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ABSTRACT 
 
 
 
 

The purpose of this essay is to investigate the melancholic, poetic language in Bübins unge 

(Bübin´s brat) by Mare Kandre (1962 – 2005). In my opinion the novel, which is about a 

teenage ritual, also gives an imaginary arena for archaic and unmentionable experiences of the 

libido. It is therefore a witness to the truth of the subjects complex mind. To my assistance I 

have Julia Kristeva´s theory on the abjection, the successful melancholia and her concepts of 

the outsider and the catharsis. The method I use in my investigation is an interpretation, which 

is both an analytic and a hermeneutic process, i.e. a deconstructive, analytic operation based 

on a theory on the language and the subject and a construing, hermeneutic movement. In my 

pursuit I investigate structures, which make the intermittent fragmented language readable 

and coherent. From this point of view I study words and effects (sensations) that relate to the 

contrast semiotic-symbolic in Bübins unge, and disentangle energy of the affect. 

 

Mare Kandre, Bübins unge (1987). Julia Kristeva, Pouvoirs de l´horreur (1980) and Soleil 

noir (1987). 
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1 INLEDNING  
 

I Mare Kandres roman Bübins unge1 visar tonårsflickan Kindchen upp sin ”djursida”, 

berättarrösten är jagstark och bemästrande och miljön, helt i avsaknad av den manliga 

blicken,2 liknar mest en skattkammare av ursprungliga känslor och drifter. Ur denna synvinkel 

kan Bübins unge läsas som en tematisering av det lilla barnets upplevelse av kris inför att gå 

in i språket. Bübins unge har, liksom andra Kandreverk, flera tolkningsplan. Man kan läsa den 

konkret om en flickas ambivalenta förvandlingsprocess till kvinna, och/eller symboliskt. 

“Vem är hon? Denna stora, hemska flicka av kött – I vägen för allt?”3 Romanjaget Kindchen 

tyr sig till modersfiguren Bübin och längtar tillbaka till ett spädbarns liv i symbios. Hon litar 

inte på att den manliga figuren Onkel ska kunna hjälpa henne att definiera sig själv som 

individ, men försöker ändå i upprepade försök att idealisera honom.  

   Den lilla Ungen (som av de flesta recensenter har tolkats som en del av Kindchen) hotar 

Kindchens jag, vilket leder till ständiga affektutbrott. Till sist dödar Kindchen Ungen och då 

släpper den krampaktiga, klaustrofobiska stämningen sitt grepp om Kindchen och erbjuder 

henne en möjlig utväg ur sitt dilemma. Recensenter har föreslagit att man kan läsa Bübins 

unge som en tematisering av barnets utsatthet.4 De flesta är överens om att det är något 

(Ungen) inuti Kindchen som måste övervinnas/dödas för att hon ska kunna bli livskraftig. I 

min C-uppsats5 tolkade jag mordet på Ungen till abjektionen6 och skapandet av en lyckad 

melankoliker, enligt Kristevas definition i Soleil noir.7 Kindchen pendlar mellan de två 

instanserna: den preoidipala modern (Bübin) och den imaginäre fadern (Onkel) in i det sista. 

Jag kopplade Ungen till Tinget8 inuti en melankoliker och menade att Kindchens hat mot 

                                                           
1 Mare Kandre, Bübins unge (Stockholm, 1987). 
2 Romanens enda manliga gestalt, Onkel, är blind. 
3 Kandre, 1987, s. 39. 
4 Se t ex Anne Nilsson, ”Drabbad av att bli vuxen”, Sundsvalls Tidning, 7/8 1987. 
5 Sofia Tolis, ”Jag hade själv tyckt om att läsa en sån här bok. Jag hade behövt den.” Skaparproblematiken, 
melankolin och språket i Mare Kandres Bübins unge, (C-uppsats, Stockholm, 2005). 
6 För att bli en självständig individ behöver det lilla barnet i 6-8 månaders ålder genomgå en frånstötning 
(abjektionen) från den preoidipala modern. Se även kap 2.1 ”Abjektion”. 
7 Julia Kristeva, Soleil noir – dépression et mélancolie, Gallimard, 1987. Engelsk övers Black sun, Depression 
and Melancholia (New York, 1989). I Soleil noir menar Kristeva att författaren är en melankoliker, och att ett 
litterärt skrivande ytterst är en metod (en ”lyckad melankoli”) för att bespara sig lidande och erbjuda en möjlig 
mening. 
8 Ibid., s. 13: “The depressed narcissist mourns not an Object but the Thing. [...] Ever since that archaic 
attachment the depressed person has the impression of having been deprived of an unnameable, supreme good, 
of something unrepresentable, that perhaps only devouring might represent, or an invocation might point out, but 
no word could signify.” Det karaktäristiska för melankolikerna är att de har bäddat in Tinget (förlusten av den 
preoidipala modern) inuti sig. Se även kap 2.5 ”Tinget”. 
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Ungen kunde läsas som ett tecken på självbevarelsedrift. I den här uppsatsen kommer jag att 

bygga vidare på den tankegången men fördjupa mig i uttryck för affekt och misstro i det 

språkliga systemet.  

   Jag har funnit melankoliska markörer i språket, i form av extra meningsladdade ord, 

upprepningar och grafiska luckor. På sina ställen är språket (”denna borrande metaforiska och 

fobiska prosa”) uppluckrat och fantasifullt komponerat.9 Hur kan man tolka den ovanligt 

jagstarka berättarrösten, som suggererar fram djupa, ängsliga stämningar? frågar jag mig. 

Vidare undrar jag vilka motrörelser (mot misstro och splittring) texten innehåller. I syfte att 

försöka utgrunda Kandres estetik kommer jag att lägga fokus på hur balansakten misstro-tro, 

kropp-språk, destruktivitet-fantasi och kaos-ordning ser ut. Och min fråga är: hur gestaltar sig 

Kandres litterära katharsis?10 

 

1.1 Metod 
 

Jag kommer att göra en språklig analys av Bübins unge, utifrån grundsynen att den tematiserar 

attraktionen/repulsionen i samband med abjektionen samt födelsen av en lyckad melankoliker, 

enligt Kristevas teori i Pouvoirs de l´horreur och Soleil noir.11 Enligt en analytisk 

tolkningsmetod kommer jag att läsa Bübins unge öppet och lyssna mig till textens 

smärtpunkter, i form av klang, upprepningar, tystnader och motpoler. Jag kommer att ha 

perspektivet inställt på de små detaljerna, samtidigt som jag undersöker textens djupstruktur. 

Dessutom kommer jag att tolka tomhetsmarkörer och fantasikonstruktioner i uppluckrade 

meningar, där logiken inte längre råder. Under resans gång kommer jag även att undersöka 

om det finns några hopbindande faktorer som motverkar fragmentering och brott i texten. Jag 

tänker till exempel på tankstreckens betydelse. Innebär de avhuggna meningarna också någon 

hopbindande, pågående rörelse? Och hur är det med rotlösheten, misstron som planteras i 

texten via ordet ”ingenting”? Finns det någonting i texten som kan bidra till en känsla av att 

”vara under tak”? Hur är det med det ”gula” till exempel? Kan verklighetsuppfattningen hos 

en melankoliker, vilken präglas av meningslöshet, bäddas in i en dagdröm?  

                                                           
9 Ebba Witt-Brattström, “Det ler så mörkt i skogen – Mare Kandre, Ann Jäderlund, Katarina Frostenson”, Ur 
Könets mörker (Stockholm, 1993), s. 178: ”Bübins unge balanserar på eggen; texten är på en och samma gång 
symbolisk och realistisk. [...] främst är det en symblisk bild av den svarta och mödosamma passagen mellan 
flicka och kvinna som ges i denna borrande metaforiska och fobiska prosa. [Min kurs.]” 
10 Katharsis, i bemärkelsen rening från känsla till språk, enligt Kristeva.  
11 Julia Kristeva, Pouvoirs de l´horreur – un essai sur l’abjection, Éditions du Seuil, 1980. Svensk övers Fasans 
makt En essä om abjektionen, övers Agneta Rehal och Anna Forsberg (Göteborg, 1991). Kristeva, Black sun, 
1989. 
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   Utöver att undersöka romanen ser jag dessutom till Kandres biografiska situation och i viss 

mån även till den historiska samtidskontexten. Till min hjälp har jag Ebba Witt-Brattströms 

analyser av Bübins unge och Aliide, Aliide12 i tre essäer samt Madeleine Grives intervju med 

Kandre, vilken tematiserar Kandres litterära bana och outsiderposition (se kap 1.2 “Tidigare 

forskning”). Även Carin Franzén, Toril Moi, Cecilia Sjöholm och Ebba Witt-Brattström, som 

har introducerat och tolkat Kristevas texter, har givit mig ett mer mångfasetterat synsätt på de 

teoretiska verktyg jag använder. Kring den internationella Kristevainspirerade synen på 

sambandet melankoli-skapande har jag främst orienterat mig via Kelly Ives13 men även blivit 

berikad av Terhi Utriainens and Marja-Liisa Honkasalos undersökning av kvinnors 

förhållande till döden.14     

 

1.2 Tidigare forskning 
 

När Mare Kandre (1962-2005) debuterade på 1980-talet som 22-åring med verket I ett annat 

land15 blev hon upphöjd till skyarna av samtliga recensenter. Därefter behöll hon en litterär 

position i kultursverige och fick tänkvärd, ibland kritisk, respons på alla sina litterära verk (11 

st på 18 år) i recensioner och artiklar i bl a Tidskriften 90tal, BLM, Ordets makt, Vi och 

Montage. En essäförfattare, Steve Sem-Sandberg, som i en essä 1993 är tveksam till Kandres 

litteraturalster, menar att Kandres texter är ”övertydliga och lättfångade” och utestänger en 

manlig läsare. Han skriver att trots att språket i Bübins unge innehåller en ”extremt uppdriven 

känslighet för ords klangfärger, [...] rytm och sinnliga valörer” finns det ytterst få ingångar till 

romanen. ”För att nå in i texten måste jag således ställa mig utanför mig själv, provisoriskt 

anamma en erfarenhet jag inte har och aldrig kommer att kunna skaffa mig.”16 För övrigt har 

Mattias Fyhr skrivit en bok om gotiska inslag i ung svensk litteratur, film, musik och rollspel, 

och där exemplifierat sina idéer bl.a. via Kandres Bestiarium (1999).17 Av de sju 

universitetsuppsatser som finns att tillgå om Kandres litterära verk känner jag mig mest 

besläktad med Jeanette Löfgrens18 och Pauline Wärffs19 perspektiv eftersom de liksom jag, i 

                                                           
12 Mare Kandre, Aliide, Aliide (Stockholm, 1991). 
13 Kelly Ives, Julia Kristeva: Art, love, melancholy, philosophy, semiotics and psychoanalysis (Kidderminster: 
Crescent Moon, 1998). 
14 Terhi Utriainen and Marja-Liisa Honkasalo, ”Women writing their death and dying: Semiotic perspectives on 
women’s suicide notes”, Semiotica 109-3/4 1996. 
15 Mare Kandre, I ett annat land (Stockholm, 1984). 
16 Steve Sem-Sandberg, ”Livsrummets arkitektur – Nedslag i åttiotalets svenska prosa.”, Att skriva sin tid, red 
Madeleine Grive och Claes Wahlin (Stockholm, 1993), s. 236. 
17 Mattias Fyhr, De mörka labyrinterna. Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel. (Ellerströms förlag, 2003). 
18 Jeanette Löfgren, Modersmonstret,en studie av Mare Kandres Bestiarium (C-uppsats, Stockholm, 2001). 
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Witt-Brattströms efterföljd, är intresserade av att utforska Kandres relation till det abjektala 

(äcklet) samt abjektionen (frånstötningen). Jag har haft stor behållning av dessa, trots att deras 

fokus – Löfgrens: attraktionen/vämjelsen för moderskroppen i Bestiarium och Wärffs: det 

abjektala svältandet i Bübins unge och Aliide, Aliide – delvis är ett annat än mitt. 

