, a plaintive “Ohhh God,” followed by the narrator’s observa-

42 Justin D. Edwards & Rune Graulund, Grotesque. The New Critical Idiom (Oxon: Routledge, 
2013). 
43 Minette is contrasted with other young black students, particularly Crystal Odom, who is light-
skinned, successful academically, artistically, socially, and athletically. “Often [Crystal] was the 
only ‘minority person’ in a group and played her role with zest. She had little patience for clichéd 
racial pieties. White-girl discomfort made her laugh as if she were being tickled” (67). She 
mimics and mocks Minette.  
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tions that Minette habitually talks to herself, scolds herself, and prays loud-
ly. Genna describes Minette thus: 

My roommate was standing with her back to me, oblivious of me. She was 
standing very still, as if paralyzed. Her head was tilted back at an awkward 
angle and she was staring at the window above her desk, where a crack had 
appeared in the upper half of the pane. Minette turned vaguely toward me, 
without seeming to have heard me. Her eyes were widened in wordless panic 
behind her childish pink plastic glasses and her lips moved soundlessly.44  

Minette appears here as an hysteric, and her physical appearance fascinates 
Genna, who describes her face, skin, and body in great detail, her “wedge-
shaped” hair, “stiff and jutting like wires, smelling of natural oils”, her “waist, 
fleshy, thick”, and her “wide hips and sloping breasts”, curiously at odds with 
her child-like innocence.45 Moreover, Minette’s dark body changes as the 
narrative progresses; she eats almost uncontrollably and grows fatter and 
fatter, her compulsive eating and hiding of her food stores leading to 
infestations of insects in the college suite. Her female body becomes indeed 
grotesque, Rabelaisian, exceeding its own boundaries, and it incongruously 
and transgressively combines innocence with precociousness, naiveté with 
cynicism, in a way that implicitly calls for regulation and control, symbolized 
by her increasingly strained belt. The characterization of Minette’s body 
coincides with Mary Russo’s idea of the grotesque body as “open, protruding, 
irregular, secreting, multiple, and changing; it is identified with non-official 
‘low’ culture or the carnivalesque, and with social transformation”.46 In 
Bakhtinian fashion, the emphasis on Minette’s unruly body and its disruption 
of the regime of the educational context further aligns her character with the 
social transformation of the university as it opens its doors to racial minorities 
and students with low socio-economic backgrounds.  

The female grotesque, Russo also argues, is in many ways “a tautology, 
since the female is always defined against the male norm”.47 Looking speci-
fically at monsters, Judith Halberstam suggests that “European anti-Semi-
tism and American racism towards black Americans are precisely Gothic 
discourses given over to the making monstrous of particular kinds of 
 
44 Oates 2007, p. 5. 
45 Oates 2007, pp.10–11. 
46 Mary Russo, The Female Grotesque. Risk, Excess and Modernity (New York: Routledge, 1994), 
p. 8. 
47 Russo 1994, p. 12. 
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bodies.”48 In the portrayal of Minette, gender, race, and class intersect to 
establish her difference and grotesque body. For example, because Minette 
is on a merit scholarship and her parents have less money than many of the 
others at the college, she cannot buy new clothes as she gains weight, and 
Genna observes the “raw-looking notches made with a scissors” in Minette’s 
black leather belt, and her one good skirt, outgrown, fastened with a safety 
pin under a loose pullover.49 These signs of her low economic status add to 
her grotesque image.  

Oates might thus be viewed as using the grotesque to make visible af-
fective responses to relative poverty. Oates is certainly interested in class 
issues in the US; she has in fact insisted that the “great American adventure 
has always been one of social ascension”.50 Oates has also treated class in 
higher education in fiction throughout her career, as the epigraph to this 
article, taken from another Gothic-inspired university novel, also indi-
cates.51 Complicating this reading, however, is the fact that Minette is so 
clearly dehumanized in the novel. In the opening scene, her vocalizations 
are “half-grunts/half-moans”,52 and her speech is generally rendered as 
mannered (“Scuseme?”), aggressive, frequently incomprehensible: “Minette 
was a medley of irksome sounds: mutterings, mumbles, exaggerated sighs, 
humming, singing, and of course praying, grinding-teeth, occasional weep-
ing.”53 Her poor academic skills, religious fervor, and seemingly low intel-
ligence is another way that the narrative emphasizes Minette’s body, rather 
than her mind. By the end of the framed, retrospective tale, when Genna 
visits Minette in a private room at Stone Cottage, to which she has been 
moved because of alleged racial harassment at Haven Hall, Minette has 
become sick, her body leaking oils and smelling of sweat, her room filthy, 
littered with “soiled” clothing, the wastebasket “brimming” with used sani-
tary napkins smelling of dried blood.54 Though Genna smells codeine in the 

48 Halberstam 1995, p. 4. 
49 Oates 2007, p. 75. 
50 Gavin Cologne-Brookes, Dark Eyes on America. The Novels of Joyce Carol Oates (Baton-
Rouge: Louisiana State University Press, 2005), p. 30. 
51 See Hermann Severin, The Image of the Intellectual in the Short Stories of Joyce Carol Oates 
(Frankfurt am Main: Peter Lang, 1986) on Oates’s early fiction with academic settings and 
themes. She continues throughout her career: Mudwoman from 2012 is another university novel 
which uses the grotesque and features a false accusation of discrimination. 
52 Oates 2007, p. 5. 
53 Oates 2007, p. 79. 
54 Oates 2007, pp. 232–33.  
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room, she lights the many candles Minette has set out in the shape of a 
cross. On the eve of dropping out of college, Minette becomes a completely 
abject figure, finally dying in hideous fashion in the fire that Genna has 
helped to ignite.  

Though Genna refers to her roommate as a kind of twin because they are 
born just two days apart, this designation produces the same reaction in 
Minette as Genna’s joke about being an escaped slave had produced in 
Jewell: derision. Genna’s effort to understand and identify with her room-
mate repeatedly fails. In an interview discussing Black Girl/White Girl Oates 
comments on the inability of many white Americans to understand African 
Americans:  

They don’t grasp the fact that for a black person existentially, ontologically, 
it’s a different experience. Minette really isn’t defining herself in terms of 
white people. She’s not defining herself in terms almost of anything except 
for her strong Christianity and her family. And I think it’s very confounding 
to many white people when black people say, I don’t really care about you. I 
don’t really care if you like me.55  

Minette is impervious to Genna and, arguably, she remains “an enigma to 
[Genna]. A riddle, and a dazzlement” throughout the text.56 The text under-
scores the failure of liberal white subjectivity to transcend its position of 
white privilege. 

An important question Black Girl/White Girl poses is whether Minette also 
remains a riddle to her readers. Oates uses a first-person narrator to render 
and explore white, liberal consciousness about matters of race and class, 
themes she has explored repeatedly in her writing. In the early short story, 
“Naked”, for example, Oates uses the third-person to focalize the consci-
ousness of a white, middle-class woman of liberal politics who is violently and 
inexplicably attacked by a “pack” of black children, who strip her naked and 
 
55 Joyce Carol Oates, “Ten Questions for Joyce Carol Oates”, Interview with Andrea Sachs, Time 
1/11 2006, np, http://content.time.com/time/arts/article/0,8599,1553266,00.html [accessed 2019-
09-10]. 
56 Oates 2007, p. 11. This characterization resonates in interesting ways with Herman Melville’s 
portrait of Babo in Benito Cereno. Babo, the leader of a mutiny on a slave ship, poses as a servile 
slave to dupe the captain of another ship. Babo’s duplicity is emphasized in the plot, but also 
Captain Delano’s willful blindness. Babo, captured and judged, is burned alive, but his head, 
“that hive of subtlety”, placed on a post, continues to gaze “unabashedly” at his interlocutors. See 
Herman Melville, “Benito Cereno”, in Billy Budd, Sailor and Other Stories, ed. Harold Beaver 
(London: Penguin, 1985), p. 307. 
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beat her. The descriptions of these children as “swarm[ing]” over her, “savage 
and deft as a predatory animal”, invoking in her a fear they will cannibalize 
her, for they are “like ravenous animals” reveals the shakiness of the prota-
gonist’s idealism, which would prefer to see children instead of black children 
– even though the story makes clear that the race of these children is some-
thing she immediately registers.57 The dehumanizing language is clearly
marked as the unnamed protagonist’s, however, and so it is distinct from the
authorial voice, which instead calls attention to the failure of white liberal
understandings of African American realities. Moreover, remaining within
this limited perspective and not attempting to “speak for” African Americans
can be interpreted as a form of respect for difference. (Such a viewpoint is
expressed in Black Girl/White Girl in one of the fictional quotations from
Max Meade’s writings: “The wish to know another person fully is a way of
appropriation, exploitation. It is a way of shame that must be repudiated”.58)
Something similar appears to operate in Black Girl/White Girl. Minette
rebuffs or remains insensible to most of Genna’s attempts to befriend her, and
she is characterized as indifferent to others as well. But the narrative perspec-
tive does not provide an easily maintained separation between Genna’s
limited perspective and the author’s, resulting in a reinscription of racial
difference and racist stereotypes. Indeed, as the narrative progresses there is a
growing sense that just as Genna needs Minette to validate her and her
family’s progressive identity, so Oates appears to need Minette’s mute black-
ness for the same reason.

Just as Oates’s racialized use of the grotesque becomes problematic, so 
does her plot structure and her use of the Gothic motif of mysterious events. 
Mysterious events continue to occur around Minette, including those that 
explicitly target her because she is black. Her Norton Anthology of American 
Literature is lost or taken, and then found damaged in the alley outside their 
dorm (56), leading to suspicions among the young women and their ques-
tioning by the resident advisor. Soon after, Genna finds the Baartman pic-
ture slipped under their door. She does not initially report the incident, 
hoping to “shield” Minette from the racist image. Shortly afterward Minette 
loses a glove her mother had knitted for her, and later a racist message 
urging Minette to “go home” is placed in Minette’s mailbox.59 A racist slur 
is written on the outside of the door to Genna and Minette’s room, and 

57 Joyce Carol Oates, “Naked”, Heat and Other Stories (London: Penguin, 1991), pp. 124–125. 
58 Oates 2007, p. 70. 
59 Oates 2007, pp. 126, 181. 
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Minette also claims to have been pushed so that she sprained her ankle 
badly. The drawing, the cut-out message, and the racial slur on the door are 
reproduced graphically in the text – the only instances of such a departure 
from customary typography.  

The apparent escalation of harassment provides Genna with opportuni-
ties to demonstrate her solidarity with her roommate by not siding with 
others who accuse Minette of lying about events. Genna repairs the Norton, 
destroys the drawing, cleans and mends a glove she finds, and above all, she 
defends Minette, increasingly against her better judgement. However, when 
she recognizes the distinctive cut-out letters of the abusive missive to 
Minette as being the same font found in Minette’s religious tracts – which 
co-incidentally disappear from their previously prominent display in 
Minette’s room – Genna realizes that Minette has indeed fabricated her own 
racial persecution.  

This discovery is a turning point in the novel. The emphasis on Genna’s 
consciousness and subjectivity remains, but the suggestion that Minette has 
fabricated her harassment creates an entirely different reading dynamic. 
Readers are invited to be critical of Minette’s actions and to view charges of 
racially motivated hate crimes as ploys to conceal inferior scholastic ability 
among minorities. Readers are also invited to remain sympathetic to Genna 
as a victim of “reverse racism,” but to question her lying to protect Minette. 
In other words, the critical gaze is directed away from Genna’s internal 
struggle with racism and interracial relations. Her early traumatization, 
indeed, becomes more explicit from this point on, and Oates plots this so 
that Genna’s childhood memories vie with the more immediate retrospec-
tive narration involving the college and Minette. 

In the later part of the novel, Genna’s defense of Minette runs parallel to 
her highly conflicted defense of her father, whom she admires for his charis-
matic legal defense of Vietnam war protesters and civil rights cases, but also 
resents because of what his past actions put her through during her child-
hood at Chadds Ford in the 1960s, at a house where hippies, leftists, and 
radicals come and go, where her mother floats in and out of a drugged exis-
tence, and where her father, the high-profile lawyer, makes sporadic appear-
ances. When Genna asks her father if their house was a safe house, she 
provokes a violent reaction in Max Meade: “A look in Daddy’s face wanting 
to grab, shake, shout”.60 Though he reassures Genna, then about 10, that 

 
60 Oates 2007, p. 60. 
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their house is safe, he becomes furious with his wife, Veronica, demanding 
to know what she and her “junkie boyfriend” have been talking about so 
openly.61 The chapter concludes with Genna’s words:  

Safe house. Saying the words to myself in secret. For safe house made me feel 
warm. Safe house was something small you could hide in, I thought. Like a 
dollhouse where if you were small enough to fit inside you would be so small 
nobody would come looking for you.62  

The irony of this statement increases as the narrative progresses, and 
readers become aware of the truly unsafe home life Genna has had, in large 
part because of Max’s radical politics. It becomes increasingly clear that, as a 
child, she was sexually assaulted, witnessed numerous sexual acts among the 
casual visitors to the house, witnessed at the age of 11 a young man attempt 
to eviscerate himself with a paring knife at her home, and was for a time 
literally abandoned by both of her parents.63 The horrors at the house at 
Chadds Ford displace the historical horrors of slavery and the alleged hate-
crimes associated with the other two houses in the text.  

Genna clings to the belief that her father never broke the law, just as she 
maintains that Minette is the victim, rather than the author of abuse. 
However, with the understanding that Minette fabricated the hate crimes 
against her, Genna also understands that her father has harbored violent 
political activists turned terrorist. The young man who attempts harakiri, 
Ansel Trimmer, survives and, it will transpire, lives long enough to engage 
in terrorist activities, including a bombing that kills an African-American 
watchman at a Dow chemical plant. The text is ambiguous about whether 
or not Trimmer commits suicide five years after the watchman’s death, but 
it is clear than he and others have testified to Max’s involvement in terrorist 
activities, claiming that Max was providing a safe house for anti-war pro-
testers suspected of bombings, as well as supplying funds for arms, ammu-
nition, and explosives, and securing counterfeit identity papers for ter-

61 Oates 2007, p. 61. 
62 Oates 2007, p. 61. 
63 Oates 2007, pp. 197, 120. The novel conforms in part to Ellen Moers’s notion of the “Female 
Gothic,” in which the heroine is typically motherless and unprotected, facing a threat of con-
tainment or violation. Genna’s mother is unengaged with her children, more interested in drugs 
and lovers, while her father is frequently absent, in both the frame and embedded tale. At one 
point, both parents abandon their two children completely, leaving them to fend for themselves. 
This causes Genna’s brother to break entirely with his parents. 
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rorists. As events at Haven Hall escalate, Genna withstands the urge to testi-
fy against Minette and instead finally does testify, under secrecy, to her 
father’s guilt, in effect sealing his fate of life-long imprisonment.  

The grotesquerie that has attached to Minette gradually also attaches 
itself to Max Meade. However, it is Max’s head, rather than his body, that is 
accentuated in the text: “Hairless gleaming head…. It was a Roman bust of a 
head. It was a head to be toppled, broken”.64 Like a modern Kurtz (also with 
a “lofty frontal bone” that is “impressively bald”), Max expresses his radical 
ideas with great eloquence.65 As the narrative unfolds readers learn that 
Genna’s understandings of white privilege and white supremacy come from 
her father, who appears to endorse a radical politics of difference. Genna 
notes, for instance, that “Maximilian Meade had written in the 1960s that 
‘skin-consciousness’ determines vision. Virtually all Caucasians are born 
blind, even those who are victims of capitalism, we must be educated to 
see”.66 Readers learn in the epilogue that Max’s own education takes place in 
prison, where he is badly beaten by other inmates and loses one eye, 
becoming half-blind. Increasingly grotesque in appearance, Max and his 
radical views on race relations also become discredited as the novel pro-
gresses, complicating Oates’s critique of white privilege that dominates the 
first part of the novel.  

The frame tale, it was noted, opens with the narrator’s confession of her 
guilt in Minette Swift’s death. The untitled text Genna writes 15 years after 
the fact is conceived as an “inquiry” and an “exploration” “in the service of 
justice”: “All this time, I have been alive. I have been living, I have even 
acquired a professional reputation in my field, and Minette Swift has been 
dead”.67 Genna feels guilty of having obscured facts to protect her name, to 
protect Minette’s and her family, to protect Schuyler college, and “to protect 
the white faces surrounding Minette”.68 Thus, even her specific sense of 
guilt about not being straightforward about matters pertaining to Minette’s 
death – including her own role in lighting the candles – is tinged with a race 
consciousness that extends into the epilogue as well, where Genna has 

 
64 Oates 2007, p. 246. 
65 Joseph Conrad, Heart of Darkness and The Secret Sharer (New York: Bantam, 1978), p. 81. 
66 Oates 2007, p. 87.  
67 Oates 2007, pp. 1–2.  
68 Oates 2007, p. 1. 
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retained a fascination for black women and where, we learn, she claims 
Minette Swift as a “sister” who has died.69 

Just as in the embedded retrospective narrative from the 1970s, the 
frame tale from 1990 also transfers its attention from Minette to Max, so 
that it is Genna’s relationship with Max that dominates the epilogue. 
Indeed, Genna the historian has become aware of the intrusion of a 
“shadow-text” about Max Meade and “the daughter who betrayed him”.70 
Readers learn that the adult Genna has become intent upon leading a 
“purely ethical life”, but also that she considers giving the manuscript she 
has written to Max, so that he will finally know that it was she who in-
formed on him. Genna’s confessional writing thus threatens to become a 
way of exacting revenge on her father.71 The shadow-text, one might say, 
takes over, displacing Oates’s probing questions about white privilege and 
interracial friendships in the post-Civil Rights decades of affirmative action 
and diversity on university campuses.  

In her analysis of white fragility, Diangelo argues that, in fact, white 
progressives cause the most day-to-day damage to people of color through 
their certainty that they are not racist, or are less racist, than all or most. 
This attitude, she claims, constitutes an implicit denial of the need to fight 
racism within: “White progressives do indeed uphold and perpetrate 
racism, but our defensiveness and certitude make it virtually impossible to 
explain to us how we do so”.72 Oates’s novel turns a critical gaze on white, 
middle-class consciousness, initially using Gothic tropes and grotesque 
figures to examine an internal struggle with racism and to expose the work-
ings of white privilege and white guilt. Finally, however, her use of the gro-
tesque reinforces stereotypical images of black women as bound to the 
body, rather than the mind, and the Gothic plot explains racist and misogy-
nous hate crimes as a form of guilt-inducing manipulation. In such ways, 
readers are invited to partake of a sense of white fragility, particularly in 
relation to the modern university which, Jeffrey J. Williams observes, is no 
longer an elite experience but a part of mass culture73. It is up to readers of 
Black Girl/White Girl to determine whether there is indeed another turn of 
the screw: whether Oates asks us to view the white guilt and the white 

69 Oates 2007, p. 271. 
70 Oates 2007, p. 263. 
71 Oates 2007, p. 265.  
72 Diangelo 2018, p. 5.  
73 Williams 2012, p. 577. 
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fragility Genna displays in the frame tale as grotesque, deformed by its 
anxiety about race relations in the US. As Edwards and Graulund remind 
us, “… grotesque figures and images lie in sharp contrast to the economic 
and social mythologies of an ‘American dream’”, including the dream of 
sisterhood and diversity in higher education.74  
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I mitt bidrag till ”Kulturmöten” har jag valt att  
kopiera en del från en målarbok som för  
närvarande inte finns i nytryck. Boken heter  
The Microcosmos Coloring Book (1988)  
och är utformad av Lynn Margulis och  
Dorian Sagan med illustrationer av  
Christie Lyons m.fl. Min förhoppning  
är att teckningen bjuder in till färgläggning  
och att den fungerar som en påminnelse  
om vår mer än mänskliga relationalitet. 
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När Mamma förändrade världen.  
Moderskärlek och kulturradikalism  

i det moderna genombrottet 

CLAUDIA LINDÉN

När den unga dottern Sally i Anne Charlotte Lefflers pjäs Familjelycka 
(1891) förklarar för sin mamma att hon sedan länge insett att föräldrarna 
anpassade och tillrättalade vad de sa till sina barn och att barnen då svarade 
med att göra på samma sätt mot föräldrarna tillägger hon ”alldeles som 
mamma gör med sin mor.”1 Sally visar därmed att lögnen och förställ-
ningen är fråga om en struktur som gått i arv från mor till dotter, och som 
därför bara kan brytas genom att mor och dotter börjar tala sanning med 
varandra. Konventionens krav på att hålla kvinnor i okunskap har lett till 
att lögnen skurit av banden mellan mor och dotter i generation efter gene-
ration. När banden mellan mor och dotter återupprättas och döljande er-
sätts av frispråkighet händer något avgörande: de grundvalar som köns-
maktsordningen vilar på imploderar inifrån. Hjärtat av familjen, mor-barn-
relationen blir det första incitamentet till politisk förändring. Det privata 
var aldrig så politiskt som i det moderna genombrottets berättelser om 
mödrar och barn. 

”Litteraturen om moderskap handlar om det mest grundläggande, om 
den mänskliga närhet som har kraft att stärka och förgöra”, skriver Anna 
Williams i en kort text om mödrar i 1900-talslitteraturen.2 Det moderna 
genombrottets litteratur brukar beskrivas som att den handlar om äkten-
skapet och om sexualitet, men om man tittar närmare så framträder ytter-
ligare ett tema, kopplat till de andra, den vuxna mor-barn relationen. Det 
blir särskilt synligt i dramatiken, men även i prosan finns förvånansvärt 
många exempel där mor-barn relationen får avgörande betydelse för hand-
lingen. I det följande undersöker jag mor-barn relationerna i dramerna En-
sam av Alfhild Agrell, Ann-Charlotte Lefflers två komedier Familjelycka 
och ”Moster Malvina” och August Strindbergs ”Moderskärlek”. Utmärk-
ande för dessa mor-barn skildringar är att de bevarar ett kärleksband och ett 

1 Ann-Charlotte Leffler, Familjelycka, i Tre komedier 1891 (Stockholm: Bonniers, 1891), s. 126. 
2 Anna Williams, ”Modersspåren”,  Aiolos. Tidskrift för litteratur, teori och estetik, nr 54 2016, 
s. 40f.
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etiskt ansvar mellan mor och barn även när samhället och konventionerna 
kräver att modern ska offra barnet eller barnet modern. Kärleken mellan 
mor och barn blir i dessa berättelser ett kritiskt undergrävande av samhäl-
lets ojämlika genusnormer. Därmed förskjuts bilden av 1800-talets själv-
uppoffrande mor till en självhävdande kvinna och moderskärleken blir en 
kulturradikal samtidskritik.  

När vi talar om 1800-talets modersideal är det ofta den kärleksfulla, 
självuppoffrande, ja rentav lidande modern vi föreställer oss. Hon är dock 
en historisk konstruktion. Elisabeth Badinter har i Den kärleksfulla modern 
visat hur idén om den kärleksfulla modern inte finns på 1700-talet, där 
överklassen tycks utan alltför mycket sorg lämna bort sina barn till ammor 
och barnavårdare, ofta med resultatet att de dog. Under 1800-talet växer 
däremot bilden fram av modern som finner sitt existensberättigande och sin 
glädje i självuppoffrandet. ”Modern var verkligen masochistisk” skriver 
Badinter.3 Konsekvensen av att hylla den beundrandsvärda modern var att 
man var lika snabb att fördöma den dåliga. ”Från ansvar till skuld var det 
bara ett steg som ledde rakt in i fördömelsen. Det var därför alla de som 
riktade sig till mödrarna växlade mellan artighetsbetygelser och hot.”4 Att 
skulden följt med moderskapet ändå in i vår egen tid i både Sverige och 
Europa vittnar Christine Farhan om i sin studie som jämför modersbilder i 
svensk och tysk litteratur kring millennieskiftet: ”Mutterschaft wird auch in 
Schweden als kompliziertes Geflecht von Unterdru ̈ckungsmechanismen 
erlebt, die zu ständigen Schuldgefühlen fu ̈hren. Frauen befänden sich in 
einem Konflikt zwischen dem Persönlichen und dem Politischen.” 5  

Badinter ger flera exempel på hur sådana hot visar sig i litterära skild-
ringar av dåliga mödrar skrivna av manliga författare i slutet av 1800-talet. 
Här tycks det finnas en skillnad mellan Frankrike och Sverige. Kanske är det 
kvinnornas stora frammarsch i det moderna genombrottets litteratur som 
skapar en så annorlunda och mer positiv modersbild i den sena svenska 
1800-talslitteraturen?6 Badinter påpekar att när fadern inte längre har upp-
fostringsansvar blir det modern ensam som avgör om sonen blir en stor 

 
3 Elisabeth Badinter, Den kärleksfulla modern. Om moderskärlekens historia (Stockholm: 
Gidlund, 1981), s. 190. 
4 Badinter 1981, s. 191.  
5 Christine R. Farhan, Frühling für Mütter in der Literatur? Mutterschaftskonzepte in deutsch-
sprachiger und schwedischer Gegenwartsliteratur (Huddinge: Södertörns högskola, 2009), s. 13. 
6 Badinter 1981, s. 192–198. 
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man eller en brottsling. En dålig mor är en katastrof inte bara för barnet 
utan för hela samhället. 

I England kallas den självuppoffrande modern ”the Angel in the House”, 
med en hänvisning till Coventry Patmors berömda dikt med samma namn. 
Virginia Woolf menade att hon var en fantom som hemsökte den skrivande 
kvinnan:  

She was intensely sympathetic. She was immensely charming. She was ut-
terly unselfish. She excelled in the difficult arts of family life. She sacrificed 
herself daily. If there was chicken, she took the leg; if there was a draught she 
sat in it – in short she was so constituted that she never had a mind or a wish 
of her own, but preferred to sympathize always with the minds and wishes of 
others. Above all – I need not say it – she was pure.7 

Woolf skriver att denna ängel i huset-fantom störde, plågade och slösade 
hennes tid så till den milda grad ”that at last I killed her”.8 Om 1800-talet 
satte modern på piedestal så ägnade sig 1900-talet åt att plocka ner henne, 
vilket Woolfs text blir ett tidigt exempel på.9 Men mellan idealiseringen av 
1800-talets rena, självuppoffrande moder och 1900-talets förkvävande, så 
tycks det som att det fanns ett ögonblick då modern var något helt annat, en 
kärleksfull och stridbar kvinna. I moderna genombrottets svenska litteratur 
kunde kärleken mellan mor och barn istället utgöra incitamentet för sam-
hällsförändring.  

Ellen Key tyckte att moderlighet var en kraft som borde tillvaratas i kul-
turen. I Livslinjer skriver hon 1903: ”En kvinna är fulländad efter sitt väsens 
lag först när ur moderligheten som naturkraft höjer sig moderligheten som 
kulturmakt.”10 Alla samhällsmödrar behövde inte ha varit verkliga mödrar, 
skriver Key, utan begreppet Samhällsmodern stod som beteckning för 
kvinnans delaktighet i samhället, liksom för en samhällelig infogning av de 
aspekter av kärlek omsorg och ansvar som kvinnor utövar i moderskapet. 
För Key är moderlighet något aktivt och samhällstillvänt, till skillnad från 
det passiva, viktorianska ängeln i huset-idealet. Key menade att moder-

7 Virgina Woolf, “Professions for Women”, Collected Essays (London: Hogarth Press, 1966), s. 
285. 
8 Woolf 1966, s. 286. 
9 Claudia Nelson & Ann Sumner Holmes, ”Introduction”, Maternal Instincts. Visions of 
motherhood and sexuality in Britain, 1875–1925, red. Claudia Nelson & Ann Sumner Holmes 
(Basingstoke: Macmillan,  1997), s. 1. 
10 Ellen Key, Livslinjer 1. Kärleken och äktenskapet, d. 2 (1903), (Stockholm, Bonnier 1914), s. 30.  
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skapet, som inget annat utgör en balans mellan självhävdelse och själv-
hängivelse, ett överskridande av passivitet och aktivitet, av kropp och själ, 
mellan det egna jaget och den andre: 

Moderskapet är en naturlig jämnvikt mellan den enskildes och det helas 
lycka och jämnvikt, mellan självhävdelse och självhängivelse, mellan sinnlig-
het och själfullhet. En stor kärlek, en genial skaparmakt kan i enskilda fall nå 
samma enhet. Men moderns oerhörda företräde är att hon med sitt barn i 
sin famn – utan medveten möda och utan att tillhöra de gynnade undan-
tagen – äger den enhet mellan lycka och plikt, som mänskligheten i sin hel-
het på andra områden först efter oändliga mödor ska nå. /…/ En tillfällig 
rubbning [av jämnvikten] var nödvändig. /…/ Det behövdes att döttrarna 
reste sig mot fädrens hustruideal; systrarna mot den brorslott, som var till-
tagen så rundligt på deras bekostnad; mödrarna mot den syn på deras kall, 
som kvarhöll dem inom djurhonans pliktsfär.11 (min kurs.) 

Den jämvikt mellan självhävdelse och självhängivelse som funnits i moder-
ligheten har varit tvungen att rubbas av kvinnornas framväxande krav på 
rösträtt och en förändring av kvinnornas situation i samhället, påpekar Key. 
Det är de yngre kvinnorna, döttrarna som reser sig mot faders- och 
brodersmakt. Sekelskifteslitteraturen vittnar om en sådan döttrarnas res-
ning mot fädrens hustruideal. Den tycks skriva fram en helt annan mor-
barn relation, en som är aktiv, inte passiv, en som tar ansvar för den andre 
och avvisar föreställningen om att mor och vuxna barn är två autonoma 
individer som oetisk.  

Den balans mellan självhävdelse och självhängivelse som Key såg i 
moderskapet tycks ha ett nutida uttryck i den feministiska filosofins intresse 
för graviditet och födande som ett överskridande av binariteter. Jonna 
Bornemark menar att födandet ofta betraktas som startpunkten för den 
levande varelsen, och mänskligt liv har i modern tid förståtts som det auto-
noma livet hos ett subjekt och intersubjektivitet som mötet mellan två 
vuxna människor. Men, fortsätter hon, när graviditeten inkluderas ändras 
alla sådana antaganden i den västerländska filosofin.12 Graviditeten, att vara 
både en och på samma gång två olika varelser, öppnar för att för att förstå 
subjektivitet och intersubjektivitet på ett på ett icke-binärt sätt.  

 
11 Key 1914, s. 160 
12 Jonna Bornemark, ”Life beyond Individuality. A-subjective Experience in Pregnancy”,  Phe-
nomenology of pregnancy, red. Jonna Bornemark & Nicholas Smith (Huddinge: Södertörns 
högskola, 2016), s. 251. 
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Moderskap och sedlighetsdebatten 
Vi är vana vid att tänka moderskap i första hand i relation till just födande 
och små barn. Men moderskapet består hela livet och kanske är det som 
mest svårbalanserat och komplext när barnen står på tröskeln till vuxenhet. 
Därför är det intressant att den vanliga mor-barnskildringen i svenska 
moderna genombrottets litteratur är mellan en mor och en vuxen dotter 
eller undantagsvis en son.13 Och för att knyta an till Bornemarks syn på 
graviditeten som icke-binär så finns även i dessa skildringar något som 
vägrar att låta sig reduceras till en binär relation mellan två vuxna helt 
åtskilda individer. I flera av berättelserna finns det en annan person, oftast 
en far, ibland en kvinnlig släktning, eller en vän som ihärdigt försöker 
spränga sönder relationen mellan mor och dotter och göra den till just en 
fråga om två oberoende personer, men där modern och det vuxna barnet 
avvisar sådana försök. De är både autonoma och samtidigt förenade i en 
etisk relation som också tycks innebära ett ansvar för den andra från både 
moderns och barnets sida. Personen som försöker söndra mellan modern 
och barnet gör ofta det med hänvisning till egna behov eller konventionens 
förväntningar. Och det är här moderns och dotterns ömsesidiga avvisande 
av kravet att de ska sära på sig antar politiska dimensioner, eftersom det 
etiska ansvaret mot den andre problematiserar vad som är rätt och fel, och 
därmed undergräver samhällets konventioner.  

Det råder en stor samstämmighet mellan protagonisternas vägran att 
acceptera de spelregler som samhället ställer upp för moderskap och för 
unga kvinnors fostran. I dessa berättelser medför denna vägran ett brutalt 
blottande av hur konventioner gör människor omoraliska. Det är moderns 
roll, tycks dessa berättelser säga, att ta strid mot sådana konventioner, och 
om hon är för svag, får dottern gripa in i hennes ställe. Moderskärlek, till 
barnet och från barnet till modern, är i dessa berättelser inte självuppoffring 
utan stridbar självhävdelse. När moderskärleken står emot samhällets krav 
på söndring mellan mor och barn, slutar berättelsen lyckligt, när de miss-
lyckas blir berättelsen en tragedi. 

13 Leffler skriver faktiskt en novell om en kvinna med ett litet barn. I ”En ammas historia” 
skriven under de sista åren i Italien, handlar om en kvinna som lämnar sitt eget barn hemma 
hos föräldrarna för att åka till Neapel och arbeta som amma. Hon saknar först sitt barn men 
vid ett besök hemma upplever hon stå närmare barnet hon ammar än sitt eget. Anna Williams 
påpekar i texten ”Modersspår” att ”Leffler ser situationen från kvinnans synvinkel och be-
skriver en moderskärlek som a ̈r oavhängig biologi och juridik”. Williams 2016, s. 40. 
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De här dramerna visar också hur sedlighetsdebattens diskussioner om 
genus, sexualitet och kvinnans position i samhället grep in det allra innersta 
av familjen, i moderns relation till barnen. Att sedlighetsdebatten griper in i 
pjäsernas handling blir extra tydligt genom dialogformen som Maria Mår-
sell påpekar i sin uppsats Artisten i vardagsrummet.  

Genombrottslitteraturen är i sig ett pågående samtal, och att man kon-
centrerar sig på människans inre liv har mer med begränsande könsideologi 
än existentialistiska frågor att göra. Argumentation och samtal i pjäserna 
grundar sig i sociala frågor och normativa uppfattningar. Gestalternas 
sociala position finns inskriven i deras handlande och de konsekvenser den-
na får för argumentationen och samtalet är vad som utgör pjäsernas syfte.14 

Mycket har skrivits om sedlighetsdebatten och de olika åsikterna i synen 
på sedlighet.15 Sedlighetsdebatten var dock inte bara en fråga om konserva-
tiva mot radikala, inte heller var den en enkel fråga om män mot kvinnor.16 

De riktigt konservativa ville naturligtvis inte ha någon förändring alls och 
menade att sedlighet är olika för de bägge könen och att en viss dubbel-
moral måste råda.  

Men de flesta kulturradikaler ville bort från dubbelmoralen och hyck-
leriet och att synen på sexualitet skulle förändras – frågan var bara hur? Det 
är i konflikten kring detta som vi återfinner den debatt om och i litteraturen 
som brukar kallas sedlighetsfejden. På den ena sidan fanns naturalisterna, 
 
14 Maria Mårsell, Artisten i vardagsrummet. Gränsöverskridande och samförstånd i det 
moderna genombrottets dramatik: Leffler, Benedictsson och Stéenhoff, magisteruppsats i Estetik 
Södertörns högskola 2010, s. 41. 
15 Se Elias Bredsdorff, Den store nordiske krig om seksualmoralen. En dokumentarisk fremstill-
ning af sædlighetsdebatten i nordisk litteratur i 1880’erene (Köpenhamn: Gyldendal, 1973). För 
en utmärkt introduktion ur feministiskt perspektiv till denna turbulenta litterära period där 
det könspolitiska också ställs i fokus se Inger-Lise Hjort-Vetlesen, ”Modernitetens kvinnliga 
text. Det moderna genombrottet i Norden och Ingeborg Nordin Hennel & Christina Sjöblad, 
”Lyckligare ungdom har aldrig funnits. Det moderna genombrottet i Sverige”, bägge i Nordisk 
Kvinnolitteraturhistoria II 1800–1900, huvudred. Elisabeth Møller Jensen (Höganäs: Wiken, 
1993). 
16 Både Ulla Manns och Hjördis Levin är noga med att påpeka det felaktiga i att se sedlighets-
debatten bara som en fråga mellan radikala män och puritanska kvinnor. Likväl håller de fast 
vid debatten som en skiljelinje mellan män och kvinnor. Hjördis Levin, Masken uti rosen, 
Nymaltusianism och födelsekontroll i Sverige 1880-1910 (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings 
förlag Symposion, 1994), s. 145f och Ulla Manns, Den sanna frigörelsen (Stockholm/Stehag: 
Brutus Östlings förlag Symposion, 1997), s. 93. Att det finns skiljelinjer mellan män och män 
och kvinnor och kvinnor i debatten förblir oftast osynligt. För en vidare diskussion om skill-
naden i åsikt i sedlighetsdebatten mellan olika kvinnopolitiska grupper se Claudia Lindén, 
Om kärlek. Litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key,  diss. Stockholm (Stockholm/Stehag: 
Brutus Östlings förlag Symposion, 2002), s. 215–245.  



NÄR MAMMA FÖRÄNDRADE VÄRLDEN 

187 

inspirerade av vetenskap menade de att litteraturen skulle kunna skildra 
allt, även det mörka, fula och problematiska. Bröderna Georg och Edvard 
Brandes gick i spetsen och opponerade sig mot en föråldrad dubbelmoral 
och menade att sexualitet fanns hos båda könen och skulle praktiseras fritt i 
”fri kärlek” utan band. Det var en syn på sexualitet som dock inte tog in 
konsekvenserna för kvinnorna, som oönskade graviditeter och könssjuk-
domar.  

Den motsatta ståndpunkten, den så kallade ”handskemoralen” byggde på 
den norske författaren Bjørnstjerne Bjørnsons drama En hanske, där 
huvudpersonen Svava avvisar en man som inte hållit sig ren som hon fram 
till äktenskapet. Här strävar moralen mot avhållsamhet för bägge könen 
fram till äktenskapet och företräddes bl.a. av Bjørnson och Fredrika 
Bremerförbundet och författare som Matilda Roos exempelvis.  

Frågan om mannen också skulle vara ”ren” fram till äktenskapets ingå-
ende debatterades livligt i litteraturen, liksom prostitutionens vara eller icke 
vara och dess problem med spridandet av könssjukdomar som syfilis. 
Syfilisen härjningar var konkreta och skildras i litteraturen med kända 
exempel som Ibsens Gengångare (1881), där faderns syfilis går igen hos 
sonen, och Gerda von Mickwitz ”Mässling” (1886), där en far mot bättre 
vetande gifter bort sin dotter till en utsvävande man och när hon sedan får 
syfilis tystar man ned det genom att kalla det ”mässling”.17 

Liksom det gick skiljelinjer mellan män som företrädde helt olika slags 
syn på manlig sexualitet, så gick det också skiljelinjer mellan kvinnor och 
kvinnor. Även om Leffler stod närmare Brandes än Fredrika Bremer-
förbundet i synen på sexualitet så delade hon inte Brandes syn på vare sig 
manlighet eller kvinnlighet. Många kvinnliga författare som Leffler, Stella 
Kleve, Gerda von Mickwitz, Victoria Benedictsson och Ellen Key företrädde 
ett slags sexualitetens tredje ståndpunkt mellan handskemoralen och ”fri 
kärlek”-lägret där de försökte gestalta mer bejakande sexualitet för kvinnor 
på deras egna villkor. De kritiserade såväl den traditionella dubbelmoralen 
som de frihetsbejakande männens konsumistiska och ansvarslösa sexualitet. 
Samtidigt avvisade de helt det idealiserade kvinnliga dygdeidealet hos kvin-
norörelsen.  