   Madeleine Grive och Claes Wahlin har sammanställt en essäsamling Att skriva sin tid,20 i 

vilken texter av bl.a. Kandre kommenteras. I den beskriver Witt-Brattström det tidiga 

åttiotalets snälla-flickan-attityd som förbyttes i ”fula flickor”. Inger Edelfelts skildringar av 

kvinnorollen, som olika typer av socialt tvång, fördjupades ytterligare av Kandres 

psykologiska berättelser om den mörklagda kvinnliga kontinenten. Bübins unge beskrivs i 

sammanhanget som en pubertetsrit.21 I essän “Det ler så mörkt i skogen”22  har Witt-

Brattström skrivit om Kandres koppling till andra författare. I en diskussion kring det 

könsligas placering i kulturen nämner hon Kandres släktskap med Victoria Benedictsson, 

Agnes von Krusenstierna, Moa Martinsson, Ulla Isaksson och Birgitta Trotzig.23 I essän 

undersöker Witt-Brattström kroppens gåtor, hemliga glädjeämnen och drömmar i texter 

skrivna av Mare Kandre, Ann Jäderlund och Katarina Frostenson, och påvisar hur ”det sociala 

kontraktet” kan rubbas i sina grundvalar av vår samtidslitteratur. Dessutom har Witt-

Brattström fokuserat på Kandres utanförskap i essän “Maternal Abjekt, Fascist Apocalypse, 

and Daughter Separation in Contemporary Swedish Novels”,24 ett främlingskap som 

grundlades genom att Kandres mamma flydde från Estland till Sverige, och att Kandre själv 

bytte hemland i sin barndom. I en intervju berättade Kandre om moderns hemland: ”– Min 

mamma kommer från Estland. När jag växte upp var Estland fortfarande ockuperat och vi 

kunde inte åka dit. Det var ett land som inte längre fanns. Jag tänkte ofta på det.”25 

Anvisningar till melankolitankarna går att finna redan 1993 i Witt-Brattströms “Det ler så 

mörkt i skogen”. Det framgår att Kandre i Bübins unge är en direkt efterföljerska till Birgitta 

Trotzig, och att hon tecknar upp samma slags melankoliskt solkiga omgivning som Trotzig 

gör. Hon skriver dessutom att Kindchen blir ”Hel” efter att ha dödat Ungen.26 I mitt synsätt 

                                                                                                                                                                                     
19 Pauline Wärff, Anorektisk abjektion. En studie av Mare Kandres romaner Bübins unge och Aliide, Aliide. (C-
uppsats,  Stockholm, 1993). 
20 Att skriva sin tid, red Madeleine Grive och Claes Wahlin (Stockholm, 1993). 
21 Ebba Witt-Brattström ”Fula flickor, masochism och motstånd – Samtidens kvinnliga stämmor.”, Att skriva sin 
tid, red Madeleine Grive och Claes Wahlin (Stockholm, 1993), s. 308. 
22 Witt-Brattström, ”Det ler så mörkt i skogen”, 1993. 
23 Ibid., s. 180. 
24 Ebba Witt-Brattström, ” Maternal Abjekt, Fascist Apocalypse, and Daughter Separation in Contemporary 
Swedish Novels” Writing New Identities. Gender, Nation, and Immigration in Contemporary Europe, red Gisela 
Brinker-Gabler and Sidonie Smith (University of Minnesota Press, 1996). 
25 Sofia Broomé ”Möte med Mare Kandre”, BLM, 1999:4, s. 38. 
26 Witt-Brattström, ”Det ler så mörkt i skogen”, 1993, s. 177, 180. 
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handlar denna ”helande akt” (mordet på Ungen) om ett bemästrande av melankolikerns 

inneboende Ting, enligt Kristevas definition. 

   Jag vill påpeka att jag kommer att kalla melankolikern för hon, trots att det i Kristevas text 

står han. Jag väljer en feminin form (förutom i citaten) eftersom det underlättar mitt 

resonemang kring det kvinnliga romanjaget i Bübins unge, men även i diskussionen kring 

Kandres språk. Och på sidan sju övergår jag till att förkorta Bübins unge: Bü samt hänvisa till 

romanen med sidangivelser inom parentes direkt i den löpande texten. 

 

1.3 Upptakt 
    

Genom att även undersöka intervjumaterial om vad Kandre har sagt om sitt skrivande har jag 

försökt tolka hennes drivkraft och position i språket/världen, trots att jag i likhet med alla 

litteraturforskare är medveten om att allting är ett försök, eller som Kandre själv sa: “– 

Läsaren har alltid rätt. Det finns ingen tolkning som är fel. Det är som en promenad i skogen – 

den är en händelse. Det går inte att tolka en promenad.”27 Kandre ansåg sig stå för nära det 

hon själv skrivit, för att vilja ge sig i kast med att chiffrera det. Hon skrev en berättelse, en 

historia bara – den symboliska innebörden överlät hon åt andra. “Det går inte att förklara, 

handlingen [i Bübins unge] har förklarat allt.”28 Hon talade ofta konkret om vad som hände i 

verken, med en känsla för romanfigurerna som vore de verkliga människor. Angående mordet 

på Ungen i romanen sa Kandre: “Det enda jag visste när jag skrev Bübins unge var att ungen 

måste dö.”29  

   Den stora satsning som skrivandet innebär liknade Kandre vid att gräva diken. Skrivandet 

var ingenting för veklingar, sa hon. Det krävs ett speciellt mod. “Att skriva är som att famla i 

mörkret [...] Det är som i kärlek, man måste ge sig hän utan att veta om man får någonting 

tillbaka. Och det är ju väldigt skrämmande.” Och hon sa också: ”– Det är som att gå emot 

Gud att inte skriva. – Allt som kommer emellan mig och skrivandet dödar jag.“30  

   I Kandres tidiga verk, fram till och med romanen Aliide, Aliide är separationer, 

tillblivelseprocesser och förvandlingar huvudtemat, grovt förenklat. Rösten kom djupt inifrån 

och språket var lyriskt och förtätat. I en intervju beskrev hon skrivandet så här: “Jag var 

väldigt uppslukad när jag skrev Bebådelsen [1986]. Jag gick in i den som i ett tillstånd. När 

                                                           
27 Madeleine Grive, ”’Inget står emot mig’ Samtal med Mare Kandre” Tidskriften 90-tal 1993:9, s. 18. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Ibid., s. 14. Detta citat har jag använt som uppsatsens titel. 
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jag sedan var färdig var det över, borta, glömt. Därför är dikterna dunkla även för mig 

själv.”31 Men Kandre upplevde även motstånd i den litterära världen. I en intervju sa hon: 

“Det är inte så uppskattat bland kritiker att man använder JAG inom den svenska litteraturen, 

vet du väl [...]”32  

   Efter Deliria (1992) och verken som följde efter det, släppte hon fram nya sidor av sig själv 

och berättade med en ibland raljerande och spotsk ton. I de senare verken är det uppenbart att 

hon drevs av en känsla av att vilja peta ner det upphöjda – en äldre generations orörda 

auktoriteter. I Deliria skrev Kandre med “ett muntert ursinne” om hur det känns att som 

skrivande kvinna inte tas på allvar.33 Vad förvandlingen hos författarrösten (från en allvarlig, 

besvärjande till en mer ironisk) kom sig av har jag inget enkelt svar på, men Kandre sa själv: 

“Det är skönt att ha lämnat det förflutna bakom mig. Nu är jag mer fabulerande [...] Förr gick 

jag lodrätt ner, nu anför jag ett mer linjärt berättande.”34 Men trots att rösten i berättandet 

förändrades återkom Kandre alltid till teman kring moderns makt och dubbla ställning i 

kulturen och om en verklighet som flöt ihop med drömmen, samt om barndomslandskap, 

ensamhet och isolering. Löfgren citerar recensenten Lisbeth Larsson i sin uppsats: ”’[ä]cklet, 

eller det som av Julia Kristeva kallats det abjektala är Kandres ämne [...]’”.35  

   I en text författad av Thomas Götselius visas en annan sida upp av Kandre, än den kaxiga. 

Hon framstår som mer sårbar och modstulen. En novell i Hetta och vitt ringar in Kandres 

upplevelse av skrivandepositionen, anser han. Novellen handlar om en man som objuden slår 

sig ner hos en kvinna (författare) på ett café. Först liknar mötet en flirt, men sedan börjar 

mannen förhöra kvinnan och slutligen spy förakt över henne och anklaga henne skoningslöst. 

I själva verket utgör scenen en allegori över litteraturen enligt Kandre, menar Götselius:  

 

Mannen är den intresserade läsaren men också det samhälle som under 
ytan när ett oförsonligt hat mot litteraturens tal. Kvinnan är författaren som 
säger det enda hon kan säga men som just därför anklagas för sina ord. Att 
skriva tycks för Kandre ha varit detsamma som att ofrivilligt finna sig 
överträda det tillåtnas gränser. Att tala var nödvändigt. Att anklagas för 
samma tal oundvikligt. Symboliskt nog är novellens författare helt berövad 
sin röst.36 

 

                                                           
31 Ibid., s. 15. 
32 Ibid. 
33 Witt-Brattström ”Fula flickor, masochism och motstånd”, 1993, s. 316. 
34 Grive, ”Samtal med Mare Kandre”, s. 20. 
35 Löfgren, Modersmonstret, 2001, s. 4f. Lisbeth Larsson, ”Best före”, Expressen, 17/9 1999. 
36 Thomas Götselius ”Mare Kandre 1962-2005, Hon läste framtiden på ryggen”, Dagens Nyheter, 1/4 2005. 
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1.4 Referat 
 

Bübins unge är en prosalyrisk (mörk) berättelse om en förvandlingsprocess i samband med 

puberteten. De huvudfigurer som uppträder i berättelsen (på en isolerad plats, i ett okänt land 

och under en obestämd tid) är: tonårsflickan Kindchen, kvinnan Bübin, mannen Onkel och det 

lilla barnet Ungen. Kindchens berättarröst (i jagform och nutid) har inledningsvis en 

högstämd ton, som om jorden sågs uppifrån, men blir snart besvärjande och jordnära, liksom i 

en självhävdande bön. I en tvångsmässig, ”koncentrationslägerliknande”37 tillvaro pendlar 

Kindchen mellan att söka närhet till Bübin och att vilja avgränsa sig från henne. Hon söker 

även kontakt med Onkel samt lever ut sin rivalitet mot den lilla Ungen, vilken genast, när hon 

kommer in i berättelsen konkurrerar ut Kindchen hos Bübin. Kindchens starka känsloliv 

speglas av naturen – träd tänjer sig och stenar spräcks. I berättelsens mitt reser Bübin och 

Onkel sin väg från barnen, Kindchen blir herre på täppan i det övergivna hemmet och lever ut 

sitt hat mot Ungen, samt dödar henne på slutet. Efter mordet tar berättelsen en ny vändning; 

man kan skönja en positiv utveckling och framtidstro hos Kindchen.    

   Verkets grafiska form är gles, raderna bryts på sina ställen och sidorna är rytmiserade med 

indragningar i vänstermarginalen. Men utseendet liknar dock mest romanens, med 

kapitelindelningar och mer eller mindre textfyllda sidor. På sina ställen är kommateringen 

ovanligt frekvent och texten strukturerad genom upprepningar av ord och begrepp, eufoni 

(klangaspekter) och kontraster. Klangaspekterna tar sig uttryck i en hel del assonanser, det vill 

säga vokalrim såsom: ”i en djup grön dvala, sval och tömd [Min kurs]”.38 Över huvud taget 

tänjer texten på språkets gränser i form av neologismer (språkliga nybildningar) och 

uppluckrade (omkastade/nyskapade) meningar, såsom: Träden mörknar omkull. [Min kurs.]” 

(Bü s. 58.) I min symboliska läsning av Bübins unge i C-uppsatsen, tolkade jag Ungen som en 

del av Kindchen och att denna tudelning (Ungen inuti Kindchen) var textens kärna och gick 

hand i hand med kopplingen mellan melankolikern och hennes Ting.  

 

 

                                                           
37 Witt-Brattström kallar barnens tillvaro i Bübins unge så i ”Det ler så mörkt i skogen”, 1993, s. 180. 
38 Kandre, 1987, s. 109. Härefter skriver jag sidangivelser till Bübins unge (Bü) i den löpande texten.  
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2 TEORI 
 

 

 

2.1 Abjektion 
 

För att bli en självständig individ behöver det lilla barnet i den primära narcissismen (i 6-8 

månaders ålder) genomgå en frånstötning (abjektionen) från den preoidipala modern. Denna 

fas karaktäriseras av anala- och orala utdrivningsprocesser. Upptakten till abjektionen är en 

ambivalent period då barnet fortfarande erfar beroendet till moderskroppen men även känner 

en vämjelse för det som föder henne: det spottar ut maten och upptas av en känsla av att ha 

fått för mycket. Efter en lång och smärtsam kamp av vacklande mellan de två känslorna 

attraktion och repulsion kan det slutligen ta ett avgörande steg mot autonomi. Barnet ersätter 

behovet av moderskroppen med orden och introduceras i språket via en idealisering av det 

symboliska (av den sk “imaginäre fadern”). Kristeva för samman Lacans imaginära och reala 

ordning till vad hon kallar: den semiotiska ordningen, symbiosen mellan mor och barn. Hon 

har utvecklat en teori kring att ett slags ”språk” eller ”dialogisk kommunikation” finns mellan 

mor och barn redan före faderns lag (den symboliska ordningen).  