Sedlighetsdebatten sysslade visserligen mer med äktenskap än med 
modersideal. Diskussionen om renhet eller ej före äktenskapet medförde att 

17 Victoria Benedictsson försvarar att Mickwitz behandlar ett sådant ämne i ”Texten kan väl 
inte vara värre än själva saken”, Framåt nr 11/1886. 
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det oftare är uppvaktningsperioden eller det nyligen ingångna äktenskapet 
som står i centrum för litteraturen. Men fokuset på äktenskapet öppnade 
ändå för att reflektera över moderskapet och modersrollen som föredöme och 
uppfostrare av unga vuxna som är på väg att gifta sig. Och det är här som de 
berättelser om moderskap som den här texten analyserar placerar sig. Här 
smyger sig frågan om sexualitet in delvis på grund av den förväntade inti-
miteten mellan mor och barn. Vad bör en mamma prata med sitt barn om? 
Hur långt kan och bör hon gå för att skydda dotterns oskuld? Eller är det 
rentav moderns roll att ta strid mot samhällets genusordning redan i upp-
fostran av barnet? Flera av de kvinnliga författarna, oavsett sida i sedlighets-
debatten, tycks ha sett särskilt mor-barnrelationen som en första instans för 
att kritisera och förändra genusordningen och samhällets normer.  

När idealet skapar sin motsats 
Den inledningsvis citerade Familjelycka (1891) av Anne-Charlotte Leffler 
påminner i familje- och konfliktstrukturen på många vis om hennes drama 
Sanna kvinnor (1883). Titlarna är ironiska, men där ironin i uttrycket 
Sanna kvinnor får en tragisk innebörd så blir går det i Familjelycka snarast 
från ironi till något som kanske är sant. I bägge pjäserna är det en far som 
försöker ta kontroll över familjen genom att hävda sin fadersmakt och styra 
och domdera. I bägge pjäserna är det en dotter som försöker säga sanningen 
och ta ansvar för situationen. Men där konflikten i Sanna kvinnor är mer 
tillspetsad med en spelmissbrukande far, som manipulerar till sig hustruns 
enskilda arv för att betala spelskulder, så är det i Familjelycka egentligen 
bara goda saker barnen undanhållit föräldrarna.  

I Sanna kvinnor försöker den hemmaboende dottern Bertha, som i prak-
tiken redan försörjer familjen, få modern att skriva över pengarna på henne. 
Hon ber således att lojaliteten mellan mor och dotter ska gå före den mellan 
maka och make. Herr Bark lyckas slå sönder detta förbund mellan mor och 
dotter. Han får modern att ljuga och svika löftet till dottern genom att 
hänvisa till romantiken under äktenskapets första tid. Det tragiska slutet 
innebär att Herr Bark kan betala sin spelskuld men sedan har familjen inget 
att leva på och måste fortsättningsvis hanka sig fram på Berthas lilla lön. 
Därmed kan hon inte heller gifta sig eftersom hon då skulle lämna sin mor i 
fördärvet. Inte bara leder brottet mellan mor och dotter till tragedi, hotet 
kommer från pappan. Den till synes goda triaden mor, far, barn blir på så 
vis till något hotfullt, när modern är beredd att ge upp dottern för att vara 
en sann kvinna för sin man. Birgitta Johansson Lindh skriver om Sanna 
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kvinnor: ”Skildringen av hur dottern offras medverkar till att punktera den 
hegemoniska diskursen om familjefaderns självklara makt och kvinnans 
underordning i den borgerliga kärnfamiljen.”18 

I Familjelycka har den tjugoåriga dottern just kommit tillbaka från en 
utlandsvistelse. Fadern ser fram emot att samla hela familjen till läsning på 
kvällen, men han kallas iväg på ett möte och då visar det sig att alla, såväl 
mormor som modern Hilma och hennes två yngre systrar Sally och Lolo 
samt brodern Erhard, egentligen har för avsikt att smita iväg till andra ak-
tiviteter. När alla barnen går åt olika håll, i väntan på att pappan kommer 
hem och återupptar läsningen, säger mormor till modern att hon inte har 
någon makt över sina barn. Hon svarar då: 

MODERN (till mormor).  

Jag skulle ändå inte säga så mycket om att de inte lyda mig – för det ligger 
nu inte i min natur att sätta mig i respekt. Men hvad som är tungt, det är att 
de inte heller ha något förtroende till mig. Hvarför tror mamma de går ut 
nu, om inte bara för att få ett tillfälle att prata ensamma utan oss. Vi gamla 
hållas utanför alla deras intressen. – De betrakta oss som allt för enfaldiga 
för att ta del i någonting.19  

Det som sårar modern är att hon hålls utanför det som är viktigt för barnen, 
att de inte litar på henne. Här finns ett ideal om öppenhet och närhet mel-
lan mor och barn, men en praktik som helt undergräver idealet. När hus-
hållerskan strax efter kommer in för att diskutera middagen, blir det tydligt 
att modern behandlar sin egen mor på exakt samma sätt som hon själv 
beklagar sig över hos de egna barnen när hon väljer att ta det samtalet i 
köket istället och därmed undanhålla mormor från husets skötsel, vilket 
sårar mormor. Moderns frustratration över att inte ha insyn i sina barns liv 
vittnar också om det som Badinter menar händer mot slutet av 1800-talet 
när moderligheten övergår till att omfatta fysisk såväl som moralisk upp-
fostran under hela barndomen fram till barnen själva bildar familj. Därför, 
skriver Badinter, ”blir vaksamheten, för att inte säga spioneriet, uppfoster-
skans främsta dygd. För att klara övervakningen måste modern med vilka 

18 Birgitta Johansson Lindh, Som en vildfågel i en bur. Identitet, kärlek, frihet och melodrama-
tiska inslag i Alfhild Agrells, Victoria Benedictssons och Anne Charlotte Lefflers 1880-tals-
dramatik, (Göteborg: Makadam förlag, 2019), s. 114. 
19 Leffler 1891, s. 83. 
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medel som helst få insyn i sina barns hemligheter och inre liv.”20 Modern i 
Familjelycka är dock helt blind för den praktik av lögner, undanhållande 
och samtidig övervakning som hon själv är medskapare till, vilket är just 
vad Sally påpekar i den tidigare citerade repliken ”alldeles som mamma gör 
med sin mor.”21 Här är det alltså dottern som står för ett problematiserande 
av de äldres normer. 

De samtal som uppstår mellan de olika kontrahenterna när pappan läm-
nat rummet låter förstå att alla döljer något för någon, framförallt för pap-
pan. Samtliga inflikar ”Säg för all del ingenting till…. [NN] skulle inte alls 
förstå det.”22 Just detta att dölja något för att man utgår från att den andre 
inte kan förstå, att lögnen är både en hänsyn och en nödvändighet, präglar 
allas uppfattning om de andra familjemedlemmarna. Idealet om den rena 
modern och de oskyldiga döttrarna skapar således inte alls någon god 
Familjelycka, utan tvärtom söndring mellan föräldrar och barn och mellan 
syskon. Idealet leder till sin motsats: lögn, förställning och omoral.  

Alla i Familjelycka har således hemligheter för varandra, vissa mindre 
och andra mer. Mormor upplever att hon måste vara tacksam att hon får bo 
där och vågar därför inte erkänna att hon vare sig tycker om maten, faderns 
läsning eller att hon inte kan sova på nätterna och därför i smyg är uppe och 
tänder lampan. Mamman måste stödsova innan pappans läsning för att hon 
inte ska somna av uttråkning medan han läser. Yngsta barnet Lolo som är 
femton har blivit kär i en skådespelare hon sett på Dramaten och har skrivit 
brev till honom. När hon av olycklig kärlek sedan försöker ta livet av sig 
med mormors morfin räddas hon av att det inte är morfin – modern och 
doktorn har bara låtit mormodern tro det. Brodern Erhard, sjutton år, har i 
hemlighet lånat ut alla sina pengar till sin nittonåriga syster Sally för att hon 
ska kunna plugga till studentexamen. Det hade Sally kanske kunnat övertala 
föräldrarna till, men inte när skälet är att hon egentligen vill gå på univer-
sitetet och bli jurist. Inte heller skulle de godta att hon pluggar regelbundet 
tillsammans med en ung man som hon kanske är kär i. Äldsta dottern 
Hilma har dock mest att dölja. Att hon är förälskad i konstnären Efverling 
och vill förlova sig med honom har föräldrarna anat och accepterat. Vad de 
däremot inte vet är att Efverling har ett barn från en tidigare relation som 
han tänker erkänna och ta till sig och att Hilma är helt införstådd med att 
bli adoptivmor åt barnet. Den Familjelycka fadern hyllade i början av 
 
20 Badinter 1981, s. 183. 
21 Leffler 1891, s. 126 
22 Leffler 1891, s. 74. 
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dramat visar sig vara ett tomt skal som bara hålls på plats av hans makt som 
ingen vågar trotsa. Maria Mårsell menar att många pjäser under det 
moderna genombrottet polemiserar mot ”idén om borgerlig familjelycka” 
och det kan ske just för att ”på scenen skildras det borgerliga hemmets var-
dagsrum. Det offentliga samtalet har flyttat in i hemmet för att därifrån tala 
ut i det offentliga.”23 

När fadern hör om barnet bestämmer han att Efverling ska förbjudas att 
träffa Hilma mer och förlovningen helt avskrivas. Han överlåter åt modern 
(som inte protesterat mot brytningen) att tala med Hilma – givetvis dock 
utan att Hilma ska få veta det egentliga skälet: ”låt bara inte det oskyldiga 
barnet komma sanningen på spåren.”24 Fadern företräder en traditionell syn 
på kvinnlighet och sexualitet och han förväntar sig att modern ska imple-
mentera den hos döttrarna. Han bekräftar här moderns dubbla roll av upp-
fostrare och övervakare. Att det är Hilma som sedan blottar att hon redan 
vet vad ”man under inga förhållanden kan säga till en ung flicka” visar 
tydligt att Leffler här ironiserar över sedlighetsdebattens renhetsideal.25 
Renhet är således inte en förutsättning för vare sig god sexualmoral eller 
god familjesammanhållning. Tvärtom är det just det Bjørnsonska renhets-
idealet som orsakat alla lögnerna.  

Hilma har en helt annan syn än föräldrarna på mannens renhet, den bryr 
hon sig inte om. Det gör egentligen inte föräldrarna heller, de ansluter sig 
således inte till ”hanskemoralen”. Men att Hilma inte ska känna till något 
om Efverlings sexuella liv före henne är viktigt för dem, det vill säga att hon 
hålls i okunskap om världen så långt det bara går. Att Efverling är en man 
som tar ansvar för sitt barn, är däremot viktigt för Hilma. För handlingens 
skull måste barnets biologiska mor snabbt avpolleteras: ”Henne tänker han 
skicka af till Amerika. Hon har ju vanskött barnet på alla vis – det är hög tid 
att det tas ifrån henne.”26 Här finns inga reflektioner om att barnet kanske 
traumatiseras av att skiljas från sin mor. Den kvinnan tycks således passa in 
som exempel på en ’dålig’ mor som lätt kan förpassas iväg. För Hilma är 
sanningen viktig, sanningen om Efverling och sanningen om att hon vet 
inför sina föräldrar. Hilmas dubbla handling av att acceptera ”att vara i en 
mors ställe” för Efverlings barn och samtidigt bejaka det inför sina föräldrar 
är en ytterst radikal gest som både har betydelse utåt i samhället och 

23 Mårsell 2010, s. 32. 
24 Leffler 1891, s. 91f. 
25 Leffler 1891, s. 99. 
26 Leffler 1891, s. 79 
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framförallt inåt i familjens relationsstruktur. När Hilma börjar tala sanning 
möjliggör hon även för de andra att göra det och snart kommer den ena 
hemligheten efter den andra i dagen i familjen. Hon blir därmed som Anna 
Cavallin skriver i sin analys av pjäsen ”pionjären och exemplet som de 
andra följer, och därmed undergräver hon patriarkens maktposition.”27  

Cavallin påpekar också att även om genusfrågan finns med här så präglas 
Familjelycka mer av en generationsmotsättning än Sanna kvinnor.28 Det är 
sant att generationsmotsättningen står i centrum i Familjelycka men den 
motsättningen följer i sin tur ett tydligt genusmönster där varje ny kvinno-
generation döljer saker för den andra. Modern i pjäsen reagerar på Hilmas 
erkännande av sin kunskap om Efverlings liv med att än en gång vilja dölja 
och hyschar henne med ett ”Skona åtminstone mormor”, och senare säger 
hon ”För mormor – nej hon kan ju inget förstå – hon hör ju till en annan 
tid.”29 Som mellangenerationen är modern den som ser till att både äldre 
och yngre kvinnor hålls i okunskap. Tragiken är att hon inte förstår att hon 
själv blir olycklig av det beteendet. Mormor i sin tur klagar genomgående i 
pjäsen på att ”Allt ska hemlighållas för mig.”30 Det är mannen i familjen 
som kräver en viss ordning men det är kvinnorna som stöder och upprätt-
håller den ordningen genom att frivilligt bryta banden mellan mödrar och 
döttrar. Leffler visar väldigt tydligt både hur det strukturella hemlighållande 
upprätthålls och vilka förödande konsekvenser det får för kvinnors känslo-
liv och praktiska frihet. 

Det är dock till sist inte kvinnorna som ber om ursäkt till varandra utan 
pappan som å föräldrarnas vägnar ber om ursäkt till barnen när han i en av 
dramats sista repliken motvilligt erkänner att de gjort fel som undanhållit 
barnen allting: ”Gud hjälpe mig, barn lilla, om jag vet hur jag har det! Det ser 
ut som om det vore vi som borde be er om förlåtelse.”31 Den struktur av 
lögner och förställning som följt i generations och könskonfliktens spår är 
därmed bruten. Kanske kan en annan öppnare struktur som återupprättar de 
avbrutna förbindelserna mellan mormor, mor och dotter återupprättas igen. 

 
27 Anna Cavallin, ”Patriarkens position och det dotterliga motståndet. Karaktärer och teman i 
Anne Charlotte Lefflers Sanna kvinnor och Familjelycka, i Att skapa en framtid. Kulturradikalen 
Anne Charlotte Leffler, red. David Gedin & Claudia Lindén (Årsta: Rosenlarv 2013), s. 51. 
28 Cavallin 2013, s. 58 
29 Leffler 1891, s. 99 och 113. 
30 Leffler 1891, s. 106 
31 Leffler 1891, s. 128 
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Arvsynd – ogifta mödrars skuld gentemot sina barn 
Om Familjelycka visade att bandet mellan mor och dotter är svårt att upp-
rätthålla i en familj så är det ännu svårare för den ogifta modern. Där utsätts 
moderskärleken mellan mor och dotter för ett hårt tryck. Framförallt 
underförstås det att ett gott moderskap är att vara självuppoffrande även till 
den grad att det handlar om att bryta relationen. Den goda modern ska 
kunna osjälviskt befria sitt barn från sig själv, alternativt offra barnet om 
barnet syndat.  

Som framkom i Familjelycka så grep tidens diskussion om sexualitet, äk-
tenskap och sexualmoral in även i familjerelationerna kring vad som kunde 
sägas och inte sägas av vem. När det gäller den ogifta modern, den ”fallna 
kvinnan”, sätts alla dessa frågor på spel på ett skarpare sätt.  

Alfhild Agrells Ensam handlar om den ogifta Thora och hennes dotter 
Yngva. Med hjälp av ett arv och Stockholms större anonymitet har hon 
skapat ett bra liv åt sig och Yngva. För Thora råder det balans mellan själv-
hävdelse och självhängivelse. Dock ställs deras tillvaro och livsval på sin 
spets när Yngva vill gifta sig och hennes oäkta börd blir ett hinder. Hennes 
mamma Thora erbjuds en möjlighet till lösning som innebär att hon skulle 
ge upp alla de ideal om sanning som hållit henne gående under alla år. Ska 
hon offra sig för Yngvas skull eller framhärda i sina ideal? Vad är att vara en 
god mor här? 

Under en vistelse hos några bekanta till Thora har Yngva träffat en ung 
man, löjtnant Allan Eksköld, och blivit förälskad i honom. Hon har givetvis 
tigit om att hon är ett ”oäkta” barn, men när han friar måste hon bekänna 
sin hemlighet. För Allan spelar det ingen roll men för hans principfaste 
fosterfar Georg Eksköld är det uteslutet att Allan ska få gifta sig med en 
sådan kvinna. För honom är ”en fallen qvinna är en fallen kvinna. Med hen-
nes lif sedermera har samhället inget att skaffa.” Ingen nåd kan heller ges för 
barnen fortsätter han ”Konseqvensen kan synas grym, men den är nödvän-
dig. Tag bort skammen från barnen, och det ska’ inte finnas någon gräns för 
lättsinnet.”32  

Vad Yngva inte vet är att Georg Eksköld i någon mån orsakat den livs-
situation hon och modern befinner sig i. När de var unga så kände Thora 
och Georg varandra. Han var kär i henne men hon var kär i hans kusin 
Oscar. Av svartsjuka ljög Georg och berättade inte för Thora att kusinen 

32 Alfhild Agrell, Ensam: skådespel i tre akter; En lektion: konversation i en akt (Stockholm: 
Seligmann, 1884–86), s. 65. 
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redan var gift. Georg är principfast och moralisk men Oscar är en rumlare 
och en lögnare. Thora vill således inte alls att Yngva ska gifta in sig i den 
familjen. ”Jag ger aldrig mitt samtycke, aldrig!” säger hon först ilsket. 
Hennes vän doktor Sandén, som lyssnar tålmodigt svarar: ”För öfrigt ska’ 
jag säga henne, att är pojken något till karl, så struntar han både i pappas 
principer och i hennes – antipatier.”33 Därmed öppnar Sandén för dramats 
slut, där det är just det som händer. 

Det som först verkade som ett relativt idylliskt familjeliv mellan mor och 
dotter visar sig ha åtskilliga sprickor. Thora är beredd att hindra dottern 
från att gifta sig med en man hon älskar bara för att hon själv inte vill ha 
med familjen Eksköld att göra. Det visar sig också att Thoras rättspatos, att 
stolt leva som ogift mor, har kostat Yngva en hel del. När Thora frågar 
Yngva varför hon inte själv berättade för Allan, varför var hon inte varit 
”sann” så utbrister Yngva: ”Du tror, att det är så lätt, du, att vara sann! Du 
sa’ också, att den som var sann och god hade rätt till menniskors aktning. 
Ingen har visat mig aktning. Grymma och hjertlösa ha de varit! Åh, så 
grymma!”34  

Samhällets konventioner har således redan frätt på banden mellan mor 
och dotter. När Georg Ekesköld efter övertalningsförsök från Thora öppnar 
för att acceptera Yngva och Allans giftermål gör han det på villkoret att 
Thora gifter sig med hans kusin Oscar, den man som är far till Yngva och 
som nu är änkling. Yngva ”har då blifvit hvad min sonhustru måste vara: 
legitim” säger Georg Ekesköld.35 Thora svarar strax efter: ”Om det är en 
heder att vara mitt barns far, hur kan det då vara en skam att vara hennes 
mor?”36 Här ställs en konservativ syn på sexualmoral mot ett annat modern-
are tänkesätt, som griper in i den diskussion om oäkta barns rättigheter som 
fördes i slutet av 1800-talet. För Ekesköld finns bara konventionen, den är 
hans princip, medan för Thora det är andra världen som är viktiga, som att 
hon gett Yngva ett bra liv och uppfostrat henne väl, som borde lända henne 
till heder. 

Thora vill dock inte alls gifta sig med Oskar. När hon var ung trodde hon 
att Oscar var någon annan, men nu vet hon att han är både omoralisk och 
ansvarslös. Varför skulle hon binda sig vid en usel person? Thora frågar 
därför Ekesköld ilsket: ”Han har spelat bort sin hustrus förmögenhet, pinat 
 
33 Agrell 1884–86, s. 46. 
34 Agrell 1884–86, s. 48. 
35 Agrell 1884–86, s. 97. 
36 Agrell 1884–86, s. 99. 
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henne till döds med sina utsväfningar, nödgats lemna sitt regemente. Han 
har ingen heder, ingen blygsel, ty han lefver af allmosor. Säg, skulle ni ta’ en 
sådan man till er betjent?” 37  

Det är nu pjäsen tar en vändning som ställer frågan om vad en god mor 
egentligen innebär. Ja, var gränsen mellan den autonoma individen och den 
icke-binära mor-barnrelationen egentligen går. Ekesköld svarar med säga 
att han ”hade ingen aning om, att ni var så smittad af de nya idéerna”, 
underförstått kvinnoemancipationen. Han hänvisar istället till Thoras 
moderskärlek: ” Hvad som möjligen kan kännas påkostande för qvinnan, 
bör vara lätt för modern.”38 Ska Thora vara självuppoffrande och avstå sina 
egna begär och önskningar för dotterns skull – eller ska hon vara själv-
hävdande, vara sann mot sina ideal och därmed istället föregå med gott 
exempel för dottern? Thora säger: ”Jag, som egnat hela mitt lif åt att för-
värfva mitt barns aktning, skulle rifva ned mitt eget verk!”39 Ska hon vara 
sann även till priset av dotterns lycka?  

Birgitta Johansson Lindh påpekar i sin bok om Agrells, Lefflers och 
Benedictssons 1880-talsdramatik att även om moderskapet antogs medföra 
lidande så framställs inte moderlidandet lidandet hos Agrell som en natur-
lag utan som resultatet av ett orättfärdigt samhälles lagar och normer.40 Inte 
heller framställs moderskapet som en samhällsfunktion, fortsätter Johans-
son Lindh. ”Omsorgen och närheten till barnet gestaltas som en stark känsla 
hos modern, som lagarna och konventionerna motarbetar: de utgör ett hot 
mot en konstituerande mänsklig relation.41 

Birgitta Johansson Lindh identifierar hos Agrell det mönster av hot mot 
mor-dotterrelationen från samhället som jag menar kan skönjas inte bara 
hos Agrell utan som ett genomgripande drag i det moderna genombrottets 
mor-dotterskildringar. De personer i dramerna som stöder sig på lagarna 
och konventionerna, inte bara hotar relationen utan vill ofta aktivt trasa 
sönder den, för att uppnå sina egna syften och för att säkra samhällets 
ordning. Mor-dotterrelationen inte endast hotas av samhällets normer och 
konventioner, utan den blir själv ett hot mot dessa konventioner och lagar. 
När moderskärleken eller lojaliteten mellan mor och dotter vägrar anpassa 
sig till samhällets krav undergrävs också dess normer. Som vi såg ovan 

37 Agrell 1884–86, s. 98. 
38 Agrell 1884–86, s. 104 och s. 99. 
39 Agrell 1884–86, s. 101. 
40 Johansson Lindh 2019 s. 212. 
41 Johansson Lindh 2019, s. 212f. 
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lyckas herr Bark att splittra bandet mellan mor och dotter för sin egen 
vinnings skull, medan fadern i Familjelycka istället erkänner att döttrarna 
har rätt, vilket ledde till drastiska avsteg från en mängd normer som reglerar 
kvinnlighet. I Ensam förvärras den här konflikten därför att det inte endast 
är en man som vill sära mor och dotter utan därför att även dottern ansluter 
sig till konventionens lagar och normer. Thoras instierande på ett annat 
modersideal än det självuppoffrande blir inte bara ett hot mot samhället 
utan även mot dotterns lycka.  

När Thora vägrar gifta sig med den usle Oscar, och Eksköld i sin tur 
vägrar att avstå från sitt legitimitetskrav, gaddar sig plötsligt alla samman 
mot henne, Ekesköld, Thoras vän Sandén, fästmannen Allan och framförallt 
Yngva själv. Alla tycker de att Thora ska gå med på kravet, att hon ska offra 
sig för Yngva. Det är det rätta beslutet för en mor att ta, tycks alla anse. 

Sandén: Jag ger tusan alla rättigheter! Här är för öfrigt inte fråga om rättig-
heter, utan om en solklar pligt. Den mor, som kan tveka under sådana här 
omständigheter, anser jag vara ett riktigt vidunder. Der har ni det!42  

Eksköld: Det fins qvinnor, som satt sin heder i att offra allt för sina barn.43 

Thora: Vill du, att jag för din skull ska’ begå en dålig handling. 

Yngva: Jag har inte bedt dig om lifvet: jag har lidit, förödmjukats! Och nu, 
när du kan göra mig lycklig, när du kan aftvå den orättvisa skamfläck, som 
häftar vid oss båda, nekar du! Jag förbjuder det. Jag vill bli lycklig. Jag for-
drar som min rätt, att du gör mig lycklig!44 (min kurs.) 

Den konservative Eksköld utgår från det självuppoffrande ängeln i huset-
idealet och tycker att modern per definition ska vara självuppoffrande. Det 
är det som är moderskärlek och för honom är det oproblematiskt. Både 
Sandén och Yngva ser däremot att det är mer komplicerat. Men Sandén 
tycker ändå att en mor som sätter sig själv i första rummet så att hon gör sin 
dotter olycklig är ett vidunder. Yngva tycks se de som någon ersättning för 
att det lidande Thoras val har utsatt henne för genom livet och att Thora 
därför har en plikt mot henne att betala tillbaka med en gärning som kan 
göra dottern Yngva lycklig, även om hon själv blir olycklig eller omoralisk 
på kuppen. 

 
42 Agrell 1884-86, s. 102 
43 Agrell 1884-86, s. 103. 
44 Agrell 1884-86, s. 106. 
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Såsom konflikten ställs upp i Agrells pjäs imploderas hela spänningen 
mellan autonomi och symbios i mor-dotterrelationen. I Ensam så trasas 
bandet mellan mor och dotter sönder paradoxalt nog just för att fadern, 
Sandén och även Yngva kräver en symbios när de insisterar på att rela-
tionen mellan mor och dotter är kommunicerande kärl. Ingen av männen 
anser att Thora är ett eget autonomt moraliskt subjekt, utan att hon och 
dottern är delar av samma organism, för som Sandén säger: ”För öfrigt 
gäller det inte längre er – ni har lefvat ert lif – utan Yngva.”45  

Det är när Thora insisterar på att bandet mellan henne och Yngva inte 
gör dem utbytbara som det tragiska förloppet utlöses. Thora hävdar att 
modersrollen kräver av henne att hon ska vara en förebild: ”Att lofva hvad 
man inte tänker hålla, att svära falskt inför både Gud och menniskor för att 
skyla ett hederligt lif med ett ohederligt namn, vore det att lära Yngva 
äktenskapets helgd!46 Thora menar att hon med sin kropp måste leva det liv 
och kämpa de strider som ska skapa andra förutsättningar för Yngva. 
Endast så kan hon vara en bra mor. 

Allan bestämmer sig för att avsäga sitt arv och bli självförsörjande och 
det underförstås att så småningom kommer han och Yngva nog kunna gifta 
sig ändå, utan stöd av sina föräldrar. Men Thoras och Yngvas relation är 
förstörd, eller i alla fall i djup kris och Yngva flyttar hemifrån till en släkt-
ning. ”Jag kan inte förlåta ännu, men jag ska’ försöka att lära mig förstå” 
säger Yngva.47 Hennes avskedsord till mamman är hårda, men lämnar 
samtidigt en öppning för att det är Thora som har rätt i långa loppet och att 
de en dag kanske hittar tillbaka tillvarandra. 

Strindbergs Moderskärlek 
I August Strindbergs Moderskärlek (1893) återfinns samma struktur som i 
Ensam med en ogift mor och en dotter som plötsligt får möjlighet att bli 
erkänd av sin far, men bara om hon tar avstånd från mamman. Här är det 
också konventionerna som kräver att mor och dotter ska säras på och kravet 
på att mamman ska offra sig för dotterns lycka. De strukturella likheterna 
mellan pjäserna är slående. Den stora skillnaden är att brottet mellan mor och 
dotter hos Agrell framställs som en tragedi, medan det hos Strindberg fram-
ställs som att det vore det önskvärda för dotterns skull. Om det är modern 

45 Agrell 1884–86, s. 102. 
46 Agrell 1884–86, s. 103. 
47 Agrell 1884–86, s. 111. 
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som är huvudpersonen i Agrells drama så är det dottern som är huvudper-
sonen i Strindbergs. Det gör att publikens lojalitet i första hand ligger hos dot-
tern och inte hos modern. Om Thora framställs som en föredömlig person så 
gäller motsatsen för modern i Strindbergs text där hon i rollistan anges som 
”Modern, f.d sköka 42 år” och ”Dottern, aktris 20 år”. Modern i Strindbergs 
drama framställs som en kvinna med ett syndfullt leverne som är omoralisk 
och egoistisk och som har bundit dottern för hårt till sig. Badinter menar att 
mellan den goda och den dåliga modern ”fanns inget mittemellan. 1800-talet 
höll sig till den aristoteliska logiken och kunde inte föreställa sig halvbra eller 
havldåliga mödrar. Mellan helgonet och slampan finns en oöverstiglig klyfta!” 
Modern i Strindbergs pjäs är ett exempel på slampan.  

Mor, dotter och en väninna till mamman, en påkläderska från teatern, är 
på sommarvistelse i en badort där de bor i en liten enkel fiskarstuga. 
Dottern har fått kontakt med Lisen, en ung flicka två år yngre än henne 
själv som kommer från en betydligt rikare familj. Hon ville hellre umgås 
med henne än att vara med sin mamma. Ganska snart kryper det fram att 
Hélène i badhuset hört några skvallra om hennes mor och hon är nu både 
chockad och skamsen över sin mamma. 

De sa’ att hon varit ett dåligt fruntimmer! – Jag ville inte tro det; jag vill det 
inte än, men jag känner att det är sant; allting stämmer öfverens för att göra 
det sannolikt – och jag skäms! Skäms att visa mig ute med henne, tycker att 
folket ser på oss; att herrarna ge blickar... det är ju förfärligt! Men är det 
sant? Säg mig om du tror att det är sant?48  

Hon reagerar alltså inte med lojalitet mot modern utan med att vilja ta 
avstånd från henne. Det är en reaktion som ligger närmare den konservativa 
hållningen än den mer genuskritiska som Leffler och Agrell förordar och 
som Yngva visat prov på när hon var yngre.  

Mamman vill dock att hon inte ska gå någonstans utan mammans säll-
skap, något dottern fram till nu alltid accepterat. Modern och moders-
kärleken framstår i Strindbergs pjäs som possessiv och egenmäktig, alltså 
som en motsats till den goda självuppoffrande modern. Om Frankrikes 
motbild till den goda modern var slampan så var det viktorianska Englands 
motbild framförallt den uppslukande, possessiva och hotfulla modern som 
Claudia Nelson och Ann Summer Holmes visat i Maternal Instincts. Visions 

 
48 Strindberg, 1893, s. 123. 
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of Motherhood and Sexuality in Britain, 1875-1925.49 Hélène vill gå och sim-
ma med sina nya vänner själv, utan mamman, vilket gör henne upprörd:  

Modern: ”Det är inte fråga om hvem som kan simma eller inte, men Hélène 
vet att hon aldrig går bort utan sin mamma.  

Hélène: -Om jag vet det! Som jag har hört sedan jag kunde fatta hvad du 
sade.50 

Hélènes mor tycks således demonstrera både en slampighet i det förflutna 
och en ohälsosamt uppslukande kontrollbehov i nuet.  

Hélène och Lisen diskuterar Hélènes far som modern sagt att han var en 
usel typ som övergivit dem. Handlingen i pjäsen är att det långsamt fram-
kommer inte bara att Lisen är Hélènes halvsyster och att hennes pappa 
således också är Hélènes pappa. Det visar sig att även att han i alla år har 
betalat underhåll för Hélène och att skälet att han övergav Hélènes mamma 
var att hon var otrogen mot honom. Allt Hélènes mamma har sagt till 
henne var alltså falskt och Hélène måste konfronteras med att hon har blivit 
ljugen för hela sitt liv men att nu en ny verklighet öppnar sig för henne.  

Lisen följer med Hélène hem och konfronterar modern. Moderns brott, 
säger Lisen, är ”att ni ref barnet från fadern då denne nekade att gifta sig 
med er, sedan ni varit honom otrogen. Ni hindrade honom att se sitt barn, 
och ni hämnades ert brott på honom och på ert barn!”51 I Maternal Instincts 
lyfter Ann Holmes fram att i Storbritannien fick inte kvinnor som var 
otrogna mot sina män vårdnaden om barnen vid en skilsmässa. Först i och 
med en lagändring 1886 möjliggjorde lagen att betrakta faderns och 
moderns otrohet på samma sätt. Barnets bästa skulle komma i första hand 
även om moderns sexuella beteende fortsatte att ha betydelse.52 Strindbergs 
text är skriven strax efter den lagändringen och tycks ligga närmare åsikten 
att moderns otrohet borde leda till att hon förlorar vårdanden. Under alla 
omständigheter är texten tydlig med att modern, med sin otrohet och sina 
lögner om fadern, har förverkat den moraliska rätten till dotterns kärlek.  

49 Ann Summer Holmes ”’Fallen Mothers’. Maternal Adultery and Child Custody in England 
1886–1925”, Maternal Instincts. Visions of motherhood and sexuality in Britain, 1875–1925, 
red. Claudia Nelson & Ann Sumner Holmes (Basingstoke: Macmillan, 1997), s. 3. 
50 August Strindberg, ”Moderskärlek”, i Dramatik (Stockholm, Bonniers 1893), s. 116. 
51 Strindberg 1893, s. 137. 
52 Holmes 1997, s. 42f. 
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Barnets relation till fadern och moderns vilja att sära på far och dotter 
fanns ju som tema redan i Fadern och återkommer på andra ställen hos 
Strindberg. I Moderskärlek försöker halvsystern Lisen locka Hélène med att 
om hon kom och träffade pappan och hans vän teaterdirektören – utan 
mamman – så kunde hon genom honom också få något nytt engagemang 
vid teatern. Liksom hos Agrell används dotterns framtidsmöjligheter som 
en utpressning mot modern att offra sig, att släppa dottern. Lisen säger till 
modern: ”Jag vill säga så här: nu är ett tillfälle för er dotter att kunna kom-
ma ut i lifvet, kanske antingen få fram sin talang till erkännande, eller knyta 
en förbindelse med en ung man af god ställning...”53 Mamman uppfattar det 
direkt som att hon är något att skämmas för och att villkoret är att Hélène 
måste stötas bort henne för att kunna gå dit, vilket hon tycker är obehagligt. 
Lisen förklarar då för modern: ”Om ni verkligen håller af er dotter så som ni 
uppger, skulle ni vilja hvad som är till hennes väl, äfven om detta vore för-
ödmjukande för er.”54  

På samma sätt som i Agrells Ensam sägs här att verklig moderskärlek ska 
sätta inte bara sina egna begär åt sidan utan även kunna utstå lidande och 
förnedring för barnets skull, i den sanna självuppoffringens anda. Lisen 
fortsätter: ”Det är inte frågan om er, utan om er dotter! – Kan ni inte tänka 
på henne ett ögonblick utan att tänka på er själf?55 Här är det alltså det 
alltför nära bandet mellan mor och dotter, att de inte är fullt ut två auto-
noma individer, som är ett problem. Det bandet måste skäras av, menar 
Lisen och ställer upp villkoret för Hélènes mor: 

Låt mig därför gifva er ett råd eller två. Aflägsna den kopplerskan som är i 
huset under namn af moster Augusta, såvida ni inte vill att er dotters rykte 
skall totalt förstöras. Det var numro ett! Håll sedan i ordning alla kvitton på 
de pengar ni mottagit af min far till Hélènes uppfostran, ty det blir redo-
visning snart! Det var numro två! – Så skall ni få ett extra nummer! – Upp-
hör att förfölja er dotter med ert sällskap på gatorna, och framför allt på 
teatern, eljes är hvarje engagemang stängdt för henne; och sedan säljer ni 
hennes gunst, liksom ni hittills sökt återköpa ert förlorade anseende på 
bekostnad af hennes framtid.56  

 
53 Strindberg 1893, s. 136. 
54 Strindberg 1893, s. 135f. 
55 Strindberg 1893, s. 136. 
56 Strindberg 1893, s. 138. 
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Lisen förklarar sin brutalitet det med att hon velat upprätta sin far. Det 
intressanta här är att trots Lisens hårda ord och hennes ultimatum till 
Hélène och mamman så väljer Hélène att stanna hos sin mor. Går det inte 
att behandla en mor hur illa som helst? Eller är skräcken för en helt 
självständig dotter större? Det är oklart hur slutet ska tolkas, men Hélène 
säger att även om hon inte kan få en glad stund mer så kan hon inte lämna 
modern. ”Nej, jag kan inte, jag kan inte gå ifrån dig, mor, nu sedan jag vet 
allt. Aldrig kan jag få någon glad stund mer... Aldrig kan jag tro på något 
mera...”57  

Pjäsen slutar i samma scen som den började, med ett kortspel. Men nu är 
det Hélène istället för mamman som tar initiativet. Hélène har liksom gett 
upp, hon säger att hon inte klarar av att bryta igenom det bygge av lögner 
och förställning som föräldrarna byggt upp: ”Kom nu och låt oss spela kort! 
Jag kan ju inte ta’ ner murarna som ni behöft så många år att bygga! – 
Kom!”58 Så trots att modern framstår som allt annat än en god mor enligt 
alla gängse kriterier, och trots att fadern försöker spränga sönder relationen, 
bland annat genom att erbjuda Hélène ett annat liv och kanske ett giftermål, 
så består bandet mellan mor och dotter. Även om det här ska tolkas som ett 
olyckligt slut, att dottern blir kvar tillsammans med den omoraliska 
modern. Att det får så olika utfall huruvida det är önskvärt eller tragiskt om 
bandet mellan mor och dotter klipps av hos Strindberg respektive Leffler 
och Agrell visar att det är något mer som står på spel i de här pjäserna än 
bara ett psykologiskt skeende. Som antytts ovan har mor-dotterrerlationens 
lojalitet mellan kvinnor också en politisk sprängkraft, något som framträder 
helt tydligt i Lefflers Moster Malvina (1891) 

Lefflers Moster Malvina 
I samma utgåva av Tre komedier där Familjelycka publicerades trycktes 
också Lefflers drama Moster Malvina (1891). Leffler hade vana att ibland 
utveckla en historia i en annan novell Både Aurore Bunge och Arla före-
kommer i novellen ”En bal i societeten” de får var och en fortsättning med 
egna historier i nya noveller, Aurore i den som bär hennes namn ”Aurore 
Bunge” och Arla i kortromanen ”I krig med samhället”. Det gäller också 
Moster Malvina, dock heter novellen och pjäsen samma sak även om 
dramat är en fortsättning på novellen ”Moster Malvina”. I novellen antyds 

57 Strindberg 1893, s. 140 
58 Strindberg 1893, s. 142. 
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det att Malvina är plågad av att vara på kaffekalaset hemma hos släkting-
arna. Under novellens gång får läsaren förstå att det beror på att hennes 
dotter antagligen fått ett barn utanför äktenskapet. I dramat ”Moster 
Malvina” så har det gått några år. Malvina har nu lämnat sin lägenhet och 
flyttat till ett hem för Pauvre honteux, fattiga kvinnor av bättre börd. Hon 
har gjort det för att spara pengar så att hon kan skicka dem till sin dotter i 
USA. Att Malvina kan bo där är delvis på grund av stöd från sin kusin vars 
man äger stället. Hon står alltså i tacksamhetsskuld till sina släktningar, 
men allt stålls på sin spets när dottern dyker upp. 