   I Pouvoirs de l´horreur beskriver Kristeva abjektionen som en gräns, men även en 

tvetydighet, vilken innehåller glödande känslor, utdömda straff och drifter.39 Hon skriver om 

de starka känslor som härrör från subjektets nollpunkt, såsom reaktion mot illaluktande mat, 

gränslöshet mellan kroppar och så vidare och menar att kulturella former av överskridande (av 

Lagen) är den moderne författarens sätt att uttrycka dessa primära känslor och därigenom 

tematisera den primära narcissismens sår. Kristeva menar att den moderna litteraturens 

återskapande av kaos (när allt är tillåtet, när allt flyter ihop) är ett upprepande av det kaos som 

rådde i beroendet av den preoidipala moderskroppen. Witt-Brattström skriver, angående 

Kristevas syn på abjektionen, att primitiva samhällens reningsriter lever kvar som kulturella 

arv och färgar den moderna litteraturen med mänsklighetens skräck för sin urtid. I litteraturen 

                                                           
39 Kristeva, Fasans makt, 1991, s. 33. 
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efter andra världskriget blir: ”sinnessjukdomen, paradoxalt nog, [...] det bästa sättet att skildra 

individuellt överskridande.”40  

   Abjektionen är “glömskans och åskans tid, den beslöjade oändligheten och det ögonblick då 

uppenbarelsen bryter fram.”41 Den arkaiska bakgrunden är inte möjlig att kontrollera utan 

skriver in sig i rytm och språk och laddar texten med dubbeltydighet, motsägelser, tystnader 

och upprepningar. Kandre skrev på ett sätt som för tankarna till det vegeterande livet i det 

semiotiska, där ambivalenta känslor av klaustrofobi och kaos dominerar. Hon har själv 

uttryckt att: ”– Det är sådana tillstånd som gränsar till sinnessjukdom som intresserar mig, när 

det håller på att slå över. Jag tycker det är fascinerande med extrema situationer, och vad som 

kan driva en människa galen [sic].”42  

   Kindchens ambivalens till Bübin (semiotiskt/kroppsligt) och Onkel (symboliskt/språkligt) 

vittnar om kristiden i subjektets nollpunkt, eller om man läser romanen konkret: om det 

förvirrade samspelet som kan råda inom familjen. “Det är många som växer upp i en 

schizofren kommunikation. [...] – Boken [Bübins unge] handlar om ett sådant här 

förvirringstillstånd och man får inte veta om det som sker pågår i flickans huvud eller om det 

verkligen händer.”43 I Bübins unge får läsaren ta del av Kindchens inre kaos och hennes förakt 

och hat mot Ungen (och mot sig själv), vilket dämpas genom de vuxnas ritualer och system 

(bönen). Men när de vuxna romanfigurerna Bübin och Onkel har gett sig av från hemmet är 

loppet kört, då får kaos fritt utlopp, gränser överträds och både Kindchen och Ungen släpar 

sig runt utsvultna och smutsiga i en organisk gegga (hjälplösa som i psykisk sjukdom eller i 

det semiotiska). Starka vämjeliga lukter slår emot Kindchen. Ungens illasinnade uppgift (att 

locka Kindchen till självmord) hindras genom att Kindchen dödar henne. Ännu ett tabu (mot 

att döda) överträds.  

   Den moderna litteraturen vittnar om ett sug neråt mot den ursprungliga platsen för språket: 

urtillståndet. Det finns några få svenska, kvinnliga författare som har tematiserat abjektionen 

före Kandre, och samtidigt lyckats behålla en nödvändig distans till den arkaiska 

moderskroppen som krävs för det. Birgitta Trotzig är en av dem. Witt-Brattström påpekar att 

kvinnans paradoxala placering (såsom både kulturvarelse och länk i släktets biologiska kedja) 

är gynnsam för att kunna artikulera individens grundvillkor, men tillägger att det kanske 

ligger närmare till hands för kvinnor att känna sig hotade av denna dubbelhet. Kvinnan har ju 

                                                           
40 Ebba Witt-Brattström, ”Slagen som lämnar spår – Marguerite Duras”, Ur Könets mörker (Stockholm, 1993), s. 
44. 
41 Kristeva, Fasans makt, 1991, s. 32. 
42 Grive, ”Samtal med Mare Kandre”, s. 18. 
43 Ibid., s. 19. 
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fått tillgång till det symboliska genom att avvisa den arkaiska moderskroppen, och i sitt 

skrivande behöver den kvinnliga författaren göra våld på den del av henne som lever kvar i ett 

preverbalt känslotillstånd.44 

 

2.2 Melankoli 
 

I Soleil noir fortsätter Kristeva sitt arbete med att undersöka hur författare lyckas skapa 

mening i språket, och hur språket i sin tur bär spår från de tidiga strukturerna när vi var helt 

utlämnade till någon annan (den Andre). Hon utvecklar melankolitankarna via filosofer såsom 

Aristoteles och Heidegger samt psykoanalysens fader Freud och låter resonemangen vila på 

grundsynen på människan (och språket) såsom heterogent, vilken härrör från hennes syn på 

den primära narcissismen, subjektets nollpunkt – en tid av kaos och kris. Hon inleder Soleil 

noir med att kartlägga den melankoliska personlighetstypen utifrån en strikt psykoanalytisk 

infallsvinkel och menar att melankolikern misstror språket och därför har en speciell 

motivering att vilja söka den preoidipala modern i språket igen. Därefter fortsätter Kristeva att 

efterbilda melankolikerns “tomma” språkklang (monoton, uppbruten, repetitiv etc) och sätter 

den i förbindelse med språket hos olika författare. Här finner man hennes syn på skrivandet 

som en lösning på ett ganska komplext och svårbemästrat dilemma, kring vilket hon utvecklar 

en syn på en litterär katharsis, en nödvändig rening från känsla till språk.  

 

Where does this black sun come from? Out of what eerie galaxy 
do its invisible, lethargic rays reach me, pinning me down to the 
ground, to my bed, compelling me to silence, to renunciation? 
(Kristeva)45 

 

Det melankoliska sinnestillståndet handlar om att föra livet framåt med stor ansträngning på 

grund av att små händelser i vardagen öppnar djupa avgrunder av sorg. Melankolikerns 

sorgsna känsloläge har sitt ursprung i den primära separationen från den preoidipala modern 

(abjektionen). I Soleil noir framgår att melankolikern inte har kunnat förlika sig med 

separationen, utan klänger sig fast vid det arkaiska objektet för sin saknad (Tinget) genom 

hela livet. Inte heller har hon gått med på att språket ska kunna ersätta modern, vilket leder till 

ett omöjligt sörjande (ett grundläggande svårmod) och ett språk som är monotont, godtyckligt 

                                                           
44 Ebba Witt-Brattström, ”Modersabjekt och apokalyps – Birgitta Trotzig”, Ur Könets mörker (Stockholm, 
1993), s. 103. 
45 Kristeva, Black sun, 1989, s. 3. 
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och fastfruset. I stället ägnar sig melankolikern åt fantasikonstruktioner, vilka hjälper henne 

att dölja smärtan av det förlorade objektet. Den gula färgen i Bübins unge hjälper till att hålla 

meningslösheten i schack, menar jag (se kap 3.7.1 “Fantasi: det gula, för att dölja smärtan”). 

Det gula, som symboliserar fantasins och dagdrömmens instans, sprider ett mildrande 

skimmer över situationer i romanen som blottar Kindchens känsla av utanförskap och misstro 

mot symbolisering. Redan på första sidan i romanen förekommer det gula, i form av ett gult 

vatten (Bü s. 11). Denna inledning ger starka associationer till en livmoder, och det är ur den 

som den gula klangens omhuldande effekt föds. Låt oss se hur de första meningarna i Bübins 

unge för tankarna till urmoderns sköte: “För var dag går man längre ner i den trånga tunneln. 

[...] Det är inte det att världen blir mindre, nej: man går inåt, neråt, in i den stora hettans buk – 

“ (Bü s. 11). Samtidigt pressas växtligheten undan likt krystningar: “Träden bolmar sötma, 

flugor; jorden är tyst; vinden flyttar buskarna, de täta bärsnåren, upp ur gräset, tvingar upp 

enarna mot muren.” (Bü s. 11). Luktsinnet aktiveras genast. Rörelsen är enorm och får stenar 

att spräckas och buskar att flyttas. 

   Förnekandet av språket såsom meningsbärande hör ihop med ett förnekande av faderns 

funktion. Kristeva skriver i Soleil noir att melankolikerns imaginäre fader är berövad fallisk 

kraft. En sådan fader erbjuder aldrig barnet någon möjlig utväg ur sitt dilemma genom en 

idealisering av det symboliska, utan melankolikern fantiserar om en fallisk moder i stället.46 

Den preoidipala moderns livgivande, cirkulära funktion är representerad i Bübins unge, men 

jorden (i romanen) saknar män att tro på – det framkommer ganska snart att den ende manlige 

gestalten i berättelsen, Onkel, är blind. Moderns suveränitet är ett faktum: “Mitt huvud låg 

uppluckrat av svett i hennes stora hand [...]” (Bü s. 13). Grive har iakttagit att ”Samtidigt som 

flickan i Bübins unge blir allt varmare och frodas i hettan bleknar Onkel, förtunnas.”47 

Uteslutandet av den manliga blicken i Bübins unge, vilken är det fallocentriska samhällets 

starkaste markör, leder till att all makt tillfaller modersfiguren Bübin.  

   Även senare i författarskapet, i romanen Bestiarium, är moderskapet ett centralt tema hos 

Kandre, och de ”manliga karaktärerna ’är bifigurer i en värld där kvinnorna styr livets gång 

likt uråldriga nornor.’” skriver Löfgren.48 Man kan tolka in en tematisering av subjektets 

rädsla för den förförande (upphöjda) och förstörande (groteska) moderskroppen i romanen; 

Löfgren återger en gammal föreställning om att kvinnan både kunde föda och döda livsfrukten 

(missfall och dödfödda barn tolkades förr i tiden som ett resultat av att kvinnan kunde döda 

                                                           
46 Ibid., s. 45.  
47 Grive, ”Samtal med Mare Kandre”, 1993, s. 18. 
48 Löfgren, Modersmonstret, 2001, s. 4. I Bestiarium förkroppsligas myten om den monstruösa modern, anser 
Löfgren. 
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barnet genom blotta tankens kraft), vilket vittnar om en rådande syn på hennes herravälde. I 

sin uppsats om Bestiarium hänvisar Löfgren till Michail Bachtins syn på jorden/kvinnan som 

födelsens och pånyttfödelsens princip (modersskötet) och en uppslukande princip 

(graven/magen). Hon skriver att Kandres modersmonster (urmodern), som är både hånad av 

massan i romanen och älskad av huvudpersonen Doré, till och med antar formen av Kristus.49  

 

 2.3 Misstro 
 

I Soleil noir skriver Kristeva att grundläggande för alla individer är att vi behöver band till 

andra människor att klänga oss fast vid för att överleva. Men för melankolikern har denna 

tillit blivit skadad. Melankolikern tror inte på något eller någon, varken på språket eller på 

samhället hon lever i. Hon är en ateist och outsider, som är berövad alla former av mening och 

värden. Det är därför vanligt att primära identifikationer är sköra för en melankoliker.50 

Melankolikern erotiserar lidandet så att hennes bedrövelse ska kunna finna en genklang i det 

omkringvarande, vilket tillfredsställer hennes narcissistiska överjag. Då och då lättas den 

pessimistiska grundsynen upp av en delirisk mani. Men den aggressiva drivkraften hos ett 

barn som har upplevt en oläkt separation kan, trots all uppgivenhet, även leda till handling 

genom att barnet finner en kamp i språket. Barnet kan föreställa sig och yttra sin kamp eller 

flykt från såren och på så vis bearbeta den, eller som Kristeva skriver: språket är en 

maktfaktor, som har en läkande effekt på neurobiologiska nätverk.51 Av den anledningen 

ansluter sig Kristeva i Soleil noir till tanken att författaren är en melankoliker, och att ett 

litterärt skrivande ytterst är en metod för att bespara sig lidande, erbjuda en möjlig mening 

och paketera den inre splittringen (i ett gott och ont objekt).  