Dramats första replik är ”Ja det är riktigt oanständigt.” Det gäller visser-
ligen ställets mat, men sätter ändå tonen för att något ruttet och omoraliskt 
finns här – dock inte den sortens omoral konventionen syftar på utan den 
klasskonflikt och bristande lojalitet hos släktingar som bryr sig mer om 
skvaller än varandra. Kvinnorna på stället är missnöjda med maten och hur 
stället sköts. I brist på annat att göra talar de om och skryter om sina barn. 
Fru Svensson är sur över att Malvina talar om sin Klara och Malvina retar 
henne tillbaka för att hon överdriver sonens militära grad. Publiken förstår 
att Malvina är utled på det hela, men kvinnorna vill få stöd av Malvina 
eftersom hon är kusin med Fru Billgren vars man äger stället. Men fru 
Svensson antyder att Malvina inte kan klaga eftersom hon står i skuld till 
släktingarna som har bekostat Klaras Amerikaresa ”Och eftersom det är 
Billgrens som gifvit Klara respengar, och väl också underhåller henne där, 
så får det naturligtvis vara bra allt hvad de gör.”59 Malvina har fått brev från 
Klara som oroar sig över att hennes lilla flicka är sjuk. På frågan hur gam-
mal flickan är blir Malvina svävande och kommer med olika uppgifter om 
flickans ålder. Fru Svensson mumlar till de andra att det inte går ihop med 
matematiken och antyder att flickan därmed är född utanför äktenskapet.  

Kusinen fru Billgren kommer på besök. Hon, sonhustrun och dottern 
Hulda, som är Klaras barndomskamrat, har varit på middag till Alins som 
även Malvina känner och det blir uppenbart att Malvina inte var bjuden. 
Första delen av dramat är en studie i subtila men avgörande klasskillnader 
mellan medelklassens kvinnor och hur de utövar makt mellan varandra. 
Malvina svassar ändå för Fru Billgren och vill som en gest av självständighet 
få bjuda henne på kaffe inne hos sig, men Fru Billgren är avvisande och låter 
förstå att att hon egentligen inte är där för att hälsa på Malvina utan för att 
inspektera hemmet i sin egenskap av styrelsefru. Det framkommer också att 

 
59 Ann-Charlotte Leffler, Moster Malvina, i Leffler 1891, s. 126. 
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Malvina inte berättat för sin dotter att hon bor på hemmet, dvs att hon fallit 
klassmässigt så att hon inte längre kan erbjuda Klara ett hem att komma till 
om hon skulle återvända från Amerika. Fru Billgren och de yngre kvin-
norna tycker inte Malvia har något att klaga på och att det är högfärd att 
hon gör det: ”Uppriktigt sagt, kära Malvina, om du inte är nöjd här tycker 
jag du har orätt. Hvad kan du önska dig bättre!”60  

Frågan om dotterns moral kommer upp igen och här kommer då sed-
lighetsdebatten syn på sexualitet och moral in i klasskonflikten mellan kvin-
norna när Fru Svensson och Fru Billgren gör gemensam sak mot Malvina 

Fru Svensson: Och jag vet en, som säger att hennes dotter är gift, fast alla vet 
att hon är en slinka, som rymt till Amerika med sin förförare. 

Fru Billgren: Sådant tillåter man sig icke att säga, om det också är sant. 

Malvina: Om det också är sant – hur i Guds namn väljer du sina ord, Lydia 
lilla! Så säg dem då hellre hur det är – att Klara gift sig däruppe i Norrland 
där hon var telegrafist, med en posttjänsteman.61 

”Driv inte saken till sin spets”, säger Fru Billgren till Malvina, ”därtill är den 
för ömtålig – det bästa är att tysta ned”62 Plötsligt kommer bud om att 
Malvias dotter har kommit tillbaka från Amerika, vilket Malvina anat av 
hennes brev. Det ställer frågan om dotterns dygd och moral på sin spets. 
Det visar sig att dottern mycket riktigt fått ett barn utanför äktenskapet, 
men att mannen och hon haft för avsikt att gifta sig då de kom till Amerika, 
men att deras lilla flicka dött strax efter ankomsten och att mannen då 
övergett Klara. Hon har nu satt sig i skuld för att kunna komma hem till sin 
mamma. Men Malvina är djupt upprörd över att skvallret om dottern är 
sant. Hon reagerar spontant med att vilja avvisa Klara: 

För din skull har jag underkastat mig förödmjukelsen, att komma in som 
fattighjon på en välgörenhetsinrättning – men det kunde jag ändå bära, så 
länge jag kunde hålla mitt hufvud högt och sätta mig i respekt – men nu 
finns det inte den förolämpning, som jag inte får ta emot och svälja. Må det 
vara hur det vill med det – det ska ingen säga om mig, att jag uppmuntrat 

60 Leffler 1891, s. 146. 
61 Leffler 1891, s. 149. 
62 Leffler 1891, s. 150. 
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synden, om det också är min egen dotter – gå nu din väg igen, jag vill inte se 
dig mer för mina ögon.63 

Här reagerar Malvina med konventionens moral och så starkt att hon är 
beredd att stöta bort sitt enda barn, som dessutom befinner sig i sorg efter 
dotterns död. Klara protesterar också och hänvisar till att mor-dotter-
relationen är viktigare än andra människors respekt: ”Och hvad glädje har 
du af deras respekt, om du stött ifrån dig sitt enda stackars olyckliga 
barn?”64 Hulda oroar sig för vad hennes man och svärföräldrar ska säga, och 
menar att det är hjärtlöst av Klara att komma hem och dra skam över sina 
släktingar. När även fru Billgren lägger sig i och säger att Klara omedelbart 
måste ge sig iväg, börjar Malvina protestera, varpå Klara glatt utbrister 
”Mamma, min egen mamma!”65 

Klara har ingenstans att bo över natten. Fru Billgren vill inte att hon ska 
stanna ens en natt på hemmet för att det skulle vara skandaliserande att ha 
en sådan fallen kvinna boende hos dem: ”Det gör min ondt, men jag kan 
inte uppoffra det här nybildade hemmets hela anseende – de andra fru-
arna!”66 Fru Billgren vill således åstadkomma precis det brott mellan mor 
och dotter som Malvina nyss själv var på väg att iscensätta. Där går dock 
gränsen för Malvina. Hon svänger om helt och tar parti för dottern. 
Malvina kastar nu av sig alla år av fjäskande och säger rakt ut att hon inte 
kan tolerera det:  

Jaså! Skall min dotter jagas ut härifrån på kvällen, just som hon har kommit, 
för fru Svenssons och de andras skull? Om det är så så går jag också! Kom, 
Klara, mitt gamla rum är inte uthyrdt än – min värdinna tar gärna emot 
oss./…/ Du vet mycket väl att jag aldrig ville komma in här, men att det var 
du som övertalade mig. Och medan jag talar om det, vill jag säga, att maten 
är riktigt skamligt dålig här – idag var fläsket alldeles oätbart- helt enkelt 
oätbart. Kom, Klara, du och jag ska inte genera våra kära släktingar! /…/ Så 
länge du har en mor i lifvet, min flicka, så ska du inte sakna ett hem. Och det 
här är inte ställe för oss!”67 (min kurs.) 

 
63 Leffler 1891, s. 156. 
64 Leffler 1891, s. 156. 
65 Leffler 1891, s. 158. 
66 Leffler 1891, s. 159. 
67 Leffler 1891, s. 159f. 
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Dramat slutar således med att bandet mellan mor och dotter, som Fru 
Billgren, hennes dotter och kvinnorna på hemmet alla har försökt bryta 
sönder, istället återupprättas. När så sker blir det också en stark kritik mot 
ett samhälle som i namn av moral, rätt och fel, vill avvisa en ung släkting 
och tvinga en mor att förskjuta sin dotter. Leffler låter således sin position i 
sedlighetsdebatten, som en förespråkare friare sexualmoral för kvinnor, 
också gripa in i mor-dotterrelationen, där det goda moderskapet blir att stå 
upp för sitt barn mot samhällets normer. Den återupprättade mor-dotter-
relationen blir på så vis en feministisk samhällskritik som ifrågasätter såväl 
sexualmoral som klasskillnader.  

De fyra dramerna Lefflers Familjelycka och Moster Malvina, Agrells 
Ensam och Strindbergs Moderskärlek vittnar alla om att den till synes natur-
liga och av samhällets hyllade moderskärleken mellan mor och dotter i 
själva verket utsätts för ett hårt tryck från samhällets konventioner. Sedlig-
hetsdebattens – diskussioner om sexualmoral grep på så vis in även i mor-
barnrelationen. Kravet att anpassa sig till samhällets sexualnormer gestaltas 
i moderna genombrottets dramer som ett direkt hot mot mor-dotterrela-
tionen när samhället kräver, av någondera parterna, att de ska offra den 
andre för moralnormen. Föreställningen om den självuppoffrande modern 
ställs mot den egoistiska eller possessiva som kontrollerar dottern. Ska en 
god mor osjälviskt befria sitt barn från sig själv, alternativt offra barnet om 
barnet syndat?  

Alla pjäserna problematiserar frågan om att ett gott moderskap alltid är 
att vara självuppoffrande – även till den grad att det handlar om att bryta 
relationen med barnet. Pjäserna problematiserar och ifrågasätter på så vis 
föreställningen om den självuppoffrande modern men visar också att just 
bandet mellan mor och dotter kan vara ett bålverk mot söndrande genus-
normer och hycklande sexualmoral. När Malvina öppet tar avstånd från 
sina släktingar och insisterar på att moderskärlek är att ta strid för dottern, i 
trots mot samhället, så är det ett exempel på Keys uttryck ”när ur moder-
ligheten som naturkraft höjer sig moderligheten som kulturmakt”. Möd-
rarnas och döttrarnas vägran att låta samhällets krav på att klippa bandet 
mellan sig förvandlas till en politisk handling därför att den helt avvisar 
synen på sexualitet och genus. I det moderna genombrottets svenska dra-
matik var moderskärlek en radikal handling som kunde förändra världen. 
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Skapelsens krona. Om kampen för tillvaron  
i Strindbergs skärgårdsromaner

BENGT LUNDGREN 

Adapt or perish, now as ever, is nature’s inexorable imperative.  

H. G. Wells 

Stenbiten med sina sju ryggar går med kölen i vädret, en ofantlig näsa, hela 
fisken, som bara luktar efter mat och honor, lyser ett ögonblick opp det blå-
gröna vattnet med sin rosafärgade buk, spridande en svag morgonrodnad 
omkring sig nere i dunklet, men slår sig snart fast igen med sin sugskiva på 
en sten för att avvakta utgången av de millioner år som skola bringa för-
lossning åt de efterblivna på utvecklingens ändlösa bana. 

Strindberg, I havsbandet 

Kampen för tillvaron får en särskild intensitet i Strindbergs skärgårdsro-
maner. Den havsomslutna öns naturliga begränsning skapar koncentration. 
Längre fram i denna artikel betraktar vi I havsbandet ur ett evolutionspers-
pektiv – en av många möjliga ljusbrytningar i detta centrala verk i Strindbergs 
författarskap.1 Evolutionen och kampen för tillvaron kan i den romanen 
erfaras på snart sagt varje sida.  

1 I annat sammanhang visar jag flerfaldiga exempel på de ironiska bakslag som drabbar den 
övermodige huvudpersonen i romanen I havsbandet. Se Bengt Lundgren, ”Att bringa motkrafter 
i rörelse. Fram och tillbaka i Strindbergs roman I havsbandet”, i Strindberg und die Aufklärung, 
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Strindbergs aktiva förhållande till Darwins tankar och darwinismen är 
belagd i forskningen. Irina Hron-Öberg är den som grundligast undersökt I 
havsbandet med avseende på dess kopplingar till naturforskare som Carl 
von Linné och Charles Darwin. Hon konstaterar: ”The Island with the Dar-
winian signature turns out to be an isolated place where nature reigns 
according to its own rules.” 2 Observationen är giltig – som jag nu ska visa – 
även för Strindbergs tidigare (och muntrare) skärgårdsroman Hemsöborna 
från 1887. Den romanen räknas i allmänhet inte till författarens tyngsta 
verk. Icke desto mindre innehåller Hemsöborna en skoningslös skildring av 
kampen för tillvaron, där den individ som inte anpassat sig till skärgårdens 
särskilda biotoper helt enkelt inte överlever.3  

Låt oss börja med pastorn i Hemsöborna, en av de färgstarka bifigurerna. 
”Den som icke känt pastor Nordström skulle aldrig ha gissat att denne 
skärkarl beklädde ett andligt ämbete; så hade trettio års själavård ute i 
skären förvandlat den fordom ganska fina kapellpredikanten när han kom 
ordinerad från Uppsala.”4. (Honom hade vi väl nästan räknat ut, då han 
dödfull firades ut från bröllopskammaren, där han kraschat in i den ren-
bäddade säng som väntade på madam Flod och Carlsson. Minns ni? Det 
skildras i femte kapitlet.)  

Pastor Nordström är en man av segt virke. Hans utseende beskrivs när-
gånget i fjärde kapitlet, där han med osande eder dyker upp på Hemsö en 
oväderskväll.  

Den förr vita handen, som vänt bokblad i hela sin ungdom var brun och 
barkig med gula leverfläckar, av saltvatten och solbränna, hård och valkig av 

— 
red. David Gedin & Karin Hoff (Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann, 2020).  
2 Irina Hron-Öberg, “On the Threshold. Knowledge, Hybridity, and Gender in August Strind-
berg’s I havsbandet”, Scandinavian Studies 84:3 (2012), s. 380. Jag stöder mig här även på Hron-
Öbergs avhandling Hervorbringungen. Zur Poetik des Anfangens um 1900, diss. (Freiburg im 
Breisgau: Rombach Verlag, 2014).  
3 I Att läsa epik demonstrerar Bertil Romberg schematiskt hur en analys av Hemsöborna kan se ut. 
Han utpekar det tema som ”låter sig framresoneras ur verket och som kan summeras i darwinska 
citat: ’struggle for life’ och ’survival of the fittest’.” Båda citaten är träffande, även om det senare 
uttrycket nog ska tillskrivas Herbert Spencer. För att ta del av min artikel behövs emellertid ingen 
naturvetenskaplig beläsenhet – jag förhåller mig till en populär, allmänt känd tillämpning av tanke-
gångar inspirerade av Jean-Babtiste de Lamarck; av Charles Darwins the struggle for existence och 
som sagt, Herbert Spencers the survival of the fittest. Bertil Romberg, Att läsa epik, 3 uppl. (Lund: 
Studentlitteratur, 1987), s. 189. 
4 August Strindberg, Hemsöborna. Skärgårds-berättelse [1887], SV del 24, red. Camilla Kretz och 
kommentar Hans Söderström (Stockholm: Norstedts, 2012), s. 63. I det följande är det denna 
utgåva som används för citat ur Hemsöborna.  



SKAPELSENS KRONA 

211 

åror, skot och rorkult; naglarne voro halvätna svartkantade av beröring med 
jord och redskap; […] tröjan var gulbrun under armarne av svett och byx-
julpen stod på glänt av brist på tillräckligt med knappar.5  

Att säga att pastor Nordström anpassat sig till livet i skärgården vore att 
uttrycka det för lamt. Åren där har format honom till ett stycke vindpinad, 
vresig natur. Förvildad, förråad och något försupen är han – men inte 
knäckt. Han håller sig också på rätt köl till romanens sista sidor, där han får 
agera själasörjare för Gusten och med några kloka ord till denne balansera 
Carlssons eftermäle. Carlsson och den unge Gusten, det är ett par kon-
kurrerande hanar som vi nu ska syna i pälsen!  

Den centrala figuren i Hemsöborna är den påhittige och företagsamme 
drängen Carlsson. (Han har förresten tidigare varit kolportör, berättas det, 
liksom han varit smed, järnvägsarbetare, tegelslagare, stått i handel och 
provat olika drängsysslor). Carlssons ”mångahanda kunskaper gjorde 
honom mera skicklig att styra och ordna ett helt, än att lyda en underlägsen 
och inpassas som ett hjul under den vagn, som skulle draga honom.”6 Som 
ett slags förste verkställande dräng, anställd av änkan madam Flod, åtar han 
sig att rycka upp det försummade jordbruket på gården.  

Han griper sig an uppgiften med en energi och förslagenhet som sporras 
av föreställningen att allt detta – byggnader, åkrar, skog och fiskevatten – 
kan bli hans. Hur skulle det vara om han tog gamle Flodens plats, alltså 
madam Flods avlidne makes? Han dagdrömmer. Iförd en imponerande säl-
skinnspäls skulle han åka på julvisit till grannarna, och ”kommen in i den 
varma stugan kasta av sig ytterplagget och stå fram i svart klädesrock och 
hälsas med du av pastorn och få sitta opp, högst uppe vid kortändan av 
bordet, under det drängarne stodo vid dörren”7. Carlssons plats borde vara i 
högsätet, drängarnas vid dörren! Sinnligt erfar han det väntande välståndet 
när han i hemlighet provar Flodens herremanslika kläder. ”En känsla av 
rikedom spred sig från det silkeslena klädet”8.  

Carlsson skapar sig själv i kraft av sin verbala energi, sin förledande 
formuleringskonst. Han kan prata omkull de flesta, men det lyckas inte med 
sonen i huset, Gusten, som från första stund ser med misstanke på nykom-
lingen. De båda männens kamp segdrar genom hela berättelsen. Om Gusten 

5 Strindberg 2012, s. 64.  
6 Strindberg 2012, s. 31.  
7 Strindberg 2012, s. 40.  
8 Strindberg 2012, s. 41.  
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sägs exempelvis i kapitel V att han ”underhöll en ettrig undervattensstrid 
utan att vilja visa tecken till försoning.”9  

På jakt efter en ny födkrok annonserar Carlsson efter sommargäster till 
gården. Den som nappar på betet är en vänlig musikprofessor med familj, 
bosatt i Stockholm – det blir ett möte med stadskulturen, finkulturen. 
Mellan Hemsöborna och stadsborna förefaller avståndet emellertid vara så 
stort att någon konkurrens om utrymmet inte behöver uppstå.  

Men stadsbornas ankomst till ön underlät icke att utöva sitt inflytande på 
urinnevånarnes sinnen och seder i gemen. Att vardagligen se helgdagsklädda 
människor, som höllo söndag var dag; spatserade, rodde utan mål, fiskade 
utan att ta vara på fisken, badade, musicerade, fördrevo tiden, som om inga 
bekymmer, intet arbete funnes till i världen, detta väckte till en början ingen 
avund, endast förundran över att livet kunde dana sig så […]10  

Carlsson uppvaktar med växlande framgång stadsfamiljens vackra piga, Ida. 
En liten sommarflört utspinner sig. Men när Ida är tillbaka i staden, och 
Carlsson enträget fortsätter sin uppvaktning, blir han utskrattad; tydligen 
har han vågat sig alltför långt utanför sina naturliga jaktmarker. Den 
berömda svadan – hans förmåga att trollbinda åhöraren med vackert tal – 
faller platt när han i brevform formulerar sig till Ida.11  

Carlsson har en annan brist, en black om foten, som avslöjas för läsaren 
redan på romanens första sida: han kan inte segla och besitter inte sjövett. Tre 
kapitel längre fram följer han professorsfamiljen till ångbåtsbryggan där han 
på sedvanligt sätt försöker ”kommendera och orera” medan ångbåten lägger 
till. Snöpligt nog klarar han inte provet att ta emot den tunga trossen som 
kastas ner från båten – ”ett helt fång kabel” som slår av honom mössan.12 Han 
gör bort sig inför sin sommarflört Ida, vilket grämer honom gräsligt.  

Denna ovana vid havet ska dock få mer ödesdigra följder, vilket före-
bådas av själva bildspråket när episoden vid ångbåtsbryggan berättas: ”Men 
här hade han givit sig ut på en is som ej kunde bära honom alldenstund sjö-
väsendet var honom främmande”.13  

Han springer gärna efter pigorna, men det långsiktiga målet för honom 
är att nå materiellt välstånd och oberoende. Sedan han blivit gift med den 
 
9 Strindberg 2012, s. 77.  
10 Strindberg 2012, s. 37.  
11 Strindberg 2012, s 71f.  
12 Strindberg 2012, s. 54.  
13 Strindberg 2012, s. 54; min kursiv.  
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betydligt äldre madam Flod verkar hans utsikter gynnsamma. Som väntat 
överlever han sin hustru, som insomnar på själva julaftons morgon (julafton 
är en betydelsediger tidpunkt i båda de romaner vi diskuterar här). I ett slag 
tillspetsas kampen mellan honom och Gusten, som ger Carlsson tydligt 
besked om de nya förhållanden som inträtt: ”Jag är inte pojke numer, svarte 
Gusten, – utan jag är bonn’ på Hemsö, och du är undantagsman.”14  

Oavsett detta måste liket transporteras från ön till kyrkan för begravning, 
men dag efter dag går med otjänligt väder; isen varken bär eller brister. Till 
sist anför Gusten en vådlig expedition i täten för Carlsson och två drängar, 
ömsom på vatten, ömsom på is, medförande hemsnickrad kista, sköteka, 
kälkar, rep och isbillar. Naturen visar sig från sin minst vänliga sida:  

himlen var blåsvart i ostkanten och bådade snö; kråkorna kommo flaxande 
utifrån och drogo åt land för att söka nattkvist; det dånade ibland i isen, som 
skulle det lika sig till töväder, och skälarne hördes böla ute till sjös.15  

Under en riskfylld manöver glider ekan ifrån dem, kistan tippar i vattnet 
och sjunker; Gusten och Carlsson blir handfallna stående på isen, tills 
Gusten bestämmer att de båda ska ta sig vidare mot prästgården till fots. 
Under tiden förmörkas himlen av en fruktanvärd snötjocka. Isen visar tec-
ken på att gå upp; det öppna havets dån hörs på avstånd och de tvingas 
springa för livet: ”Carlsson flämtade och flåsade, avståndet mellan honom 
och Gusten ökades och slutligen befann han sig ensam springande i 
mörkret. […] Det var ensamheten, mörkret, kölden, vattnet som kom med 
döden.”16  

Gusten, född och uppvuxen i skärgården, van att ligga ute i havsbandet i 
alla väder, är den som lyckas ta sig fram genom snöstormen till pastor 
Nordström. Den bäst anpassade överlever. Efter en i hast tillpassad jord-
fästning av madam Flod hälsas Gusten – numera respektfullt kallad Floden 
– som den nye herren till Hemsö.

* 

En mångförslagen främling som ger sig skärgården i våld är även I havs-
bandets huvudperson Axel Borg (om också i andra avseenden helt olik 
Carlsson). Det första han gör när han ska tillträda sin tjänst som fiskeriin-

14 Strindberg 2012, s. 124.  
15 Strindberg 2012, s. 126. Skälarne, äldre dialektal form av sälarna.  
16 Strindberg 2012, s. 129.  
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tendent på Österskären är att i en blink lära sig navigera. Han ser sig helt 
enkelt tvingad när den öppna skötekan under ett plötsligt oväder riskerar att 
kapsejsa innan den nått fram till ön; det gäller att rädda livet. Men det kunde 
också ses som en klok anpassning till den nya miljön – en man som inte kan 
segla, stationerad på en ö med fiske som huvudnäring, skulle ha små utsikter 
att bli respekterad. I övrigt vill han ogärna anpassa sig – eller, riktigare ut-
tryckt, för denne man är anpassning något mycket problematiskt.  

Naturvetenskapsmannen Axel Borg läser skärgårdsnaturen och ser över-
allt evolutionens spår:17  

Detta var hemligheten i detta landskaps tjusningsförmåga att den och endast 
den återgav en historierad skapelse med uteslutningar och förkortningar, 
där man på några timmar kunde färdas genom jordens bildningsserier, och 
stanna framme vid sig själv […]18  

Över åtskilliga boksidor gör Borg utspekulerade reflektioner om evolu-
tionen (se exempelvis tredje kapitlet), ett slags pseudovetenskapliga dag-
drömmar där han själv på ett märkvärdigt vis alltid hamnar överst i skap-
elsekedjan, eller helt enkelt i centrum.19  

Och över denna repeterade skapelsehistoria dallrade isarnes primitiva 
odelade vita ljus bredvid luftens och vattnets urblå, den första brytningen av 
mörkret, och här svävade skapelsesagans Gud som skilde ljuset från mörk-

 
17 Jfr Ulf Olsson, Levande död. Studier i Strindbergs prosa (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings 
Bokförlag Symposion, 1996), s. 262. En av de läsarter Olsson genomför är I havsbandet som 
kolonialroman.  
18 August Strindberg, I havsbandet [1890], SV del 31, red. och kommentar Hans Lindström 
(Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1982), s. 35. Det är denna utgåva av I havsbandet som citeras i 
det följande.  
19 Gry Hedin har skrivit en avhandling om hur tidens konstnärer och författare förhåller sig till 
Darwin. Hon använder inte I havsbandet, men det hon säger här passar väl in på den romanen: 
”Kunstnererne anvender de naturvidenskabelige værker som igangsættere for deres undersøg-
else af individets muligheder for at forstå sig selv og verden. I processen modificerer og om-
bryder kunstnererne de naturvidenskabelige fortællinger og metoder. Det gør de i en sådan grad, 
at de genererer nye fortællinger og metoder, som kan anvendes i den enkeltes forsøg på at forstå 
og håndtere sin virkelighed. Der er fra kunstnerernes side tale om det, jeg har kaldt en kritisk 
fascination. Kunstnererne låner af det naturvidenskabelige værks særkender, men det kunst-
værk, der produceres, virker tilbage på naturvidenskaben med kommentarer bland andet til dens 
reduktionisme og kun tilsyneladende objektivitet.” Gry Hedin, Skrig, sult og fruktbarhed. 
Darwins fortaellinger og metoder som katalysator for værker af J. P. Jacobsen, Knut Hamsun, J. F. 
Willumsen, Edvard Munch og August Strindberg, diss. (København: Det humanistiske fakultet, 
Københavns Universitet, 2012) s. 45. 
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ret, fram såsom en sinnlig förklaringsgrund för hans forskande tanke. Och 
än en gång klingade de fågelvordna reptilernas första försök till musikaliskt 
ordnade ljud ut över vattencirkeln, begränsningen av hans jag, som måste bli 
medelpunkten vilken plats han än intoge.20  

Borg betraktar den bibliska skapelseberättelsen som en myt, en saga för 
enkla själar. Ändå är detta är bara ett av mångtaliga ställen i berättelsen där 
han i tankarna manar fram Gud – han verkar vilja uppta tävlan med 
Skaparen, sätta sig själv i Guds ställe. Kampen för dominans, makten att 
skapa – det är saker som rör sig i Borgs överhettade hjärna.21  

Han ser sig ständigt som den givande, aldrig den mottagande. När han 
börjar uppvakta fröken Maria, en sommargäst på ön, blir det honom en 
plågsam nödvändighet att anpassa sig till detta ”barn”, denna i hans ögon 
lägre stående varelse. Enligt honom själv är det ogörligt att höja den unga 
kvinnan till hans egen nivå. Men kanske kan hon bli användbar som för-
bindelselänk (medium, ledning, som det uttrycks i citatet nedan) mellan den 
upplyste vetenskapsmannen och de tröga öborna, som gör hårdnackat mot-
stånd mot Borgs nya metoder för hållbart fiske:  

han insåg i ett ögonblick att han genom detta medium kunde fortplanta sina 
idéer och planer ner till hopen, genom denna ledning röra massorna, på-
tvinga dem sina välgärningar, göra dem till sina vasaller, att han kunde 
sedan sitta och le som en Gud åt deras dårskap när de trodde sig ha skapat 
sin egen lycka själva och endast gingo dräktiga med hans tankar, hans 
planer, åto draven från hans storbrygd vars starka maltdryck de aldrig skulle 
få till sina läppar. 22  

Han och fröken Maria blir förlovade, men på de premisserna är det inte över-
raskande att kärleksleken blir disharmonisk. Hennes sätt att leka även med en 
yngre gästande man på ön retar Borg, eggar hans beredskap till strid:  

20 Strindberg 1982, s. 51f; min kursiv.  
21 Irina Hron-Öberg (2012 och 2014) fäster vår uppmärksamhet vid det vetenskapliga be-
nämnandet, namngivandet, som ett instrument för Borgs vilja att behärska Naturen, Kvinnan, 
omgivningen: ”Language is implicity and explicitly used to exercise power and to justify and 
perpetuate the male boundary violations. The technocrat’s highly precise language of power, 
even if ironically fractured, is saturated with metaphors of knowledge transfer and scientific 
superiority.” Hron-Öberg 2012, s. 392. Se även Hron-Öberg 2014, s. 254f.  
22 Strindberg 1982, s. 75.  
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Han var svartsjuk, men när första harmen lagt sig över skymfen, vaknade ett 
ohejdat begär att äga denna kvinna utan att äkta henne. Stridshandsken var 
kastad, friheten i valet var proklamerad och han kände lust att upptaga 
striden, bryta bandet och framträda som älskare, för att med vunnen seger 
kunna gå lugn vidare i medvetande om att han icke var den av naturen van-
lottade som blivit undanstucken i kärlekskampen.23  

Vi behöver inte tvivla på att de transaktioner Axel Borg tänker på som ”kär-
lek” är en aspekt av kampen för tillvaron, striden om dominans. Varje ord i 
citatet ovan klingar krigiskt, med undantag för ordet ”lugn”. Det blir nu 
heller inte så att Borg lugn kan gå vidare efter sin tillfälliga triumf över att 
ha fått ”äga” Maria. Och kärlekskampen är inte den enda strid Borg ut-
kämpar – hela hans förhållande till naturen och människorna präglas av 
uppblåsta föreställningar av hans egen överlägsenhet. ”Han hade varit för-
följd instinktmässigt nerifrån av de underlägsna och uppifrån av de medel-
måttiga […]24 Den självbetraktelsen, en av många i texten, fortsätter med en 
liknelse från arternas strid inom djurriket:  

Han hade varit hatad och hackad som den gula ras-fågeln från Kanarieöarne 
när den förflugit sig ur buren och råkat bland grönsiskor ute i skogen där 
dess alltför praktfulla skrud retade vildfåglarne.  

Men naturen, hos vilken han förr sökt umgänge, blev nu död för honom, ty 
mellanledet, människan, saknades. Havet som han dyrkat, och vilket han 
sökte som såsom det enda storslagna i hans tarvliga land med dess gnetiga, 
småaktiga sommarvillslandskap, började förefalla honom trångt, alltefter 
som hans jag svällde ut.25 

Axel Borg har en böjelse för socialdarwinistiska resonemang och ser med 
förakt på Österskärens urbefolkning: ”Alla dessa fiskare voro bottensatser 
av landets folkstock, som när kampen om de fruktbara floddalarne och 
insjöstränderna pågått, ej kunde upprätthålla sig i striden utan flytt, eller 

 
23 Strindberg 1982, s. 150.  
24 Strindberg 1982, s. 168.  
25 Strindberg 1982, s. 168. Irina Hron-Öberg diskuterar hur den främmande fågeln Borgs inträde 
i den nya miljön kan tolkas. ”Im literarischen Text wird der Richtungspfeil des darwinstischen 
Arguments allerdings modifiziert und damit noch weiter radikalisiert, indem der ›rare‹ Borg 
nicht aufgrund von unforteilhaften Lebensbedingungen zum Sonderling mutiert, sondern 
vielmehr bereits als Sonderling in einen ihn augenfällig benachteiligenden Raum eintritt und auf 
diese Weise eine Konfrontation herausfordert, die er nich bestehen und letzendlich (der dar-
winistischen Logik entsprechend) auch nicht überleben kann.” Hron-Öberg 2014, s. 329. 
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trängts ut mot klipporna där matjorden var slut och det osäkra vattnet 
endast lämnade sin spelvinst.”26  

Återkommande genom berättelsen upprepar Borg sitt mantra att han 
måste isolera sig för att inte sjunka. Han tar avsked från uppdraget som 
fiskeriintendent men beslutar sig för att ändå stanna kvar på ön över vin-
tern. Sjukligt rädd för samröre med andra människor stänger han sig inne 
på sin vindskammare, missköter utseende och hälsa, glömmer att äta och 
dricka. Glappet mellan Borgs högspända ambitioner – en artbildare! – och 
vad som blir hans lott sedan vintern kommit till ön, bildar en skärande 
ironi. Hans försök att med överdriven tilltro till vetenskapliga maktmedel 
sätta sig över naturen och människorna slutar i ett haveri.  

* 

Havet bestämmer villkoren för allt levande i skärgården. Havet – rasande, 
dånande, jagande – åt upp isen i slutkapitlet av Hemsöborna och blev den 
smidige Carlssons fall. Axel Borg väljer till sist havet för sin mer trotsigt 
storstilade sorti.27 Det är julafton; han tar en båt, sätter segel och styr rätt ut 
till havs.  

Ut mot den nya julstjärnan gick färden, ut över havet, allmodren, ur vars 
sköte livets första gnista tändes, fruktsamhetens, kärlekens outtömliga 
brunn, livets ursprung och livets fiende.28  

Källor och litteratur 
Hedin, Gry, Skrig, sult og fruktbarhed. Darwins fortællinger og metoder som katalysator 

for værker af J.P Jacobsen, Knut Hamsun, J.F. Willumsen, Edvard Munch og August 
Strindberg, diss. (København: Det humanistiske fakultet, Københavns Universitet 
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Strindberg's I havsbandet”, Scandinavian Studies 84:3 (2012), s. 373–394.  
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burg im Breisgau: Rombach Verlag, 2014).  
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I havsbandet”, i Strindberg und die Aufklärung, red. David Gedin & Karin Hoff 
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26 Strindberg 1982, s. 54.  
27 Borgs havsfärd sker på romanens slutsidor; det är hans sorti ur berättelsen. Men romanens slut 
är mångtydigt. Se exempelvis Olsson 1996, s. 261 samt s. 459, not 15.  
28 Strindberg 1982, s. 183.  
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Jakten – en litterär kontaktzon i mötet  
mellan mänskliga och icke-mänskliga djur  

i David Garnetts roman Lady into fox (1922)

ANN-SOFIE LÖNNGREN 

Förhållandet mellan mänskliga och omänskliga djur har alltsedan tidernas 
begynnelse karakteriserats av såväl våld som kärlek och dessutom gett upp-
hov till både mytologiseringar och ontologiska förhandlingar. I den västliga 
delen av världen är det möjligt att förstå organiseringen av denna relation i 
termer av ett spänningsfält mellan en antropocentrisk världsbild som 
placerar människan i centrum och identifierar det mänskliga perspektivet 
som det egentliga och rätta, och ’mer-än-antropocentriska’, andra världar.1 
Den akademiska kunskapsproduktionen har traditionellt sett utgått från det 
första perspektivet av de två, och därmed använt en vertikal förståelse uti-
från vilken det icke-mänskliga djuret ses som underordnat det mänskliga. 
Inom fältet human-animal studies (HAS) som har utkristalliserats under de 
senaste decennierna har emellertid denna utgångspunkt blivit föremål för 
grundläggande problematiseringar. 

Ett inflytelserikt inlägg i denna debatt gjordes i och med publiceringen 
av Jacques Derridas föreläsningsserie från 1990-talet, The Animal that 
Therefore I am (Following) (2006). Här föreslås en syn på djur-människare-
lationen som en process av ömsesidig konstituering snarare än en på för-
hand given hierarki som placerar människan överst.2 Denna diskussion 
både revideras och vidareutvecklas i Donna Haraways bok When Species 
Meet (2008), där hon använder Mary Louise Pratts begrepp ”contact zone” 
för att förstå förhållandet mellan mänskliga och icke-mänskliga djur.3 
Begreppet, som myntats inom en kontext av postkoloniala studier, defi-
nieras av Pratt som en strävan efter att “invoke the spatial and temporal 
copresence of subjects previously separated by geographic and historical 

1 Ann-Sofie Lönngren, Following the Animal. Power, Agency, and Human-Animal Transforma-
tions in Modern, Northern European Literature (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars 
Publishing, 2015), s. 9–12. 
2 Jacques Derrida, The Animal That Therefore I Am [2006], red. Marie-Louise Mallet (New 
York: Fordham University Press, 2008), s. 1–11. 
3 Donna J. Haraway, When Species Meet (Minneapolis/London: University of Minnesota Press, 
2008), s. 4. 
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disjunctures, and whose trajectories now intersect”. Hon fortsätter: “A 
‘contact’ perspective emphasizes how subjects are constituted in and by 
their relations to each other. It treats the relations […] in terms of copre-
sence, interaction, interlocking understanding and practices, often within 
radically asymmetrical relations of power.”4  

Haraway använder Pratts term för att begreppsliggöra relationen mellan 
mänskliga och icke-mänskliga djur som en ömsesidig och potentiellt sub-
versiv konstitueringsprocess som möjliggjorts i en spatialt och temporalt 
avgränsad sfär vilken intensifierar och komplicerar interaktionen mellan 
(minst) två olika parter som befinner sig i ett ojämlikt förhållande till 
varandra. Kontaktytan kan dock se mycket olika ut; i When Species Meet 
diskuterar Haraway både agility och kycklinguppfödning, och har fått skarp 
kritik från djurrättsrörelsen för att hon inte tar tydligare avstånd från djur-
industrin.5 

Denna kritik är förstås å ena sidan befogad: Hur ska ett möte, en kon-
takt, kunna ske om den ena äter den andra? Å andra sidan ska begreppet 
”kontaktyta” inte förstås som värderande, utan här ryms alla möjliga slags 
möten mellan ojämlika subjekt, varav vissa naturligtvis kan vara sprungna 
ur eller resultera i våld. Detta är omständigheter som jag tog hänsyn till då 
jag i boken Following the Animal (2015) definierade termen ”literary 
contact zones” som ”spaces on the text’s surface where violent, tender, and 
potentially subversive encounters between human and animal are con-
centrated.”6 Här användes denna definition för att diskutera transforma-
tioner mellan människa och djur som textuella ytor där den process syn-
liggörs som innebär att dessa kategorier överskrids, förhandlas, undergrävs 
och stabiliseras. I föreliggande text vill jag vidareutveckla den diskussion jag 
förde i denna bok genom att fokusera en annan, närliggande kontaktyta 
mellan människa och djur i litteraturen. Det är nämligen uppenbart att 
vissa av de artöverskridande förvandlingar jag tidigare har diskuterat sker i 
närhet av eller genom skildringar av jakt.  

Jakt definieras av Nationalencyklopedin som en ”avsiktlig handling som 
syftar till att fånga eller döda vilt”.7 I kontrast till en sådan föregivet ’neutral’ 

 
4 Mary Louise Pratt, Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation (New York: Routledge, 
1992), s. 7. 
5 Haraway 2008, s. 10f. 
6 Lönngren 2015, s. 30. 
7 Nationalencyklopedin, Jakt, u.å., https://www.ne.se/sök/?t=uppslagsverk&q=jakt [hämtad 
2020–01–24]. 
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definition har man i ekofeministisk forskning alltsedan 1990-talet lyft fram 
jakt som en praktik som förutom att synliggöra den antropocentriska ord-
ningens yttersta konsekvens – den rätt människan tar sig att reglera livs-
längden för medlemmar av andra arter – även bidrar till att reproducera 
andra maktordningar såsom kön och sexualitet.8  

I det följande tänker jag använda dessa tankegångar i en diskussion om 
den engelske författaren David Garnetts högt prisade debutroman Lady into 
Fox (1922), sedermera uppsatt upp som både musikal och balett. Den ut-
spelas på engelska landsbygden i början av 1880, då det unga paret Tebrick 
har varit lyckligt gifta i två år. Paret bor tillsammans på ett stort gods och 
tycker om att promenera tillsammans över de vida hedarna. Det är under en 
sådan promenad de plötsligt får höra ljuden från en rävjakt, ”the hounds 
and later the huntsman’s horn in the distance.” Då händer detta: 

Hearing the hunt, Mr. Tebrick quickened his pace so as to reach the edge of 
the copse, where they might get a good view of the hounds if they came that 
way. His wife hung back, and he, holding her hand, began almost to drag 
her. Before they gained the edge of the copse she suddenly snatched her 
hand away from his very violently and cried out, so that he instantly turned 
his head.  