   Melankolikerns uppgivna sinnesstämning: att ge upp, att tystna ger sig tillkänna i Bübins 

unge på ett språkligt plan genom tankstrecken. Tankstrecken, som finns på nästan alla sidor, 

markerar tystnader, vilka för tankarna till melankolikerns långsamma tal, monotona intonation 

och speciellt hennes avbrutna meningar. Men genererar de även någon rörelse framåt i texten? 

frågar jag mig i kap 3.3  “Uppluckringar (kaos) i språket”. I Soleil noir kan man läsa att 

forskare har försökt förstå sig på vad melankolikerns inaktivitet och uppgivenhet kommer sig 

av. En förklaringsmodell kallad “inlärd hjälplöshet” är baserad på observation av djur och 
                                                           
49 Ibid., s. 15, 19. 
50 Kristeva, Black sun, 1989, s. 14. 
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människor. Man har sett att de gärna drar sig tillbaka i pressade situationer när alla flyktvägar 

är blockerade, i stället för att fly eller kämpa.52 Sinnesstämningen hos melankolikern är 

orsakad av interna eller externa trauman och har fastnat som inskriptioner och 

energistörningar hos individen, skriver Kristeva.53 Skrivandet är en icke-depressiv lösning på 

det melankoliska dilemmat – den misstro som melankolikern känner mot språket genererar i 

gynnsamma fall en slå/fly-lösning som går ut på att försöka skriva sig fram till ett 

meningsfullt liv.54  

   För att kunna synliggöra de stora krafterna mellan kaos och struktur som är i omlopp inom 

melankolikern, har Kristeva via författare såsom Dostojevskij och Duras exemplifierat hur en 

lösning på melankolins dilemma kan gestalta sig. Dostojevskij är en lyckad melankoliker 

medan Duras inte är det, enligt hennes analys. Kristeva vill utöver undersökningen av hur de 

lyckas rena språket (från känslor) dessutom visa hur stark inverkan litteratur har på läsaren 

och menar att Duras texter till och med kan göra läsaren sjuk (eftersom de är uppbrutna, och 

råa i förhållande till den melankoliska känslan). Enligt detta synsätt menar Kristeva att alla 

individer som vågar ge sig i kast med att skriva kan göra det, om de har behållit sin närhet till 

den preoidipala moderskroppen – uttrycksmöjligheten är knuten till den preverbala 

kroppsvärlden, den så kallade choran.55 ”Chora är allt det som inte går att säga eller skriva, 

det som överlevt det kulturella trycket mot sublimering i tecken: gestik, rytm, ordens klang, 

brott i texten, luckor.”56 Det är i den preoidipala moderskroppens närhet kraften till skrivandet 

finns. Utan känsla för rytm och närhet till oordning och kaos får skrivandet ingen levande 

puls. Men för att känslan inte ska ta överhanden och språket frambringas osorterat och 

avhugget såsom hos Duras´ krävs katharsis i språket. Ordningen i det symboliska måste möta 

känslan. Därmed vill Kristeva peka på hur litteraturen skiljer sig från det talade språket – som 

en förädlad form av det. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
51 Ibid., s. 36f. När en individ talar så handlar det inte bara om kommunikation utan även om längtan efter den 
fullkomlighet som en gång existerade i symbiosen med den förste vårdaren. Kristeva kallar den Andre för 
”Meningens instans”. 
52 Ibid., s. 34.  
53 Ibid., s. 21f. 
54 Ibid., s. 36. 
55 Kristeva utvidgar Platons tanke, och menar att chora är en rörlig, dialogisk försörjning. Floden av rytm och 
puls är hopsamlad i choran (grek = livmoder, utrymme, moderliv, sköte). 
56 Ebba Witt-Brattström, ”Den främmande kvinnan – presentation av Julia Kristeva” Kvinnovetenskaplig 
tidskrift, 1984:2-3 s. 49. 
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2.4 Heterogenitet 
 

Men det är inte bara melankolikern som upplever en upprivande kristid i den primära 

narcissismen, utan alla individer gör det, enligt Kristeva. Människor är heterogena, vi behåller 

flera språk inom oss, olika mellanskikt mellan polerna: det semiotiska (via drifter och begär), 

och det symboliska, lagbundna språket som vi har slungats ut i, förutom vilket vi inte kan 

klara oss. Vi är subjekt “i process”, det vill säga för alla människor är själva övergången till 

språk och lag (den symboliska ordningen) ambivalent och konfliktfylld. Processen som 

Kristeva poängterar genom sitt begrepp subjekt “i process” handlar om att ingenting är 

fastlagt, allt är föränderligt, människan är i vardande.  

   Heterogeniteten (kontrasten kropp-språk) i människan och hos språket tematiseras även i 

Bübins unge och är på sätt och vis den viktigaste dikotomin i min läsning.57 Hos vissa ord i 

romanen kan man märka en metaforisk koppling till kropp (det semiotiska) eller språk (det 

symboliska). Detta motsatsförhållande leder till att en spänning kan uppstå i texten i en och 

samma mening till och med. Ett exempel är: ”Det sista ordet håller jag kvar i munnen tills 

skrevet är hårt av blod […] [Min kurs.]” (Bü s. 51.) Här hänvisar “skrevet” och “blod” till 

kroppen (det semiotiska) och “ordet” och “hårt” till språket (det symboliska). Man kan tolka 

betydelsen till: att språket (i exemplet) kräver en sådan ansträngning att kroppen håller kvar 

blodet. I ett annat exempel hindrar hårdheten (hos språket) blodets flöde igen: ”Jag går till 

dasset och rör med ett blad mellan benen, men jag är torr, som om all denna hårdhet bundit 

upp blodet och hejdat det – [Min kurs.]” (Bü s. 56.)  

   I följande exempel kan vi se hur ljuset (som associeras till språket/det symboliska) och 

mörkret (som associeras till kroppen/det semiotiska) möts. Kindchen knyter sig och blir hård, 

och blodet (en kropps-markör) hålls kvar i kroppen så att det pyser ut blodlukt ur huden och 

händerna: 

 

Hela min kropp blir mörk av mörkret ur dassets 
väggar.  

Det är svårt och tungt att sedan tvinga sig fram 
genom det sammanflätade gräset igen. Och när jag 
kommer in känns luften i rummet söt och tjock, jag 
får tillbaka den uppslammade känslan –  

Men det är ett ljus här, som om det kommer un-
derifrån, och ett tjockt damm rörts upp ur golvet. 

                                                           
57 Se fr o m kap 3.4 ”Kropp: det abjektala”. 
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De sitter och gör sig små och hårda, alla tre, och  
bara Ungen ser upp.  

Jag blir hård tillbaks, jag luktar av blod ur 
händerna, ur själva kroppen [...] [Min kurs.]” (Bü 
s. 50)  

 

Ljuset lyser upp alla fantasieggande skrymslen och mörka vrår. Det är så obarmhärtigt och 

kusligt att Kindchen vid flera tillfällen måste ta till motvärn: ”Jag spänner mig omedelbart i 

ansiktet, så hårt det går, och driver upp hårdheten där hon [Ungen] kan se den. [Min kurs.]” 

(Bü s. 59.) Mot slutet av romanen låter sig Kindchen provoceras så mycket av Ungens ljusa 

utstrålning att hon känner sig fullständigt “vilsen och tom” (Bü s. 138).  

 

2.5 Tinget  
 

”Tinget är en fantiserad sol, ljus och svart på samma gång.” skriver Kristeva i Soleil noir.58 

Detta Ting som melankolikern har bäddat in på grund av bristen av den Andre har en god och 

en ond sida som Kristeva beskriver så här: “[...] jag hatar det [Tinget]; eftersom jag älskar det, 

och för att inte tappa bort det bäddar jag in det i mig själv; men då jag hatar det, det andra i 

mig själv är ett dåligt jag, jag är dålig, jag existerar inte, jag ska döda mig själv.”59 Eftersom 

melankolikern känner en hat-kärlek till Tinget, nedvärderar hon sig själv många gånger. 

Tinget orsakar ett förvirrat tillstånd; när vardagliga motgångar inträffar öppnas ekon från den 

fundamentala förlusten, som gör att melankolikern i varje stund är redo att störta sig in i 

döden och förenas med det saknade objektet.  

   I Bübins unge har både Tinget och affekten en symbol, menar jag; Tinget representeras av 

Ungen och affekten framträder i texten i form av “det svarta trädet”. Witt-Brattström har läst 

Bübins unge som en berättelse om en flickas förvandlingsprocess till kvinna, samt en bild för 

abjektionens frigörelse. Hon skriver: “I sista meningarna skymtar en öppning som inte har 

någon vidare återverkan på det koncentrationslägerliknande helvete som läsaren har tagit del 

av. Kindchen, nu mörderska om man läst romanen realistiskt, men Hel och Avskild från sin 

vämjeliga del [Ungen] om man läst den symboliskt, tvättar sig, går ut genom grinden [...]”60 

                                                           
58 Kristeva, Black sun, 1989, s. 13. 
59 Ibid., s. 11. Min övers. Och s. 15: “Never is the ambivalence of drive more fearsome than in this beginning of 
otherness where, lacking the filter of language, I cannot inscribe my violence in ’no,’ nor in any other sign. I can 
expel it only by means of gestures, spasm, or shouts. I impel it, I project it. My necessary Thing is also and 
abolutely my enemy, my foil, the delightful focus of my hatered. The Thing falls from me along the outposts of 
signifiance where the Word is not yet my Being.” 
60 Witt-Brattström, ”Det ler så mörkt i skogen”, 1993, s. 180. 
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Även Madeleine Grive uppmärksammar att Ungen representerar en del inom Kindchen som 

Kindchen måste göra upp med innan hon kan bli fri: ”Jag frågar [Kandre] om flickan genom 

sin handling [mordet på Ungen] lyckas döda det plågsamma som legat dolt inom henne, och 

om ungen i själva verket var en del av henne själv som blev synligt [sic] utanför henne, när 

hon stod i färd med att separera ifrån barndomen? Mare lyssnar intresserat men vet inget säger 

hon och ler.”61 En stämning av att de två romanfigurerna är en klyvning inom en och samma 

person framträder. I romanen finner man en kuslig underton, speciellt i stycken där Ungen ser 

en likhet i Kindchen: “Det är tyst en stund, och jag vet att det inte går att tänka på. Men 

Ungen flinar åt mig, som om hon sett en likhet i mig, ett ljus: samma upprymdhet. Inte nu, 

men förr. [Min kurs.]” (Bü s 106.) Ungen antar formen av det svårbemästrade Tinget inuti en 

melankoliker, destruktivitetens instans. Tudelningen beskrivs så här: “I dag kan jag inte se 

mig själv, men Ungen är tydlig.” (Bü s. 45), och: “jag måste hejda mig och spänt lyssna ner 

mot Ungens huvud, utan att höra något annat än ett svagt ljud ur mitt eget bröst.” (Bü s. 140.) 

Men den våldsamma lockelse mot självmord Ungen/Tinget utövar på Kindchen finner en 

motvikt i självbevarelsedriften. När den illvilliga Ungen, som bär samma namn som Kindchen 

(Kindchen betyder det lilla barnet, ungen, på tyska), oförskräckt går rakt in i Kindchen (“hon 

går in där jag är, som ett djur, orädd och öppen.” Bü s. 46) och ruskar om hennes känsloliv får 

Kindchen kontakt med viljan att kontrollera destruktiviteten. I min läsning av romanen ser jag 

mordet på Ungen som en vändpunkt. En förändring av Kindchens tillstånd sker: efter mordet 

låser Kindchen upp grinden och går ut och ställer sig på vägen. Hon hör en pojke ropa och en 

flicka skratta, hon “är ren och varm – Spänd och vaksam” (Bü s. 148). Kristillståndet som 

Kindchen och Ungen har befunnit sig i förbyts i framtidshopp för Kindchen och det verkar 

som om hon har bestämt sig för att försöka leva ett gott liv, och att mordet på Ungen är ett 

uttryck för det.  

 

2.6 Affekt 
 

Melankolikern drabbas av häftiga och snabbt övergående känslor (affekt). Kristeva skriver: “I 

den spändhet som sinnesrörelsen orsakar musklerna, [...] och huden, upplever de 

[melankolikerna] både en tillhörighet till och en distans från en ursprunglig annan [den 

Andre], vilken alltid undkommer representation och namn, men vars utstrålning [...] de har 

                                                           
61 Grive, ”Samtal med Mare Kandre”, 1993, s. 18. 
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inlemmat i sig.”62 Det affekterade känslotillstånd som orsakar brott i rytmen och omkastade 

meningar i Bübins unge, har fått en tydlig yttre form i romanen, nämligen: det svarta trädet. 

Dess grenar piskar och slår i vinden som en bild för Kindchens affekterade skräck eller 

förlamande ångest. I samma stund som det svarta trädet nämns upplöses känslan av trygghet i 

ett nafs; trädets spöklika gestalt är hotfull – det finns ingenting att lita på när känslorna tar 

överhanden och kramar musten ur Kindchen. I det affekterade tillståndet jagar melankolikern 

något som ständigt undkommer representation och namn, men som hon alltid bär inom sig.  

   När det svarta trädet uppträder för första gången i romanen sker etableringen successivt. 

Först nämns den svarta färgen vid fyra tillfällen i form av: ”svartfrusna bär [Min kurs.]” (Bü 

s. 13), ”svarta kappa. [Min kurs.]” (Bü s. 13), ”stora, svarta stockarna [Min kurs.]” (Bü s. 15), 

samt: ”svartgrå jorden [Min kurs.]” (Bü s. 15.) Och sedan lösgör sig trädets (”det svarta 

trädets”) magiska kraft: ”En gammal gumma säljer fisk ur stora tunnor, ett träd med svart, 

gles krona växer här, vilt och famlande, som om det vill bort, rakt upp [...] [Min kurs.]” (Bü s. 

15.) Första gången det fullständiga begreppet synliggörs låter det så här: ”Det svarta trädet 

börjar genast tänja sig: upprört, skräckslaget. Jag får en död, sträv smak i munnen, och husen 

står sammanbitna och små runt torget, träden står och slår, det luktar, och jag vill att Bübin 

skall komma tillbaka nu! [Min kurs.]” (Bü s. 16.) Kristeva skriver att de deprimerade 

personerna är berövade mening och värden; de är fångna av affekt. Affekten är deras Ting, 

vilket är inskrivet i dem utan minne, begravt i deras stumma ångest.63 Affektens samband med 

Tinget framträder i texten genom att Ungen (Tingets representant) sprider den affekterade 

stämningen kring sig och får Kindchen att bli orolig:  

 

Hon [Ungen] vet inte om att hon går in där jag 
är, som ett djur, orädd och öppen. [...] Hå- 
ret svänger ut från huvudet i en tung, vinande 
båge. Som om något kommit upp helt och fullt 
nu.  

Allt går ihop.  
Jag springer ut ur rummet men halvvägs ner 

måste jag stanna, för det blir bara mer och mer, 
det tätnar i huvud och ansikte och kommer upp 
allt hårdare, tills jag står i trappan med kroppen 
spänd och skälvande, och håret i ett svart, hett 
sken. (Bü s. 46) 

 

                                                           
62 Kristeva, Black sun, 1989, 14. Min övers. 
63 Ibid., s. 14. 
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Affekten låser fast Kindchen i ett grepp utan att släppa taget och det är Ungens (Tingets) fel –

Ungen drar med sig Kindchen i de dubbla, gastkramande känslorna med en kontakt-distans 

till det riktiga objektet. Objektet kan även nås i njutandet. Kristeva skriver att: ”det endast [är] 

njutandet som får abjektet att existera som sådant. Man känner det inte, man åtrår det inte, 

man njuter av det. Våldsamt och med smärta. En passion.”64  

 

2.7 Jouissance 
 

Den melankoliska njutningen, jouissance, beskrivs i Soleil noir som en våldsam kraft i 

riktning mot det ursprungliga objektet. I den gränslösa njutningen kan författaren uppleva 

kontakt med den Andre (meningens instans), vilket kan utnyttjas i skrivandet: författaren talar 

till ett du. Till skillnad från främst Hèléne Cixous, som förespråkar ett kvinnligt skrivsätt (sk 

”écriture féminine”/”språk-i-frihet”65) som styrs av kraft och puls från det semiotiska, 

moderliga elementet, ser Kristeva på skrivandet som ett möte mellan två element: det 

semiotiska och det symboliska. Rytm och puls hos det moderliga elementet behöver möta det 

lagbundna, symboliska språket. Språkets hårdhet och döda uttryck ruskas om i och med 

njutningens instans, och i en blandning av moderns kropp och faderns lag kan det katharsiska 

språket bli till, menar Kristeva.66 Psykoanalytikern Luce Irigary anser att det är viktigt 

speciellt för kvinnor att återerövra jouissance, eftersom ett patriarkalt samhälle vill kontrollera 

kvinnors njutning. Njutningen är en källa till en fördjupad förståelse av subjektet. Hon anser 

att kvinnan måste upptäcka det unika i sitt begär och släppa fram energier, affekter, 

sinnesförnimmelser och bilder som hör ihop med identiteten.67 Hèléne Cixous anser till och 

med (Kristeva håller inte med) att kvinnan inte har skilt sig från den preoidipala modern och 

därför har ett extra priviligierat förhållande till rösten (genom driftsekonomin).68 Med ett 

kvinnligt skrivande, styrt av jouissance (vilket även män kan utföra) kan individer ändra på 

maktförhållandet i den symboliska ordningen, som är patriarkal, anser Cixous. Alla de tre 

                                                           
64 Kristeva, Fasans makt, 1991, s. 33. 
65 Ebba Witt-Brattström ”En kvinna tar till orda – Intervju med Hélène Cixous”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 
1987:4 s. 14. Écriture féminine: att skriva med ”kroppen” till skillnad från att skriva med ”huvudet”. 
66 Ebba Witt-Brattström, ”Bortom fallos”, Ariel 1994 2/3 s. 41. (Citatet har Witt-Brattström hämtat från 
Kristevas Polylogue, 1977). Om det katharsiska språket: “Denna ‘korsning mellan tecken och rytm, föreställning 
och ljus, det symboliska och det semiotiska’ är en ’njutningsfull kropp’ vilket litteratur och konst kan vittna om.” 
67 Luce Irigary, ”Ethique de la différence sexuelle” Ethique de la différence sexuelle, Editions de Minuit, 1984. 
Svensk övers ”Kropp-mot-kropp med modern, Kvinnor och mentalsjukdom”, Könsskillnadens etik och andra 
texter, urval och övers Christina Angelfors (Stockholm, 1994), s. 146. 
68 Kristeva, Black sun, 1989, s. 30. Kristeva å sin sida anser att för både män och kvinnor är separationen från 
modern en nödvändighet för att bli talande subjekt. Men för kvinnor krävs ett större kraftprov för att bli det. 
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tänkarna Julia Kristeva, Hèléne Cixous och Luce Irigary har på olika sätt lyft fram bortträngda 

element av kvinnlighet och ”moderlighet” i poetiska, filosofiska, och religiösa texter.69 I 

Soleil noir beskrivs även hur andra uttryck för denna jakt på tillfredsställelse kan te sig: 

perversioner, självutplåning, masochism etc. Kristeva menar att njutningens dubbelhet är en 

erotisk desorientering, en motsats till den tillfredsställande principen, eftersom dödsdriften är 

dess motor.  

   När ordet helighet förekommer i Bübins unge riktas betydelsen mot dubbelheten hos 

jouissance. Kindchens instängda hat och vrede mot Ungen sammanfaller med en njutning i att 

döda henne. I det sadistiska plågandet av Ungen känner hon njutning; hon är ”överhopad med 

upprymdhet, men ändå, på en djup, öm punkt inombords, hjälplöst skälvande, hopplöst gripen 

och ställd. [Min kurs.]” (Bü s. 117.) Kindchen har inget val, hon är offer för njutningen 

(”torsk” på njutning) beträffande denna avskyvärda tingest (Ungen): ”Det börjar röra sig i 

mig, det här som griper mig – Stillhet. Helighet. [Min kurs.]” (Bü s. 119), och: ”Jag känner 

samma djupa helighet som när jag släpat ut henne ur Bübins rum – [Min kurs.]” (Bü s. 134.) 

Det tvetydiga i abjektionen utövar sin makt på individen. Njutningen och avskyn i det här 

exemplet är sammanbakade till en perversion, och det finns flera exempel i romanen på scener 

som för tankarna till en vålds(porr)film:  

För jag skulle kunna låta detta komma över mig 
hur stort som helst nu. Men jag är inte färdig än.  
Inte där.  

Jag låter luften tränga ut och blir alldeles ren 
och klar i huvudet, tar tag i Ungens axlar och hål- 
ler bort henne från mig, svag som hon är, klen och 
ursinnig –  

Hon slänger huvudet så hårt åt sidan att det till 
slut är blått och hett av blod som skakats upp, ko-
torna i nacken knastrar, men innan hon hunnit  
skrika något lägger jag snabbt ena armen runt 
hennes spända hals och trycker ner handen över 
munnen – (Bü s. 89) 
 

De affekterade känslorna får fritt utlopp då Bübin och Onkel har flytt fältet och inte längre 

kan bidra med någon struktur, som så länge den fanns hjälpte till att kontrollera 

aggression/jouissance. Mot slutet av berättelsen inför mordet på Ungen har njutningens 

tvetydighet all makt över Kindchen: ”Inför Ungens dunkla, underliga tillstånd stannar jag: en 

                                                           
69 Witt-Brattström ”En kvinna tar till orda”, 1987:4 s. 14: Kristeva, Irigary och Cixous är alla verksamma i 
Frankrike och har genom årens lopp tangerat samma frågeställningar och därför setts som en grupp 
(”treenigheten”) med ett nytt ”franskt” tänkande. De är alla invandrade från olika länder – Kristeva från 
Bulgarien, Irigary från Belgien och (judinnan) Cixous från Algeriet – vilket har lett till deras syn på ett kulturens 
underifrån-perspektiv, ”outsidern”. Att finna sitt hemland i språket. 
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klar, het känsla griper mig. Upphettad till olidlighetens gräns går jag fram och lyfter av henne 

lakanet – [Min kurs.]” (Bü s. 116.) När ordet ”andakt” nämns, efter att Kindchen har dödat 

Ungen (”med en våldsam upprymdhet”), ökar heligheten till något som skulle kunna liknas 

vid frosseri: ”Jag går ner på knä och skopar i mig allt jag kan komma åt, liksom fylld av 

andakt inför det – ” (Bü s. 144.)  

 

3 ANALYS 

 

 

 

3.1 Bönen (ordning) 
 

I den primära narcissismen slungas abjektet (det lilla barnet på väg att bli subjekt) hit och dit 

mellan polerna attraktion-repulsion, mellan att vilja sluka, förenas, (dö) och att spotta ut, 

äcklas, (döda). Att som författare sätta sig i kontakt med detta kaostillstånd nära den 

preoidipala moderskroppen är ett hästjobb som lätt skulle kunna gå överstyr. Om känslorna 

tog överhanden skulle texten kunna splittras i något som liknade psykotiskt tal (som hos 

individer, vilka inte genomgår frånstötningen från den preoidipala modern, enligt Kristeva). 

Därför krävs struktur också, både på ett innehållsligt plan och ett rent språkligt.  

   Bönen i Bübins unge fungerar som en ritual vars främsta syfte är att skapa ordning i kaoset 

och skänka Bübin och Onkel en förtröstansfull tillvaro (genom tillit till en högre makt). När 

Onkel och Bübin sluter upp kring ett bedjande i berättelsens första hälft behåller allting sin 

invanda lunk och den ovanligt råa verkligheten hålls på avstånd: ”Sedan blir det sista gången 

vi sitter i rummet och ber, med allt detta mellan oss, och låtsas som ingenting. [Min kurs.]” 

(Bü s. 62.) Bedjandet hjälper dem att hålla fast vid en struktur i en vardag som annars skulle 

falla ihop som ett korthus, eller snarare gegga ihop som en kladdig lera. 

   Första gången bönen nämns står det att den lämnade en djup grop efter sig. Bönens samband 

med ordet ”djup” (en kombination som ofta förekommer) tolkar jag som att bönen beskriver 

förtröstans instans (på djupet) men även är till för att stävja konflikterna (som är djupa): ”Det 

var när Onkel blev sämre […] Ja, vi bad så hårt och starkt om kvällarna att bönen lämnade en 

djup grop efter sig i sömnen, men ingenting blev kvar. [Min kurs.]” (Bü s. 13), och: ”Bübin 

lutar tyst huvudet över ena axeln, som när man lyssnar ner i ett djupt, dött vatten efter liv. 
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[Min kurs.]” (Bü s. 18.) Den djupa bönen är en strukturerad attack mot känslornas instans, 

liksom det kontrollerade talet i en Bergman-film döljer avgrunder av ouppklarade konflikter 

och hat. Bönen är ett försök att dämpa de ursinniga, djuriska känslorna i Kindchen, men 

lyckas inte oskadliggöra dem – de gror under ytan och exploderar på slutet. Trots allt får 

Kindchen och Ungen den struktur de behöver, så länge Bübin och Onkel är kvar i huset.  

 

3.2 Inför abjektionen 
 

Inför abjektionen stångas Kindchen mellan krafterna ljus (den symboliska instansen) och 

mörker (den semiotiska instansen): ”Jag springer förskräckt in i köket och ställer mig vid 

fönstret där, ser ner genom de svarta buskarna på Ungen som ligger avdånad vid brunnen och 

nu plötsligt börjat bryta upp världen kring sig – [Min kurs.]” (Bü s. 137.) Ambivalensen är ett 

faktum, skriver Kristeva i Soleil noir. Den primära narcissismen är inte alls något lugnt 

tillstånd i trygghet nära den preoidipala moderskroppen, vilket Freud ansåg, utan innebär i 

stället tvära kast mellan de diametrala känslorna: att vilja förenas/utplånas och äcklas/kasta 

ifrån sig. Den lilla Ungen påminner Kindchen om det totala kaos som rådde i det semiotiska. 

Ungen är hjälplös, äcklig och oroande. Hon retar Kindchen genom sin blotta existens, och 

påminner henne om döden, att återgå till symbios, att återförenas med den preoidipala modern 

genom självmord – därför måste hon oskadliggöras. Kindchen dras fullständigt med av affekt 

och jouissance när lag och ordning saknas. Men frånsett den ambivalenta njutning Kindchen 

skaffar sig på Ungens bekostnad (genom att plåga Ungen) måste man läsa romanen positivt: 

Kindchen tar makt över destruktivitet och kaos, vilket är det största ordningsmomentet i 

romanen. En vändpunkt sker i och med mordet på Ungen och handlingen öppnar sig mot frid 

och framtidstro. Det värsta händer aldrig, det vill säga: Kindchen begår inte självmord (för då 

skulle hon vara en mörderska på riktigt, nu dödar hon i en symbolisk läsning det immatriella 

Tinget och dess maktutövande på henne), men hennes destruktivitet tar sig uttryck i 

självmordstankar in i det sista:  

 

Så går jag in i Bübins rum och lirkar fram ste-
nen från inunder stolen, känner mig manad till det. 
På gården lindar jag lakanet runt stenen och knyter 
fast den med en stor, hård knut. Och av det- 
ta lilla blir jag svag och yr: handen har plötsligt 
dragit åt sig allt blod som finns i mig och lämnat 
resten av kroppen kall och tom.  
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Ändå lyckas jag lägga stenen på brunnskanten 
och häva mig upp bredvid den –  

Men man kan ingenting se. Det är tyst och 
mörkt. Efter regnet har det tjocka vattnet stigit en 
aning.  

Jag väntar en stund. Låter det vara svårt.  
Sedan knuffar jag ut stenen i brunnen och går 

därifrån.  
Jag har vant mig nu. 