Where his wife had been the moment before was a small fox, of a very bright 
red.9  

Mr. Tebrick blir naturligtvis väldigt förvånad över denna förvandling, men 
finner sig förhållandevis snabbt och bär Silvia tillbaka till deras gemensam-
ma hem där han försöker fortsätta leva tillsammans med henne som tidi-
gare.10 Med tiden blir dock situationen ohållbar och Mr. Tebrick har slut-
ligen inget annat val än att släppa ut sin älskade rävhona i naturen. Så en 

8 Se exempelvis Marti Kheel, ”License to kill. An Ecofeminist Critique of Hunter’s Discourse”, 
i Animals and Women. Feminist Theoretical Explorations, red. Carol J. Adams & Josephine 
Donovan (Durham/London: Duke University Press, 1995), s. 85–125 och Linda Kalof, Amy 
Fitzgerald & Lori Baralt, “Animals, Women, and Weapons. Blurred Sexual Boundaries in the 
Discourse of Sport Hunting”, Society and Animals 12:3 (2004), s. 238–251. 
9 David Garnett, Lady into Fox (London: Chatto & Windus, 1922), s. 5. Kursiv i original. 
10 I romanen kallas den äkta maken genomgående för Mr. Tebrick, medan Mrs. Tebrick 
mestadels refereras till med sitt förnamn ’Silvia’. Förklaringen till detta skulle naturligtvis kunna 
vara genuskonventioner men också omständigheten att Silvia överhuvudtaget inte talar 
(eftersom hon är en räv), medan hon å andra sidan om- och tilltalas mycket av Mr. Tebrick. I 
denna artikel följer jag praxis i romanen och skriver därmed omväxlande ’Mrs. Tebrick’ och 
’Silvia’. 
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solig och vacker höstdag när Mr. Tebrick är inne i sitt hus hör han återigen 
jakthundarna, och när han rusar ut ser han Silvia (i rävform) komma 
springande mot honom alldeles utmattad, följd av ett helt koppel hundar. 
Hon lyckas precis hoppa upp i hans famn när hundarna får tag i henne och 
biter henne så illa att hon dör i hans armar. Därefter är romanen slut. 

Lady into Fox öppnar för många olika tolkningsmöjligheter, inte minst 
genom det fantastiska inslag som utgörs av den artöverskridande trans-
formationen. Denna förklaras helt enkelt av romanens berättarröst med att 
magiska saker faktiskt sker ibland, och att Silvias förvandling till räv är en 
lika osannolik som verklig händelse. Som läsare får man intryck av att det 
kanske är så att Mrs. Tebrick egentligen har dött eller lämnat äktenskapet, 
och att det är Mr. Tebricks vanföreställning att hon har förvandlats till en 
räv. Men det ges som sagt aldrig några tydliga svar på den frågan, och jag 
ska heller inte fördjupa mig i den nu. Istället vill jag tillhandahålla en 
fördjupad förståelse av dynamiken bakom händelseförloppet i Lady into 
Fox genom att aktivera det litterära djurets möjliga betydelser på meta-
foriska såväl som metonymiska nivåer samt även genom att anlägga ett 
deleuzianskt perspektiv på texten. I processen av att på detta vis ”följa 
djuret”11 genom berättelsen kommer ett uppmärksammande att ske av de 
sätt på vilka romanens gestaltning av ’jakt’ fungerar som en litterär kon-
taktyta för förhandlingar av normer rörande kön, sexualitet, social klass och 
art. I förlängningen utgör därmed analysen ett bidrag till kunskapsproduk-
tionen avseende förhållandet mellan människa, djur, litteratur och makt, 
med utgångspunkt i den potential som finns i mötet över artgränserna. 

Rävblivandet som metafor för kvinnlig emancipation 
Med en metaforisk läsart, som innebär ett grundläggande antagande att 
Silvias förvandling till räv betyder någonting annat,12 är det möjligt att 
förstå detta motiv mot bakgrund av den snabba utvecklingen på jämställd-
hetens område som skedde i England likväl som i resten av Europa under 
1920-talet.13 Garnett var en person som var djupt involverad i Londons 

 
11 För olika läsarter avseende litterära djur samt lässtrategin ”att följa djuret” se Ann-Sofie 
Lönngren, “Metaphor, Metonymy, More-than-anthropocentric. The Animal that Therefore I 
Read (and Follow)”, i Palgrave Handbook of Literary Animal Studies, red. Susan McHugh, 
Robert McKay & John Miller (London: Palgrave Macmillan, kommande). 
12 Lönngren, kommande. 
13 Engelska kvinnor fick rösträtt med vissa begränsningar 1918 och full rösträtt på samma villkor 
som män 1928. Denna utveckling är i linje med flera andra europeiska länder, däribland Sverige 
 



JAKTEN – EN LITTERÄR KONTAKTZON 

223 

dåtida kulturliv och en del av Bloomsburygruppen centrerad runt Virginia 
och Leonard Woolf, i vilken ju förhållandet mellan könen var en fråga som 
debatterades livligt. Omständigheten att Silvias förvandling sker i just det 
ögonblick då hennes make försöker tvinga henne att göra något hon inte vill 
– titta på rävjakten – synliggör äktenskapet som en institution präglad av
våld och tvång. Även om det specifika äktenskap som skildras i Lady into
Fox verkar vara lyckligt så synliggörs den begränsande och disciplinerande
funktion som historiskt sett har utövats i den formaliserade heterosexuella
tvåsamheten i omständigheten att det är Silvias kropp som maken genom ett
fast grepp om handen och trots hennes uppenbara motstånd försöker dra
med sig åt det håll han själv vill gå. Mot den bakgrunden är det relevant att
fokusera det faktum att Silvia inte slinker ur hans grepp förrän denna kropp
har förvandlats, från kvinnligt mänsklig till rävhona, som inte på mot-
svarande sätt kan kontrolleras inom äktenskapets hägn. Transformationen
av Silvia framstår därmed som en variant av svanjungfru-motivet, vilket
långt före modern tid har använts för att skildra kvinnliga gestalter som
förvandlas till vilda djur och som på så vis slipper den begränsande tillvaron
med man och barn.14

Genom rävblivandet skapas en yta för kvinnligt omfamnande av de egna 
behoven som helt omkastar förhållandet mellan Mrs. och Mr. Tebrick. I 
början, då Silvias förvandling just har skett, anstränger hon sig (i Mr. 
Tebricks ögon) för att bibehålla ett lämpligt människo-beteende såsom att 
vid måltiderna sitta på en stol vid ett bord och dricka sitt te från ett fat och 
äta fint ur Mr. Tebricks hand. Inte heller motsätter hon sig inledningsvis att 
morgon och kväll bli borstad, tvättad och parfymerad av sin make, eller att 
fortsätta bära de klänningar och rockar hon hade som människa. Men 
hennes kropp är frigjord från det mänskliga patriarkala systemet och slinker 
ur förtrycket och förväntningarna genom att i förlängningen hävda sin egen 

— 
där ju kvinnor gavs rösträtt 1918 (och kunde nyttja denna första gången i valet 1921). 
14 Marina Warner, From the Beast to the Blonde. On Fairy Tales and Their Tellers (London: 
Vintage 1994), s. 353–356; Barbara Fass Leavy, In Search of the Swan Maiden. A Narrative on 
Folklore and Gender (New York/London: New York University Press, 1994). Se också Lönngren 
2015, s. 87; Ann-Sofie Lönngren, “Oppression and Liberation. Traditional Nordic Literary 
Themes of Female Human-Animal Transformations in Monika Fagerholm’s Early Work,” i 
Novel Districts. Critical Readings of the Works of Monika Fagerholm, red. Kristina Malmio & Mia 
Österberg (Helsinki: Finnish Literature Society, SKS, Studia Fennica Litteraria 9, 2016), s. 119–
132; Ann-Sofie Lönngren, “Mellan metafor och litterär materialisering – heteronormer och 
djurblivande i Monika Fagerholms novell ‘Patricia Kanin’ (1990)”, lambda nordica nr. 4 (2011), 
s. 53–84. 
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’rävighet’, vilket innebär en grundläggande oförmåga att förstå poängen 
med och i längden upprätthålla intresset för vackra klänningar och fint 
bordsskick. Ju längre tiden går desto oftare motsätter sig Silvia att klä på sig 
och bli tvättad, och intar snart sina måltider på alla fyra på golvet där hon 
äter sin mat från en tallrik direkt med munnen. 

Trots att Mr. Tebrick gör sitt bästa för att bevara samvaron med sin hus-
tru såsom det var medan hon fortfarande var i människoform – och därmed 
förströr henne med såväl kortspel och musik som att titta på bilder – så blir 
det vidare alltmer uppenbart att det inte bara är sina fina manér hon gradvis 
överger, utan även den kroppsliga närhet som hennes make önskar. Från att 
varje natt ha sovit hopkurad i hans famn i sängen insisterar Silvia allt oftare 
på att sova på en matta på golvet istället, och, vad värre är i Mr. Tebricks 
ögon, att röra sig utanför hemmets fyra väggar. Hans motivering för att 
hålla henne inlåst är att det är för farligt för henne att gå ut, där det finns 
hundar och jägare som kan döda henne. Så småningom tvingar dock 
hennes ökade rastlöshet honom att låta henne vistas i trädgården, men efter 
att hon flera gånger har försökt rymma därifrån släpper han henne slutligen 
motvilligt helt fri. 

Hur långt ifrån den mänskliga samvaron som gift Silvia slutligen rört sig 
synliggörs då hon efter en längre tid i frihet, under vilken Mr. Tebrick inte 
har sett till henne alls men aldrig slutat vänta på henne, dyker upp med en 
kull med valpar. Den frigörelse som började med att Silvia motsatte sig att 
vid handen släpas av sin make fram till ett skådespel hon inte ville åse, 
avslutas därmed med ett fullskaligt befriande av den egna kroppen och 
sexualiteten – något som kan kopplas till omständigheten att emancipa-
tionsrörelsen i 1920-talets England inte enbart rörde kvinnlig rörelsefrihet 
och självbestämmande utan även inbegrep ifrågasättanden av sexuell moral 
och en proklamering av frihet att välja att organisera erotiska förhållanden 
och familjebildning bortom normativitetens gränser.15 

 
15 Att jämställdhetsdebatten i 1920-talets England även inbegrep ifrågasättanden av sexuella 
normer har visats av bland andra Claire Langhamer, Women’s Leisure in England, 1920–60 
(Manchester/New York: Manchester University Press, 2000), s. 113–132. Trots att händelseför-
loppet i Lady into Fox inte har några direkta konnotationer av samkönad sexualitet så är det i 
ljuset av romanens problematiseringar av normativt familjeliv och kvinnlig sexualitet intressant 
att konstatera att den utkom enbart sex år före publiceringen av Radclyffe Halls Well of 
Loneliness (1928) och Virginia Woolfs Orlando (1928), vilka ju problematiserar såväl den 
heterosexuella normen som tvåkönsmodellen. 
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Mr. Tebricks djurblivande 
Ovanstående analys bygger på det grundläggande antagandet att Silvias 
rävblivande är en metafor för någonting annat än det som explicit skrivs ut, 
i detta fall kvinnlig emancipation. Men i förlängningen innebär Silvias 
oförmåga (och ovilja) att upprätthålla ett motstånd mot det som framstår 
som hennes ’egentliga’ natur och kroppsliga behov (rävens) att det inte 
räcker för Mr. Tebrick att rucka på sociala normer för att vidmakthålla 
relationen med sin fru. Istället blir han själv tvungen att anamma den bild 
av tillvaron hon förefaller ha och efterapa en del av hennes nya beteenden. 
För att äktenskapet mellan Mr. och Mrs. Tebrick ska kunna fortsätta krävs 
helt enkelt att han blir mer djurlik, något som får honom att, under den tid 
då hon fortfarande bor i huset, en sen kväll påverkad av alkohol gå ned på 
alla fyra och ”be a beast too like his wife”. Exakt vad som därefter utspelas 
får vi inte veta på grund av vad som framstår som berättarröstens känsla för 
god smak: ”To what lenghts he went then in that drunken humour I shall 
not offend my readers by relating”.16 

Det som här, i romanens inledande skede, framstår som ett gravt gräns-
överskridande av önskvärt och accepterat mänskligt beteende, kommer 
gradvis att framstå som Mr. Tebricks ’djurblivande’; en process som enligt 
Gilles Deleuze och Félix Guattari synliggör den inneboende instabiliteten i 
kategorin ’människa’ och sätter denna i relation till andra former av liv.17 
Undermineringen av Mr. Tebrick som en mänsklig karaktär blir allt tyd-
ligare ju längre händelseförloppet i romanen fortgår, men accelererar 
kraftigt när han konfronteras med Silvias valpkull. Med denna lilla grupp 
kommer han snart att tillbringa hela dagarna, och ”came to love them with 
very much of a father’s love and partiality”.18 Han lär känna deras respektive 
personligheter, grubblar över hur deras framtida liv ska te sig och tar vid ett 
tillfälle med sig en skål med vatten ut i skogen som han döper dem i. När 
Mr. Tebrick inser hur fort valparna växer upp och att de dessutom hotas av 
allehanda faror, förstår han att tiden han har tillsammans med sin rävfamilj 
kan bli kort, varför han börjar tillbringa även nätterna tillsammans med 
dem ute i skogen. Hem till sig går han bara ibland för att hämta lite att äta. 
Han hjälper rävarna att jaga genom att skrämma upp kaniner ur buskarna, 

16 Garnett 1922, s. 36. 
17 Gilles Deleuze & Félix Guattari, A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia [1980] 
(London/New York: Continuum, 2004), s. 261–263. 
18 Garnett 1922, s. 73. 
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plundrar fågelbon på ägg som de kan äta och stjäl vid ett tillfälle en bikupa 
full med honung som han låter flocken festa på. 

Om Mr. Tebrick så här långt framstår som en sällsamt hängiven familjefar 
till sin lilla artöverskridande familj så blir det snart märkbart att hans roll i 
flocken även innebär mer grundläggande ifrågasättanden av hans status som 
mänsklig. Med tiden blir han så folkskygg att han, om han ser någon annan 
människa i skogen någon gång, gömmer sig tillsammans med rävarna bland 
träden, och detta så väl att han endast mycket sällan blir upptäckt. Han ändrar 
även sitt sätt att röra sig: ”he had got a way of going doubled up, often almost 
on all fours with his hands touching the ground every now and then, parti-
cularly when he went uphill.”19 De mänskliga normer avseende matintag och 
hygien som han i början var så noggrann med att upprätthålla för Silvias del 
gäller så småningom inte ens honom själv:  

he had become so careless of his own comfort in every way that he very 
seldom ate a proper meal, taking no more than a crust of bread with a 
morsel of cheese in the whole day […]. He let his beard grow too, and 
though he had been very particular in his person before, he now was utterly 
careless of it, gave up washing himself for a week or two at a stretch, and if 
there was dirt under his finger nails let it stop there.20 

En intressant aspekt av detta djurblivande är dess relation till det finare 
sociala skikt Mr. och Mrs. Tebrick tillhör. Genast efter transformationen av-
skedar Mr. Tebrick allt tjänstefolk för att slippa ifrågasättanden och skandal, 
varpå godset gradvis förfaller och huset blir alltmer dammigt och smutsigt. 
Fastän Silvias gamla amma under en tid återkommer till hushållet så tilltar i 
längden den sociala isolering som är en förutsättning för att den ovanliga 
parkonstellationen rävhona-man ska kunna fortgå, och i romanens slut är 
Mr. Tebrick helt avskuren från allt mänskligt umgänge. Den process av 
djurblivande han genomgår under romanens gång innebär således ett para-
llellt avsteg från hans status som fin herreman; en omständighet i Lady into 
Fox som påvisar det klassmässigt normativa i kategorin ’mänsklig’.  

De förändringar som beskrivs ovan, som kan framstå som delar av ett 
allmänt förfall, upplevs dock inte alls på det viset av Mr. Tebrick själv. I 
romanens slutskede, när den sommar han tillbringat med Silvia och hennes 
valpkull lider mot sitt slut, blir det uppenbart att det djurblivande Mr. Tebrick 

 
19 Garnett 1922, s. 86f. 
20 Garnett 1922, s. 61f. 
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är indragen i resulterar i stor personlig lycka likväl som nya insikter avseende 
såväl livets mening som innebörden i att vara ’människa’ och ’djur’: 

he rejoiced exceedingly in his solitary life. He understood, or so he fancied, 
what it was to be happy, and that he had found complete happiness now, 
living for day to day, careless of the future, surrounded every morning by 
playful and affectionate little creatures whom he loved tenderly, and sitting 
beside their mother, whose simple happiness was the source of his own.21  

Det är en känsla som tilltar med tiden, så att ”all human customs and insti-
tutions seemed to him nothing but folly” till den grad att han hävdar sig 
villig att ”exchange all my life as a man for my happiness now, and even 
now I retain almost all of the ridiculous conceptions of a man. The beasts 
are happier and I will deserve that happiness as best I can.”22 Ja, han till och 
med formulerar ett ny slags teologi, där definitionen av människa och djur 
är kraftigt reviderade i relation till det vedertagna kristna paradigmet: 

these cubs were innocent, they were as stainless snow, they could not sin, for 
God had created them to be thus and they could break none of His com-
mandments. And he fancied also that men sin because they cannot be as 
animals.23  

Så leder Mr. Tebricks djurblivande, motiverat av hans frus oväntade och 
plötsliga transformation till räv, slutligen inte enbart till att han får en ny 
syn på tillvaron och sin egen plats däri, utan till en fullskalig en invertering 
av den kristna antropocentriska hierarkin som ju enligt tradition placerar 
människan högst upp. 

… men om en räv är en räv? 
Så långt har vi läst Lady into fox först metaforiskt och därefter med ett 
deleuzianskt perspektiv – men vad händer om vi nu provar att läsa den för-
vandling Silvia genomgår metonymiskt, och således upprätta en förbindelse 
mellan romanens skildring av räv och ’riktiga’ rävar?24 Detta finns det starka 

21 Garnett 1922, s. 76. 
22 Garnett 1922, s. 84. 
23 Garnett 1922, s. 84. 
24 För skillnaden mellan metaforiska och metonymiska läsningar av litterära djur se Lönngren, 
kommande. 
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anledningar till, då det engelska 1920-talet inte enbart präglades av köns-
emancipatoriska strömningar utan även av ekologiska intressen för icke-
mänskligt liv. I Bloomsburygruppen manifesterades dessa bland annat i den 
finsk-estniska författaren Aino Kallas roman Sudenmorsian (1928; sve. 
Vargbruden 1936), Virginia Wolfs roman Flush (1933) samt även i Lady 
into Fox.25 

I romanen tillhandahålls dessa perspektiv delvis genom skildringen av 
hur Mr. Tebrick reagerar inför det faktum att hans fru har en ny familj. 
Trots att han blir mycket glad så plågas han av tanken på ”what had 
happened to her, and how far apart they were now”.26 Det är uppenbarligen 
tanken på parningsakten som hotar Mr. Tebricks sinnesro, och som för-
anleder grubblerier om huruvida Sylvia nu ska betraktas som prostituerad 
då hon givit sig åt en ’man’ utanför äktenskapet, och om han i själva verket 
borde känna svartsjuka istället för glädje. Det tar dock inte lång stund innan 
han inser att hans status som människa borde utgöra ett skydd mot sådana 
känslor: 

Can a man have his honour sullied by a beast? I am a man, I am im-
measurably superior to the animals. Can my dignity allow of my being 
jealous of a beast? A thousand times no. Were I to lust after a vixen, I were a 
criminal indeed. I can be happy in seeing my vixen, for I love her, but she 
does right to be happy according to the laws of her being.27 

I engelsk lagstiftning var bestialitet – sexuell kontakt mellan människa och 
djur – under tiden för publikation av Lady into fox reglerad i lagen rörande 
sodomi,28 vilket förklarar varför Mr. Tebrick säger sig vara kriminell om 
han skulle hysa några känslor av lust för den räv han håller för hustru. Men 

 
25 Se exempelvis Kukku Melkas, “From Apocalypse to the New Paradise. Early Ecological 
Thinking and Aino Kallas’ Work in the 1920’s”, i Aino Kallas, Negotiations with Modernity, red. 
Leena Kurvet-Käosaar & Lea Rojola (Helsinki: Finnish Literature Society, 2011), s. 54–65; 
“Woolf and Animals”, Virginia Woolf Miscellany 84, red. Kristin Czarnecki & Vara Neverow 
(2013); John Simons, Animal Rights and the Politics of Literary Representation (Basingstoke: 
Palgrave, 2002), s. 147–153 samt Virginia Woolf and the Natural World. Selected Papers of the 
Twentieth Annual International Conference on Virginia Woolf, red. Kristin Czarnecki & Carrie 
Rohman (Clemson, SC: Clemson University Digital Press, 2011). 
26 Garnett 1922, s. 68. 
27 Garnett 1922, s. 70. 
28 Hani Miletski, ”A History of Bestiality”, i Bestiality and Zoophilia. Sexual Relations with 
Animals, red. Andrea M. Beetz & Anthony L. Podberscek (Lafayette, Ind.: Purdue University 
Press, 2005), s. 1–22. 
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han brottas här också med ett dilemma som enligt Barbara Fass Leavy är 
återkommande i transformationsberättelser, nämligen hur sexuellt begär 
ska hanteras i relation till någon som varit och på ett mentalt plan kanske 
fortfarande är människa, fast dennes kropp har blivit ett djurs.29 Som vi ser i 
detta citat är Mr. Tebricks lösning att betona kärleken framför lusten – 
någonting som emellertid inte hindrar honom från att ha fysisk kontakt 
med sin fru i rävform. Genast efter att transformationen har ägt rum, i 
romanens början när Mr. Tebrick sätter sig ner på marken bredvid Silvia 
och tillsammans med henne begråter denna oväntade händelse, sägs det att 
han mellan snyftningarna kysser henne ”quite as if she had been a woman, 
and not caring in his grief that he was kissing a fox on the muzzle”.30 Mr. 
Tebricks kyssande av sin frus nos återkommer romanen igenom, liksom 
smekningar av den vackra mjuka pälsen och beundrande beskrivningar av 
dess lyster och färg samt av Silvias väl avvägda rörelser och smidighet. 

Dessa sätt att även fortsättningsvis umgås fysiskt med hustrun efter det 
att hon intagit rävform innebär dock att svartsjukan emellanåt återkommer. 
Det sker inte minst vid det tillfälle då den räv som förmodligen är biologisk 
far till valparna dyker upp, och Mr. Tebrick förefaller betrakta denne som 
en mänsklig rival: ”By Gad! we two have been strangely brought together! 
(sic)”31 Under natten lider han svartsjukans alla välkända kval, vilka inte 
helt försvinner förrän han och Silvia genomgått vad som framstår som en 
förhållandevis konventionell försoningsscen i passionerade kärleksdramer: 

presently his vixen, coming to him, put her feet upon his shoulders as he sat 
on the ground, and licked him, and he kissed her back on the muzzle and 
gathered her in his arms and rolled her in his jacket and then laughed and 
wept by turns in the excess of his joy.  

All his jealousies of the night before were forgotten now.32 

Om den ena aspekten av en metonymisk förståelse av Silvias förvandling till 
räv således berör normer rörande kärlek och sexualitet, så tematiserar den 
andra det våldsutövande som sker i den traditionella engelska rävjakten; en 
aspekt som med sin statusfyllda karaktär anknyter till den problematisering 

29 Leavy 1994, s. 101–155, 196–244. 
30 Garnett 1922, s. 6. 
31 Garnett 1922, s. 77. 
32 Garnett 1922, s. 83. 
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av social klass som sker i Lady into Fox (vilket diskuterades ovan).33 Men 
redan innan det ödesdigra tillfälle då Silvia förvandlas till en räv får vi veta 
att hon hette Fox som ogift, ett namn som kanske, spekulerar berättar-
rösten, kommer sig av att hennes familj sägs ha haft en halvtam räv fast-
kedjad på gårdsplanen någon gång före hennes egen födelse. Vi får också 
information om att Silvia redan som 10-åring uppmuntrats att delta i en 
rävjakt och att hon ”took great fright and disgust at it, and vomited after it 
was done”. Minnet av denna upplevelse har lett till att hon som vuxen alltid 
talar om ”the poor foxes”,34 och vi förstår av dessa inledande omständig-
heter att Sylvia inte stöttar de förtryckande praktiker som karakteriserar 
förhållandet mellan människa och räv i romanens plats och tid (den 
engelska landsbygden vid sent 1800-tal). 

Att rävarna är en utsatt art, därom råder ingen tvekan. Farorna mot en 
rävs liv definieras av ett tillfälle av Mr. Tebrick som ”a thousand” och utgörs 
av såväl fällor och jakt som lösspringande vakthundar. Faktiskt så är det 
insikten om denna utsatthet som i mötet mellan Mr. Tebrick och dennes 
’rival’ – rävhanen – som får den äkta maken att inta en mer försonlig inställ-
ning och att övervinna en del av sin svartsjuka. Vidare gör han romanen 
igenom sitt bästa för att beskydda Silvia från alla dessa faror, varav den 
årligen återkommande, organiserade rävjakten framstår som det stora hotet 
mot hennes liv. Att det är just vid en sådan jakt som Silvia så småningom 
avlider kan ses som en gestaltning av svårigheterna med att begränsa och 
förutse effekterna av även institutionaliserad våldsutövning, vilken ju i detta 
fall, trots att den riktas mot en annan art, får långtgående konsekvenser 
också för mänskligt liv. 

Avslutning 
I Lady into Fox används jaktmotivet som en startpunkt för den intrikata 
händelseutveckling som leder till en kärlekshistoria som är lika säregen som 

 
33 Rävjakt med hundar på engelska landsbygden har pågått sedan 1600-talet, och har varit 
föremål för debatt och kontrovers. Omständigheten att denna praktik upprätthåller sociala 
hierarkier har konstaterats av bland andra Phil Milbourne, ”Hunting Ruralities. Nature, Society 
and Culture in ‘Hunt Countries’ of England and Wales”, Journal of Rural Studies 19:2 (2003), s. 
157–171. Att rävjakten än idag väcker starka känslor och spelar en viktig roll i engelsk politik 
visas i Katrine Marcal, ”Så blev rävjakten politisk dynamit i Storbritannien”, Dagens nyheter 
(DN) 23/1 2020, https://www.dn.se/nyheter/varlden/sa-blev-ravjakten-politisk-dynamit-i-
storbritannien/ [hämtad 2020–01–27]. 
34 Garnett 1922, s. 3. 
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den är tragisk, om (den omöjliga) kärleken mellan en ung man och hans till 
räv förvandlade hustru. Att den artöverskridande transformationen sker 
just i anslutning till en jakt är emellertid ingen slump, utan framstår som en 
konsekvens av att detta är en av få situationer då vilda djur och människor 
kommer varandra verkligt nära, dessutom i en intensiv och uppjagad kon-
text där det som ytterst står på spel är en fråga om liv och död. Som vi har 
sett i Lady into Fox möjliggör detta närmande såväl våld som kärlek och 
ytterst ett förverkligande av artöverskridande relationer som bär på en sub-
versiv potential att rucka på den antropocentriska ordningen. I detta av-
seende är dock just Garnetts roman inte alls unik, utan skriver snarare in sig 
i ett kontinuum av jaktskildringar under modern tid. Ett exempel ur den 
svenska litteraturen återfinns i Selma Lagerlöfs roman Gösta Berlings saga 
(1891), där titelpersonen, som är en komplex karaktär men med ett starkt 
stråk av välvilja och godhet, under en jakt på en ilsken gammal björn ”ryser 
över sig själf, som har gått ut för att förfölja och döda”. När han väl får korn 
på besten förmår han inte trycka av: 

Och där kommer den store björnen rätt emot honom, blind på ena ögat af 
ett hugg med en kavaljers knif, halt på ena benet af en kula från en kavaljers 
bössa, vresig och ruggig, ensam, alltsedan de dödat hans hustru och bortfört 
hans barn. Och Gösta ser honom sådan han är: ett fattigt, förföljdt djur, som 
han ej ville beröfva lifvet, det sista han har kvar, sedan människorna tagit 
ifrån honom allt annat. 

”Må han döda mig, tänker Gösta, men jag skjuter ej.”35 

Här syns tydligt hur jakten för människan och det vilda djuret närmare 
varandra till en sådan grad att det senare förlorar sin karaktär av stereotyp 
och hot – ’den farliga björnen’ – och istället framträder som en individ med 
en historia och ett personligt lidande vartill människan dessutom är stor 
skuld. Ett annat exempel ur den nordeuropeiska litteraturen på hur den 
fysiska närhet som jakten innebär får långtgående och svåröverblickbara 
konsekvenser för förhållandet mellan människa och djur finner vi i tidigare 
nämnda Vargbruden av Aino Kallas. Här skildras hur den unga frun Aalo 
mitt under en vargjakt möter blicken hos den store hanne som är flockens 
ledare: “ett stort och kraftigt vilddjur på höga ben, med lång, grå ragg, 

35 Selma Lagerlöf, Gösta Berlings saga: förra delen [1891]. Textkritisk utgåva utarbetad av med-
arbetarna vid Selma Lagerlöf-arkivet, huvudred. Petra Söderlund (Stockholm: Svenska Vitter-
hetssamfundet, 2013), s. 144. 
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spetsig nos och bred panna, och voro dess sneda och vilda ögon uppfyllda 
av hela ödemarkens hat.” I samma ögonblick som de ser in i varandras ögon 
hör Aalo en märklig kallelse: ”’Aalo, min lilla flicka, följer du med mig bort i 
kärret?’”36 Detta är den inbjudan Aalo hörsammar när hon en tid därefter 
söker upp vargflocken i skogen om natten och så småningom själv drar på 
sig ett vargskinn och förvandlas till varg. Transformationsmotivets subver-
siva potential – och därmed de gränsöverskridande möjligheter som finns i 
romanens skildring av jakt – synliggörs i det faktum att Aalo i allt högre 
grad väljer att springa med vargarna istället för att vara hemma och ta hand 
om man och barn. Detta är ett val hon håller fast vid även när det slutligen 
blir ett hot mot hennes eget liv. 

Att de komplexa relationer som jaktmotivet rymmer återkommer även i 
den postmoderna litteraturen visas i isländske författaren Sjóns roman 
Skugga-Baldur (2003). En komplex historia fylld med svek, kärlek och ond-
ska får här sin upplösning genom den flera dagar långa rävjakt som, inter-
folierad med sin egen förhistoria, löper från romanens början till dess slut. 
Precis som i Gösta Berlings saga och Vargbruden medför intensiteten och de 
höga insatserna att detta motiv i Skugga-Baldur bär på förutsättningar för 
såväl brutal avlivning som empati, försoning, kärlek och frigörelse. Det är 
en komplexitet som återfinns även i Lady into Fox, där det är viktigt att 
erinra sig att Silvia inte enbart dör vid en jakt, utan att hennes liv som räv 
även påbörjas vid en sådan. Mellan dessa händelser gestaltar hon på flera 
olika textuella nivåer förhandlingsbarheten i normer för såväl mänskligt 
som icke-mänskligt liv på sätt som slutligen skapar det som Donna 
Haraway refererar till som möjliga ’andra världar’, sätt att relatera mellan 
olika former av liv och att organisera tillvaron som går bortom det antro-
pocentriska paradigmet.37 Därmed förverkligas i Garnetts roman den sub-
versiva potential som trots, eller kanske just på grund av, den våldsamhet 
som är dess kärna, ryms i det litterära jaktmotivets artöverskridande möte. 
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What’s in a Voice?

CHARLOTT NEUHAUSER 

Sing your favorite childhood song to yourself without making fun of it. As 
your voice gains momentum and with a steadfast humming, memories of 
family life and significant others appears for your inner vision. Who were 
you in relation to the other singer’s face and embrace? The allure and 
longing of the tune, the attraction of the words, open thoughts of the past.  

Read a poem out loud. The sound of your voice creates another you. 
Hearing your own voice puts you at a distance from yourself while at the 
same time the impact of listening may be painfully private. In the space 
between, a different image of who you are may appear. Your voice feels as if 
it is dangling heavily from the fine thread that connects anticipation to the 
written word. The pleasure and thrill of speaking and hearing the words 
spoken by your own voice, on your own, is the pulling together of the uni-
verse and expounds its meaning in vocalizing the letters o or y. 

What is in a voice? The faint memory of my mother’s comfort, saying 
everything is going to be alright? The tune of dreams for someone to grasp? 
What is implied in the voice is what creates tension or recognition in the 
meeting between two persons. It is the voice that creates intimacy or keeps 
the distance. It reveals a subjective interpretation, a hunch. Yes, the tone of 
voice is easily invalidated and overlooked, still it is sometimes all that is 
important of what is being said. The human voice is the how of the literary 
text and it is its momentary presence, brief as a life. It is the evidence of 
intimacy, the consequence of our wishes and longings and the stroking and 
soothing, the agitation and upheaval of the flat book and the printed words 
stuck on the page. 

What is in a voice is music, not possible to capture, yet precise enough to 
direct our imagination. The tone of voice betrays what is said, or supports 
it, but can always be corrected by the words uttered. What you mean is in 
the tone, it is what cracks when you ask forgiveness and what is restrained 
when uncontrolled laughter threatens to ruin your credibility. Our voices 
push us forward, make poetry of prose and military commands of humble 
requests. Voice is subordinate to words but is never kept in place. 

The voice is at the center of the film La Lectrice, an independent French 
romantic comedy from 1988, directed by Michel Deville, based on the novel 
with the same name by the French author, Raymond Jean. The light-weight 
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novel, published in 1986, is presented as “A seductive comedy for people 
who like to read in bed” when marketed as a movie. The main character 
Constance, played by the actress Miou-Miou, decides to read to other 
people. Both the novel and the movie humorously focus on the act of 
reading and what it can mean to read. The movie taps right into a 1980’s 
post-modern play with intertextuality and places a woman as the mediator 
in between the listener and the text. Her voice adds a new dimension to the 
literary text, while her body seems to fix the listener’s imagination. She 
reads in bed as well as in other places and the situations often turn erotic. In 
this sense, we’re dealing with a cliché. 

Today, with the growing market of audiobooks, listening to a novel is 
nothing out of the ordinary. At the time when the movie was made, audio-
books were few and the literary text was mostly read in silence. Watching 
the movie again, today, as listening-reading is breaking into the market big 
time, it seems to be endowed with an air of innocence. The movie gives us 
the embodied voice, a visualization of the act of reading and shows different 
consequences of reading out loud to someone. The reader is the object of 
different desires, both male and female and her voice invokes the listeners’ 
phantasies and subsequent actions. La Lectrice tries to show how both 
reader and auditor are transformed by the act. It shows how the act of 
reading turns into new actions and translates the ephemeral female voice 
into flesh. The romantic comedy setting adds to the narrative an air of light-
ness and at the same time parodies the relationships and romantic encount-
ers. The story emphasizes the important sensibility of the reader’s voice, and 
how it by itself affects the listening experience.  

The plot starts with the main character, Constance, who has a beautiful 
voice and reads to her boyfriend from the novel La Lectrice one evening in 
bed. With unfinished literary studies behind her, she reads herself into the 
character of Marie, and decides to make something out of her admired, 
beautiful voice. Perhaps it could be used in a profession? In the movie this 
meta perspective is added to the original story. We see how the main 
character Constance moves in and out of becoming the character Marie. 

As Marie sets out to become a professional reader, she decides to place 
an ad for her services. From the very beginning her alleged profession is 
under suspicion. It is made clear to her that the many implications of 
“reading in your home” will bring about trouble. Could she perhaps call 
what she is doing something else? Legal readings, professional proofreading, 
anything? Marie is intent on calling herself a reader, and to read anything 
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that her listener wants and it should be clearly announced. She reads fiction, 
poetry, everything. 

Her first customer appears to be a safe choice, a paraplegic, teenage boy. 
However, her presence and her voice are too much for the youngster and 
after only a couple of pages of reading he faints from what appears to be 
overwhelming desire. He is rushed to the hospital. This has never happened 
before, his mother points out. “What did you do to him?” 

Whoever Marie reads to she is sure to get a reaction. She reads about 
precious metals in Das Kapital and the woman having ordered the section 
sighs with delight. It is sheer poetry to her. The theme of precious metals is 
followed up in Marie’s meeting with a young girl when she reads to her 
from Alice in Wonderland. Reading for the lonely upper-class girl brings 
them both out on an adventure. The girl decks herself in all her mother’s 
jewelry and brings Marie with her to a fair in the square nearby, to a ride on 
the merry-go-round. The girl amuses herself, the colors and the lights 
around her competes with the gold chains around her neck in splendor and 
Marie goes along with it. Why should the superfluous be hidden in a drawer 
in your dressing room? Why should a little girl waste away, waiting for her 
mother to come home? Why should not the inspiration of Alice in Wonder-
land bring you out of your reading chamber? La Lectrice, Marie, is the 
mediator of this inspiration. Her voice and presence inspire action.  

The light-weight comedy could have the subtitle “The Pleasure of 
Reading and Listening.” It is symptomatic of its time, with its post-modern 
joie de vivre. The film celebrates the unessential and the celebration itself. 
An example is the hundreds of red roses the old woman, the Das Kaptial-
listener, tributes to Lenin’s death. The event is less a political statement than 
a hedonistic and extravagant opportunity for affectation. Throwing roses 
from the balcony to Lenin is similar to appreciating Das Kapital as a piece 
of poetry. The words, and the roses, disconnected from their more serious 
original intention, take on a new meaning. The passerby who picks up the 
rose from the street might see it as a lover’s failure to please. What is in a 
voice, is that imagination. 

La Lectrice is a story within the story, read by the main character to her 
boyfriend one evening. Constance, impersonating Marie in her story, throws 
herself into new adventures with each new reading session. We follow the 
power of her storytelling and what happens in the fictitious land that connects 
the reader with her listeners. The emphasis is on the private and confidential 
relationship between reader and listener. Marie/Constance is set on reading 
anything and takes pride in her steady and clear locution. Simultaneously, 
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while showing the qualities of Marie’s voice, her character could be under-
stood as reading impersonated. She is the target and the articulation of the 
sexual tension, or desire, underlying every imaginary homecoming or lover’s 
dream. However, she too has desires and longings. The reader, the text read, 
and the listener, appropriate one another reciprocally. 

But why celebrate the voice on film? The visual texture of the movie is 
overworked, the set design painterly and theatrical in monochrome, match-
ing colors. Its heightened reality, resembles films such as Blue Velvet, or 
Amelie from Montmartre, but in a low-budget version. A visual disappoint-
ment, it is turned into an aesthetic pun, playing with art for art’s sake. It is 
tacky and stifling, evoking an artificial quality about each scene. The furni-
ture, the clothes and even the food is strictly choreographed. The contrived 
interiors accentuate the restrictions of film as medium and creates a cine-
matic estrangement effect, calling attention to the film as film. It serves the 
lightweight, yet claustrophobic fairytale. The environment, in all its color-
coordination, suggests a perfection that the people inhabiting it cannot 
fulfill. Yet, the rooms are dependent on the people in them to come alive. 
Without the people they are like closed books, unread and judged by their 
covers. They are books without their readers, and stories without the com-
munal situation of a storyteller, telling the story. In the midst is the voice of 
Marie as the destabilizing, uncalculated event, which sets unpredicted ac-
tion in motion. The phantasies that surround the inspiration of her voice is 
the locus of true experience. 

The film defines the limits of our visual impression. In contrast to the stories 
read, the graphic representation of a man and a woman making love, with clips 
of hands on respectively male and female sexual organs are weak, too prosaic, 
and indicate an erotic-aesthetic failure in comparison to the worlds opened by 
the reader’s voice. Meanwhile, the close encounter between Marie and a 
divorced and sexually frustrated man takes on comic proportions in its rushed 
clumsiness. Instant gratification, without the storytelling, is not sensual. Marie 
lets the patience of reading arouse the impotent and trembling man.  

The voice of Marie takes the mind and body of the listener on adven-
turous journeys. “But how do you travel when you’re paralyzed,” the dis-
abled boy asks towards the end of the film. Marie, La Lectrice, lifts her skirt. 
Desire and sex are underneath it all. Is it the key to our imagination? Marie 
is aware of her attraction and the underlying erotic implications of her 
reading, the situation and her profession. Yet, she never purposely uses her 
profession as a means of seduction. She is never letting herself, or the 
person read to, be exploited. 
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Even in the most intimidating situations she remains dignified and 
maintains the seriousness of her reading. The representatives of authority and 
society, the head of police, the old judge and the scientist (a doctor resembling 
the surgeon in the The Unbearable Lightness of Being too much for it to be 
coincidental) try to circumscribe what she does and to pin down a classi-
fication of her job: “What is it really that you do?” They test her, warn her and 
interrogate her. The judge tries to make her cringe by having her read a 
chapter from one of the stories by Marquis de Sade. The short piece is pain-
fully embarrassing, even for us, the spectators, as we watch Marie maneuver 
the unbending text with the same ease as she reads Rimbaud. When she 
finally is asked to read in front of the three men at the same time, the limit of 
her strength has been reached. The reader-listener relation is no longer 
precious. The three men have turned it into a spectacle, objectified her and 
readily humiliate her by watching her read de Sade, all over again. What was a 
private experience is turned into unpersonal glaring, the three men in a row 
on one side of a table, Marie exposed, on a chair. Her voice cannot handle this 
battle-like test. She simply closes the book and leaves.  

Silence is another way by which the voice escapes definition. 
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Karl Philipp Moritz’ melankoliska  
blick och mötet med Italien*

MATTIAS PIRHOLT 

Karl Philipp Moritz (1756–1793) tillhör det sena 1700-talets ”minor clas-
sics”, vars betydelse ofta antingen underskattas eller helt förbigås av 
forskare utanför det tyska språkområdet. Det gäller inte minst i Sverige, där 
förvisso hans inflytelserika beskrivning av grekisk mytologi, Götterlehre från 
1791, översattes redan 1796 men där hans verk sedan dess så gott som helt 
ignorerats. I svenska översikter över estetikens historia, inklusive den ambi-
tiösa antologin Aisthesis, vars första delen från 2012 täcker den aktuella 
perioden, lyser Moritz med sin frånvaro.1 I den engelskspråkiga världen är 
situationen marginellt bättre, och författarskapets viktigaste skrifter finns 
tillgängliga, åtminstone i utdrag. Också i studier av estetikhistoria, såsom 
Larry Shiners The Invention of Art (2001), Kai Hammermeisters The Ger-
man Aesthetic Tradition (2002) och Paul Guyers nyligen avslutade The 
History of Modern Aesthetics (2014),2 är Moritz ett givet om än inte alltid 
särskilt framträdande namn. 

Inom tyskspråkig forskning är situationen annorlunda, även om han 
också här tenderar att hamna i skuggan av samtida storheter som Johann 
Wolfgang Goethe, Immanuel Kant och Friedrich Schiller. Moritz uppfattas 
främst som en uppfinningsrik förnyare och mindre som en konsekvent 

* Föreliggande artikel har tillkommit inom ramen för forskningsprojektet Estetikens århundrade
i nytt ljus. Estetisk heteronomi från Shaftesbury till Schelling som författaren bedriver sedan 2017
med stöd av Riksbankens Jubileumsfond (projektnr P16-0075:1) tillsammans med Karl Axelsson 
och Camilla Flodin. Även Sven och Dagmar Saléns Stiftelse, Wenner-Gren Stiftelserna, Åke
Wibergs Stiftelse samt Södertörns högskola har bidragit till att finansiera den vistelse vid Uni-
versity of Wisconsin-Madison hösten 2019, då denna artikel färdigställdes. Tack till Hans Adler,
Claus E. Andersen, Susan Brantly, Thomas DuBois, Sabine Gross, Dean Krouk och Scott Mellor, 
samtliga vid German, Nordic, and Slavic Department, vilkas gästvänlighet möjliggjorde vistelsen. 
1 Horace Engdahl är en av få svenska forskare som uppmärksammat författarskapet. Horace
Engdahl, ”Det estetiska undret. Italienresenärer i romantiken (Moritz, Atterbom, Stendahl)”, i
Romantiken över gränser, red. Ulla-Britta Lagerroth & Margareta Ramsay (Nyhamnsläge:
Gyllenstiernska Krapperupstift, 1993), s. 157–168. 
2 Se Paul Guyer, The History of Modern Aesthetics, bd 1 (Cambridge: Cambridge University Press,
2014), s. 410–418; Kai Hammermeister, The German Aesthetic Tradition (Cambridge: Cambridge
University Press, 2002), s. 29, 75, samt Larry Shiner, The Invention of Art. A Cultural History 
(Chicago/London: The University of Chicago Press, 2001), s. 125, 145. 
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tänkare. Hans roman Anton Reiser ses ofta som en föregångare till den så 
viktiga bildningsromanen, och tidskriften Magazin zur Erfahrungsseelen-
kunde, som han gav ut mellan åren 1783 och 1793, beskrivs som ett pion-
järarbete inom empirisk psykologi och psykologisk fallbeskrivning. Den 
ovan omnämnda handboken i grekisk mytologi var en bra bit in på 1800-
talet ett standardverk på området och påverkade flera generationer av för-
fattare, konstnärer och tänkare. 

Moritz’ viktigaste insats torde emellertid stå att finna på den teoretiska 
estetikens område, till vilket han bidrog i en serie kortare skrifter, främst 
artiklar, från 1785 fram till sin för tidiga död till följd av tuberkulos 1793. 
Också på det här fältet uppfattas Moritz som en pionjär som föregrep idéer 
som senare tänkare skulle komma att utveckla vidare. Inte minst gäller detta 
idén om estetisk autonomi, det vill säga att konsten och konstnären är eller 
bör vara oberoende yttre ändamål och att konstverket utgör eller bör utgöra 
ett självständigt och organiskt helt. Dessa idéer skulle senare komma att 
förknippas med Immanuel Kant, vars tredje kritik, Kritik der Urteilskraft, 
utkom 1790, och med romantikerna, vars inträde på den historiska scenen 
skedde några år senare, strax före sekelskiftet 1800. ”Moritz ist der erste 
Ästhetiker überhaupt”, skriver Dieter Borchmeyer Weimarer Klassik (1994), 
”der – zwei Jahre vor Erscheinen der Kritik der Urteilskraft – mit voller 
theoretischer Klarheit den Gedanken der Autonomie der Kunst formuliert, 
das Schöne vom Nützlichen rigoros getrennt hat.”3 

Jag har i andra sammanhang argumenterat för att den helt vedertagna 
föreställningen om att Moritz förfäktade ett ideal om estetetisk autonomi är 
högst problematisk. Att han, möjligen som den förste, skulle formulera idén 
att konstverket, såsom fulländat i sig självt – frasen återfinns också i titeln 
på hans första betydelsefulla bidrag till estetiken, ”Versuch einer Vereini-
gung aller schönen Künste und Wissenschaften unter dem Begriff des in 
sich selbst Vollendeten” (1785)4 – saknar yttre ändamål motsägs av en ut-

 
3 Dieter Borchmeyer, Weimarer Klassik. Portrait einer Epoche, 2:a uppl. (Weinheim: Beltz 
Athenäum, 1998), s. 141. För liknande resonemang se även Martha Woodmansee, The Author, 
Art, and the Market. Rereading the History of Aesthetics (New York: Columbia University Press, 
1994), s. 11–33; Christa Bürger, Der Ursprung der bürgerlichen Institution Kunst. Literatur-
soziologische Untersuchungen zum klassischen Goethe (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977), s. 
119–130; och Jonathan M. Hess, Reconstituting the Body Politic. Enlightenment, Public Culture 
and the Invention of Aesthetic Autonomy (Detroit: Wayne State University Press, 1999), s. 155–
163. 
4 Jag kommer hädanefter för enkelhets skull använda den mer hanterliga rubrik som artikeln bär 
i en senare, något reviderad version från 1793: ”Über den Begriff des in sich selbst Vollendeten”. 
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trycklig önskan att låta konsten utveckla oss till moraliska, osjälviska och 
kärleksfulla människor. Jag har också framhållit att man kan se en radi-
kalisering av denna önskan över tid, från den nyss nämnda artikeln om det 
fulländade konstverket till den originella och ofta citerade broschyren Über 
die bildende Nachahmung des Schönen från 1788. Medan den förra texten på 
några få sidor diskuterar det i sig självt fulländade konstverkets ändamåls-
löshet och, som jag menar, dess relation konstens moraliska ändamål, 
vidareutvecklar den senare dessa tankegångar inom ramen för en spekulativ 
naturfilosofi som dialektiskt förbinder skapelse (Schöpfung) och förstörelse 
(Zerstörung) med varandra.5 I de artiklar som Moritz skrev under den korta 
perioden mellan ”Über den Begriff des in sich selbst Vollendeten” och Über 
die bildende Nachahmung des Schönen träder de mänskliga skapelsernas 
timliga och ofullständiga väsen, i jämförelse med naturens eviga och per-
fekta, i förgrunden och problematiserar idén om det fulländade och obero-
ende konstverket.6 

En avgörande händelse som inträffade mellan de två estetiska huvud-
arbetena, ”Über den Begriff des in sich selbst Vollendeten” och Über die 
bildende Nachahmung des Schönen, och som är temat för föreliggande upp-
sats är den två år långa bildningsresa till Italien som Moritz genomförde 
mellan oktober 1786 och oktober 1788. Den sammanföll nästan helt med 
Goethes betydligt mer berömda resa, och de bägge författarna umgicks 
periodvis i Rom. Liksom Goethe gav Moritz ut en bok om sin resa, under 
titeln Reise eines Deutschen in Italien in 1786 bis 1788. In Briefen. Den ut-
kom i tre volymer fyra år efter hemkomsten till Tyskland – att jämföra med 
de tre till fyra decennier det tog Goethe att färdigställa sin reseskildring – 
och har formen av en serie brev. Det rör sig emellertid inte om verkliga brev 
i strikt bemärkelse. Före sin avresa slöt Moritz ett avtal med Braunsch-
weigförläggaren Joachim Campe om ett verk om antikens Rom. Väl på plats 
— 
Samtliga citat från Moritz är hämtade från Werke in zwei Bänden, bd 2, red. Heide Hollmer & 
Albert Meier (Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1997); hänvisningar till denna 
utgåva sker löpande i texten. 
5 För en ingående diskussion av detta tema, se Hans-Edwin Friedrich, ”’Die innerste Tiefe der 
Zerstörung’. Die Dialektik von Zerstörung und Bildung im Werk von Karl Philipp Moritz”, 
Aufklärung 8 (1994), s. 69–90. 
6 Jag diskuterar etikens roll i ”Über den Begriff des in sich selbst Vollendeten” i artikeln 
”Disinterested Love. Ethics and Aesthetics in Karl Philipp Moritz’s ’Versuch einer Vereinigung 
aller schönen Künste und Wissenschaften unter dem Begriff des in sich selbst Vollendeten’”, 
Goethe Yearbook 27 (2020), under utg. De mänskliga produkternas timliga väsen har jag 
behandlat i föredraget ”Imitation and the Ethics of Imperfection in Karl Philipp Moritz’s 
Aesthetics”, German Studies Association, Portland, OR, 3–6 oktober 2019. 
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föreslog Moritz, för att kunna få ut ett löpande förskott från förläggaren, att 
han månatligen skulle skicka färdiga texter om sina antikstudier för pub-
licering i Tyskland.7 Av dessa planer blev inget, och istället bearbetade han, 
av allt att döma i stor hast och med bristande konsekvens, dagboksanteck-
ningar och brev till ett slags fingerade resebrev.8 Sin vana trogen offent-
liggjorde han på förhand en inte obetydlig del av bokens första och andra 
volym – sammanlagt ett tjugotal avsnitt – i en rad olika tidskrifter, medan 
stora delar av den tredje utkom samtidigt i en parallellutgåva under titeln 
Vorbegriffe zu einer Theorie der Ornamente (1793). Mötet Italien och de 
spår som dessa satt i skrifterna dominerade med andra ord de sista sex, sju 
åren av Moritz’ korta liv. 

Följande läsning av Moritz’ reseskildring från Italien kommer att ta fasta 
på den stora roll som intrycken från Italien hade på Moritz. Det är min 
hypotes att den dubbla förskjutning i Moritz’ senare arbeten, dels från 
konsten till naturen, dels från idén om konstverkets perfektion till en om 
dess brist på densamma, går att spåra tillbaka till mötet med Italiens natur 
och med den antika grekisk-romerska och moderna italienska konsten. 
Mötet med naturen och konsten fungerade som ett slags katalysator som 
satte igång den filosofiska och estetiska omorientering som skulle få sitt 
fulla uttryck i Über die bildende Nachahmung des Schönen och de många 
texterna från 1780- och 1790-talen som har sina rötter i Italienresan. Även 
om reseskildringen utkom ett antal år efter återkomsten till Tyskland och 
publicerades i en rad olika, inte alltid identiska varianter, kommer Reise 
eines Deutschen in Italien här ses som en, trots sina motsägelser och 
bristande kronologi, ändå relativt autentisk återgivning av de erfarenheter 
som Moritz gjorde i Italien. Så betraktad ger reseskildringen viktig infor-
mation om Moritz’ intellektuella utveckling under andra halvan av 1780-
talet och den viktiga men ofta förbisedda nyorientering som präglas hans 
skrifter från den här perioden. 

Jag menar med andra ord att något fundamentalt händer med Moritz i 
det ögonblick han anländer till Italien.9 Precis som Goethe, som under sin 
 
7 Se utgivarnas kommentarer i Werke in zwei Bänden, bd 2, s. 1166. Moritz’ och Campes fortsatta 
konflikt finns dokumenterad i Reiner Marx & Gerhard Sauder, Moritz contra Campe. Ein Streit 
zwischen Autor und Verleger im Jahr 1789 (St. Ingbert: Röhrig, 1993). 
8 Se utgivarnas kommentarer i Werke in zwei Bänden, bd 2, s. 1167–1168. 
9 Det är värt att understryka att frön till många av de idéer som formuleras i Reisen eines 
Deutschen in Italien finns i flera texter som tillkom strax före resan, under 1785 och 1786. I 
exemplet Kinderlogik, som skrevs 1785 och som förmodligen publicerades hösten samma år 
(även om 1786 anges som tryckår), rör det sig om mer än bara frön. Här uttrycker Moritz många 
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italienska resa skulle utveckla sin teori om växternas metamorfos, skulle 
Moritz möte med den italienska naturen främja idéer om naturens oänd-
lighet och oöverblickbarhet. Samtidigt skulle erfarenheten av konsten, när-
mare bestämt den fundamentala skillnaden mellan antikens perfekta men 
till ruiner och fragment reducerade och renässansens allt annat än perfekta 
men däremot närvarande verk, tydliggöra de mänskliga produkternas tim-
liga väsen. Jag kommer att argumentera för att denna motsättning, mellan 
naturens evighet och konstens timlighet, till stora delar går att härleda till 
Italienresan och går därmed att avläsa i reseskildringen. 

Naturens metafysik 
Som nämndes tidigare står konstverket, dess fullkomlighet och yttre ända-
målslöshet i centrum i Moritz’ viktiga artikel ”Über den Begriff des in sich 
selbst Vollendeten”, även om jag har argumenterat för att detta inte nöd-
vändigtvis betyder att Moritz därigenom pläderar för estetisk autonomi. 
Naturen saknar så gott som all betydelse för resonemanget i artikeln, och 
begreppet efterbildning (Nachahmung) avhandlas i ett par meningar i 
textens två första stycken (943). I de senare skrifterna spelar däremot 
naturen en helt central roll och får bilda modell för den efterbildande 
konsten. I Über die bildende Nachahmung des Schönen förstås konsten som 
ett avtryck av den fullkomliga naturen, som i motsats till konsten inte kan 
omfattas av våra sinnen eller andra intellektuella förmågor. ”Jedes schöne 
Ganze aus der Hand des bildenden Künstlers, ist daher im Kleinen ein 
Abdruck des höchsten Schönen im großen Granzen der Natur” (969), heter 
det bland annat. Ett konstverk är alltså ett slags natur i miniatyr, inte främst 
för att den fotografiskt – för att ta till en anakronistisk term – återger verk-
ligheten, utan för att den försöker imitera dess fullkomlighet: ”ein zartes 
und doch getreues Bild des höchsten Schönen […], das die vollkommensten 
Verhältnisse des großen Ganzen der Natur, eben so wahr und richtig, wie 
sie selbst, in seinen kleinen Umfang faßt” (973). Men den estetiska efter-
bildningen, en produkt av människan, är till skillnad från naturen timlig 

— 
av de tankar om förstörelse som kommer att diskuteras nedan men utan att koppla dessa till 
konsten. Enligt Thomas Saine utgör Kinderlogik ”[die] ausführlichste Darstellung von Moritz’ 
Ideewelt vor seiner Reise nach Italien”. Saine påpekar också att även Über die bildende 
Nachahmung des Schönen, som Moritz själv uppfattade som sitt huvudverk och som 
färdigställdes i Italien, delvis går att spåra tillbaka till tiden före resan söderut. Thomas P. Saine, 
Die ästhetische Theodizee. Karl Philipp Moritz und die Philosophie des 18. Jahrhunderts 
(München: Fink, 1971), s. 40, 18. 
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och dömd till undergång. Naturen, skriver Moritz i artikeln ”Das Edleste in 
der Natur”, 

sieht lächelnd seinem Spiele zu, und läßt ihn eine Weile seine kleine Schöp-
fung anstaunen – dann verschwemmt sie, was er schuf, in dem Strome der 
Zeiten, und läßt wieder neue Werke der Kunst unter fremden Himmels-
strichen emporsteigen, um sie auch dereinst wieder in Vergessenheit zu 
begraben. (16) 

Förvisso genomsyras också naturen av död och förstörelse, även om den 
”zerstört nur, um zu bauen” (143), som Moritz skriver i sin Kinderlogik 
(1786). ”Das Bauen und Bilden ist ihr Zweck”, heter det vidare, ”das 
Zerstörung ist nur Mittel” (143). Men naturen processer är samtidigt eviga: 
naturens växling mellan skapelse och förstörelse befinner sig själv bortom 
växlingen. Konstverket, skapat inom ramen för naturen, är däremot deter-
minerat av naturens eviga variation och kan därmed inte anses trotsa för-
störelsen, som Hans-Edwin Friedrich påstår i sin annars insiktsfulla artikel 
om Moritz användning av begreppet Zerstörung.10 

För den som läser Reise eines Deutschen in Italien blir det snart tydligt att 
den italienska naturen ger avgörande impulser för förskjutningen från 
verket till naturen och den omtolkning av efterbildningsbegreppet som blir 
resultatet av denna förskjutning. Goethe hade med stor sannolikhet ett 
finger med i spelet, även om det är troligt att det snarast var den brådmogne 
Moritz som inspirerade Goethe istället för tvärtom.11 Goethe skulle i skil-
dringarna av sin vetenskapliga verksamhet peka ut Italien som en av-
görande inspirationskälla för både färgläran och morfologin, det vill säga 
hans teori om den biologiska sfärens lagbundna utveckling.12 Det är inte alls 
otänkbart att Goethe och Moritz utbytte tankar på temat under sin gemen-
samma tid i Rom.13 Under sin vistelse i Rom bröt Moritz olyckligtvis armen 
 
10 Jfr Friedrich 1994, s. 85. 
11 Se Saine 1971, s. 16–18, och Alessandro Costazza, Schönheit und Nützlichkeit. Karl Philipp 
Moritz und die Ästhetik des 18. Jahrhunderts (Bern: Peter Lang, 1996), s. 11–33. 
12 Se t.ex. Johann Wolfgang Goethe, ”Beiträge zur Optik. Erstes Stück”, i Sämtliche Werke nach 
Epochen seines Schaffens, Münchner Ausgabe, bd 4.2, red. Klaus H. Kiefer m.fl. (München: 
Hanser, 1986), s. 265–266, och ”Schicksal der Handschrift”, i ibid., bd 12, red. Hans J. Becker 
m.fl. (München: Hanser, 1989), s. 69. 
13 ”Mit Moritz hab’ ich recht gute Stunden und habe angefangen ihm mein Pflanzensystem zu 
erklären und jedesmal in seiner Gegenwart aufzuschreiben wie weit wir gekommen sind”, 
skriver Goethe många år senare i sin självbiografiska Italienische Reise. Johann Wolfgang 
Goethe, Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens, Münchner Ausgabe, bd 15, red. 
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och under den långa konvalescensen umgicks de bägge författarna flitigt. I 
ett brev till Charlotte von Stein från januari 1787 beskriver Goethe tiden vid 
Moritz’ sjukbädden: ”Was ich diese 40 Tage bey diesem Leidenden, als 
Beichtvater und Vertrauter, als Finanzminister und geh. Sekretair pp 
gelernt, soll auch dir, hoff ich, in der Folge zu Gute kommen.”14 Det var 
under den italienska resan som Moritz författade Über die bildende 
Nachahmung des Schönen, en bok som ofta beskrivits som ett resultat av 
Goethes alltöverskuggande ande, trots att dennes beundran för verket 
snarare pekar i motsatt riktning. 

Inledningsvis tycks bilden av Italien bestå av lika delar natur och konst, 
och tidigt i reseskildringen påpekar Moritz att natur och konst här kommer 
samman för att skapa ett närmast paradisiskt tillstånd: ”Natur und Kunst 
haben sich hier wie von selber die Hand geboten, um in der reinen Äther-
luft, die man hier einatmet, ein Paradies zu schaffen” (492). Samtidigt slås 
man gång efter annan av att naturen till syvende och sist utgör den yttersta 
grunden. Moritz kom på intet sätt till Italien utan förväntningar. Tvärtom 
bär han med sig en tydlig bild när han beträder italiensk mark. I bokens 
allra första brev, daterat Verona den 2 oktober 1786, ger han en kort 
sammanfattning av sina förväntningar: 

Das dort, ist nun hier geworden, mein Lieber! Die zackigten Tyroleralpen, 
durch welche wir uns in manchen Krümmungen gewunden haben, sind 
hinter uns, und ich betrete nun den Boden des Landes, wohin ich so oft 
mich sehnte, das immer grünen Gefilden so oft in reizenden Bildern vor-
schwebte, und den Wunsch des Pilgrims in mir weckte, die heiligen Plätze 
zu besuchen, wo die Menschheit einst in der höchsten Anstrengung ihrer 
Kräfte sich entwickelte, wo jede Anlage in Blüten und Frucht emporschoß, 
und wo beinahe ein jeder Fleck durch irgend eine große Begebenheit, oder 
durch eine schöne und rühmliche Tat, welche die Geschichte uns auf-
bewahrt, bezeichnet ist. (413) 

De sköna bilder som Moritz gjort sig av framstår vid första påseende som ett 
slags konglomerat av natur, konst och historia. Man slås emellertid av hur 
bildspråket domineras av element från naturen – bland annat beskrivs ut-
vecklingen av människans anlag som ”Blüten und Frucht” – och längre fram i 
brevet är det naturen som producerar ”reizende Bilder eines Traumes” (414): 
— 
Andreas Beyer & Norbert Miller (München: Hanser, 1992), s. 483. 
14 Johann Wolfgang von Goethe, Goethes Werke, Weimarer Ausgabe, bd IV/8 (Weimar: Böhlau, 
1890), s. 115. 
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”Ich setzte mich auf einen Stein am Wege, – es wehte eine angenehme Luft, 
und nach und nach wurden die Gegenstände sichtbar. – Dicht vor mir lag ein 
Feld mit Bäumen bepflantzt, an welchen Reben hingen” (414). Skildringen i 
första brevet följs sedan av en lång rad beskrivningar av vackra, tjusande och 
sublima landskap, beskrivningar som fungerar som verbala vedute, land-
skapstavlor i ord, ibland utsmyckad med någon ruin, som i beskrivningen av 
en promenad längs Via Sacra (536), men lika ofta utan, som när landskapet 
kring den lilla staden Fondi återges (542). 

Naturen dominerar anmärkningsvärt nog också framställningen av 
staden Rom. När den nyanlände Moritz söker boende för sin vistelse är det 
anmärkningsvärt nog natur han främst söker efter och skattar sig lycklig – 
det ska visa sig vara ett misstag, när Moritz första natten i våningen störs av 
ett knivslagsmål som involverar hans hyresvärd – över att hitta ett rum 
alldeles vid Tiberns strand, där han kan åtnjuta lugn och ensamhet: 

Diese Gegend hatte einen unwiderstehlichen Reiz für mich, und ich konnte 
mir nichts Angenehmeres denken, als in einem der nahe liegenden Häuser 
eine Wohnung mit der Aussicht auf die Tiber zu besitzen, wo zu der Stille 
und Einsamkeit, der immerwährende ungestörte Anblick einer paradiesi-
schen Gegend sich gestellte, und ich, in diesem lebendigen Anschauen, 
meines Hierseins in jedem Moment mich freute. (477) 

Att naturen genomsyrar också beskrivningen av staden är trots allt inte så 
konstigt. Som Albert Meier påpekat var Rom vid den här tiden allt annat än 
den metropol som vi föreställer oss idag. Tvärtom ”erinnerte die Stadt 
damals – von wenigen Straßen und Stadtvierteln abgesehen – allerdings 
weit mehr an ein verwahrlostes Dorf als an die einstige Metropole der Welt 
und künftige Hauptstadt eines italienischen Nationalstaates”.15 Rom anno 
1786 var således en by snarare än en storstad, även om det kan förefalla 
något märkvärdigt att Moritz tar sig hela vägen till staden för att finna 
”Stille und Einsamkeit”. 

På motsvarande sätt förvandlas också trädgårdarna till naturligt land-
skap. Tillsammans med Goethe tar Moritz en promenad till den stora 
parken invid Villa Pamphili, en promenad som ”mich in eine neue Welt 

 
15 Albert Meier, ”Im Mittelpunkt des Schönen. Die metaphysische Aufwertung Roms in Karl 
Philipp Moritz’ Reisen eines Deutschen in Italien in den Jahren 1786 bis 1788”, Goethe Year-
book 6 (1992), s. 144. Goethe-citatet är hämtat från Italienische Reise. Goethe 1992, s. 146. 
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von Ideen und herrlichen Eindrücken geführt hat” (495). Ett sådant intryck 
är förvandlingen av den artificiella trädgården till natur: 

Schattigte Lorberhaine, in denen mach sich verliert, weite Gefilde, in denen 
man sich wiederfindet; besonnte Hügel, die man ersteigt, angenehme Täler, 
wo man sich im Schatten lagert; Wälder, die die Wiesen umkränzen, dies 
alles hat etwas Neues und Ungewohntes; die Idee von Garten verschwindet 
ganz; auch scheint selbst da, wo er aufhört, die natürliche Landschaft nur 
eine Fortsetzung von ihm zu sein. (495) 

Även ett par sidor tidigare (492) noterar Moritz hur trädgården och den 
vilda naturen närmast sömlöst övergår i varandra. Detsamma noterar han 
på landsbygden, där växlingen mellan odlad och vild natur beskrivs som en 
”immerwährenden Lustgarten” (422). Ytterst innebär denna syn på naturen 
att denna överskrider människans begränsade förmågor. När Moritz reser 
genom ett vackert landskap – anblicken ”ist immer derselbe und ist dock 
immer neu und schön” (422) – inser han att till och med fantasin är oför-
mögen att frambringa sådan skönhet. ”Die Einbildungskraft kann sich dies 
so schön nicht malen, als es wirklich ist”, konstaterar han redan efter ett par 
dagar på italiensk mark och fortsätter: ”Denn mit der Schönheit ist hier die 
Fülle verknüpft, welche kein Bild fassen kann, seine Umrisse mögen auch 
noch so reizend sein” (422). Formuleringen återkommer ytterligare några 
gånger i bokens andra del: dels under en resa söderut mot Neapel och Capri 
i april 1787, då trakten kring Fondi ”alles übertrifft, was meine Einbildungs-
kraft sich noch bisher gedacht hat” (542), dels efter återkomsten till Rom, 
där det sköna – oklart vad Moritz syftar på här – sägs vara ”mächtiger, als 
die Einbildungskraft” (623). 

Naturen får, förefaller det, en närmast metafysisk status i Reisen eines 
Deutschen in Italien, en status som blir än tydligare i Über die bildende 
Nachahmung des Schönen och andra texter från den här tiden. Förvisso ska 
naturen efterbildas men den ligger samtidigt bortom vår fattningsförmåga, 
ja till och med bortom inbillningskraftens räckvidd. Det är till naturens 
stora och eviga kretslopp mellan liv och död, mellan skapande och förstör-
else, som konsten har att förhålla sig till. Naturens processer har skapandet 
som mål, medan förstörelsen är blott ett medel. Detta ska konsten efter-
bilda, men som vi kommer se i nästa avsnitt tenderar medlet att ta över-
handen i konsten, som således tenderar att tematisera död och förstörelse. 
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Konst och förstörelse 
När vi nu vänder blicken mot konsten måste vi hålla i minnet att denna inte 
är naturlig (som naturen) utan artificiell, en mänsklig produkt. Utan tvivel 
håller Moritz konsten högt, ja han ser den som det högsta uttrycket för den 
mänskliga anden, vilken i sin tur är det telos som naturen strävar mot. 
Människan är, skriver Moritz i en artikel, ”das Edleste in der Natur”, som i 
sin tur strävar efter ”dessen [människans] Vervollkommnung” (15). Konst-
verket är också, som det heter i essän ”Über den Begriff in sich selbst 
Vollendeten” och i flera senare texter som ansluter till Italienresan, det i sig 
självt fulländade, något som otvetydigt ytterligare cementerar konstens 
centrala betydelse för Moritz’ förståelse av människan och naturen. 

Men därmed bör vi inte göra misstaget att identifiera natur och konst, 
som exempelvis Alessandro Costazza gör i sin annars mycket grundliga 
undersökning av Moritz’ genibegrepp, Genie und tragische Kunst (1999). 
Costazza menar att ”auch das ’schöne der bildenden Künste’ im Grunde 
eins mit der Natur ist”.16 Något tidigare i boken skriver han: 

Auch wenn es nicht ausdrücklich gesagt wird, so ist diese Zerstörung [dvs. i 
konsten] offensichtlich nichts anderes als eine Wiederspiegelung bzw. eine 
Fortführung jenes hier noch kaum angedeuteten Prozesses der Bildung und 
Zerstörung bzw. Bildung durch Zerstörung, der dem natürlichen Bereich 
von der leblosen Materie bis zur Pflanze und zum Tier eigen ist.17 

En mer nyanserad syn på relationen mellan konst och natur formulerar 
Albert Meier i sin tidigare citerade artikel. Enligt Meier uppfattade Moritz, 
precis som Goethe och Herder, den italienska kulturen som ett slags fort-
sättning på naturen som samtidigt fungerar som en länk tillbaka till det 
grekiska: ”[A]ls Exklave griechischer Kultur konnte Rom – stellvertretend 
für die verlorene Antike – deren noch naturnahe, unentfremdete Lebens-
weise zumindest vor Augen führen, sie unter günstigen Voraussetzungen 
vielleicht sogar erlebbar machen.”18 

Visst är det så att erfarenheterna av det sorglösa livet i Italien skulle 
väcka de tyska besökarnas avsmak för hemlandets (brist på) kultur som de 
uppfattade som fjärmad från det naturliga, ja kanske till och med natur-
 
16 Alessandro Costazza, Genie und tragische Kunst. Karl Philipp Moritz und die Ästhetik des 18. 
Jahrhunderts (Bern: Peter Lang, 1999), s. 332. 
17 Costazza 1999, s. 331. 
18 Meier 1992, s. 150–152, citatet s. 150. 
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fientlig. Goethes Römische Elegien, inte minst den mustigare ursprungliga 
versionen som publicerades först 1914 och som bar den talande titeln 
Erotica Romana, gestaltar med all önskvärd tydlighet den nya livskänsla 
som föddes i Italien som en motpol till det nordiska.19 För Moritz är det 
framför allt den antika konsten, mer än den samtida romerska livsföringen, 
som väcker tankar om det naturliga. Det är med andra ord de grekisk-
romerska konstverken, även om det finns en del moderna motsvarigheter, 
exempelvis Luca Giordanos målning av när Jesus fördriver månglarna ur 
templet, som uppvisar den harmoniska helhet som är skönhetens språk och 
som är hämtad från naturen: ”so wie auch das Gewühl im Ganzen mit der 
höchsten Wahrheit, nach dem Leben, ausgedrückt ist” (584). Å andra sidan 
pekar Moritz gång på gång på klyftan mellan naturen och människans 
produkter i allmänhet och konsten i synnerhet. Även om såväl naturen som 
det av människan skapade är, som jag redan påpekat och som Costazza tar 
fasta på, determinerade av dialektiken mellan skapande och förstörelse, är 
det mänskligt skapade aldrig evigt utan historiskt bestämt. 

Så om naturen visar sig vara evig, inte minst tack vare sin oavbrutna 
växling mellan skapande och förstörelse, manifesterar sig det mänskliga väs-
entligen i ruiner. Och över dessa antikens ruiner vilar en melankolisk stäm-
ning som Moritz återkommer till flera gånger: 

Alles bekömmt auch hier in diesen Tagen ein melancholisches Ansehen. – 
Ich besuchte auf einer meiner Wanderungen das alte römische Forum, das 
von prächtigen Ruinen auf allen Seiten eingeschlossen, jetzt ein einsamer 
Spaziergang ist, wo eine kleine Allee zur stillen Betrachtung, und zum 
ruhigen Nachdenken den staunenden Fremdling einladet. (483) 

Intressant nog väcker också läsningen av antikens författare – Vergilius, 
Horatius och Martialis är de viktigaste återkommande referenserna i Reisen 
eines Deutschen in Italien och framför allt den sistnämnda citeras upp-
repade gånger som ett slags evigt vittne i bokens andra och tredje del – lik-
nande känslor som ruinerna: 

19 Se t.ex. den åttonde elegin i Erotica Romana (motsvarar sjunde elegin i Römische Elegien, där 
romarinnan ersatts av staden Rom), som med erotiska undertoner explicit tematiserar skillnaden 
mellan nord och syd. ”O wie machst du mich, Römerin, glück‹lich›. Gedenk ich der Zeiten / Da 
mich ein graulicher Tag hinten im Norden umfing”, heter det inledningsvis. Johann Wolfgang 
Goethe, Erotica Romana/Elegien, i Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens, bd 3.2, red. 
Hans J. Becker m.fl. (München: Hanser, 1990), s. 50. 



KULTURMÖTEN 

252 

Dichter und Geschichtschreiber der Vorzeit hier gelesen, wo man den 
Schauplatz der Ereignisse, die sie schildern, mit allen seinen Merkmalen von 
sich ausgebreitet sieht, versetzen die Seele in eine sanfte melancholische 
Stimmung, indem sie gleichsam mitleidsvoll über die Flucht der Zeit und 
über die hinrollenden Menschenalter trauert. (509) 

Den antika litteraturen är som språkliga ruiner som stämmer till melan-
kolisk eftertanke, i synnerhet över tidens gång. I Rom, där ruinerna – fy-
siska såväl som verbala – är allestädes närvarande, ges gott om tillfällen till 
reflektion kring tidens flykt, historiens gång och spåren efter dessa.20 
Oupphörligen stöter besökaren på den antika kulturens lämningar. Ibland 
dominerar det antika, som omkring Colosseum. Där ”fühlet man sich am 
lebhaftesten in das alte Rom versetzt; denn man sieht hier rund um sich her 
mehr Ruinen, Triumphbogen, u. s. w. als moderne Gebäude” (526). Oftare 
tenderar det förflutna och nutid att smälta samman, då det moderna Rom 
helt enkelt byggts på och av de gamla resterna. Således kommenterar Moritz 
att kyrkan Sant’Adriano, som långt senare skulle rivas av fascistern, står 
”auf den Ruinen eines Tempels der Saturnus […], von dem man die alte 
Vorderwand der Kirche, die alles Schmucks beraubt ist, noch für ein Über-
bleibsel hält” (529). Detsamma kan sägas om S. Paolo fuori le Mura, vars 80 
pelare har hämtats från kejsare Hadrianus grav. Precis som i Sant’Adriano 
är resultatet av detta återbruk nedslående. För pelarna ”scheinen noch itzt 
wie öde und verwaist über den entschwundenen Glanz der Vorzeit zu 
trauren, und mehr ein neues Totendenkmal zu bilden, als einen Tempel zu 
schmücken” (666). 

Man kan givetvis, som exempelvis Irmgard Egger gör i sin undersökning 
av förnimmelsens arkeologi i Moritz’ italienska reseskildring, tolka den 
Moritzska blicken som ett flerdimensionellt skådande i rum och tid: 
”Moritz erfaßt hier die räumlichen Inszenierung des Platzes in den drei 
Dimensionen der Weite, der Tiefe und der Höhe, ebenso wie er ihre vierte 
Dimension hinzusetzt: die Tiefe der Historie.”21 Det är med andra ord en 
blick med gudomlig kraft som förmår att överskrida ett begränsat här-och-

 
20 Som Wolfgang Grams visat i sin avhandling om Moritz’ naturbegrepp präglas också dennes 
naturförnimmelse av en påtaglig historicitet. Wolfgang Grams, Karl Philipp Moritz. Eine Unter-
suchung zum Naturbegriff zwischen Aufklärung und Romantik (Opladen: Westdeutscher Verlag, 
1992), kap. 3. 
21 Irmgard Egger, ”Die Tiefe der Jahrtausende. Zur Archäologie der Wahrnehmung in den 
Reisen eines Deutschen in Italien”, i Karl Philipp Moritz in Berlin 1789–1793, red. Ute Tintemann 
& Christof Wingertszahn (Hannover-Laatzen: Wehrhahn Verlag, 2005), s. 12. 
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nu och sammanföra tid och rum ”in der Erfassung des schönen Ganzen”.22 
Som vi redan sett finns mycket riktigt också ett flertal passager i Reisen eines 
Deutschen in Italien där Moritz’ beskrivningar närmast liknar måleriska 
vedute som låter gammalt och nytt, antikens hedniska ruiner och de katol-
ska kyrkorna smälta samman. Själv kommenterar han: 

Wo man hintritt, da kontrastiert das alte Rom mit dem neuen in den 
sonderbarsten Gestalten und Erscheinungen. Kirchen und Klöster steigen 
auf den Ruinen heidnischer Tempel empor; auf Obelisken und Säulen ist das 
Kreuz gepflanzt; statt der römischen Toga sieht man, wohin das Auge blickt, 
die Mönchskutte und das schwarze Abbatenkleid. (498) 

Med det historiska djupet i blicken ”macht dies alles dennoch ein erhabenes 
Schauspiel” (498), fortsätter Moritz. Å andra sidan uppenbarar Moritz för-
måga att skåda in i historiens djup att det antika förflutna är en gång för alla 
förlorat och närvarande enbart som ruiner och, i värsta fall, som material att 
använda av sentida och i jämförelse med grekerna och romarna långt 
mindre talangfulla arkitekter och konstnärer. I slutändan väcker den his-
toriska dubbelexponeringen mest känslor av förlust och melankoli, och det 
moderna verket blir ett monument över ”den entschwundenen Glanz der 
Vorzeit”, som det heter i de redan citerade orden om Pauluskyrkan. Antik-
ens och samtidens (i vid bemärkelse) sammansmältning i det romerska 
stadslandskapet synliggör själva skillnaden dem emellan: ”Durch den An-
blick tausendjähriger Ruinen ist es, als ob der ungeheuere Zwischenraum 
von Zeit gleichsam vors Auge gebracht” (498, min kurs.). Resultatet av 
denna erfarna skillnad är alltså mindre en extatisk upplevelse av historiens 
djup och mer en melankolisk förlusterfarenhet av ett temporalt tomrum. 