Jag håller mig borta från brunnen. (Bü s. 145ff) 
 

 

3.3 Uppluckringar (kaos) i texten 
 

Även i språket i Bübins unge kan man finna kontrasten kaos-ordning. På sina ställen är texten 

uppluckrad (av affektens effekt) och fantasifullt komponerad. Melankolikern rör sig mot 

asymbolik, skriver Kristeva; den fria syntaxen uppstår när hon försöker finna en oumbärlig 

person i tecknen. Samtidigt som Kandres text är konkret, bergfast och monoton dras den 

ibland med av affektens energi. På sina ställen har fullt begripliga ord i helt normala meningar 

sammanfogats på ett ovanligt sätt. Neologismer (nybildningar av ord) förekommer, såsom: 

tredska, (Bü s. 111), svettmätta (Bü s. 95) och förskämningen (Bü s. 20). Och dessutom är 

interpunktionen fri ibland – kommateringen och användandet av tankstreck är okonventionell 

och leder till att texten rytmiseras.  

   I detta exempel (med affektens symbol i) kan vi se hur den monotona rytmen påverkas 

genom en ökning av kommatecken:  

 

Och jag sitter bara och ser ner, som om något 
fruktansvärt skall till att hända. Ja, jag sitter som 
under det tysta, svarta trädet, helt ställd av hård- 
het, hjälplöshet, hjälplös hårdhet och skräck. (Bü s. 
51) 

  

Rytmen flödar först mjukt, bland annat genom mjukheten hos s-orden: sitter, ser, skall. Sedan 

ökar kommateringen på tredje raden, så att rytmen blir mer trummande. De hårda 

konsonanterna i allitterationen: ”det tysta, svarta, trädet” och upprepningen: ”hårdhet” bidrar 

till att rytmen förändras. Men det är ingen splittring (i bemärkelsen obegriplig text) vi ser, 

utan samtidigt hålls texten ihop genom upprepningen av likadana ord. Dessutom upprättar 

assonansen: ”trädet helt ställd” en förbindelse till ordet ”hjälplös-hjälplöshet” (via assonans) 
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så att den underliggande berättelsen om Kindchens överkänslighet tydliggörs för läsaren. 

Klangaspekterna binder alltså ihop Kandres språk, liksom de gör i en fragmenterad, 

postmodern dikt, i vilken de flesta (andra) element är splittrande. 

   I det exempel vi nu ska undersöka klingar orden som i en vers, eller kanske snarare som i en 

besvärjelse genom att ordet blommor upprepas tre gånger, Ungens två gånger, svartnar två 

gånger och varianter av buske två gånger. Både upprepningarna och den frekventa 

kommateringen bidrar till styckets musikalitet:   

 

Men allt är stilla, fastnaglat och upphängt i vin- 
den, utan ljud: den gula, underliga buskens blom- 
mor, Ungens skugga ur Ungens kropp, de tre upp- 
tänjda träden bortanför vägen –  

                         […] Jag säger det tyst för mig  
själv: buske, blommor, blommor, ljus. Men blodet  
svartnar och svartnar under ansiktet, precis där  
det slutar. (Bü s. 75)  

 

Ordet fastnaglar pekar mot orons domäner, och det gula (som jag binder till fantasi) är 

dagdrömmens representant – dagdrömmen/fantasin, som melankolikern tar till för att utstå det 

outhärdliga livet och den existentiella ensamheten. Av sammanhanget (före exemplet) får vi 

veta att Bübin och Onkel har rest iväg och lämnat barnen ensamma i huset. Stämningen är 

hopplös och tung. Det står att: ”Ingenting orkar flytta sig [...] Det gör ont på ett djupt, tomt 

sätt, långt ner i huvudet, under ena ögat.” (Bü s. 72.) Så kolmörkt är känsloläget. Träd 

förekommer i exemplet, vilket ger associationer till det svarta trädet, och ordet svartnar pekar 

också mot sorg och kraftlöshet. Att orden har kastats om på ett onödigt sätt verkar ha 

betydelse: ”Ungens skugga ur Ungens kropp” till exempel, skulle inte alls ha klingat som en 

kuslig ramsa om det hade formulerats: ”Ungens skugga” (vilket vore enklare). Assonanserna: 

”gula, underliga buskens”, ”buske-ljus” och ”blommor, blommor”, fullrimmen: ”de-tre” samt 

allitterationerna: ”buskens blommor”, ”tre-träden” och ”buske, blommor, blommor” bidrar till 

styckets besvärjande klang. Exemplet beskriver en fullständig nollpunkt, ett läge från vilket 

det bara finns en väg: den som leder upp.   

   Ett annat exempel på ett uppluckrat språk är när korta meningar och frekvent radbrytning 

skapar en avvikelse både från den monotona rytmen och den grafiska uppställningen. I 

följande stycke nämns först det svarta trädet i den prosaiskt löpande texten: ”snart växer det 

[affekten] ut över mig i ett tyst, svart träd där världen försvinner upp i mörkret. [Min kurs.]” 
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(Bü s. 39.) Därefter bryts textens grafiska form genom att de korta och lite kryptiska 

meningarna är uppställda på höjden:  

 

Inte heller detta är jag –  
Det är huset nu. Där kan jag vara.  
Stolar, bord. Allt är motstånd och inskränk- 

ning. […]  
Klockorna tickar och slår.  
Jag är på väg in.  
Det måste komma något som kan hejda detta! 

(Bü s. 40)  
    

Tankstrecken markerar tystnader, skulle man kunna säga, vilket för tankarna till 

melankolikerns uppgivna sinnesstämning: att ge upp. Men finns det andra fantasifulla sätt att 

se på dem också? Har tankstrecken enbart att göra med tystnad, eller finns det en väg ut? Man 

kan genast se, efter en genomläsning av Bübins unge att tankstrecken förekommer på nästan 

alla sidor, och ibland i anslutning till korta avhuggna meningar och radbrytningar. De skjuter 

ut från en rad och leder blicken ut i luften, ut mot det vita på papperet. Läsaren landar inte i 

texten igen förrän på följande rad, och ibland först efter att ha vänt blad. Men man kan 

samtidigt se att tankstrecket grafiskt liknar en arm, som sträcker sig efter hjälp eller famlar 

efter nästa ord (vilket är en hjälp). Därför kan man säga att tankstrecken är hjälpande streck 

som ger melankolikerns tomhet en form. Två exempel på detta utskjutande i luften, denna 

famlande hand, är: 

 

   Där sitter Ungen kvar bland stenarna och 
skakar.  
   Men här –  
   Molnen staplas upp.  
   Snart störtar det ner. (Bü s. 126)  

 
Och: 

 
   Onkel står i sitt rum. Något samlar sig bakom 
skogen, växterna, och inuti –  
   Jag gör mig stark och avskiljd, som om jag ald-
rig riktigt stannat här [...] (Bü s. 58f)  
    

Meningarna behöver (efter att ha flugit, eller snarare tystnat, dött) bindas ihop med det som 

följer efter. Meningen ”men här –” till exempel är avhuggen och dör på sätt och vis, men ändå 

– den lämnas inte ensam, utan erbjuds denna utskjutande, hjälpande hand. Vi kan konstatera 
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att affektens effekt stör ordningen i det här fallet, men är inte bara splittrade utan 

omhändertagande (sublimerad) också.  

   Hopfogningen av ord på ett konstfullt sätt är ett annat uttryck för omstörtande känslor. Man 

kommer att tänka på den poetiska textens fria syntax. Så här kan det se ut i Kandres text: ”Ja – 

Men den här dagen blir svår. Något vill ta sig upp, ut. Träden mörknar omkull. [Min kurs.]” 

(Bü s. 58.) Den här typen av meningsbyggnad som i den kursiverade delen ovan (samt 

skapandet av neologismer) tyder på en egen syn på språkets böjlighet. Detta fria skrivsätt går 

att finna på flera ställen i Bübins unge. Två andra exempel på uppluckrade meningar är: ”Jag 

ser henne [Ungen] hopas över. [Min kurs.]” (Bü s. 82), och: ”En rå iskyla mal och kniper i 

ben och fötter, kommer på som en stelnad sömn i mörkningen. [Min kurs.]” (Bü s. 134.)  

    När jag nu ger mig i kast med en tolkning av meningarna kommer jag att undersöka 

sambandet mellan ord samt atmosfären kring det skrivna. Exempel ett: ”Ja – Men den här 

dagen blir svår. Något vill ta sig upp, ut. Träden mörknar omkull. [Min kurs.]” (Bü s. 58.) Den 

kursiverade meningen ovan är en fullständig sats (substantiv, verb, adverb) – men 

sammanfogad av två meningar samtidigt: ”träden mörknar” och: ”träden slås omkull (av 

vinden?)”. Meningen före den ”fria” meningen: ”Men den här dagen blir svår” kan ses som en 

upptakt till rörelsen ”omkull” i: ”träden mörknar omkull”. ”Omkull” kan tydas till ett slag, ett 

känsloslag. Och ordet ”träd” leder läsningen i riktning mot affektens symbol i Bübins unge: 

det svarta trädet. Alltså blir tolkningen: att det affekterade känslotillståndet kan få träden att 

mörkna och falla eller Kindchen att fullständigt intas av affekt. 

      Det andra exemplet ser ut så här i sin helhet: 

 

Så jag måste ta tag i Ungens ena arm och nypa  
till så hårt jag kan, tills det blir som ett avstånd  
mellan oss, och Ungens huvud plötsligt spärras ut 
i mörkret undertill som en hemsk, vit fisk, försto- 
rat av skräck och häpnad.  

Jag ser henne hopas över. [Min kurs.] (Bü s. 81f)  
 

”Skräck och häpnad” nämns strax före den upplösta meningen. Vi minns att fobikern inte har 

någon förmåga att symbolisera sin skräck, utan överrumplas av den. Ordet ”skräck” (affekt) 

skulle i det här exemplet kunna tolkas som en överföring av Kindchens affekt på objektet 

Ungen. De uppluckrade orden ”hopas över” får därigenom en tvärklang i: ”överhopas” men 

även ”ropar” i fonetiskt hänseende. Vad kan tolkningen bli utifrån det? Jo att Ungen, som 

nypts av Kindchen för att det ska bli ett avstånd mellan dem – vars huvud plötsligt spärrats ut 

som en hemsk, vit fisk – överrumplas av Kindchens känslor och vill ropa av skräck. 
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   Låt oss undersöka det tredje exemplet: ”En rå iskyla mal och kniper i ben och fötter, 

kommer på som en stelnad sömn i mörkningen. [Min kurs.]” (Bü s. 134.) Stycket i sin helhet:  

 

Så jag sitter bara djupt ner i mig själv och ser 
träden mörkna, den svarta remsan av fukt i gräset, 
och allt jag gjort idag är alldeles för starkt för att 
kunna hållas kvar i detta klena tillstånd. […] 

Så går tiden –  
Det fryser på. 
Av allt detta regnande blir fukten stark. 
En rå iskyla mal och kniper i ben och fötter, 

kommer på som en stelnad sömn i mörkningen. 
[Min kurs.]” (Bü s. 133f)  

 

Uppluckringen av meningar går redan att finna i: ”Av allt detta regnande blir fukten stark.” 

Att fukten blir stark är en naturbesjälning, vars främsta uppgift är att beskriva känslorna inuti 

Kindchen. Efter naturbesjälningen är eufonin styrande i exemplet, genom assonanserna: 

”kniper i” och ”kommer på som” och allitterationen: ”stelnad sömn”. Vi finner en 

konstmässig och poetisk sammanfogning (neologismen: mörkningen) och funderar över vad 

stycket vill säga. Det står att träden mörknar, vilket leder tankarna till affektens symbol: det 

svarta trädet. Ordet svart förekommer också. Och det står att vad Kindchen sysslat med denna 

dag är ”alldeles för starkt”, vilket hänvisar till affekten igen, den osymboliserade, häftiga 

känslostormen. Så övergår väderleken i iskyla. Det verkar som om de korta konstaterandena: 

”Så går tiden – Allt fryser på” hör ihop med den upplösta meningen, så att de sammantaget 

pekar mot affekten, som trappas upp. Tolkningen blir: så lätt paralyseras Kindchen av affekt 

att hon blir ”tagen på sängen” (”kommer på som en stelnad sömn i mörkningen”) av de hastigt 

upprörda känslorna.  

3.4 Kropp: det abjektala 

Ett sår med blod och var, den sötsliskiga och skarpa lukten av svett eller 
förruttnelse [...] indikerar avfallet, liksom liket, det som jag hela tiden 
avlägsnar för att kunna leva. Dessa vätskor, denna orenhet, denna skit är 
vad livet knappast och under smärta uthärdar av döden. Där är jag vid 
gränsen för min existens som levande varelse. (Kristeva)70 

 

Abjektionens mest ursprungliga form är vämjelsen för mat, smuts, kräkningar och avskrap. 

Abjektionen i individens nollpunkt har på en och samma gång manat fram och smulat sönder 
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subjektet, vilket leder till att vämjelsen har flyttat in i individen – vi är själva abjekt. När vi 

spottar ut maten, spottar vi ut oss själva. Det är inte frånvaron av renhet som gör någonting 

abjektalt, utan det faktum att det stör identiteten och ordningen, att det bryter en gräns. Liket 

är höjden av förnedring/abjektion, framgår av Pouvoirs de l´horreur. Och abjektionens 

fruktansvärda, kulturella uttryck, ett överskridande av alla lagar och moral, är lömska mord, 

skräckvälden, kroppar som används i byteshandel och fasansfulla massbrott, såsom det 

nazistiska.  