Det är således inte så konstigt att död och förstörelse är de centrala 
teman som Moritz återkommer till genom hela Reisen eines Deutschen in 
Italien.23 I själva verket är det första som han återger från Rom ”de[n] 
Anblick einer unterirdischen den Toten geweihten Kirche, am Ufer der 
Tiber, die ich in der Dämmerung des Abends auf einer meiner ersten 
Wanderungen in Rom besuchte” (481). Moritz ägnar sedan ett par sidor – 
en av de längsta sammanhängande beskrivningarna i hela boken – åt att 

22 Egger 2005, s. 19. 
23 Dödstemat hos Moritz behandlas också i Sabine M. Schneider, ”Kunstautonomie als Semiotik 
des Todes? Digressionen im klassizistischen Diskurs der schönen Menschengestalt bei Karl 
Philipp Moritz”, German Life and Letters 52 (1999), s. 166–183. 
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beskriva den underjordiska kyrkans inredning av dödskallar och ben.24 Som 
Meier påpekat är det ingen tillfällighet att skildringen av Rom inleds på 
detta sätt men att den också avviker från denna linje tämligen snart: 

Hier wird vielmehr genau diejenige leidvolle Vanitas-Wahrnehmung ge-
schildert, die Moritz in der Folgezeit durch das Erlebnis der alle Zeiten über-
dauernden Stadt allmählich widerlegen lernt. Die Vernichtung des Indi-
viduellen läßt sich als Täuschung durchschauen, hinter der die eigentliche 
Wirklichkeit einer sinnvollen Gattungsgeschichte steht, die durch die stetige 
Vervollkommnung des Ganzen den Individuen ihr Recht zumindest inso-
fern zukommen läßt, als jeder einzelne sich als integraler Teil im Ganzen 
geborgen wissen kann.25 

Precis som Egger menar alltså Meier att den sinnliga Romerfarenheten – det 
han kallar ”[d]ie metaphysische Aufwertung Roms” – gör det möjligt för 
Moritz att överskrida det individuellas förstörelse och istället skåda ”die 
stetige Vervollkommnung des Ganzen”. Men Moritz’ upptagenhet vid död 
och förstörelse upphör inte här, vid ankomsten till Rom, utan dessa är 
återkommande teman i alla tre delarna. En påtaglig del av de objekt som 
beskrivs i Reisene eines Detuschen in Italien består av olika typer av grav-
vårdar, varav den första är Vergilii grav, vilken därigenom blir det första 
tecknet på förlusten av det antika (417). En annan av bokens längre skild-
ringar ägnas den tyske målaren August Kirschs begravning, vilken i slut-
ändan framställs nästan som en tavla: ”Wir standen noch einige Minuten – 
der Grabhügel war nun aufgebaut – wir löschten die Fackeln aus – und die 
Scene verschwand in Nacht” (635). Vad gäller såväl antalet beskrivningar 
som deras omfång dominerar med andra ord föremål och händelser som på 
något sätt är kopplade till döden. 

Kontentan av denna negativa estetik är en estetik som ser förstörelsen 
som sådan som konstverkets viktigaste tematik. Det framgår inte minst när 
Moritz slutligen tar sig an det verk som så gott som alla konstintresserade 
Italienresenärer – Winckelmann, Goethe, Hirt och Meyer, för att nämna 
några – förr eller senare försöker sig på att beskriva: Laokoongruppen. 
Statyn omnämns redan i första delen av Reisen eines Deutschen in Italien, 
men där påstår sig Moritz inte vara kapabel att ge en rättvisande beskriv-

 
24 Också Moritz’ tidigare reseskildring, Reisen eines Deutschen in England im Jahr 1782 (1783), 
ger inledningsvis en bild av ett liktåg. Se Werke, bd 2, s. 262 f. 
25 Meier 1992, s. 154. 
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ning (494).26 I den tredje delen tillåter sig emellertid Moritz att beskriva 
Laokoon över ett par sidor och kontrasterar den samtidigt med en annan 
välkänd antik staty, Niobegruppen. (Man kan alltså, som Meier under-
stryker, urskilja en utveckling i reseskildringen: det är först i den tredje 
delen som konstbetraktandet framträder ”als krönende[r] Abschluß” och 
som ”die kunstphilosophische Ernte des Italienaufenthalts”.27) Den huvud-
sakliga skillnaden mellan Laokoon och Niobe är hur de representerar 
grundtemat förstörelse (Zerstörung). Då Niobe och hennes barn drabbas av 
osynliga pilar från Apollo och Dianas bågar varseblir man där ”nur die 
Wirkung der Zerstörung, aber nicht die Zerstörung selbst” (712). Annor-
lunda är det då i Laokoongruppen, som genom ormens attack lyckas fram-
ställa förstörelsen i sig: ”Es ist die alles umgebende Zerstörung vom Feuer, 
von Wasserfluten, die keine Flucht erlaubt – so schlingt das Verderben hier 
seinen umauflösbaren Knoten – aus diesem Labyrinthe gibt es nun weiter 
keinen Auswg: die widerstrebende Natur erliegt –” (712). 

Detta negativa estetiska ideal gäller emellertid inte bara den antika 
konsten. Också de främsta moderna verken, här representerad av Rafaels 
målning av slaget vid Mons Pulvius, bör också omfatta detta ideal. ”Eine 
Schlacht mit allen ihren Schrecken ausgemalt, ist einer der erhabensten 
Gegenstände; es ist die Zerstörung selbst verewigt; das Schrecken und die 
Unordnung geordnet; und das Verderben und der Untergang selber zu 
einem harmonischen Ganzen gebildet –” (697, min kurs.). Rafaels målning 
är, menar Moritz, det paradoxala förevigandet av förstörelsen själv. Det är 
kort sagt i gestaltningen av förstörelsen som sådan som konsten efterbildar 
naturen som tydligast och därigenom närma sig den evighet som karak-
teriserar naturen. 

Ytterst är Moritz’ negativa estetik en fråga om estetisk antropologi, en 
lära om människan som kommer till uttryck genom hennes estetiska pro-
dukter. En sådan utläser han i Michelangelo Yttersta domen i Sixtinska 
kapellet. Michelangelos berömda fresk är ett av få moderna verk som 
Moritz förknippar med begreppet fulländning: 

26 Värt att uppmärksamma är att Moritz i en artikel med titeln ”In wie fern Kunstwerke 
beschrieben werden können?” (Werke, bd 2, s. 992–1003), som också den tillkom i Rom och som 
på många sätt påminner om Lessings resonemang i Laokoon, understryker att konstverk inte kan 
beskrivas med ord. Se Helmut Pfotenhauer, ”’Die Signatur des Schönen’ oder ”In wie fern 
Kunstwerke beschrieben werden können?’. Zu Karl Philipp Moritz und seiner italienischen 
Ästhetik”, i Kunstliteratur als Italienerfahrung, red. Helmut Pfotenhauer (Tübingen: Niemeyer, 
1991), s. 67–83. 
27 Meier 1992, s. 147. 
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Der Begriff der Vollendung konnte gewiß nie erhabener ausgesprochen 
werden, als durch diese redende Darstellung, wo der Meister von dem 
Werke, das er gebildet hat, nun seine Hand abzieht, nachdem es in einem 
vollkommenen Guß bis zu der äußersten Fingerspitze in dem Ebenmaß 
seiner Teile sich gewölbt und geründet hat. (677) 

De scener i målningen som Moritz framhåller är dels, som citatets hänvisning 
till fingerspetsen antyder, den när skapelsens Gud rör vid Adam och full-
bordar skapelsen, dels den när samme Gud vänder skapelsen ryggen, ”um 
gleichsam in seinem großen Werke sich nicht aufhalten zu lassen, sondern zu 
der Vollendung des übrigen fortzueilen” (677). Enligt Moritz är detta inget 
mindre än ett självporträtt från Michelangelos sida. Det är den ”rastlose 
Genius des Künstlers, der nicht in der müßigen Betrachtung des Hervorge-
brachten, sondern in immer neuem Hervorbringen seinen höchsten Genuß 
und seine Befriedigung findet” (677). Det mänskliga skapandet, kanske något 
övermodigt av Michelangelo likställt med det gudomliga, är ständigt pågå-
ende. Det befinner sig aldrig i vila: 

Es heißt hier nicht: ”er sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe da, es 
war sehr gut!” sondern wie bei der immer wirksamen und bildenden Natur 
findet hier kein Ruhen und kein Säumen statt. – Zu der Betrachtung bleibt 
hier keine Zeit übrig – das Wirken ist herrschend, das Denken ist nur 
untergeordnet – so dachte sich der rastlose schaffende Künstler, den ewigen 
schaffenden Vater. – Er dreht dem vollendeten Werke den Rücken zu, und 
eilt im unaufhaltsamen Fluge zu immer neuen Bildungen fort. (678) 

Avslutning 
Den här undersökningen har velat visa att två central och tätt förbundna 
tendenser i Moritz’ senare författarskap, från omkring mitten av 1780-talet, 
nämligen dels den metafysiska uppvärderingen av naturen som modell och 
norm, dels den likaledes metafysiska nedvärderingen av mänsklighetens 
produkter, i hög grad fick impulser under den tvååriga vistelsen i Italien. 
Samtidigt som naturens eviga produktivitet blir tydlig för Moritz, möjligen 
under samtalen med Goethe under den långa konvalescensen efter det 
olyckliga armbrottet, manifesterade Roms många antika ruiner liksom den 
moderna konsten, att mänskliga produkter är dömda till undergång. 

Visst vilar något tidlöst också över konsten, och för Moritz är och förblir 
litteratur, måleri, skulptur och arkitektur nycklar till mänsklighetens ut-
veckling. Ty enligt honom det är genom konsten som ”die Menschheit sich 
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erhebt” (743). Både de antika mästerverken, som exempelvis Laokoongrup-
pen, och deras mer moderna motsvarigheter, som Rafaels måleri, framstäl-
ler idéer som ligger bortom tidens gång. Men intressant nog är det just det 
historiska avståndet som sådant respektive förstörelsens princip själv som är 
kärnan i dessa verk. Moritz’ blick har förvisso förmågan att skåda genom 
tidsåldrarna, men det är en melankolisk blick som först och främst ser tom-
rummet mellan det förflutna och nuet. 
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Teater Ja:La:Da och den interkulturella barnteatern 
Hjältinnan av Al-Basrah

CHRISTINA SVENS 

Numera kan teaterpubliken möta skådespelare från andra kulturer både på 
institutionsteatrarna och i de fria teatergrupperna. Det vore konstigt om 
inte scenkonsten, likt samhället i stort, anpassade sig till och påverkades av 
att inflyttningen till Sverige har ändrat karaktär under de senaste decen-
nierna.1 Samtidigt möter migranter hinder att komma in i samhället, så 
även på teatern där professionellt utbildade utomeuropeiska skådespelare 
haft särskilda svårigheter att etablera sig. Teatern har haft svårt att närma 
sig, undersöka och anamma interkulturalitet på scenen, något som delvis 
hänger ihop med det talade scenspråket.  

Under de senaste decennierna har teatern till skillnad från tidigare, haft 
en renlärig inställning till svenska språket.2 Denna inställningar har på 
senare år börjat luckras upp, men svenska utan brytning har även fortsätt-
ningsvis utgjort en barriär som varit svår att ta sig förbi. Det har i sin tur 
medfört besvärligheter för skådespelare med annat modersmål än svenska 
att få arbeta i sitt yrke och utvecklas i sitt konstnärskap. Där den språk-
träning som konkreta uppdrag på den svenska teatern skulle ge och som 
behövs för att utveckla sin profession är utom räckhåll på grund av språk-
brister, vilket medfört fortsatt exkludering från möjligheter till arbete. År 
1997 beskrev den kurdiska skådespelaren Dana Marouf detta som en upp-
levelse av att gå i cirklar, vilket krymper hans värld.3 

Marouf var under en period verksam inom den fria gruppteatern som 
har utgjort en arena där inflyttade skådespelare haft vissa möjligheter att 
arbeta i sitt yrke. Det är mot den scenen och specifikt Teater Ja:La:Da som 
denna text vänder blicken.  

År 2013 startar Teater Ja:La:Da i Malmö och deras avsikt är att på 
konstnärlig grund engagera scenkonstnärer från olika kulturer med skift-
ande modersmål i sina produktioner. Ensemblens sammansättning och ut-

1 Jfr Willmar Sauter, ”Etnicitet och schablon”, i Teater i Sverige, red. Lena Hammergren m.fl. 
(Hedemora: Gidlunds förlag, 2004), s. 241. 
2 Sauter 2004, s. 242. 
3 Dana Marouf, ”Teater på invandrarnas egna språk. Erfarenheter, problem och fram-
tidsutsikter”, Invandrarrapport nr 1 (1997), s. 21f. 
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gångspunkter gör att den sticker ut på teaterkartan, samtidigt som gruppen 
bygger vidare på en linje som inte synliggjorts i någon större utsträckning i 
svensk teater. 

Teatergruppen tar sig an samtidsaktuella frågor och ämnen, såsom jäm-
likhet (genus, ras och klass), mänskliga rättigheter och kulturkonflikter som 
de bearbetar i olika genrer.4 Gruppen spelar främst för barn men pro-
ducerar även föreställningar för ungdomar och vuxna samt är involverade i 
ett flertal samproduktioner och sociala projekt. I detta smälter de väl in i 
bilden av frigruppsteater i landet.5 

Aktuell på repertoaren innevarande spelperiod är bland annat den egen-
skrivna berättelsen Hjältinnan av Al-Basrah (Hjältinnan av Basra): en sann 
historia från Irak. Den är baserad på verkliga händelser då bibliotekarien 
Alia Mohammad Baker räddade en stor del av Basra centralbiblioteks delvis 
historiska boksamling från att förstöras under kriget 2003. Produktionen 
riktar sig till barn från 5 år och jag utgår från en inspelad föreställning.6 

Det är främst språk- och kulturöverskridande dimensioner i gruppens 
ansats som jag undersöker närmare i relation till det scenkonstnärliga ut-
trycket. Det handlar om hur kulturella element och flerspråkighet fungerar i 
deras gestaltning. För att teckna gruppens speciella profil placerar jag 
slutligen deras verksamhet i teaterforskningens diskussion om interkulturell 
teater i Sverige. 

Om Teater Ja:La:Da 
Ensemblen bildas av regissören Rayam Al Jazairi och dramatikern Vanja 
Hamidi Isacson. Inför en av deras tidiga produktioner Parazid berättar Al 
Jazairi om dels vikten av flerspråkig barnteater som skapar möten mellan 
kulturer, något som teatergruppen prioriterar högt, dels ambitionen att 

 
4 Se Teater Ja:La:Da, u.å., https://www.jalada.se hämtad 2019-09-20. 
5 Jfr Karin Helander, Från Sagospel till barntragedi. Pedagogik, förströelse och konst i 1900-talets 
svenska barnteater, Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 65 (Stockholm: Carlsson 
Bokförlag, 1998). Se vidare Statens Kulturråd & Svenska Assitej, Och nu då? Barnteatern inför 
2000-talet (Stockholm: Kulturrådet, 2000). 
6 Hjältinnan av Basrah, odaterad inspelning publicerad 2018-12-24, https://www.you 
tube.com/watch?v=tPVc9qS3dqo&feature=youtu.be hämtad 2019-09-20. Manus och regi: 
Rayam Al Jazairi, Skådespelare: Alaá Rashid och Anna Röing Hellberg, Musik: Shathir band, 
Dramaturg: Majid Alfahdi, Scenografi och kostym: Maria Ekelund och Ranin Souliman, 
Miniatyrer: Bassma Zeke, Kamerateknik: HAZA film pro, Fotograf: Khaleel Kassab, Producent: 
Hanna Olsson och Karin Vestlund. 
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integrera språk, kultur och konstnärliga stilar i sitt uttryck.7 Hamidi Isacson 
formulerar å sin sida viljan att inkludera och tilltala människor som är 
flerspråkiga; något som hon börjat utforska redan under sin utbildning vid 
Teaterhögskolan i Malmö.8 

Gruppens namn härleder ur olika språk vilket speglar deras intresse; det 
första ledet ja är svenska, det andra ledet la är arabiska för nej och det tredje 
ledet da är slaviska för ja. Namnet relaterar på ett underfundigt sätt till den 
hållning som svensk teater överlag har haft till att ta interkulturell teater på 
allvar och se möjligheter i kulturblandade ensembler på scenen och i mötet 
med publiken. 

Många fria teatergrupper har sedan 1960-talet likt Teater Ja:La:Da riktat 
sig till den unga publiken. Samtidigt är ensemblen unik genom att inter-
kulturaliteten är genomförd i de teatrala verkningsmedlen. Ensemblen pro-
filerar sig genom att ta utgångspunkt i barns flerspråkiga verklighet som en 
interkulturell resurs och förankrar sin verksamhet i mötet med en poten-
tiellt flerspråkig publik. Ett av deras argument är att det i dagens skola talas 
cirka hundrafemtio språk utöver svenska, vilket gör det till en naturlig del 
av många barns vardag att blanda och växla språk.9 Parallellt pekar teater-
gruppen på att det i samhället finns svårigheter och missförstånd kopplade 
till flerspråkighet som kan försvåra barns möjligheter att utveckla och 
använda alla sina språk. Därtill menar teatergruppen att samhället värderar 
vissa språk lågt och att diskriminering utifrån språk och kulturell bakgrund 
utgör reella hinder för barn och unga i samhället. 

Flerspråkigheten kombinerar Teater Ja:La:Da konstnärligt i en stil som 
smälter samman element från olika kulturer. Gruppen strävar på det sättet 
efter att bejaka olika kulturella särdrag så att de kompletterar varandra i 
eklektiskt inspirerade sceniska gestaltningar. Hur kommer detta till uttryck 
i Hjältinnan av Al-Basrah? Jag börjar med att undersöka hur anslaget 
etablerar publikkontraktet, det vill säga hur berättelsen ska gestaltas, vem 
som är i rummet och hur relationen till publiken ser ut.10 

7 Intervju med regissör Rayam Al Jazairi, ”Tyst Rayam Interview”, publicerad 2014-10-23, 
https://www.youtube.com/watch?v=m5dVeJKp528 hämtad 2019-09-20. 
8 Intervju med dramatiker Vanja Hamidi Isacson, ”Vanja Interview”, publicerad 2014-03-15, 
https://www.youtube.com/watch?v=D2-noKqYlv4 hämtad 2019-09-20. 
9 Se Teater Ja:La:Da. 
10 Ellen Karoline Gjervan, ”Lekens dramaturgi – nye muligheter for barneteatret?”, Nordic Early 
Childhood Education Research Journal 6:9 (2013), s. 3.  
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Anslag och publikkontrakt 
Skådespelaren Alaá Rashid väntar på scenen då barnen kommer in i teater-
rummet och sätter sig på kuddar på golvet. Han hälsar barnen välkomna till 
teatern som handlar om en saga, och meddelar att det har uppstått ett 
problem eftersom berättaren är sen. Han föreslår allsång av Imse Vimse 
Spindel så länge de väntar, vilket publiken omedelbart bejakar med till-
hörande rörelser så att han får haka på. De hinner med några strofer då 
skådespelaren Anna Röing Hellberg skyndar in med andan i halsen och ber 
om ursäkt för sin försening på engelska, franska och spanska. 

Röing Hellberg hälsar på Rashid genom att kasta sig fram och krama om 
honom. Han blir överrumplad och ryggar tillbaka stel som en pinne i 
kroppen. Hon hejar också på publiken och vänder sig åter mot Rashid som 
nu sträcker fram handen och presenterar sig som bibliotekarien Amin. Hon 
tar hans hand och artikulerar övertydligt att hon heter R-o-s-m-a-r-i och 
jobbar som sagoberättare. 

Amin är på väg att sätta sig bland barnen då Rosmari upptäcker att fel 
material står förberett på en bokvagn i vänsterkant på scenen. Det har inte 
upptäckts eftersom den är övertäckt. För att inte behöva avblåsa sago-
stunden letar de efter den berättelse som matchar materialet, men förgäves. 
Rosmari föreslår då att eftersom Amin är en bibliotekarie från Basra så får 
de hjälpas åt då hon inte kan den aktuella berättelsen så bra. Amin tvekar 
men publiken hejar fram honom. Anslaget placerar teaterhändelsen på ett 
bibliotek och situationen skulle kunna vara en av många sagostunder som 
brukar äga rum där. Det klargör vidare att Rashid förutsätts kunna och 
också kan berättelsen, medan Rosmari, som är den som brukar berätta, 
behöver stöd för att kunna genomföra sagostunden. 

Rosmari kliver ut på scengolvet framför bildskärmen i fonden. Hon 
etablerar ett nytt berättarplan genom att tända en strålkastare, iklä sig en 
tunika och ur fickan ta fram miniatyrdockan Alia Mohammed Baker. Hon 
presenterar Alia, men betonar namnet fel. Amin avbryter och rättar Ros-
mari som gör flera försök innan hon lyckas, delvis med hjälp av några barn i 
publiken. Rosmari ställer dockan i handen på Amin, och medan hon 
berättar att Alia är bibliotekarien som tar hand om alla böckerna i Basras 
bibliotek lyfter hon skynket av bokvagnen. Där står en miniatyrmodell av en 
stad. En kamera framför modellen förstorar bilden på skärmen i fonden och 
publiken ser husfasader och fönster samt andra invånare i form av små 
dockor ute på gatan. Alia vandrar in i miljön och där börjar sagoberättelsen. 
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Via skärmen följer publiken dockorna i den dockskåpslika miljön. En 
sagovärld befolkad av dockor är ett vanligt inslag i barnteatern, även den 
som inte är renodlad dockteater. Dockscener används ibland som en 
förtätning av en berättelse där vuxna skådespelare i andra scener gestaltar 
samma karaktärer som dockorna.11 Så är inte fallet i Hjältinnan av Al-
Basrah, då Amin och Rosmari inte tillhör persongalleriet i sagovärlden. 

Föreställningen gestaltas alltså på flera plan, dels hos Amin och Rosmarie 
på biblioteket, dels i modellen som utgör sagovärlden, vilken i sin tur för-
höjs ytterligare på bildskärmen. I jämförelse kan skärmen som berättar-
medel eventuellt vara mera bekant för många barn än att gå på teater, 
medan inramningen i en sagostund på biblioteket kan skapa igenkänning i 
själva teaterhändelsen. Teater Ja:La:Da laborerar på detta sätt med ett täm-
ligen avancerat formspråk och pekar tillbaka på teaterföreställningen som 
en lek med hur de spelar den. Det avancerade upplägget med ett flertal 
berättarplan överskrids därtill under föreställningens gång i grepp som för-
tydligar att de leker. 

I publikkontraktet ingår förutom överenskommelsen om flera berättar-
plan ett interaktivt publiktilltal. Redan den gemensamma sången i början 
inbjuder till aktivt deltagande i gestaltningen. Barnen antar genast erbjud-
andet och bistår även Amin att hjälpa Rosmari med uttalet av Alias namn. 
Den gemensamma fiktionsram som anslaget etablerar utgör en dramatisk 
lek genom att skådespelarna låtsas att de leker.12 Amin och Rosmari som på 
hennes initiativ leker med varandra, möter direkt kulturella olikheter i sättet 
att hälsa och i språket. Medan språket föranleder dem att stanna upp i situa-
tioner som gör barnpubliken delaktig, lämnas hälsningsproceduren okom-
menterad, om än tydligt synlig i sammanhanget.  

Kulturmöten och lek 
Skådespelarna ömsom berättar, ömsom gestaltar sagan. På skärmen följer 
publiken livet i staden och ser hur skådespelarnas händer leker med dock-
orna allteftersom fler karaktärer gör entré i sagovärlden, till exempel guver-
nören, restaurangägaren på andra sidan gatan samt andra grannar. Parallellt 
fogas ytterligare miniatyrscener till den ursprungliga husfasad som minia-

11 Jfr Christina Svens, Regi med feministiska förtecken. Suzanne Osten på teatern, diss. Umeå 
(Hedemora: Gidlunds förlag, 2002), s. 146–149.  
12 Gjervan 2013, s. 2. 
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tyrmodellen består av. Kameran växlar då vinkel och visar nya rum på 
skärmen.  

Sagoberättelsens linjära handling utvecklas organiskt enligt en klassisk 
dramatisk dramaturgi men bryts emellanåt upp så att berättarplanen glider i 
varandra. Dessa ögonblick fokuserar leken mellan Amin och Rosmari som 
iscensätter både kulturmöten och -krockar. 

I en scen spelar deras olika kulturer en avgörande roll, nämligen den där 
Alia besöker guvernören och ber att få flytta biblioteksböckerna i säkerhet så 
att de inte ska förstöras i kriget. På skärmen möter publiken guvernören i ett 
tjänsterum med irakiska flaggan på bordet och en bild av diktatorn på väggen. 
Scenen inleds med att Rosmari föreslår att Amin ska spela Alia och iklär 
honom sin sjal. I lek söker hon en lösning på hur scenen kan iscensättas. 
Rosmari verkar vilja luta sig dels mot Amins kulturella erfarenheter, dels mot 
att han och Alia båda är bibliotekarier, vilket avslöjar Rosmaris osäkerhet och 
okunskap. Hon är å ena sidan bra på att berätta men å andra sidan främ-
mande för kulturmiljön i sagan. Hon inser dock att förslaget innebär att hon 
behöver spela guvernören, och tvekar då hon inte vet hur en sådan rör sig och 
pratar. Hon menar att det är för svårt för henne att spela en endimensionell 
karaktär med en annorlunda politisk agenda från en annan kontinent. Amin 
svarar att hon bara behöver tänka på en man med makt. Då förstår Rosmari 
och läser utan problem guvernörens repliker, vilka till delar är på arabiska 
som hon sedan översätter till svenska, medan Amin gestaltar Alia i dialog 
med guvernören på skärmen. 

En annan scen anspelar på ett liknande vis på Amins kulturella erfar-
enheter. På skärmen möter publiken Basras invånare som bunkrar vatten, 
mjöl och stearinljus. Här stannar Rosmari, som inte förstår varför de samlar 
just dessa varor, upp spelet i sagoberättelsen för att fråga om det, varpå 
Amin förklarar att de förbereder sig för kriget. I deras gemensamma lek blir 
Amins erfarenheter en utgångspunkt som stärker mötet mellan dem. Sättet 
på vilket de bemöter varandra föreställer jag mig förtydligar Amin som en 
länk mellan sagovärlden och biblioteket. Amin som ett ankare i karak-
tärernas dramatiska lek har på sätt och vis en motsvarighet i Rashids in-
ledande välkomnande av barnpubliken. Ett sätt att tolka skådespelaren 
Rashids utseende och uppenbara rötter i Mellanöstern är att detta förstärker 
Amins erfarenheter som ett värdefullt kulturkapital. Ett annat är att en-
semblen anspelar på en ”autenticitet” i karaktären genom att specifikt skapa 
sådana associationer. 

I ytterligare en scen som utspelar sig under kriget leker skådespelarna 
fram ljud av flygande bombplan och biblioteksbyggnaden står i brand. På 
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skärmen flammar ett lågande ljus på husets övervåning och in i modellen 
rullar en miniatyrtank med soldater. På engelska anklagar de grannarna på 
gatan för att ha stuckit huset i brand. Invånarna hävdar att så inte är fallet 
och talar upprört med varandra på arabiska. Några barn i publiken över-
sätter spontant vad dockorna säger till andra barn som inte verkar kunna 
arabiska. 

Alia förstår att böckerna som hon flyttat in i restaurangen inte är säkra där 
fastän ägaren bär vapen. I den sista scenen flyttar hon därför hem böckerna 
till sig med lastbil. Kameran följer skådespelarnas lek med lastbilen som kör 
ut ur miniatyrmodellen och fram mot barnpubliken på golvet. 

Ur bokvagnen lyfter Rosmari en bokrad och vänder fram en miniatyr-
modell av Alias hem. Den ställs på golvet framför barnen och bildskärmen 
visar dockan bära in och fylla sitt hem med böcker. Avslutningsvis berättar 
Amin att Alia drömmer om att ett nytt bibliotek ska byggas. Till Amins 
trummande sjunger Rosmarie om detta kunskapens hus. 

Sagoberättelsen är befolkad av dockor och handlingen utspelar sig i ett 
annat land i en annan kultur. I skådespelarnas lek med varandra, i över-
gångar mellan eller inne i scener, som bibliotekarien Amin och sagoberät-
taren Rosmari blir de yrkesroller som barnen skulle kunna möta i sin 
vardag. Det är också på detta berättarplan som olika kulturer genom deras 
möte får huvudsaklig betydelse i föreställningen. 

Påfallande är att Rosmaris föreställningar om den andra kulturen, som 
exempelvis kommer fram i guvernörsscenen, bleknar i mötet med Amin. 
Rosmari utvecklas som karaktär tack vare sin osäkerhet och att hon frågar 
upp sånt som hon inte förstår eller markerar att hon inte tror sig klara. 
Mötet med Amin förändrar hennes utgångspunkter, medan Amin som har 
relevanta kulturkunskaper blir den som kan förklara. Hans kunskaper som 
hon är beroende av för att kunna delta i sagoberättandet fullt ut, vilket hon 
inser redan från början, kommer i ett annat ljus. I och med att Amin 
berättar och förklarar blir han tydligare som en värdefull kunskapskälla, 
vilket hanterar risken att framstå som en platt representant för en annor-
lunda kultur. Det inledningsvis smått påflugna mötet mellan dem får andra 
proportioner då de börjar leka och visar varandra ömsesidig respekt i leken. 
Detta sätt att gestalta kulturmötet mellan dem bygger därtill ett publiktilltal 
som närmar sig barns sätt att förhålla sig till livet. 
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Musik, språk och interaktivitet 
Musiken binder ihop scenövergångar och förstärker stämningar. I en gatu-
scen ser publiken Rosmaris händer hantera dockor som möts och pratar 
med varandra, medan Amin som trummar och sjunger en arabisk sång står 
intill. Efter ett tag kliver Rosmarie fram i helfigur på scenen och faller in i 
sången, för att strax därpå återvända till sin plats bakom miniatyrmodellen 
för att manövrera dockorna i en ny scen.  

Trummor av olika slag ackompanjerar sånger som melodiskt kan börja 
hos Rosmari nynnande på en melodi som låter som Vem kan segla förutan 
vind, vilken sömlöst övertas av Amin som nynnar vidare och utvecklar den 
med orientaliska melodislingor. Greppet förstärker stämningen i scenen. I 
gestaltningen i sin helhet sker glidningar mellan arabisk och svensk musik 
utan skarvar och i sången följer språket lättare med än i de talade replikerna. 

Smidigheten i att växla mellan språk i replikerna varierar beroende på 
berättarplan. Då Röing Hellberg spelar Rosmari uttalar hon de arabiska 
namnen fel, men då hon hanterar dockorna och läser deras repliker talar 
hon flytande arabiska. Skådespelaren som gestaltar Amin växlar mellan 
svenska med brytning och arabiska under berättelsens gång. I språksvårig-
heter blir de jämlikar. Detta öppnar även för publikinteraktivitet då barn i 
publiken spontant hjälper både karaktärer i berättelsen och varandra. 

Svenskan dominerar som scenspråk, men olika språk används och 
skådespelarna växlar språk sinsemellan. Inslaget då Amin rättar Rosmaris 
uttal bekräftar kanske upplevelser som barn i interkulturella miljöer kan 
känna igen oavsett modersmål, även om korrigeringen här eventuellt blir 
motsatt då Rosmari som talar majoritetsspråket blir rättad. Hennes över-
drivna uttal av sitt namn i anslaget ger associationer till allmänna anta-
ganden om att människor från andra kulturer i allmänhet inte förstår 
svenska så bra. Föreställningens blickfång ligger dock inte där, utan på hur 
språket används för att underlätta kommunikationen mellan dem, vilket 
tydliggör flerspråkigheten som en tillgång. Olika kulturer och modersmål 
skapar inte olösbara kommunikationsproblem utan finns där att förhålla sig 
till. Det gör Amin och Rosmari genom att leka med varandra, vilket bidrar 
till att fördjupa deras möte. Karaktärernas olika kulturer inverkar på detta 
möte, och ställer redan inledningsvis till problem för dem. Amin är ovan 
vid att hantera Rosmaries framfusiga sätt att hälsa med en kram. Han ryggar 
tillbaka. Hon märker det kanske knappt, men det synliggör en maktobalans 
mellan dem. 
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De kan ändå mötas i en gemensam teaterlek om Alia. Skådespelarna 
leker fram handlingen med dockorna alternativt kommer överens om hur 
nästa steg i den ska tas. Lekens framträdande plats betonar både att det leks 
och hur det leks på scenen.13 Denna dramatiska lek gestaltar både vad som 
berättas i sagan men också hur Amin och Rosmari berättar den. Formen 
bidrar till att centrera språk och kultur i tilltalet av publiken där det uppstår 
ett interkulturellt möte som tar fasta på olikheter som en tillgång för för-
djupad kontakt mellan människor. 

Interkulturalitet i Teater Ja:La:Das produktioner 
Repertoaren under innevarande höst (2019) bekräftar ensemblens använd-
ning av flerspråkighet och interkulturalitet. Vilka scenspråk som är aktuella 
anges i samtliga uppsättningspresentationer.14 Det är alltifrån svenska, 
arabiska, engelska, italienska, gammalegyptiska och tibetanska som i Jakten 
på den största skatten, som har målgruppen barn mellan 6 och 9 år, till 
svenska, engelska, persiska, arabiska och somaliska som i Drömmarnas väg, 
en genreöverskridande musikteaterföreställning för ungdomar från 13 år, 
eller till svenska och arabiska som i Tyst, för tre- till femåringar. Därtill för-
tydligar ensemblen att produktionerna kan förstås av såväl fler- som en-
språkiga, vilket hänger samman med att deras konstnärliga uttryck och 
användning av teaterns verkningsmedel stöder förståelse av gestaltningen 
oavsett modersmål. 

En linje i deras konstnärliga uttryck är, likt i Hjältinnan av Al-Basrah, att 
bygga in och leka med kulturkrockar mellan människor som lär sig förstå 
varandra på ett annat sätt än om de stannade vid konstaterandet att de 
andra beter sig annorlunda och obegripligt. I detta fungerar de olika 
språken som en av de olikheter som karaktärerna delar. Ämnesmässigt kon-
centrerar ensemblen sig på vardagliga livsproblem och existentiella frågor 
som barn och unga kan känna igen. 

Exempel på det är Trottoarer, en pjäs för barn från 10 år som är fritt 
baserad på intervjuer med gatubarn i Tunisien, Egypten och Sverige. 
Samma sak är det med den redan nämnda Drömmarnas väg, där publiken 
möter afghanska, somaliska och irakiska flyktingbarn i ett familjehem 
någonstans i Skåne. I båda dessa är det flerspråkiga upplägget inbyggt i val 
av innehåll och utgångspunkt, och de behandlar existentiella frågor. 

13 Jfr Gjervan 2013, s. 6f. 
14 Se Teater Ja:La:Da. 
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Produktionen Tyst handlar om pojken Nader som möter Nadja. Berät-
telsen tematiserar mötet med ett nytt språk, en ny kompis och vad som 
händer om man lyssnar istället för att prata. 

Två andra produktioner, Calamillo och nattens port, för tio- till tolv-
åringar, och Jakten på den största skatten, är framarbetade med hjälp av 
skolelever i olika årskurser som deltagit i produktionsprocessens alla delar, i 
idéarbetet såväl som i iscensättningar. De utgör delar av projektet ”fler-
språkiga barns delaktighet i scenkonst” som Teater Ja:La:Da bedrivit. Cala-
millo handlar om tre barn som med hjälp av en magisk penna blir tillfreds 
med sig själva. I Jakten följer publiken med bästisarna Olivia och Snövit 
som reser genom dödsriket på ett lekfullt äventyr under vilket de samtidigt 
möter de stora frågorna om livet, döden och kärleken. 

Interkulturaliteten är en inarbetad hållning i Teater Ja:La:Das samlade 
produktion som ställd i relief mot den fria gruppteaterhistorien tydliggör 
hur ett arbete med skådespelare från olika kulturer tillsammans kan gestalta 
sig. Hur faller det in i den bild teaterforskningen tecknat av hur fri grupp-
teater har handskats med interkulturalitet genom åren? Begreppsmässigt 
har forskningen använt etnicitet istället för kultur för att svara mot skåde-
spelarnas eget behov att vrida sig ur kulturaliserande och exotiserande 
grepp som majoritetskulturen kopplat om dem för att kategorisera och 
markera tydliga gränser mellan grupper av människor. Etnicitet, som inte 
kan likställas med kultur utan utgör en aspekt av en social relation, ger 
individen en större egenmakt att urskilja sig även i avseende på klass, genus, 
ålder och osv.15 Processerna som särskiljer ”vi och dem” är därtill röriga för 
att begreppen sammanblandas och ibland bär tillbaka på utseende, det vill 
säga rasifiering.16  

 

 
15 Jfr Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism (Nora: Nya Doxa, 1993), s. 21f. 
16 Jfr Alexander Motturi, Etnotism. En essä om mångkultur, tystnad och begäret efter mening 
(Göteborg: Glänta produktion, 2007), s. 23–29. Motturi lyfter fram hur begreppen förväxlas i 
politiskt syfte för att poängtera skillnader. Jfr Jonas Stier, ”Etnisk identitet”, i Migration och 
etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt samhälle, red. Mehrdad Darvishpour & Charles Westin 
(Lund: Studentlitteratur, 2008), s. 63f. Stier noterar hur kulturbegreppet flyttat fokus från essens-
domäner till det sociokulturella fältet men fortfarande har kvar gamla länkar till ras. Det ger en 
betydelseglidning som kommer till uttryck i människors associationer av utseende till etnicitet 
samtidigt som de hänvisar till kulturskillnader. 
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Fria teatergrupper och mångkulturell förvirring 
Den fria gruppteatern växer fram under 1960-talet och under följande 
decennier grundas etniskt profilerade teatergrupper på fältet.17 Men i jäm-
förelse med exempelvis finska teatern har de utomeuropeiska skådespel-
arna, med andra spelstilar och teatertraditioner än de vedertagna, ändå haft 
svårt att etablera sig. Arenan erbjuder likväl öppningar till arbetsmöjlig-
heter, men villkorar dem enligt mångkulturpolitiska incitament som i en 
bakvänd välmening tycks tro att migranter förlorar fotfästet om de inte 
stärker sin egen kulturidentitet. Skådespelarna blir i första hand hänvisade 
till teaterprojekt på det egna språket för sina landsmän. 

Genom åren har man från politiskt håll satsat på mångkulturella teater-
projekt, exempelvis genom Stadsteatern överfaller Tensta (1996) och Mång-
kulturåret (2006). Förlagda vid institutionsteatrar i Stockholm förverkligar 
dessa satsningar ett mångkulturpolitiskt upplägg som bejakar många kul-
turer vid sidan av varandra, men som samtidigt uppfattar identiteter som 
hotade om de utstakade kulturgränserna överskrids. 

Denna mångkulturella teater har sin bakgrund i en offentlig debatt och 
politik som är snårig. Otaliga rapporter och utredningar avslöjar svårighet-
erna att överbrygga glappet mellan den politiska retoriken, som betonar en 
öppen och tolerant samhällsgemenskap, och den effektiva särskiljningen av 
människor, som i praktiken sker med utgångpunkt i kulturskillnad.18 Med 
den politiska retorikens vokabulär, där mångkultur glider över i kulturell 
mångfald, följer skilda tanketraditioner som blivit nersmälta i en råddig 
tankefigur där olika betydelser flyter in i varandra.19 Det underlättar inte för 
de fria teatergrupperna att tvingas hantera en förvirrad situation, och det 
har noterats att dessa begrepp både rest hinder och frågor om huruvida de 
skapar samhörighet eller definierar skillnader mellan kulturgrupper.20 Det 

17 Jfr Sauter 2004, s. 241f. 
18 Se exempelvis Kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006, Agenda för mångkultur. 
Programförklaring och kalendarium för Mångkulturåret 2006, delbetänkande (SOU 2005:091). Jfr 
Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, Integrationens svarta bok. 
Agenda för jämlikhet och social sammanhållning, slutbetänkande (SOU 2006:79). Se även Oscar 
Pripp, Andrej Markiewicz & Farnaz Arbabi, Mångfald i kulturlivet (Tumba: Mångkulturellt 
centrum, 2004). Vidare Alexandra Ålund & Carl-Ulrik Schierup, Paradoxes of Multiculturalism. 
Essays on Swedish Society (Aldershot: Avebury, 1991). 
19 Dan Lundberg, Krister Malm & Owe Ronström, Music, Media, Multiculture. Changing 
Musicscapes (Stockholm: Svenskt visarkiv, 2003), s. 33–44, diskuterar begreppen mångkultur och 
kulturell mångfald utifrån dess olika tanketraditioner och hur begreppen används politiskt. 
20 Jfr Lena Hammergren, ”Samverkan, mångkultur och historia: nya strategier för dansen”, i 
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är en träffsäker iakttagelse och för den teater som vill reflektera över den 
sociokulturella komplexitet och rikedom som finns i blandningen av män-
niskor i åtminstone de större städerna i landet, skapar den ett utmärkt 
incitament till att utforska sätt att skapa kulturmöten mellan människor.21 

Hur mångkulturpolitiken begränsat de fria teatergruppernas möjligheter 
till kulturmöten är en sak, en annan är hur de utomeuropeiska skåde-
spelarna själva initierat försök att komma förbi uppställda begränsningar. 
En sådant ansats är att profilera sin etnicitet till skillnad från kultur.  

Etnisk, minoritets- och interkulturell teater 
Några etniskt definierade fria teatergrupper som varit verksamma i kortare 
eller längre perioder sedan 1970-talet utgör Latinamerikanska Folkteatern, 
Kurdiska teatergruppen och Kvinnoteatergruppen Medya.22 Under 1990-
talet var minoritetsensembler såsom Judiska teatern och Samiska teatern 
verksamma. Samma årtionde såg därtill interkulturella teatergrupper såsom 
Riksteaterensemblen Shikasta samt teatergruppen Gnistor, där bland annat 
Marouf arbetade, dagens ljus. Ett senare exempel utgör Arabiska teatern 
som startar under 2010-talet i Stockholm.23 De spelar på arabiska för en 
arabisktalande publik samt betonar behovet av teater på det egna språket 
och bekräftar i och med det hur mångkulturella incitamentet fortfarande 
återverkar på ett fält som är komplext.  

Det varierar hur grupperna definierar sig själva, och grovt sett kan man 
tala om etniskt profilerade ensembler, minoritetsteatrar eller interkulturella 
teatergrupper. Det kan ge intryck av att det är vattentäta skott mellan dessa 
kategorier, men i realiteten har etniskt profilerade scenkonstnärer etablerat 
ensembler där skådespelare från olika kulturer från början eller längs vägen 
kommit att arbeta tillsammans. Ibland har inflyttade skådespelare, ibland 
har svenska skådespelare varit i majoritet. 

Teaterforskningen har likaså noterat mönster i vilka funktioner de etniskt 
definierade teatergrupperna har haft.24 Ett centralt drag för några av dessa har 

— 
Teater i Sverige, red. Lena Hammergren m.fl. (Hedemora: Gidlunds förlag, 2004), s. 255.  
21 Jfr Guillermo Verdecchia, ”Seven Things About Cahoots Theatre Projects”, i Ethnic, Multi-
cultural and Intercultural Theatre, red. Ric Knowles & Ingrid Mündel (Toronto: Playwrights 
Canada Press 2009), s. 106. 
22 Sauter 2004, s. 241f. Jfr Christina Svens, ”Främlingen” på scenen. Kurdisk-svenska skådespelare 
gestaltar identitet (Möklinta: Gidlunds förlag, 2015), s. 39–74. 
23 Se Arabiska teatern, u.å., http://www.arabiskateatern.se/ hämtad 2019-09-20. 
24 Sauter 2004, s. 242. 
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varit att i Sverige upprätthålla den egna kulturen som hotats av fascism i 
hemländerna.25 Minoritetsensembler har genom att spela på sitt eget språk 
velat skapa en motvikt till den överordnade svenska kulturen.26 Ett annat drag 
har varit strävan efter att belysa politiska situationer i hemländerna alternativt 
att belysa särskiljande strukturer och mekanismer som stänger in scenkonst-
närerna i etniska ”reservat” med en tydligt avgränsad uppgift i Sverige.27 I de 
sistnämnda fallen blir möjligheten att spela på svenska för en svensk publik 
avgörande för att nå utanför den egna folkgruppen. 

Nämnda teatergruppers olika strategier har en gemensam nämnare i att 
de skapar arbetstillfällen åt skådespelare.28 Inbyggda ekonomiska förutsätt-
ningar räcker dock inte på långt när till för att försörja sig i sitt yrke då ak-
tuella kulturbidrag inte garanterar lön för arbetet. 

En annan iakttagelse som teaterforskningen gör är att då skådespelare 
med främmande brytning väl syns på de svenska scenerna så ges de olika 
funktioner. Ibland sammanfaller det främmande med rollens karaktär, så 
att exempelvis en kurdisk skådespelare erbjuds en roll som kurd.29 Greppet 
syftar kanske till att ge rollen en viss ”autenticitet” så att publiken uppfattar 
karaktären som representativ för den etniska grupp som vederbörande 
företräder.30 En annan variant av det är att skådespelare från andra kulturer 
kontrakteras i uppsättningar som så att säga utspelar sig i ”deras” miljöer, 
såsom Mångkulturårsprojektet Sultanens hemlighet på Dramaten. I sämsta 
fall betonar detta det avvikande eller kan till och med leda till stereotypa 
gestaltningar av andra etniciteter.31 Inte heller interkulturell teater står fri 
från dylika risker.32 Den klangbotten i Rashids arabiska bakgrund som 
sammanlänkar sagoberättelsen och gestaltningen av Amin kan tolkas som 
att den tillför rollgestaltningen ett autentiskt skimmer. Amin och Alia har 
samma yrke och delar kulturella rötter men i förgrunden iscensätter teatern 
hur Rosmari och Amin leker sig förbi hennes föreställningar om Amin som 

25 Sauter 2004, s. 242. Latinamerikanska folkteatern arbetar idag på Aliasteatern som utgör en 
gästspelsscen för scenkonst, performance och dans. 
26 Sauter 2004, s. 242. 
27 Svens 2015, s. 11–23. Jfr Verdecchia 2009, s. 106. 
28 Sauter 2004, s. 242. 
29 Svens 2015, s. 120. 
30 Sauter 2004, s. 243. 
31 Sauter 2004, s. 243. 
32 Jfr Julie Holledge & Joanne Tompkins, Women´s Intercultural Performance (London and New 
York: Routledge, 2000), s. 110–119. Holledge & Tompkins beskriver tre olika föreställ-
ningsgenrer i förhållande till hur interkulturell scenkonst konstruerar sitt publiktilltal (s. 110–
150). 
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avvikande från majoritetskulturen. Deras möte och kommunikation hjälper 
till att sudda ut detta i leken om hur en hjältinna räddar böcker. 

Teatern kan givetvis inte kontrollera vad publiken i sin roll som mot-
tagande part uppfattar och ser. Den kan däremot reflektera över sina an-
satser för att medvetandegöra sig om inbyggda risker och val av dramatisk 
tyngdpunkt. I det större fältet av fria teatergrupper är det förhållandevis få 
ensembler som arbetar med problematiken på det genomgripande sätt som 
Teater Ja:La:Da gör. 

Avslutning  
Teater Ja:La:Das interkulturella produktion av Hjältinnan av Al-Basrah 
iscensätter kulturkomplexitet och flerspråkighet på ett avancerat men sam-
tidigt okomplicerat sätt. Kulturskillnaderna finns där, men de hamnar i 
bakgrunden då leken och sagoberättandet står i förgrunden. Istället används 
kulturskillnaderna som teatrala verkningsmedel, exempelvis för att drama-
turgiskt knyta ihop berättarplan. Den risk för autentiskt skimmer som följer 
med skådespelaren Rashid nertonar ensemblen genom Amins och Rosmaris 
dramatiska lek som står i centrum och där de handlar och förhandlar med 
varandra i sitt gemensamma projekt att berätta sagan. Produktionen kan 
sägas vila på en bredare uppfattning av kultur med fokus på människors 
gemensamma synsätt och erfarenheter utifrån andra kvaliteter än nation-
ella, etniska eller religiösa kulturer.33 Om detta vittnar redan publikkon-
traktet där Rosmari erfar att de behöver hjälpas åt för att klara uppdraget att 
berätta sagan. Den interaktiva inbjudan till medverkan av barnpubliken i 
början gör att även de tar del i berättandet under vägen, framförallt vad 
gäller språket. 

Amin och Rosmaris möte är ett viktigt berättarplan där de leker och 
resonerar om leken. Kulturkrockar i deras handlingar synliggörs i vardag-
liga händelser och lämnas okommenterade. De leker sig förbi situationer 
som uppstår på grund av kulturskillnader, och teaterföreställningen har 
siktet inställt på att mötet utvecklar deras vänskapsrelation. Den avancerade 
dramaturgiska strukturen, dialogen och musiken gestaltar hur kulturmöten, 
där parterna vågar mötas bortom förutfattade meningar, skapar fördjupade 
möten mellan människor. I detta verkar karaktärerna trygga och självklara; 

 
33 Jfr Lotta Björkman, ”Om att förstå vad vi inte förstår för att bättre kunna förstå – så att vi kan 
nå dit vi vill – egentligen”, i Normkritisk pedagog. Perspektiv, utmaningar och möjligheter, red. 
Lotta Björkman & Janne Bromseth (Lund: Studentlitteratur, 2019), s. 154. 
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de vågar visa sig för varandra trots viss osäkerhet i den dramatiska leken. 
Rosmari har liten kunskap om Amins kultur och blottar ibland förutfattade 
meningar som Amins svar nyanserar. För publiken blir det tydligt att de har 
olika makt i situationer som uppstår. I den ojämlikheten finns även motorn 
som ger dem energi till att verkligen mötas. 

Teater Ja:La:Da förankrar resurser som kulturskillnader och flerspråkig-
het i en lekande hållning, det vill säga i en för barn igenkännbar vardags-
praktik där de karaktärer barnen möter på scenen skiftar både ledigt och 
mödosamt mellan språk. Föreställningen tilltalar härigenom barn oavsett 
kultur samt gestaltar perspektiv på förmågan att förstå sig själv och sin 
situation. Teater Ja:La:Da bejakar olika kulturella erfarenheter och språk 
samt utmanar genom det uppfattningar om kulturell homogenitet som 
kommer till uttryck i föreställningar om andra kulturer och i etablerade 
mönster för hur människor handlar utifrån dessa. Det är som om den 
dramatiska lek som gestaltas i Hjältinnan av Al-Basrah iscensätter andra 
möjliga svar än gängse föreställningar gör på frågor om vem som har en 
annan kultur eller vem som behöver kulturmöten för att lära sig av vem. 
Det hör fortfarande inte till vanligheten att en fri teatergrupp tar ut sina steg 
i den riktningen. Interkulturalitet i denna mening gestaltar kultur som 
handling och aktion istället för ett positionerat tillstånd. Då kan det inter-
kulturella mötet mellan Amin och Rosmari samt scenen och barnpubliken 
bidra till att utmana ojämlika maktstrukturer mellan i detta fall en svensk 
majoritetskultur och en arabisk minoritetskultur.34 
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Helmers Sachen oder:  
In der Requisite von Et Dukkehjem

ANTJE WISCHMANN 

Was leisten Requisiten? 
Eine Haustür, unzählige Zimmertüren, ein Klavier, ein großer runder Tisch 
mit Lehnstühlen, Sessel am Ofen, ein Schaukelstuhl, Kupferstiche an der 
Wand, eine Etagere mit Nippes, ein Bücherschrank mit Prachtbänden, ein 
Korb, Päckchen und ein Weihnachtsbaum, eine Geldbörse, Geldscheine, 
eine Tüte Makronen, diverses Kinderspielzeug (natürlich auch eine Puppe), 
Stoff zum Nähen, Mäntel und Hüte, ein Schuldschein, Büro-Unterlagen, 
Stickutensilien, ein italienisches Tarantella-Kostüm (erst in der Papp-
schachtel, dann von der Protagonistin getragen), neue hautfarbene Seiden-
strümpfe (unverpackt), eine Tischleuchte, Tamburin und Schal, Strickzeug, 
ein Briefkasten, drei Briefe, ein Briefkastenschlüssel, eine Haarnadel, ein 
Zettel, eine Schreibfeder, zwei Zigarren, Streichhölzer, eine Visitenkarte mit 
Todeskreuz, zwei Eheringe, Schlüsselbund und einzelner Schlüssel, eine 
Reisetasche – wer Ibsens Gesellschaftsdramen gelesen hat, wird sicherlich 
mindestens ein Requisit bzw. Kostüm aus dem Stück Nora oder: Ein Pup-
penheim (1879) wiedererkennen. 

Jan Kott stellt fest, dass ein Fokus auf die Gegenstände gerade für Nora 
charakteristisch sei: „Im Puppenheim werden der Alltag, das Requisit, die 
gewöhnlichen Gegenstände zu Trägern der dramatischen Spannung.“1 
Requisiten sind „bewegliche Bühnenelemente, meist in dreidimensionaler 
Plastizität“;2 diese Definition klingt einleuchtend, gibt jedoch kaum einen 
Eindruck von den komplexen Anwendungsmöglichkeiten von Dingen auf 
der Bühne (englisch ‚prop‘, französisch ‚accessoire‘), ebenso wenig von der 
Deutungsvielfalt, die eröffnet wird, wenn sich die Requisiten in unter-
schiedlichen Figurenkonstellationen oder aber im kommunikativen Aus-

1 Jan Kott, ”Der Freud des Nordens. Ibsen – neu gelesen“, Das Gedächtnis des Körpers. Essays 
zu Literatur und Theater, übs. v. Agnieszka Grzybkowska (Berlin: Alexander, 1990), S. 99. 
Diesen Hinweis verdanke ich Karin Hoff. Vgl. ihre „Einleitung“, in Die Gegenwart der Bühne. 
Aktuelles skandinavisches Drama und Theater, Hg. Karin Hoff (Würzburg: Königshausen & 
Neumann, 2012), S. 7–18. 
2 Franziska Schößler, Einführung in die Dramenanalyse (Stuttgart: Metzler, 2012), S. 146. 
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tausch mit dem Publikum entfalten. Entweder werden sie im Dramentext, 
in Regieanweisung oder Figurenrede genannt, oder aber die jeweilige Regie3 
trifft die Entscheidung, bestimmte Requisiten zu verwenden. Franziska 
Schößler zitiert Goethes Bezeichnung für Requisiten: „Theatergerät-
schaften“,4 dies ruft die Vorstellung eines komplexen Bühnenapparats her-
vor und erinnert daran, dass Requisiten eine konkrete, potentiell mehr-
dimensionale Materialität aufweisen und dass sie in Akteur-Netzwerken 
(nach Latour) Prozesse anstoßen können. Goethes Synonym ruft darüber 
hinaus Assoziationen an Simili, Attrappen oder falschen Tand auf: eine 
Tapetentür, eine Champagnerflasche mit Wasser oder eine Puppe statt 
eines Säuglings. Außerhalb des Stücks wirken diese Gegenstände fad, fast 
heuchlerisch. 

Dass Requisiten bislang selten als dramatische Mittel erforscht worden 
sind, hat mich dazu angeregt, die Funktion von typischen Requisiten in 
Nora in ihren jeweiligen sozialen, kommunikativen Kontexten und in 
Verbindung mit spezifischen körperlichen Praktiken zu untersuchen. Dabei 
geraten zwangsläufig auch Kostüme, das Bühnenbild und die präsenten 
Körper der Schauspielerinnen in den Fokus. 

Requisiten können ikonisch die Objekte darstellen, denen sie auf den 
ersten Blick ähnlich sind: Der Tannenbaum in Helmers Wohnzimmer ver-
weist auf eine gutbürgerliche Wohnung in einem Osloer Neureichenviertel 
in den 1870er Jahren an den Weihnachtstagen. Aber zugleich hat dieser 
Baum das Potenzial, metonymisch alle Weihnachtsbäume zu ‚spielen‘, eben 
weil er sich auf einer Theaterbühne befindet. Wird der Baum in abstra-
hierter oder verfremdeter Form dargeboten,5 würde umso deutlicher, dass 
er auch als ein symbolisches Zeichen fungiert. „Auf der Bühne ist das 
Requisit ein Code“, stellt Konstanze Fliedl fest, wobei „[seine, AW] Bedeu-
tung und Funktion kontextuell und außerdem inszenierungsabhängig“ 
sind.6 Ein Bühnenbaum verweist daher auf das Zeichen als Zeichen, und wir 

3 Im Folgenden kann wegen der Heterogenität der herangezogenen Materialien nicht 
konsequent zwischen Regie, Intendanz oder dramaturgischer Leitung unterschieden werden. 
Es sind jeweils RegisseurInnen, IntendantInnen, DramaturgInnen gemeint. 
4 Schößler 2012, S. 146. 
5 So in der Inszenierung von Herbert Fritsch. Herbert Fritsch, Nora oder Ein Puppenhaus, 
Theater Oberhausen, Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel, Regie und Bühne Herbert 
Fritsch, Dramaturgie Tilmann Raabke [Wiener Inszenierung, Belvedere 2014], publiziert 
2014-01-22, https://www.youtube.com/watch?v=p6T_WoDN3Go [Stand 2020-03-04]. 
6 Konstanze Fliedl, “Bühnendinge. Elfriede Jelineks Requisiten“, in Ökonomie im Theater der 
Gegenwart. Ästhetik, Produktion, Institution, Hg. Franziska Schößler & Christine Bähr 
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würden keinesfalls im Sinne des pars pro toto auf einen Tannenwald außer-
halb von Helmers Wohnung schließen. Ein Baum auf der Bühne kann im 
Spiel möglicherweise aber auch ad hoc andere Figuren oder Dinge reprä-
sentieren. So wäre denkbar, dass innerhalb einer bestimmten Figurenkon-
stellation und bei einer entsprechenden situativen Einbettung der Bühnen-
baum einen Dialogpartner vertritt. In Thomas Ostermeiers Inszenierung 
(2002) richtet Nora bei einem Einzelauftritt mit einer lustvollen Geste sogar 
ihr erotisches Begehren auf den Tannenbaum, den sie sich zuvor mit 
Geldscheinen geschmückt vorgestellt hat.7 

Manfred Pfister führt eine weitere Unterscheidung bei den Requisiten 
ein. Geht ein Requisit in das „aktionale Spiel der Figur“8 ein? Dies ist in der 
Eingangsszene der Fall, als Nora, vom Weihnachtseinkauf zurückkehrend, 
heimlich Makronen9 knabbert. Ein interessanter Aspekt ist hierbei, ob die 
jeweilige schauspielende Person die Süßigkeiten tatsächlich verzehrt und 
sich diese kauend einver-leibt. Unter Umständen wird das Knabbern nur 
nachgeahmt, nicht zuletzt um die Deutlichkeit von Noras Aussprache nicht 
zu gefährden.  

Die Makronen nehmen die von Pfister bescheinigte „Mittelposition 
zwischen der Figur und ihrem Kostüm“ ein,10 während Baum, Haustür, 
Möbel und Lampe klar dem Bühnenbild zugeordnet sind. Spätestens an 
dieser Stelle wird deutlich, dass Pfisters Begriffsdefinition sich an 
realistischen Dramen orientiert. Zwar mag das Bühnenbild zwischen den 
Akten verändert werden, aber insgesamt herrscht hier die Auffassung vor, 
dass die Bühnenszenen den gleichen Wahrscheinlichkeitsregeln unter-
worfen seien wie Ereignisse in der alltäglichen Lebenswelt. Doch ist der 
sprichwörtliche Materialismus von Nora streng genommen ein Ausnah-
mefall des Einsatzes von Requisiten; ausgehend von einem naturalistischen 
Bühnenbild kann das allgemeine Potential von Requisiten und Kostümen 
nur ansatzweise beleuchtet werden. 

— 
(Bielefeld: transcript, 2009), S. 113f. 
7 Thomas Ostermeier, Nora. Bühnenbild v. Jan Pappelbaum, Kostüm v. Almut Eppinger, 
Hauptdarsteller Anne Tismer als Nora, Jörg Hartmann als Torvald Helmer, Lars Eidinger als 
Rank, Jenny Schily als Christine Linde, Berliner Schaubühne 2002 [ZDF Theaterkanal in 
Kooperation mit ARTE, Regie Hannes Rossacher, 2003; Dokumentation ZDF Mitschnitt vom 
12.6.2003, Teil 1 von 65 Min., Teil 2 von 63 Min.]. 
8 Manfred Pfister, Das Drama. Theorie und Analyse (München: Fink, 1977), S. 355. 
9 In der Kopenhagener Erstaufführung mit Betty Hennings (1880) sind Bonbons als reales 
Naschwerk-Requisit gewählt, in der erwähnten Ostermeier-Inszenierung teure Pralinen. 
10 Pfister 1977, S. 355. 
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Pfister weist Requisiten eine Funktion innerhalb der dramatischen Figu-
rencharakteristik zu und bestimmt sie als implizit figurale, nicht sprachliche 
Mittel.11 Jedoch fällt an Nora sofort auf, dass gewichtige schriftliche Texte 
zum Einsatz kommen.12 Dabei kann das Publikum den genauen Inhalt und 
den Wortlaut der drei Briefe kaum einschätzen,13 sondern es kommt bei 
diesen Mitteilungen vornehmlich auf die von den Figuren identifizierten 
Sprechakte und Handlungsanweisungen an. Die Briefe sind eher Medien, mit 
deren Hilfe die Teichoskopie ermöglicht wird, als Requisiten. 

Ein Sonderfall kann darin bestehen, wenn ein Requisit innerdiegetisch 
eine Funktion übernimmt, zugleich aber meta-theatral als Medium für die 
gesamte Aufführung relevant wird. Die Lampe, die das Dienstmädchen 
Helene ins Wohnzimmer trägt, bringt den individuellen sprechenden 
Figuren Licht (im Sinne der Alltagswahrscheinlichkeit), zugleich werden ab 
diesem Moment die Bühnensituation und das Gespräch auch psychologisch 
neu ausgeleuchtet. 

Nimmt man die naturalistische Spieltradition zum Ausgangspunkt, 
scheint die Regieentscheidung etwa von Thomas Ostermeier (2002) oder 
Herbert Fritsch (2010), kommentierende Requisiten einzusetzen, die im 
Dramentext gar nicht genannt oder dort nicht in übereinstimmender Weise 
verwendet sind, entsprechend gewagt. Diese produktiven a-historischen 
Friktionen heben hervor, wie wichtig diesen beiden Dramaturgen eine 
Aktualisierung des Ibsen-Dramas ist. Auf Ostermeiers Kritik an der 
Casting-Gesellschaft und ihren Veräußerungen werde ich später zurück-
kommen. Fritsch betont die bis heute fortbestehende Misogynie und Klas-
senverachtung, indem er eine groteske Mensch-Ding-Verschmelzung vor-
nimmt: Das auf allen Vieren kriechende Hausmädchen Helene wurde mit 
einer durchsichtigen Kunststoffplatte auf dem Rücken ausgestattet, so dass 
sie einem Beistelltisch ähnelt, der über sein Objekt-Sein hinaus das 
Gespräch von Nora und Christine Linde belauschen und mimisch kom-
mentieren kann. Auf diese Weise sensibilisiert Fritschs Inszenierung zug-
leich für ein potentielles Theater der Dinge, denn das ruckweise erstarrte 
Spiel der rosa Tanzpuppe Nora in ihrer Interaktion mit den Zombi-ähn-
lichen Greisen Helmer, Rank und Krogstad erinnert an mechanisches Spiel-

11 Vgl. Pfister 1977, S. 252 (Diagramm). 
12 Fliedl weist auf die spezielle Funktion von materiellen Texten auf der Bühne hin, so sei ein 
Brief stets ein „handfestes Erinnerungsstück von Schriftlichkeit“. Fliedl 2009, S. 316. 
13 Es sei denn, die Brieftexte würden beispielsweise an die Wand projiziert oder zusammen 
mit dem Theaterprogramm an die Zuschauer verteilt.  
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zeug. Vor diesem Hintergrund können wir uns ohne Weiteres vorstellen, 
auf der Bühne Nora als kreiselnde Spieldosenfigur oder Automate und 
Helmer als wohlpolierten Akt(i)enschrank anzutreffen. 

Makronen und Münzen 
Durch Noras großzügiges Trinkgeld für den Boten werden ab der ersten 
Replik der ökonomische Diskurs mit dem Diskurs über Liebe und Begehren 
gekoppelt.14 Bezeichnenderweise sind auch die Themen Schuld, im Sinne 
außerehelicher erotischer Verirrung, und Schulden, in der Bedeutung öko-
nomischer Verschwendung oder riskanter Fehlinvestitionen, semantisch 
sowie durch den Ereignisverlauf miteinander verknüpft.  

NORA: Gem juletræet godt, Helene. Børnene må endelig ikke få se det før iaften, 
når det er pyntet. (til budet; tar portemonæen frem) Hvormeget –? 
BYBUDET: Femti øre. 
NORA: Der er en krone. Nej, behold det hele. Budet takker og går. Nora lukker 
døren. Hun vedblir at le stille fornøjet, mens hun tar ydertøjet af. 
NORA: tar en pose med makroner op af lommen og spiser et par; derpå går hun 
forsigtigt hen og lytter ved sin mands dør 
Jo, han er hjemme. (nynner igen, idet hun går hen til bordet tilhøjre) 
HELMER: inde i sit værelse 
Er det lærkefuglen, som kvidrer derude? 
NORA: ifærd med at åbne nogle af pakkerne 
Ja, det er det.15 

In der ersten Szene hantiert Nora gleichzeitig mit verlockenden Kleinkeksen 
und Münzen. Beide werden erst hervorgeholt und dann verborgen, wobei 
wesentlich ist, dass das erste Wort des Dramas „gem“ („verstecke“ im 
Imperativ) ist, bezogen auf den Weihnachtsbaum. Der Genuss beim Ver-
zehr der Makronen wird unmittelbar mit der Freude an Geld und Macht 
kombiniert, auf diese Weise erscheint das Verhältnis zwischen Nora und 
Helmer schon gleich zu Anfang leicht desillusioniert. Wir erfahren später, 
dass Helmer seiner Frau den Verzehr von Makronen verbietet, weil er den 

14 Stefanie von Schnurbein, „Makronen und Fleischbrühe. Ökonomien des Hungers bei 
Henrik Ibsen und August Strindberg“, in Das große nordische Orakel. Henrik Ibsen als Leitbild 
der Moderne, Hg. Heinrich Anz (Berlin: LIT Verlag, 2009), S. 181 und S. 187. 
15 Henrik Ibsen, Et dukkehjem. Hovedtekst, 1. utg. 1879, Henrik Ibsens skrifter, elektronisk 
versjon, Hg. Christian Janss, Hilde Bøe & Stina Brenna Taugbøll, S. 5 [http://www.edd.uio. 
no/cocoon/ibsen01_01/DRVIT_Du%7CDuht.pdf] [Stand 2019-04-22]. 
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hässlichen Kariesbefall für sie befürchtet; dies wäre ein bedrohlicher Wert-
verlust seines ‚ehelichen Besitzes‘. Nora konsumiert Makronen und sie 
benötigt Geld – mehr Geld als Helmer ahnen kann, weil er nicht weiß, dass 
sie für seine lebensrettende Kurreise einen Kredit aufgenommen hatte, der 
durch einen Wechsel mit der gefälschten Unterschrift ihres Vaters ermög-
licht wurde. Der Dialog setzt sich mit dem routinierten Flirt-Spiel des 
Paares fort: 

HELMER: Er det ekornet, som rumsterer der? 
NORA: Ja! 
HELMER: Når kom ekornet hjem? 
NORA: Nu netop. (putter makronposen i lommen og visker sig om munden) Kom 
herud, Torvald, så skal du få se, hvad jeg har købt. 
HELMER: Ikke forstyr! (lidt efter; åbner døren og ser ind, med pennen i hånden) 
Købt, siger du? Alt det der? Har nu lille spillefuglen været ude og sat penge 
overstyr igen? 
NORA: Ja men, Torvald, iår må vi dog virkelig slå os lidt løs. Det er jo den første 
jul, da vi ikke behøver at spare. 
HELMER: Å, ved du hvad, ødsle kan vi ikke.16 

Nora verrät, dass sie die sparsamen Jahre hinter lassen sich will und damit 
auch einen Zeitabschnitt in der Geschichte des Paares, der in besonderem 
Maße von Verstellung geprägt war. Im Folgenden vertraut sie Helmer ihren 
persönlichen Weihnachtswunsch an: 

NORA: famler ved hans knapper; uden at se på ham 
Hvis du vil give mig noget, så kunde du jo –; du kunde – 
HELMER: Nå, nå; ud med det. 
NORA: hurtigt 
Du kunde give mig penge, Torvald. Bare så meget, som du synes du kan afse; så 
skal jeg siden en af 
dagene købe noget for dem. 
HELMER: Nej men, Nora – 
NORA: Å jo, gør det, kære Torvald; jeg ber dig så meget om det. Så skulde jeg 
hænge pengene i et smukt 
guldpapirs omslag på juletræet. Vilde ikke det være morsomt? 
HELMER: Hvad er det de fugle kaldes, som altid sætter penge overstyr? 
NORA: Ja ja, spillefugle; jeg ved det nok.17 

 
16 Ibsen 1879, S. 5f. 
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Wie eine Schülerin wiederholt Nora das, was Helmer ihr über ihre angeb-
liche Verschwendungssucht eingebläut hat. Das Publikum wird allerdings 
bald erfahren, dass Nora trotz der zur Schau getragenen Kauf- und Status-
Lust auch in der Lage war, systematisch zu sparen und der Familie einen 
zusätzlichen Verdienst durch heimliche Aushilfstätigkeiten zu beschaffen. 
Wie sehr die Makronen mit einem erotischen Genuss im Verborgenen und 
mit ökonomischem Überschwang assoziiert sind, zeigt die folgende Szene 
mit Rank und Christine Linde. An dieser Stelle unterstellt Nora ihrer 
Freundin Christine, dass sie die Makronen mitgebracht habe, da Haus-
freund Rank schließlich Helmers paternalistische Makronenpolitik kennt. 
Wir erhalten eine Kostprobe von Noras manipulativen Vermögen und ihrer 
Fähigkeit, Machtstrukturen in bestimmten Situationen zu unterlaufen. 

Noras Enthemmung wird dadurch pointiert, dass sich Nora gestattet, im 
vertraulichen Austausch mit Christine und Rank zu fluchen: „död og pine“ 
(s.u.) – damals ein heftiger Fluch, der in den Übersetzungen nicht leicht zu 
übertragen ist. 

RANK: Se, se; makroner. Jeg trode det var forbudne varer her. 
NORA: Ja, men disse er nogen, som Kristine gav mig. 
FRU LINDE: Hvad? Jeg –? 
NORA: Nå, nå, nå; bliv ikke forskrækket. Du kunde jo ikke vide, at Torvald 
havde forbudt det. Jeg skal sige dig, han er bange jeg skal få stygge tænder af 
dem. Men pyt, – for engangs skyld –! Ikke sandt, doktor Rank? Vær så god! 
(putter ham en makron i munden) Og du også, Kristine. Og jeg skal også have en; 
bare en liden en – eller højst to. (spadserer igen) Ja nu er jeg rigtignok umådelig 
lykkelig. Nu er der bare en eneste ting i verden, som jeg skulde have en sådan 
umådelig lyst til. 
RANK: Nå? Og hvad er det? 
NORA: Der er noget, som jeg havde en så umådelig lyst til at sige så Torvald 
hørte på det. 
RANK: Og hvorfor kan De så ikke sige det? 
NORA 
Nej, det tør jeg ikke, for det er så stygt. 
FRU LINDE: Stygt? 
RANK: Ja, da er det ikke rådeligt. Men til os kan De jo nok –. Hvad er det, De 
har sådan lyst til at sige, så 
Helmer hører på det? 
NORA: Jeg har en sådan umådelig lyst til at sige: død og pine. 

— 
17 Ibsen 1879, S. 7f. 
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RANK: Er De gal! 
FRU LINDE: Men bevares, Nora –! 
RANK: Sig det. Der er han. 
NORA gemmer makronposen18 

Der letzte Satz macht ersichtlich, dass Nora den schmutzigen Fluch, der ihr 
Lust bereitet, eben nicht vor Helmer aussprechen wird, auch wenn der voyeu-
ristische Rank sie gern dazu verleiten möchte. Helmer wird als Verhinderer 
von Lebensfreude charakterisiert, ganz offensichtlich zählt er nicht zu den 
Vertrauten seiner Ehefrau. Nora versteckt die Süßigkeiten, schaltet um und 
nimmt ihre niedliche Rolle wieder auf. Noch ein letztes Mal wird Nora in 
Makronen schwelgen, diesmal aber im Sinne einer verzweifelten Trosthand-
lung oder gar Henkersmahlzeit mit Champagner, als sie nämlich Helmer vom 
Briefkasten abzulenken versucht, damit er Krogstads erpresserische Mittei-
lung über Noras Wechselfälschung nicht liest. 

NORA: Champagne-gilde til den lyse morgen. (råber ud) Og lidt makroner, 
Helene, mange, – for en gangs skyld. 
HELMER tager hendes hænder 
Så, så, så; ikke denne opskræmte vildhed. Vær nu min egen lille lærkefugl, som 
du plejer. 
NORA: Å ja, det skal jeg nok. [...]19 

Begehren und Bescheren  
In kaum verblümter Weise wird angezeigt, dass Helmer Noras Sexualität 
begrenzt, wie anzüglich in einem Flirt von Nora und Rank deutlich gemacht 
wird. Hierbei spielt ein Paar hautfarbener Seidenstrümpfe eine wichtige 
Rolle, das Nora Rank zeigt und das – in der Art eines Surrogats – Noras 
nackte Beine repräsentieren soll. Mit diesem Requisit wird eine hochwert-
ige, um 1870 neumodische Konsumware in einem erotisierenden Zusam-
menhang dargeboten. Zudem wird in der Szene unterschwellig auf ein pros-
titutionsähnliches Verhältnis angespielt, das Nora unter Umständen bereit 
wäre mit Rank einzugehen, um ihre Schulden loszuwerden.20  

 
18 Ibsen 1879, S. 23. 
19 Ibsen 1879, S. 66. 
20 Dies hat sie schon zuvor im Gespräch Christine Linde verraten, was ihre Freundin deutlich 
missbilligt. 
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Materialistischer Konsum und eine ökonomisch fundierte Regulierung 
der Sexualität bedingen sich in Nora gegenseitig und entfalten sich in einem 
gemeinsamen Gefühlshaushalt. Dass der Kapitalismus über das religiöse 
Deutungsvorrecht triumphiert hat, veranschaulicht der elegante Weih-
nachtsbaum, der als modisches Statusobjekt auftritt.21 Wie Joachim Schie-
dermair herausstellt, war ein solches Accessoire im Osloer Bürgertum in 
den 1870er und 1880er Jahren ein völlig neuer Ausdruck urbanen Luxus‘.22 
Das Requisit wird zugleich als ein starkes Symbol für die Säkularisierung 
eingesetzt. Statt einer Christmette oder eines Krippenspiels findet am 
Heiligen Abend ein Maskenball statt, der Helmer einen prestigeprächtigen 
Auftritt seiner bewunderten Ehefrau beschert, welcher wiederum sein 
Begehren anfacht. „Indem Ibsen das religiöse Fest durch den Weihnachts-
baum und nicht etwa durch ein frommes Lied o.ä. anzitiert, hat er Religion 
also bereits in einen Zusammenhang gestellt, der durch Globalisierung und 
Säkularisierung geprägt ist […].“23 Noras üppige Einkäufe erinnern auf 
überraschend aktuelle Weise an das heutige ‚Fest der Geschenke‘. Selbst 
Noras eben erwähnter Wunsch, dass Helmer Geldscheine in Goldpapier 
wickeln und an den Weihnachtsbaum hängen möge, würde heute noch 
provokant, eventuell satirisch entlarvend wirken. Statt mit Engelshaar oder 
dergleichen ist der Baum mit roten Blumen geschmückt.24 In der 
Inszenierung von Ingmar Bergman (1989) wird die säkularisierte Aufmach-
ung des Baumes ebenfalls betont: „en julgran med två stora norska flaggor i 
toppen“.25  

Darüber hinaus kommentiert der Baum den dramatischen Konflikt: 
Vorausweisend wird dieses Requisit in der Bühnenanweisung zu Beginn des 
zweiten Aktes, als „plukket, forpjusket og med nedbrændte lysestumper“ 
dargestellt.26 Die Krise treibt inzwischen unaufhaltsam der Katharsis 
entgegen, und das Fest ist eigentlich schon vorbei. 