   I Bübins unge färgas språket av både äcklet och själväcklet, som i en kvarblivning i det 

semiotiska. Att Kindchen känner stark avsky för Ungen och den illaluktande sörja som Ungen 

och hon lever i inne i huset framgår tydligt av romanens handling. Men Kindchen känner även 

avsky för sig själv. Ett abjektalt uttryck i romanen är därför hennes upplevelse av sig själv, 

såsom abjekt, vilket yttrar sig i känslor kring kroppen. Själväcklet kan förklaras genom att 

subjektet finner det omöjliga inom sig själv och vänder sig bort från perversa utvägar (d.v.s. 

att utnyttja vämjeliga/älskansvärda objekt): ”Min [Kindchens] kropp är ofattlig och tung.” (Bü 

s. 23), ”Rör ogärna vid min kropp.” (Bü s. 33), och: ”Hela min kropp blir mörk av mörkret ur 

dassets väggar.” (Bü s. 50.) Även dasset framstår som en symbol för kroppen. Kanske för att 

Kindchens tillvaro (och kön) ter sig som en mörk kontinent? Hon känner sig tvingad att 

gömma sig där inne och kika ut på en grym värld: ”Jag lägger ögat mot en springa i väggen 

och tittar ut – […] Och nu gäller bara ett – Att klara sig. Att inte komma bort!” (Bü s. 78.) På 

dasset hänger ett getingbo, med ursinniga getingar i. Efter Kindchens menstruationsdebut hör 

hon hur ”[g]etingarna morrar ursinnigt inuti [boet].” (Bü s. 37.) Getingarna, med sitt ilskna 

läte och flygande i cirklar, framstår som en bild för Kindchens nedtryckta ilska (för att hennes 

förvandling är så undangömd). Hon svävar i fara och okunnighet om sitt vilda växande: 

”Lättad springer jag över till dasset med händerna för öronen, utan att se mig om, och slår 

igen dörren med en sådan kraft att getingarna yr fram ur boet och in igen, i ett enda svep” (Bü 

s. 77f).  

   Allt pekar på att det är en förvandling av stora mått som pågår i Kindchen; trycket ökar 

successivt: ”Det är en annan täthet i kroppen nu.” (Bü s. 54), och: ”Kroppen är stram och tät.” 

(Bü s. 55.) Kindchens kroppstyngd framträder särskilt när Ungens närvaro blir för 

påträngande: ”Ungen står böjd över sängen och sticker mig otåligt i pannan med en lång, torr 

kvist – […] men allt jag kan känna är min tunga stock till kropp, [Min kurs.]” (Bü s. 72.) 

Ungen retar Kindchen med det semiotiska äcklet och beroendet av den preoidipala 

moderskroppen. När Kindchen och Ungen befinner sig ensamma i huset kan man märka att 
                                                                                                                                                                                     
70 Kristeva, Fasans makt, 1991, s. 27. 
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ordningen som rådde i berättelsens inledning allt mer löses upp; fler och fler abjektala, 

kaotiska situationer uppstår. Maten bryts ner, sprider frånstötande lukter och barnen släpar sig 

runt i en oren, vämjelig gegga. I följande exempel slår en kraftig stank emot Kindchen och 

orsakar henne tillfällig blindhet: 

 

   En het dag: kväljande –  
   Jag står där men kan inte hålla mig längre.  
   Dörren glider tungt upp. Jag kan ingenting se 

för  den  vämjeliga  stank  som  med  stor  kraft tryc- 
ker till mig över ansiktet. Luften är skarp och torr, 
som om den stått och ruttnat i hettan.  

   Jag lägger snabbt tungan över gommen och hål- 
ler upp händerna för ansiktet. Sedan går jag in, 
försiktigt, som om jag går på en lång spång in i 
rummet, för här och var har Ungen suttit och tömt 
sig, och sängen är tom, stolen vält: flugor stora som 
spindlar kryper runt på högarna. (Bü s. 113) 

 

Sinnesanalogin lyder: ”Jag kan ingenting se för den vämjeliga stank som med stor kraft 

trycker till mig över ansiktet.” Syn och lukt blandas ihop. I exemplet förekommer de abjektalt 

färgade orden: kväljande, vämjeliga, stank, ruttnat och högarna som tillsammans beskriver ett 

förfall och fullkomligt kaos.  

   Den abjektala stanken slår emot läsaren även i nästa exempel: “Handen [Kindchens] är tjock 

och avdomnad, en rå lukt blåser in över oss från det öppna fönstret och Ungen suckar tungt. 

[...] Köket är torrt och svalt, torrt av lukter. Bübin slaknar. Den varma kroppen öppnar sig i 

köttet.” (Bü s. 61.) Även här styrs textupplevelsen mot det semiotiska, i vilket starka lukter 

ständigt hotar att invadera och förnedra abjektet. Barnet är värnlöst i det semiotiska. Man kan 

föreställa sig kraftfullheten hos känslorna i ett sådant tillstånd, vilket ytterst handlar om en 

känsla av att bli kvävd eller dödad (av symbios). Orden “tjock och avdomnad”, “rå lukt”, 

“torrt av lukter” i exemplet vittnar om död. Uppluckringen av meningsbyggnaden “kroppen 

öppnar sig i köttet” pekar rakt mot det mest abjektala av allt: liket.  

 

3.4.1 Kropp: drifts- och sinnesyttringar 
 

Textstycken, som tematiserar hur Kindchen söker sig tillbaka till symbiosen (och misstror det 

symboliska), blottar även upplevelser från kroppens inre. Kindchen hör blodet pulsera, 

benstommen låta. Motrörelsen till idealisering är att vilja vara beroende, ansvarslös och 
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ytterst: att vilja utplånas, det vill säga att fullständigt sammansmälta med den Andre. Ibland 

tar denna rörelse (i riktning mot den arkaiska moderskroppen) sig uttryck i att de två 

romanfigurerna Kindchen och Bübin flyter ihop, kroppsgränserna uppluckras och beroendet 

av den Andre är fullkomligt: 

 

   Hela eftermiddagen står jag sedan med Bübin 
i köket och kokar tvätten ren –  

   Jag rör med pinnen i den stora grytan. Här är 
tyst av ånga. Håret blir platt och tungt av svett. Jag 
måste  andas  genom  munnen  och  hålla  fast  mig  
vid  spisen  för  att  inte  slås  omkull  av  dimmorna.  

   Det blir för tungt för mig –  
   Ångan kittlar i lungorna. Jag kan ingenting se. 

[Min kurs.] (Bü s. 22f)  
 

    

Sinnesanalogin: “Ångan kittlar lungorna. Jag kan ingenting se” (förskjutningen av 

upplevelsen från ett sinne till ett annat, vilket inte är “logiskt”) pekar rakt mot det semiotiska. 

Den preoidipala moderskroppen kväver individens självständighet, hennes jag. Denna bild av 

det semiotiska lyfte jag även fram i min C-uppsats. Där skrev jag att i en symbiotisk tillvaro 

med moderskroppen, vilket ovanstående stycke kan sägas tematisera, ”är yttre ljud dämpade, 

endast andningen, blodets rörelse (möjligen) och hjärtats rytm hörs, vilket förmedlas i 

meningen: ’Här är tyst av ånga’.”71  

   När jag nu har fördjupat undersökningen, med en analys av språkets system i Bübins unge, 

har jag även funnit att ett ortodoxt system av metaforiska ord binder samman Kindchen med 

Bübin. Att Kindchen är beroende av Bübin, och Bübin i sin tur gestaltar den arkaiska 

moderskroppen och kommunikationen via drifter, har jag redan tidigt påpekat, men de 

metaforiska orden svart, tung och mörk tydliggör deras samband extra väl. 72 Attraktionen och 

samhörigheten dem mellan tecknas upp genom snarlikhet. Bübins fläta hänger ”tung och 

blank som en putsad kätting ur Bübins huvud. [Min kurs.]” (Bü s. 21), och Kindchens hår 

”blir platt och tungt av svett. [Min kurs.]” (Bü s. 22), Bübin ”är klädd i en stram, svart 

klänning [Min kurs.]” (Bü s. 63), och Kindchen ”stod vid brunnen i [s]in svarta kappa [Min 

kurs.].” (Bü s. 13).  

                                                           
71 Tolis, ”Jag hade själv tyckt om att läsa en sån här bok. Jag hade behövt den.”, 2005, s. 22. 
72 Metaforerna äger en språklig kraft som normalspråket inte kan uppnå. Jag har funnit att tung, mörk och svart 
förknippas med kroppen/det semiotiska (i dikotomin kropp-språk) samt romanfigurerna Bübin och Kindchen. 
Och ljus, kall, hård, vit och blek förknippas med språket/det symboliska och romanfiguren Onkel. Även Ungen 
skapar en stämning som är ljus, kall, hård, vit och blek – men här formar de metaforiska orden en kuslig 
upplevelse.  
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   Kindchens underliga inre suger in skeenden, så att de lagras i hennes kropp: ”Alla ljud 

försvinner in i kroppen: en mörk, försluten, tillknäppt värld. [Min kurs.]” (Bü s. 125f.) Allt 

flyter in gränslöst. Speciellt i Bübins närhet är hennes sinnen på helspänn. I ett exempel kan vi 

se hur Bübins och Kindchens ospråkliga kommunikation råder, vilken liknar de dövas blick-, 

hand- och känslokommunikation: “Hon [Bübin] rör försiktigt vid det gula vattnet och håller 

lungt upp handen mot munnen – Enarnas brända, torra dofter surrar återhållet i de lätta 

grenarna. Mitt öra är tjockt av sus [...] [Min kurs.]” (Bü s. 20). De talar med varandra med 

hjälp av små antydningar och rörelser. Man kan även upptäcka en sinnesanalogi: Kindchen 

hör enarnas doft, vilken i och för sig surrar.  

   Bübin är klumpig i rörelserna, grov, och man kan uppfatta att hon är tyst; det språkliga 

uttrycket är inte alls framträdande: ”Då och då dyker hennes grova, vilt utspärrade ansikte 

fram […] som när hon släpar sig genom dagarna, från ett rum till ett annat, tyst och trängd. 

[Min kurs.]” (Bü s. 41.) Ett ospråkligt uttryck hos dem båda gestaltas i följande exempel: 

”Men Bübin och jag satt stumma vid bordet, liksom åtdragna av stumheten [...]” (Bü s. 31.) I 

slutet av berättelsen härmar Kindchen Bübins rituella ceremoni med att tvätta håret i en tunna 

på gården. Tystnaden och vattnets svärta ger scenerna ett gravallvarligt uttryck och de tre 

metaforiska orden svart, tungt, mörkt får mig att tänka på döden, ett kvinnligt släktskap, att 

vara en (Kristevas) död-bärande kvinna i livet (se äv kap 3.7 “Smärta: jagrösten”): ”Jag 

[Kindchen] sitter på bänken och tittar, och Bübin står på knä en bit ifrån med huvudet över en 

stor hink, mörk av blod i det skymda, neråtvända ansiktet. […] Håret är mycket mörkt, nästan 

svart av vatten […] [Min kurs.]” (Bü s. 21). Kindchen: ”Tidigt nästa morgon doppar jag 

huvudet i tunnan på gården så det svarta vattnet fastnar i mitt utslagna hår som en stor, svart 

sten, mycket tungt, och det tar mig all kraft att slita upp det. [Min kurs.]” (Bü s. 147.)  

   I följande exempel kan vi se en allvarsam klagosång om den existentiella ensamheten: 

 

Bübin!  
Bübin!  
Jag vill tillbaka!  
Jag vågar mig inte ut, jag är inte stor nog, jag kan inte 

hålla mig kvar, jag försvinner här i detta vilda växande!  
Jag sitter långt in, djupt ner i kroppen, och hör 

buskarna skrapa mot husets väggar, gräset vitna igen, den 
hårda jorden under stenarna blötas upp, och det kan inte 
hålla längre, det finns ingenting kvar: ingen slipper det, 
ingen hittar ut!  

Jag håller fast mig i Onkels stol och blundar.  
Utanför faller världen sönder av växande.  
Bit för bit. [Min kurs.] (Bü s. 74) 
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Det tycks mig som om andemeningen i stycket är: låt mig stanna kvar i symbios! Låt mig sitta 

kvar djupt ner i kroppen, i skydd mot världen. En gränslös upplevelse av sinnesintryck 

beskrivs. Kindchen: ”hör […] gräset vitna igen, den hårda jorden under stenarna blötas upp”. 

Hörsel – och synintryck kopplas samman i en sinnesanalogi. Växandet gör Kindchen yr och 

hon håller sig fast i Onkels stol, men kan ändå inte känna tilltro. Ändå måste hon genomgå 

abjektionen och bryta sig loss från symbios: ”[…] och det kan inte hålla längre, det finns 

ingenting kvar, ingen slipper det, ingen hittar ut!”  