21 Joachim Schiedermair, „Noras Weihnachtsbaum. Säkularisierung als Forschungsfrage an 
den Modernen Durchbruch“, European Journal of Scandinavian Studies 43:1 (2013), S. 60–75. 
22 Schiedermair 2013, S. 68f. 
23 Schiedermair 2013, S. 69. 
24 Vgl. Ibsen 1879, S. 36. 
25 Jaqueline Martin, “Nora sorti ger alltjämt eko världen över – Ingmar Bergmans Ett 
dockhem i Stockholm”, in Ibsens kvinnor – tolkade av scenens kvinnor, Hg. Roland Lysell 
(Stockholm: Ellerströms, 2011). S. 236. 
26 Ibsen 1879, S. 39. 
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Die Reisetasche sagt Adieu 
Auf dem Sofa neben dem abgetakelten Weihnachtsbaum liegen ein Mantel 
und ein Hut bereit,27 dies klar mit einer vorausweisenden Funktion. Noras 
kleine Reisetasche („en liten vadsæk“)28 dagegen hat erst auf der vorletzten 
Seite ihren Auftritt, bevor Nora den Mantel anzieht, den Hut aufsetzt, den 
Schal umbindet, an Helmer erst den Ring und dann die Haustürschlüssel 
zurückgibt.29 Nora legt Tasche, Hut und Mantel auf einen Stuhl, bevor sie 
das Haus verlässt.30 Nie hat sie ein Eigentumsrecht gehabt, denn es ist 
Helmers Puppenheim, zu dessen Ausstattung sie auch selbst gehörte. Dass 
Nora nicht über Besitz verfügt, stellt der sogenannte ‚deutsche Schluss‘ von 
Nora heraus, bei der Nora sich nach der großen Aussprache zum Bleiben 
entscheidet – in zweierlei Hinsicht: Erstens lässt Nora durch den emo-
tionalen Schock bei der Betrachtung der schlafenden Kinder, die sie zu 
verlassen gedenkt, plötzlich die Reisetasche fallen. Damit ist sie gänzlich 
besitzlos und hätte nur noch die Kleidung am Leibe. Zweitens entsteht 
zunächst zwar der Eindruck, dass die Kinder auf suggestive Weise zur 
Mutter gehörten, was sich juristisch durch das damals geltende Eherecht 
allerdings nicht bestätigt: Helmer hätte das alleinige Sorgerecht und würde 
– wie in der Aussprache angezeigt – die Erziehung und Fürsorge an Hilfs-
personal übertragen. In der Szene „zieht“ Helmer seine Frau „gegen“ die 
Kinderzimmertür. Indem während Helmers ‚Mütterlichkeits-Test‘ die 
Reisetasche ihre Funktion verliert und statt Aufbruch nur mehr Innehalten 
signalisiert, kann die laut ins Schloss fallende Haustür in der deutschen 
Adaption durch den fallenden Vorhang erstattet werden.  

Helmer: Nun denn – gehe! (Fasst sie am Arm.) Aber erst sollst du deine Kinder 
zum letzten Mal sehen! 
Nora: Lass mich los. Ich will sie nicht sehen! Ich kann es nicht! 
Helmer (zieht sie gegen die Tür links): Du sollst sie sehen! (Öffnet die Tür und 
sagt leise.) Siehst du; dort schlafen sie so sorglos und ruhig. Morgen, wenn sie 
erwachen und rufen nach ihrer Mutter – dann sind sie – mutterlos. 
Nora (bebend): Mutterlos – ! 
Helmer: Wie du es gewesen bist.  

 
27 Vgl. Ibsen 1879, S. 39, ”ydertøj”. 
28 Ibsen 1879, S. 91. 
29 In Bergmans Inszenierung findet die Reisetasche eine pointierte Verwendung (vgl. Martin 
2011), S. 239f).  
30 Vgl. Ibsen 1879, S. 92. 
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Nora: Mutterlos! (Kämpft innerlich, lässt die Reisetasche fallen und sagt.) O, ich 
versündige mich gegen mich selbst, aber ich kann sie nicht verlassen! (Sinkt halb 
nieder vor der Türe.) 
Helmer (freudig, aber leise): Nora! 
(Der Vorhang fällt.)31 

Die Herausforderungen der Tarantella  
Es ist in mehrfacher Hinsicht fragwürdig, dramatische Figuren und his-
torische SchauspielerInnen aus der Ding-Perspektive zu betrachten, selbst 
wenn es durch das Puppen-Thema legitimiert werden kann: Geht es doch 
um Leib und Körper, um Embodiment und Gender, die bei den Hand-
lungen und Praktiken auf der Bühne jeweils in einer überindividuellen 
Verschränkung dargeboten sind. 32  

Nicht nur während eines Auftritts können Leib und Körper nur ab-
hängig von ihrer szenischen Performanz, ihrer konkreten Aufführung 
betrachtet werden. In den Rezensionen entsteht mitunter der Eindruck, der 
Leib ließe sich isoliert betrachten, als Statur, Körpergröße, Physiognomie 
oder Biologie, und zweifellos machen sich oft normative Vorstellungen wie 

31 Henrik Ibsen, „Nora“, 1880. Literarisches Echo 2, 1899/1900, Spalte 969-970, zitiert nach 
Aldo Keel, Erläuterungen und Dokumente. Henrik Ibsen. Nora (Ein Puppenheim) (Stuttgart: 
Reclam, 2004), S. 43f. 
32 Es lässt sich weder aus dem Leib noch aus dem Körper aussteigen, wie aus einem Kostüm. 
Hierzu nimmt Kee-Yoon Nahm eine provokante Gegenposition ein. In Mabou Mines 
DollHouse von 2008 wurden die Rollen der Männer von Kleinwüchsigen besetzt, und Nahm 
gelangt hier zu der Einschätzung: „their bodies were also their costumes“. Kee-Yoon Nahm, 
„Subvert/Reinscribe“, Ibsen Studies 21:3 (2016), S. 98 [DOI: 10.1080/13528165. 
2016. 1176742], vgl. auch den Trailer auf You tube https://www.youtube.com/watch?v 
=K8yVqifRCwE von der Aufführung am 2008-06-01. Die schematische Gegenüberstellung 
der kleinen Männer mit Noras „Barbie-doll version of femininity, both glamorous and fully 
controllable“ (Nahm 2016, S. 97) deutet Nahm als eine ironisch subvertierte Ordnung der 
Geschlechter (vgl. ebd.). Ob dies überzeugen kann, sei dahingestellt, auf alle Fälle macht 
dieser Zugang einmal mehr auf die Figurengröße als Bedeutungsperspektive in Ibsens 
Ausgangstext aufmerksam: Sei es als Singvogel, Kleintier oder niedliche Spielzeugpuppe; Nora 
kindliches Format der Unmündigkeit konstituiert das Ehe-Rollenspiel, was wiederholt durch 
die proportionalen Tiervergleiche betont wird, wie Helmers Vorstellung von der Rettung der 
Taube belegt. Dieses Tierpaar wird gewählt, um Helmers Rettungsphantasie gegenüber Nora 
zu verbildlichen, nachdem er den zweiten Brief Krogstads (die Annullierung der Erpressung) 
gelesen hat und das alltägliche Flirt-Ritual wieder aufnehmen möchte („min lille forskræmte 
sangfugl“, Ibsen, S. 85). Helmer sieht sich als mächtigen Raubvogel mit schützenden breiten 
Flügeln („brede vinger“, ebd.). Er kündigt an, Nora zu pflegen wie eine gejagte Taube („en 
jaget due“), die er aus Habichtklauen gerettet hätte (vgl. ebd.). Wird mit dem variierten 
Vogelmotiv eventuell Helmers Zugeständnis einer moralischen Unschuld Noras angedeutet?  
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Schönheitsstandards geltend. Für das Publikum wird ein männlicher Blick 
(gaze) antizipiert, dies in einer Art Komplizenschaft mit Helmer und Rank, 
deren Begehren damit nachvollzogen sowie selbstverständlich gemacht 
erscheint. 

Im Folgenden werde ich der Frage nachgehen, wie die historischen 
Schauspielerinnen in der Zeit um 1900 die Tarantella tanzten und welche 
interpretatorischen Auswirkungen dies auf die Rezeption hatte. (Implizit 
scheint dabei auch auf, welche Deutungsvoraussetzungen auch die Überset-
zenden des Dramas im Vorfeld bereits geschaffen hatten.) Dass Tarantella-
Tanz und -Kostüm so bekannt geworden sind, liegt an dem dramatischen 
Griff des Spiels im Spiel: Das Publikum erfährt nachdrücklich, dass alles 
was gezeigt wird, Theater ist.33 Annegret Heitmann erklärt die Doppel-
deutigkeit der Tarantella u.a. durch „das sprachlose Medium des Tanzes, 
das Körperausdruck und Maskerade vereint und zwiespältige Aussagen 
über den Ort der Frau macht“.34 Die Ambivalenz der Szene, die Befreiung 
und Repression zugleich zur Schau stellt, fasst Moi in einer Spannung 
zwischen einerseits der wild tanzenden und andererseits der zur Puppe 
dressierten Nora.35 Diese Forscherin betont, dass die Tanzszene eine 
Abrechnung mit der Weltanschauung des Idealismus vollzieht, wie ihn 
Helmer vertritt. Helmer stehe für apolitische Verklärung, d.h. für eine 
unangemessene Ästhetisierung ethischer Fragen. Dass Nora nach der 
Tarantella und vor der Aussprache mit Helmer wieder zum Alltagskleid 
(„hverdagskjole“ 36) wechselt, sei sinnbildlich hoch aufgeladen.37 Der Tanz 
bildet Moi zufolge im Drama den Höhepunkt der Desillusionierung.38 Es ist 
 
33 Vgl. Toril Moi, “’First and Foremost a Human Being’. Idealism, Theater, and Gender in A 
Doll’s House”, Henrik Ibsen and the Birth of Modernism (Oxford: Oxford University Press, 
2006), S. 225. In der Ostermeier-Inszenierung wird die Tarantella-Szene in eine Lara Croft-
Tanzeinlage transformiert, in der Nora mit den Attributen dieser Serienfigur ausgestattet ist. 
Dass ein existenzieller Konflikt expressiv artikuliert werden soll und Noras Abgang am Ende 
des Tanzes vorausdeutend ist, hebt der begleitende Song „It’s almost over now“ hervor. Da 
zur Lara Croft-Ausstattung auch Pistolen gehören, wird auf dem Wege dieser Popular 
Culture-Adaption sogar ein Verweis auf Hedda Gabler integriert. In Ostermeiers Schlussakt 
treibt die Leiche des von Nora erschossenen Helmers in einem überdimensionalen Aquarium. 
34 Annegret Heitmann, Henrik Ibsens dramatische Methode, Sitzungsberichte der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, Heft 2012/2 (München: Bayerische Akademie, 2012), S. 35. 
Heitmann verzeichnet eine Kritik am „von Rollenanforderungen verstellten Streben nach 
Authentizität [des Menschen]“ (ebd.). 
35 Moi 2006, S. 236. 
36 Ibsen 1879, S. 85. 
37 Vgl. Moi 2006, S. 233f. 
38 Vgl. Moi 2006, S. 238. 
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Moi zufolge ein Kampf, um als Mensch jenseits der Rollenerwartungen 
gesehen und gehört zu werden. Das Lösen und Herumwirbeln der Haare 
signalisiere erotische Enthemmung und verweise zugleich auf das Phä-
nomen der Hysterie.39 Gleichzeitig ist Noras Ausruf „Her ser du løjer, 
Christine!“40 Moi zufolge eine Replik der Meta-Kommunikation, Nora teile 
ihrer Freundin mit, dass sie Helmer auf strategische Weise ablenke.41 Bisher 
wurde kaum beachtet, dass der Tanz zudem auf den einjährigen Italien-
Aufenthalt der Helmers verweist, während dessen Helmer gesundete. Er 
darf sich also an eine besonders glückliche Phase seiner Ehe erinnert fühlen 
und auf dem Kostümball wohl auch mit der extravaganten Auslandsreise 
angeben. 

Ethnische oder Klassen-Maskerade?  
Erwartungsgemäß hat die isolierte Tanzszene die Forschenden beschäftigt, 
die sich mit der Performativität von Geschlecht auseinandersetzen. Judith 
Butler führte in Bodies that matter von 1993 aus, dass Gender-Performa-
tivität nicht als absichtsvoll theatral zu verstehen sei, sondern aus den 
Diskurseffekten hervorgehe, die durch die Wiederholung und die Bestäti-
gung normativer Konzepte artikuliert werden. Insofern ist die Tarantella-
Szene als ein Belegbeispiel für „doing gender“ nur begrenzt geeignet.42 Nora 
inszeniert in der Tanzeinlage offensichtlich bewusst eine alteritäre, exo-
tistische Weiblichkeit, womit sie ihre Objekthaftigkeit und ihr Potential als 
erotische Projektionsfläche betont. Ihr Verhalten ist als absichtsvoll zu 
bezeichnen, sogar dann, wenn sie Helmers Anweisungen beim Tanzen 
befolgt oder eben ignoriert. Das Verhalten und die Bühnenaktion der 
SchauspielerInnen sind erst recht intentional und geplant.  

39 Vgl. Moi 2006, S. 238. Bondevik stellt fest, dass die Formatierung durch den männlichen 
Blick nicht verhindern kann, dass eine produktive Grenzüberschreitung offenbar wird: „[…] 
kan den hysteriske dansen sies å bringe henne en avgjørende erkjennelse av sin kvinnelige 
kroppslighet og sin mulighet til overskridelse: Under mannens blikk, ja, men mer under sin 
egne sanselighet og frihetstrang.“ Hilde Bondevik, ”Henrik Ibsen og hysteriet”, Edda 4:5 
(2005), S. 333. 
40 Ibsen 1879, S. 64. 
41 Vgl. Moi 2006, S. 39f. 
42 Siehe dagegen Unni Langås’ Ansatz: Unni Langås, “The Impact of Nora. Performing 
Gender with Butler and Ibsen”, in The New Woman and the Aesthetic Opening. Unlocking 
Gender in Twentieth-Century Texts, Hg. Ebba Witt-Brattström et al. (Huddinge: Södertörn 
Academic Studies, 2004), S. 51–66; Unni Langås, “What did Nora do? Thinking Gender with a 
Doll’s House”, Ibsen Studies 5:2 (2005), S. 148–171 [DOI: 10.1080/15021860500424254]. 
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Hilde Bondevik bringt für die Tarantella den Begriff „miming“ ins Spiel: 
Nora ahme im Folklorekleid auf markierte Weise ein Weiblichkeitskon-
strukt anno 1880 nach, denn sie zitiert gleichsam den naiven Tanz eines 
italienischen Mädchens43 in einer angeblich ländlichen Szenographie 
(basierend auf dem Stereotyp der sinnlichen Südländerin).44 Nicht nur ein 
Nord-Süd-Gegensatz wird ausgespielt, sondern auch die Achsen ‚reich 
versus arm‘, ‚reflektiertes Bürgertum versus intuitives Proletariat‘ genutzt, 
um eine leichtere sexuelle Verfügbarkeit zu umschreiben. 

Georg Brandes‘ Rezension über die Berliner Erstaufführung am 21. 
11.1880 bestätigt anschaulich, dass der Wechsel vom Tarantella-Kostüm 
zum Alltagskleid eine entscheidende dramatische Funktion übernimmt.45 
Nora muss Helmer die desillusionierte Wahrheit als eine Person mitteilen, 
die nicht länger vorgibt, eine andere zu sein. Laut Brandes misslingt dieser 
kombinierte Phasenwechsel des Inneren und Äußeren in Berlin, weil Nora 
(gespielt von Hedwig Niemann-Raabe) die Aussprache mit Helmer im 
Maskeradenkostüm durchführt. Brandes‘ misogyne Verachtung der Schau-
spielerin Niemann-Raabe ist indessen skeptisch zu betrachten.46 Niemann-
Raabe wurde nachgesagt, dass sie persönlich durch ihre Weigerung, 1880 
den ersten skandalösen Schluss des Dramas zu spielen, Ibsen zur 
Legitimierung der harmloseren Fassung (‚German ending‘) gezwungen 
hätte.47 Der Forscher Christian Janss arbeitet jedoch heraus, dass Niemann-
Raabe zu dieser offiziellen Distanzierung veranlasst wurde, nachdem sich 

 
43 Mitunter ist in den Rezensionen auch von einem neapolitanischen Fischermädchen die 
Rede bzw. von einem feurigen spanischen Tarantella-Tanz. 
44 Vgl. Bondevik 2005, S. 333. 
45 Georg Brandes, „Et Dukkehjem i Berlin“ [1880], in Georg Brandes, Udvalgte Skrifter, Bd. 8, 
Hg. Sven Møller Kristesen (København: Tiderne skifter, 1987), S. 27, zitiert nach Keel 2004, S. 
43f. 
46 Brandes 1880, zitiert nach Keel 2004, S. 43f. 
47 Diese Änderung des Dramenendes wurde jedoch bereits vom Übersetzer Wilhelm Lange 
und dem Intendanten Heinrich Laube angebahnt, so dass dafür keinesfalls die Schauspielerin 
allein verantwortlich gemacht werden kann (vgl. Christian Janss, „When Nora stayed. More 
Light on the German Ending”, Ibsen Studies 17:1 (2017), S. 12 [DOI: 10.1080/ 
15021866.2017.1324359]). Es entsteht sogar der Eindruck, dass Lange, Laube und der 
Intendant des Hamburger Thalia-Theaters Charles Maurice Schwarzenberger ihre 
Schauspielerin Niemann-Raabe zum Sündenbock erklären und bewusst einer Frau die 
Entscheidung zuschreiben, als ob sie sich von einer ‚essentialistischen und gesunden 
Mütterlichkeit‘ leiten ließe (vgl. Janss 2017, S. 8). Auch Nordin Hennel kolportiert diese 
Schelte der Schauspielerin (vgl. Ingeborg Nordin Hennel, „Elise Hwasser – Ibsens första 
favoritskådespelerska”, in Ibsens kvinnor – tolkade av scenens kvinnor, Hg. Roland Lysell 
(Stockholm: Ellerströms, 2011a), S. 19).  
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der Übersetzer Wilhelm Lange, für seine umwälzende Einbürgerung Noras 
bekannt, und der Intendant Heinrich Lange im Voraus für eine milde 
Adaption48 entschieden hatten, die den Skandal abdämpfen sollte. Die 
Entscheidung, den Kostümwechsel wegzulassen, hat Niemann-Raabe also 
mit größter Wahrscheinlichkeit gar nicht eigenständig getroffen. 

Außerdem ist in Rechnung zu stellen, dass die Szene fraglos eine prak-
tisch-organisatorische Herausforderung bietet: Die Nora-Darstellerin muss 
sich in kürzester Zeit umziehen, während Helmer eine Replik von 27 Zeilen 
spricht.  

Mit der Verlangsamung ihrer Sprechweise langweilt Niemann-Raabe zwar 
Brandes,49 aber sie setzt schlichtweg die Regieanweisungen50 einer zuneh-
menden Erstarrung und Ernüchterung Noras um.51 Der Bruch zwischen den 
beiden Lebensphasen manifestiert sich somit nicht allein außersprachlich, 
über den Kostümwechsel, sondern auch durch den Wechsel von Intonation 
und Sprechtempo.52 Die ehemalige Kleintier-Diktion und die koketten 
rhetorischen Fragen Noras sind obsolet geworden. 

Überblendete körperliche Handlungen und Praktiken 
von Figur und Schauspielerin 

Zusätzlich ist davon auszugehen, dass für Brandes‘ despektierlichen Kom-
mentar auch die unterschiedliche Statur und Körpersprache (Physiogno-
mie, Gestik, Mimik) von Niemann-Raabe im Vergleich zu seiner Lieblings-
darstellerin der Nora, Betty Hennings, ausschlaggebend waren.53 Hennings 
setzte ihrerzeit Maßstäbe, sie tanzte die Tarantella als ausgebildete Tänzerin 
und setzte so einen professionellen Standard, der für spätere Schau-
spielerinnen oft kaum zu erreichen war.54 Mehrfach wird betont, dass 

48 Janss 2017, S. 4 u. 13. 
49 Brandes 1880, zitiert nach Keel 2004, S. 43f. 
50 Ibsen 1879, „et stivnende udtryk“ (S. 82), ”med kold ro”, ”stående ubevægelig” (S. 83). 
51 Die kalte Ernüchterung Noras nach der Aussprache mit Helmer stellt Hwasser in einer 
skulptural anmutenden Erstarrung dar (vgl. Nordin Hennel 2011a, S. 46).  
52 Vgl. Langås 2005, S. 152. 
53 Auch für Herman Bang blieb Hennings maßgeblich, sogar bei der Lektüre des Dramas (vgl. 
Frederick J. Marker & Lise-Lone Marker, “One Nora, many Noras”, Ibsen’s lively Art. A 
Performance Study of the Major Plays, 2. Aufl. (Cambridge u.a.: Cambridge University Press, 
2005), S. 48). 
54 Hennings Disziplinierung könnte jedoch im Hinblick auf Hexis und Habitus (im Sinne 
Bourdieus) auch als eine Beschränkung aufgefasst werden. Ihre im Laufe der Biographie 
erworbenen und erlernten körperlichen Ausdrucksformen und Körpertechniken umfassen 
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Hennings die Tarantella voller Angst tanzte. In gewisser Weise fungierte 
Hennings nachhaltig als implizites Vorbild, wie auch die normative 
Beschreibung ihrer Gesamterscheinung 1889 durch einen Rezensenten ver-
rät: „en blondin af medellängd med harmoniska proportioner“.55 Wir kön-
nen uns heute allerdings schwer vorstellen, wie – unabhängig von den Aus-
führenden – das erstaunlich stoffgewaltige Tarantella-Kostüm überhaupt 
einen anmutigen Tanz ermöglichen konnte. Toi geht von einer tempera-
mentvollen Körpersprache aus, für die möglicherweise bestimmte körper-
liche Fertigkeiten der Schauspielerin erforderlich sind: „Feverish with fear, 
Nora dances fast and violently.“56 

Dass nicht nur die präwilhelminische Deutsche Niemann-Raabe, sondern 
auch gestandene Schauspielerinnen aus dem Norden sich fragten, wie das 
Nora-Drama weniger skandalös dargeboten werden könnte, beweisen die 
Recherchen von Ingeborg Nordin Hennel: Elise Hwasser, eine der Favorit-
schauspielerinnen Ibsens, wandte sich persönlich mit der Frage an den Autor, 
ob Nora und Helmer nicht vielleicht doch noch eine gemeinsame Zukunft 
hätten. Ibsen antwortete, dass ihm dazu keinerlei Informationen vorlägen.57 
Hwasser war – im Unterschied zu beispielsweise Niemann-Raabe – weniger 
von der Intendanz abhängig, sie agierte als „sin egen personinstruktör.“58 Wie 
Hwasser die Tarantella tanzte, ist leider nicht überliefert. Dennoch kann 
Nordin Hennel aus dem Rezensionsmaterial schließen, dass Hwasser eine 
leichte Harmonisierung von Noras Aufbruch wählte, denn in der Abschieds-
szene hält sie sich ein Taschentuch vor die Augen,59 eine Geste, die die 
Impulsivität von Noras Handeln und den Skandal des Stücks abfedern sollte. 
Bezeichnenderweise bringt Hwasser ein privates Requisit mit ein, das im 
Dramentext gar nicht erwähnt wird.  

Eine figurenpsychologische Herausforderung besteht für die Darstel-
lerin der Nora in der überzeugend zu vermittelnden Entwicklung von der 
augenscheinlichen Kindfrau zu einer kritisch denkenden Erwachsenen – 
in extremer zeitlicher Raffung. Der Norwegerin Johanne Juell wurde 1880 

— 
möglicherweise ein eher elaboriertes Repertoire im Vergleich zu tanzenden Laien.  
55 Nya Dagligt Allehanda, 5/4 1889, zitiert nach Ingeborg Nordin Hennel, „Betty Hennings 
och Eleonora Duse – en dansk Nora och en italiensk Rebekka West på svenska scenen kring 
sekelskiftet 1900”, in Ibsens kvinnor – tolkade av scenens kvinnor, Hg. Roland Lysell 
(Stockholm: Ellerströms, 2011b), S. 191f. 
56 Moi 2006, S. 237. 
57 Vgl. Nordin Hennel 2011a, S. 42. 
58 Nordin Hennel 2011a, S. 65. 
59 Vgl. Nordin Hennel 2011a, S. 65.  
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Live Hov zufolge nachgesagt, das psychologisch weite Spektrum glaub-
würdig darzubieten.60 Da sich Juells Kurzhaarfrisur nicht herumwirbeln 
ließ, entschied sich diese Schauspielerin, beim Tanz etwas mehr Bein zu 
zeigen,61 ein kompensatorisches Verhalten – mehr hautfarbener Strumpf 
als entfesselte Mähne. Ulla-Britta Lagerroth gelangt zu der Einschätzung, 
dass Juell die Tarantella insgesamt exaltierter als das allmächtige role 
model Hennings getanzt habe.62 Auch die Schauspielerin Julia Håkansson 
wurde für die psychologische Einheit in der Figurendarstellung gerühmt: 
Indem sie die kindhafte Anmutung Noras im ersten Akt herabgetönt und 
ihr von Beginn an Willensstärke verliehen hätte, sei sie im damaligen 
Kontext „den mest övertygande av alla Noror“63 gewesen. Håkansson 
gehörte der Generation der ‚neuen Frau‘ an, denn sie war Hwassers 
Nachfolgerin. Beim Tanz der Tarantella wirkt sie trotzig und lehnt sich 
gegen den Tanzmeister Helmer auf.64 

Ibsen selbst hat geäußert, dass es einer erfahrenen Schauspielerin bedarf, 
um Noras Wandlung ausdrücken zu können.65 Gerade die eigenwillige 
Hwasser, als Pionierin einer Boheme von AußenseiterInnen zugehörig, 
hatte sowohl reiche Lebens- als auch Bühnenerfahrungen sammeln können, 
die – folgt man Nordin Hennels Porträt – weder im Hinblick auf die soziale 
Herkunft noch auf die jeweils maßgeblichen Genderkonzepte zur Deckung 
kamen.66 Unweigerlich berührt die Frage des Alters das Thema Inter-
sektionalität. Als Elise Hwasser mit 49 Jahren 1880 Nora spielte, erntete sie 
einige spöttische Kommentare.67 Sie hätte im ersten Akt wie eine affektierte 
Salondame gewirkt, vor sich hin trippelnd, alt und herunterkommen.68 
Nichtsdestotrotz wurde ihr bescheinigt, die reifere Nora plausibler als 
Hennings zu interpretieren. Zugleich waren die schwedischen Rezensenten 
angesichts der kräftigen Statur Hwassers von der Tarantella-Szene positiv 
überrascht: „By consciously applying her strong temperament and mature 

60 Vgl. Live Hov, “Enter Nora. The first three productions of A Doll’s House, in Denmark, 
Sweden and Norway”, Nordic Theatre Journal 22 (2011), S. 39. 
61 Vgl. Hov 2011), S. 38f. 
62 Vgl. Ulla-Britta Lagerroth, „Julia Håkansson – ’Sveriges Ibsenskådespelerska på préférence”, 
in Ibsens kvinnor – tolkade av scenens kvinnor, Hg. Roland Lysell (Stockholm: Ellerströms, 
2011), S. 139. 
63 Lagerroth 2011), S. 144. 
64 Vgl. Lagerroth 2011), S. 139. 
65 Vgl. Nordin Hennel 2011a, S. 41. 
66 Vgl. Nordin Hennel 2011a, S. 41. 
67 Vgl. Hov 2011, S. 36. 
68 Vgl. Nordin Hennel 2011a, S. 43. 
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femininity to the dance she must have succeeded in compensating for her 
overweight and lack in youthfulness” fasst Hov zusammen69 und klingt 
dabei selbst ein wenig erleichtert. SchauspielerInnen waren (und sind) 
demnach in ihrer leiblich-körperlichen Erscheinung den Blicken des Pub-
likums schonungslos ausgeliefert, was um 1880 durch das zweifelhafte 
Renommee des Schauspielerinnen-Berufs weiter verstärkt wurde. Hierbei 
stimmt allerdings nachdenklich, dass Hov die historischen Beurteilungs-
maßstäbe einer normativen Attraktivität unreflektiert wiedergibt. Auch 
Nordin Hennel lobt die heroisch anmutende Grenzüberschreitung Hwas-
sers auf wenig genderbewusste Weise: „[Hon] skulle lyckas peka utöver sig 
själv, sin biologi.“70  

In der Regel beobachtet das Publikum demnach zwei soziale Körper 
zugleich, den Körper der Nora und den der Schauspielerin, deren Hand-
lungen und Praktiken sich auf der Bühne für den Zeitraum der Aufführung 
überlagern. Potentiell könnten beide sozialen Körper jeweils eigene Prak-
tiken ausführen und situativ erwartbare oder aber überraschende Ver-
haltensweisen aufzeigen, die Figur und Schauspielerin voneinander 
absetzen. Was in der Prosa einen Fiktionsbruch auszeichnet, kann im 
Theater durch ein Beiseitesprechen, eine akustische oder audiovisuelle 
Einspielung oder durch eine ‚Spiel im Spiel‘-Szene erreicht werden. Falls die 
Zuschauenden den Dramentext kennen, ziehen sie mit Sicherheit ihre 
Imagination der dramatischen Figur Nora ebenfalls zum Vergleich des 
präsenten und des imaginierten sozialen Körpers heran.  

Mitunter wird ein Zusammenfallen des Bühnencharakters mit dem 
Profil der Schauspielerin als besonders günstige Konstellation angenom-
men, nämlich dann, wenn die Zuschauenden glauben, dass eine diffus 
fundierte Ähnlichkeit zu ihrer bisherigen Vorstellung der Figur Nora 
besteht. Dies wird in der umgangssprachlichen Formulierung gefasst, dass 
eine Rolle (und damit die Verkörperung und die aktionale Interpretation) 
einer bestimmten Schauspielerin auf den Leib geschrieben sei.71 Der 
Umstand, dass Dramen geschrieben wurden und werden, die auf ein 
bestimmtes Ensemble oder besonders beliebte SchauspielerInnen abge-
stimmt sind, ist allgemein bekannt. Im Hinblick auf den Fokus meines 

 
69 Hov 2011, S. 37. 
70 Nordin Hennel 2011a, S. 41. 
71 Diese Formulierung ist problematisch, weil Rolle und Kostüm in einer Analogie präsentiert 
sind, die die Verschiedenheit der semiotischen Codes einebnet und den Aspekt der 
Materialität verkennt. 
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Beitrags ist darüber hinaus zu betonen, dass es zugleich auch spezielle 
Requisiten, Kostüme oder Kulissen gibt, die DramatikerInnen oder Regis-
seurInnen unbedingt in einem Stück ‚in Szene setzen‘ wollen.  

Sind die Stars populär, kann das Interesse an der Schauspielerin 
allmählich sogar das an der Figur in den Schatten stellen: Betty Hennings 
eilte 1880 (bei der Aufführung in Kopenhagen) in der ersten Szene emsig 
auf der Bühne hin und her, sie wippte auch kurz in einem Schaukelstuhl, 
was die Rezensenten so deuteten, als wollte die Schauspielerin ihr eigenes 
Lampenfieber durch hektische Aktivitäten bewältigen.72 Mit dieser Spekula-
tion, einem wohlwollenden Durchschauen des Stars, wird ein Nähever-
hältnis zur Schauspielerin angedeutet. Man möchte sich Nora in Nora 
anschauen, um zu sehen, wie ‚Betty‘ eigentlich wirklich ist. Eine eigene 
Dimension der Schaulust wird begründet. 

Die körperlichen Handlungen, Verhaltensweisen sowie Praktiken einer 
jeden Nora mögen dabei intentional selbstbestimmt oder aber auch in 
einem Akteur-Netzwerk durch andere Figuren oder Requisiten mitveran-
lasst sein – und dies jeweils in dem Spielraum, der durch die Arbeit von 
Regie und Intendanz bemessen ist. 

Wurde eine Tür geöffnet? 
Aus meinen Erläuterungen geht hervor, dass materielle Türen die Auffüh-
rung von Nora rahmen. Die einleitenden Regieanweisungen aller drei Akte 
geben Hinweise auf mindestens eine Tür. Türen und Fenster haben in 
Ibsen-Dramen generell einen prominenten Akteurstatus, wie Heitmann an 
zahlreichen Beispielen belegt.73 Überwiegend geht es um die markierte 
Schwelle für Bühnenauftritte und -abgänge derjenigen Figuren, die meist 
unerwartet aufgetaucht sind, um dann eine Vorgeschichte aufzurollen, eine 
Lebenslüge freizulegen oder weitere, häufig überraschende Handlungs-
impulse zu setzen.74 Christine Linde ist eine dieser plötzlich durch die Tür 
hereintretenden Katalysatorfiguren, die den zentralen verdrängten Konflikt 
aufdeckt und damit das Ende von Helmers Eheheuchelei einleitet. Christine 
kann sogar bescheinigt werden, dass sie den Spannungsbogen des analy-

72 Vgl. Nordin Hennel 2011b, S. 191f. 
73 Heitmann 2012, S. 21. 
74 Heitmann gibt als eine besonders interessante Bühnenanweisung (in John Gabriel 
Borkman) an: „Ingen kommer.“ (vgl. Heitmann 2012, S. 21f). Dieser Satz ist ohne die 
konkrete Darbietung einer Tür kaum verständlich.  



KULTURMÖTEN 

294 

tischen Dramas überhaupt erst aufbaut und so das Kerngeschehen des 
Dramas er-öffnet. 

Mit der konkreten Haustür wurde erwartungsgemäß in vielen Inszenier-
ungen pointiert gearbeitet: Unter der Regie von Hans Neuenfels (Das 
Puppenheim 1972 in Stuttgart) kletterte Nora beispielsweise nach ihrem 
Abgang wieder durch das Fenster ins Haus hinein, womit eine neue 
Variante des kompromissbereiten ‚German Ending‘ geschaffen wurde. In 
der Version von Karin Henkel (1997 in Wien) schlägt das Paar gemeinsam 
die Tür hinter sich zu, um den Ehestreit im Freien fortzusetzen. In Berg-
manns Inszenierung 1989 verlässt Nora, gespielt von Pernilla August, nicht 
nur Bühnenbild und Bühne, sondern sie geht sogar aus dem Theater 
Dramaten in die Stadt Stockholm hinaus und passiert so – mit einer Infra-
gestellung des naturalistischen Dramenverständnisses – die Grenze 
zwischen Kunstinstitution und Lebenswelt.75  

In Thomas Ostermeiers Inszenierung 2002 dienen Türen, Ein- und 
Ausgänge, Durchblicke oder Fenster im Mehrebenen-Loft-Modell von 
Helmers Wohnung oft als Rahmen. Diese visuellen Bild-Rahmungen sorgen 
dafür, dass Momentaufnahmen arrangiert werden, indem die Schauspieler-
Innen innehalten und die Blicke der Figuren aufeinander als non-verbale 
Kommunikation vergegenwärtigt sind. Diese begehrlichen oder taxierenden 
Blicke, gerade von Helmer und Rank auf Nora, erscheinen dadurch inten-
siviert, dass die Blickmomente durch die Türrahmen, Gerüststangen oder 
entlang der Geländer graphisch linear abgegrenzt wirken. Die Figuren-
Ansichten werden wie Filmstills temporär ‚eingefroren‘, was die Fernsehfas-
sung von 2003 (Regie Hannes Rossacher) für Nahaufnahmen nutzt. Die 
Einübung in den Blick der anderen auf sich selbst – als eine Variante des 
Sich-Spiegelns – kristallisiert sich so als eigenes Thema heraus, das mit 
Noras selbstzerstörerischer Lara-Croft-Nummer einen Höhepunkt erreicht. 
Die Identifikation mit dem Blick der Anderen als Ausdruck einer akzep-
tierten oder gesuchten Fremdbestimmtheit wurde seinerzeit mit dem 
Stichwort Casting-Gesellschaft76 umschrieben; deren visuelle Selbstverge-
wisserung scheint in der Ära der Selfies konsequent weitergeführt. 

Nicht immer konnte die Haustür tatsächlich geöffnet werden, selbst 
wenn der skandalöse Dramenschluss aufgeführt werden sollte: So gelang es 
der österreichischen Schauspielerin Rosa Albach-Retty 1906 nicht, die 
 
75 Vgl. Martin 2011, S. 240. 
76 Die Casting-Gesellschaft. Die Sucht nach Aufmerksamkeit und das Tribunal der Medien, Hg. 
Bernhard Pörksen & Wolfgang Krischke (Köln: Halem 2010). 
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Bühnen-Haustür zu öffnen,77 denn es gab ein technisches Problem, das 
bezeichnenderweise mit ihrem eigenen innerlichen Widerstand gegen die 
Rolle als Nora und gegen den spektakulären Abgang korrespondierte. 78 
Diese Anekdote veranschaulicht nicht nur den mitschöpferischen Anteil 
der Requisiten und der Elemente des Bühnenbildes, sondern sie zeugt sogar 
von einer Handlungsmacht der Dinge.  

Zum Schluss 
Indem die Figur Nora das überbordende Interieur verlässt und in ein raum-
zeitlich völlig diffuses Außerhalb tritt, wird dem Publikum im performa-
tiven Vollzug greifbar, dass Noras Aufbruch voraussetzungslos ist. Durch 
ihre Unmündigkeit und Besitzlosigkeit erhält Noras Abgang einen uto-
pischen Anstrich, was Stefanie von Schnurbein u.a. zu Spekulationen 
darüber veranlasst hat, ob Nora sogar zur Prostitution gezwungen sein 
könnte. Eine Pointe von Nora ist dabei, dass der durch den Skandal her-
beigeführte Verlust an symbolischem Kapital auch das soziale und kultur-
elle Kapital der Protagonistin radikal reduziert und durch ökonomische 
Ressourcen ohnehin nicht mehr aufgewogen werden kann. Auch die Offen-
heit des Schlusses blieb ein Skandalon; selbst wenn die mildere Fassung 
gespielt wurde, war die erste Dramenfassung stets überaus präsent, wie 
Janss in „When Nora stayed“ (2017) herausarbeitet.  

Über diesen einzigartigen Doppelklang des Skandals hinaus hat der nicht 
alltagswahrscheinliche Schluss dieses naturalistischen Dramas zahlreiche 
Debatten, spekulative Fortführungen in unterschiedlichen Genres und 
mediale Umsetzungen zur Folge gehabt, die bis heute in der weiter anwach-
senden Forschung zu Nora ausgelotet werden.  

Die im Drama dargestellte Nutzung des materiellen Besitzes durch 
Konsum und Zurschaustellung geht (besonders in der Ostermeier-
Inszenierung) mit der Einschätzung einher, dass Sachen eine kompensa-
torische Funktion übernehmen, statt das Begehren von Frauen und Män-
nern stillen zu können. Die ostentative Materialität der vielen Requisiten in 

77 Vgl. Janss 2017, S. 17. 
78 Albach-Rettys Spielstil ging mit einer identifikatorischen Intensität einher, die ihr 
offensichtlich Gewissensqualen bereitete: „Ibsens Nora nahm mich, wie kaum eine andere 
Rolle, nervlich stark her. Nach der letzten Szene bekam ich jedesmal einen Weinkrampf, und 
der Theaterarzt mußte mir eine Beruhigungsspritze geben. Auch mein Mann war meistens da 
und redete mir gut zu.“ Rosa Albach-Retty, So kurz sind hundert Jahre. Erinnerungen 
(München: Herbig, 1978), S. 200.  
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den naturalistischen Inszenierungen von Nora kann mithin der Materialis-
mus-Kritik noch mehr Nachdruck verleihen. Schaut man sich die 
Requisiten-Aufstellung zu Beginn dieses Beitrags noch einmal an, wird 
deutlich, dass viele der genannten Gegenstände in der aktionalen Entfaltung 
zu Noras Fremdbestimmung beitragen. 
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Mötet är ett ledord i Christine Farhans långa gärning som forskare, 
lärare och ledare. För att hylla henne på hennes sextiofemte födelsedag, 
den 1 april 2020, har vänner och kollegor samlat texter som på olika 
sätt belyser kulturmötets viktiga roll i humaniora i allmänhet och lit-
teraturvetenskap i synnerhet. Som alla kulturmöten är också denna bok 
en brokig samling. Materialet är hämtat från 1700-, 1800-, 1900- och 
2000-talen, från böcker, filmer, scener, sånger och tidigare stängda arkiv, 
från Sverige, Frankrike, Tyskland och USA, från det offentliga livet och 
det privata.
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