 

3.5 Onkels ljusa språklighet och Ungens ljusa kuslighet  
 

Om ordet mörk för tankarna till det semiotiska i romanen så är ordet ljus -t (både adjektivet 

ljus och substantivet ett ljus, eftersom de tillhör samma språkfamilj) en bild för något 

oroväckande, individens formande till språklighet och system, lag. Ljuset riktas mot Kindchen 

och genomskådar henne kan man säga, så att det framstår som vore det en omöjlighet att vara 

den hon är. Ljuset är ofta kallt och tomt i berättelsen, men kan också vara tomt och vitt (Bü s. 

81), eller ”bleknat”: ”ett bleknat ljus” (Bü s. 123). Ljuset kan komma inifrån (Bü s. 31), eller 

underifrån (Bü s. 50). Det kan ”spänna till i huvudet” (Bü s. 46), eller ”braka loss” (Bü s. 38). 

Man finner ordmöten såsom: det ”sura ljuset” (Bü s. 55), och: det ”vita ljuset” (Bü s. 81).  

   Mannen Onkels språklighet och den lilla Ungens ryslighet formuleras båda i termer av ljus, 

blek, vit, hård, kall och tom. Ljuset beskriver en språklighet hos Onkel och en lockelse till 

självmord och utplåning från Ungen. Ungens existens är ”klen och blek” (Bü s. 47) och 

hennes framtoning är hemsk, besatt och farlig (för Kindchen). Hon lockar fram det mest 

abjektala hos Kindchen, och är själv det mest abjektala/äckliga i berättelsen. Hon är ett abjekt 

som ogenerat läcker piss och saliv, som en påminnelse om livet i det semiotiska. När ordet vit 

nämns i samband med Ungen klingar det kusligt: Ungen vrider upp ”ett vitt, illerlikt ansikte, 

uppskruvat till oigenkännlighet [Min kurs.]” (Bü s. 134). Ungen, med sin abjektala framtoning 

retar Kindchen med förlusten. Inkapslad i Kindchen (såsom Tinget, i en symbolisk läsning) 

hetsar hon Kindchen att begå självmord. Det vita dödar, det är ett falskt löfte om frid. När det 

vita förekommer i kombination med Onkel, beskriver det i stället en torr (tonlös och hård) 

språklighet hos honom: ”när Onkel ber bönen, kommer den som från huvudets blinda insida: 

vit, spunnen, tonlös och hård [Min kurs.]” (Bü s. 18).  
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3.5.1 Onkel 
 

Onkel, som representerar den imaginäre fadern enligt min läsning, omger sig ofta med en bok 

och med ord: ”Efter detta tycker jag mig höra Onkel vrida omärkligt på sitt stora, hårda 

huvud, men det blir tyst igen, och boken slår igen. [Min kurs.]” (Bü s. 19), och: ”Så öppnar 

jag boken och börjar läsa med en låg, tonlös röst, och Onkel lyssnar […] Jag håller händerna 

utspärrade under den uppslagna boken och plockar orden ur sidorna, ett efter ett. [Min kurs.]” 

(Bü s. 22.) Trots att fadersfunktionen haltar söker sig Kindchen till hans sällskap om och om 

igen: ”Jag står med ansiktet mycket nära hans och håller andan. Ändå känner jag hur hårt och 

rent hans stora huvud är [...] [Min kurs.]” (Bü s. 19.) Men det hjälper inte, Onkel är ofallisk. 

Han har ingen auktoritär funktion utan ger bara en känsla av tomhet tillbaka: ”Men varje 

morgon lindar jag troget den kalla sidenkravatten ömt runt Onkels hals. Upp över hakan. Som 

han vill – [Min kurs.]” (Bü s. 19.) ”Som han vill” går att tolka som en marionettdockas 

rörelser, att göra som han (den imaginäre fadern) vill men inte engageras av handlingen mer 

än på ytan. Kindchens försök att idealisera Onkel fortsätter enligt texten: ”Efter detta [att en 

bok har blåst upp] tycker jag mig höra Onkel vrida omärkligt på sitt stora, hårda huvud, men 

det blir tyst igen, och boken slår igen.” (Bü s. 19.) Kindchen gör ständiga försök, men 

projektet havererar, vilket vi även kan se i följande exempel: ”Jag satt och såg på Onkel tills 

det blev som om han känts, men nu är det klart: avklarat.” (Bü s. 62.) Meningen är uppluckrad 

(genom sinnesanalogi från blicken: ”såg” till känseln: ”känts”), så att den nästan är oläsbar, 

för vad menas med ”som om han känts”? Men sedan förstår jag att Onkel inte kan kännas hur 

mycket Kindchen än tittar på honom. Men hon accepterar det: ”men nu är det klart: avklarat”. 

 

3.5.2 Ungens kropp 
 

I den senare delen av Bübins unge binds ordet kropp till romankaraktären Ungen, i form av 

sammanlänkningen: ”Ungens kropp”. Ungen är äcklet personifierat, samt sänder ut ett 

obarmhärtigt, oemotståndligt ljus från det omedvetna. Ungens kropp är både lätt att ge sig på 

och svår att hantera: ”Och jag står alldeles stilla med Ungens huvud fastklämt under armen, 

Ungens kropp tyst och tung, slappt hängande längs med min ena sida. [Min kurs.]” (Bü s. 90.) 

I detta skede känner Kindchen rädsla, men njutandet/hatet ökar i takt med att Ungens liv 

släcks ut: ”Jag sköljer av handen i vattnet under pumpen, häpen och rädd, för jag måste ta itu 
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med detta sista: Ungens kropp, död eller ej – [Min kurs.]” (Bü s. 138.) Ungen uppträder som 

“det gömda Narcissus-ansiktet”, en destruktiv kraft i Kindchen, som Kindchen är omedveten 

om när hon beundrar sin bild i spegeln: ”Depression is the hidden face of Narcissus, the face 

that is to bear him away into death, but of which he is unaware while he admires himself in a 

mirage.”73 Att Kindchen både vet och inte vet (ser och inte ser) faran hos Ungen/Tinget 

framgår av följande exempel: “Om och om igen öppnar hon [Ungen/Tinget] munnen och 

ljudar sömndrucket något jag inte kan förstå, som när man vill minnas något men inte kan – “ 

[Min kurs.] (Bü s. 88.)  

   I takt med att romanen går mot sitt slut ökar konflikten mellan Kindchen och Ungen; 

Kindchens liv är i fara. Hon håller på att dras med av total förnedring och död. Hon måste 

offra den besudlade Ungen, avstycka det jaget är hotat av och stoppa dödsdriftens destruktiva 

inverkan: ”Jag går in i det med en våldsam upprymdhet: med en sista ansamling av krafterna 

får jag upp henne i luften, och när mörkret står som djupast och allt tycks olidligt tätt och kallt 

skjuter jag ut henne i brunnen med huvudet före – ” (Bü s. 140.) ”Mörkret” (som hänvisar till 

kroppen) möter ordet ”kallt” (som hänvisar till språket) till och med i det sista momentet. 

Kontrasten kropp-språk, som vittnar om abjektets ambivalens inför abjektionen spänns som 

en sträng. Men det sällskap Kindchen fått av det exkrementala objektet Ungen var ändå en 

vänskap. Utan kampen mot orenhet och ett ovanligt svängande humör som Ungen/Tinget gav 

upphov till känner Kindchen sig tom: 

  

Jag står och trycker i köket en lång stund, ser hårt 
och ihärdigt ner på Ungen, som för att genom  
detta idoga stirrande väcka henne till liv, och få 
tillbaks det hela –  

Men det är lönlöst.  
Ingenting händer.  
Det är en fullständig söndring av allt man är.  

Ett som slitits bort! En tomhet i mig –  
Och det tar tid för allting att ställa om sig. Den 

hårdhet som hållits ihop av Ungens närvaro: det 
finns ingenting att fästa den vid. I det som blivit  
kvar står bara jag, och jag känner mig vilsen och tom 
utan detta att lyda, stor ovisshet. [Min kurs.] (Bü s. 
138) 

 

                                                           
73 Kristeva, Black sun, 1989, s. 5. 
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Kindchen är förundrad över vilken makt Ungen utövade på henne: ”Och jag blir ställd, för det 

ter sig helt obegripligt då: hur Ungen kunde kvälja mig så, komma in och ställa till allt!” (Bü 

s. 138.)  

   Kindchen genomgår abjektionen och blickar bort mot byn (som en lyckad melankoliker) i 

riktning mot ett möjligt liv. Minnet av frånstötningen har försvunnit, men hennes händer 

värker. I min C-uppsats skrev jag att glömskan får sin förklaring i bortträngningen av 

abjektionsminnet: individen minns inte abjektionen efteråt, det är för smärtsamt.74 Romanen 

beskriver i och med abjektionen och bemästrandet av en arkaisk makt (särskiljandet av rent 

och orent) samt behärskandet av dödsdriften (mordet på Ungen) en rörelse från kaos till 

ordning (i individens djup) genom formandet av en lyckad melankoli.  

 

3.5.3 Naturbesjälning 
 

Naturen är högst påtaglig i Bübins unge, vilket är ett sorts metaforik i texten, speciellt när den 

ges mänskliga egenskaper. Vi kan läsa att: ”Träden fyller sig.” (Bü s. 28.) Träden tillskrivs en 

förmåga att fylla sig. I ett annat exempel känner Kindchen att ”[d]et är mörkt och djupt. Som 

att ligga djupt ner i en stor sten: tyst – ” (Bü s. 55.) Kindchens sammanblandning med naturen 

är en överföring av känslor på den – naturen får bära vad Kindchen inte orkar bära ensam. 

Enligt samma logik projicerar Kindchen sina känslor på andra romanfigurer (se kap 3.7.1 

”Fantasi: det gula, för att dölja smärtan”). Naturbesjälningen har många recensenter skrivit 

om. Grive menar att Kindchen i Bübins unge  

 

blir medveten om hur hennes kropp ingår i naturens förlopp. [...] förloppet [har] 
flyttat ut från kroppens inre landskap till flickans trädgård. Hela naturen osar 
kropp och kött. [...] Det vidgas, stockas, spädes, skrapar, knakar och spänner, 
bökas och flyttas. Det mesta sker inom flickan, men på ett expressionistiskt vis 
gestaltas det med naturens uttryck [...]75  

 

Till exempel kan trädens blad vrida upp sina fjälliknande undersidor mot ljuset som en tydlig 

bild för sjukdom, lik och kuslighet: ”Om jag vänder mig om ser jag bladen i de mindre träden 

vrida upp sina vita, fjälliknande undersidor mot ljuset [...] [Min kurs.]” (Bü s. 104). Träden är 

som spöklika svampar med borstlika blad, vilka leder tankarna till Ungen, som vrider upp ett 

                                                           
74 Tolis, ”Jag hade själv tyckt om att läsa en sån här bok. Jag hade behövt den.”, 2005, s. 20. 
75 Grive, ”Samtal med Mare Kandre”, 1993, s. 16. 
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illerlikt ansikte med en smutsig, ful utstrålning. Ibland är naturmetaforerna korta och kärnfulla 

och ibland fyra, fem rader långa. Följande exempel är av den längre sorten:  

 

Men det är varmt, och ljuden stäms ned. De går 
in i träd och stenar, i vattnet i den stora tunnan. [...]  

Jag har satt mig under busken vid grinden igen. 
Jag letar, men det finns inga tecken, ingenting! 

De smala, höga träden utmed vägen tiger, jor- 
den tiger, och de tre kvinnorna som skrattande 
kommer upp ur byn tiger. [Min kurs.] (Bü s. 39) 

 

Och:  

 

                  Skogen är tät och ljus här, 
och allting tycks smått och förpinat, krympt på 
grund av torkan; det [trädet] står och böjer sig för 
hettans tryck, och trädens barr sitter fästade längst 
ut på de spröda grenarna i torra, rödbrända 
knippen. [Min kurs.] (Bü s. 123)  

 

I det översta exemplet har Kindchen just ställt sig den så centrala frågan: ”Vem är hon? 

Denna stora, hemska flicka av kött – I vägen för allt.” Svaret söker sig in i träd och stenar, och 

även ner i vattnet i den stora tunnan på gården (som Bübin brukar doppa sitt långa, svarta hår 

i, likt en rit). Men svaret på den viktiga frågan genererar bara en allomfattande tystnad: 

trädgestalter tiger, stenbumlingar tiger, och tre kvinnor på vägen tiger.  

   I det nedersta exemplet ”står [trädet] och böjer sig” för hettans tryck – ”står” får trädet att 

anta gestalten av en människa. 

   Ibland är Kindchen fullständigt ett med naturen: ”Jag känner trädgårdens söta växtlighet 

sakta lossna kring armar och ben, som om jag stigit ut ur ett träd, ut ur stammen.” (Bü s. 123.) 

Denna bild leder tankarna till det svarta trädet, affekten, och visar hur djupt inlemmad 

affekten är i Kindchen. Naturens besjälning speglar Kindchens nedtryckta känslor, hennes 

våldsamhet och drifter samt abjektionsabivalensen i en symbolisk läsning. Ord såsom: hårt, 

tvingar, trycker, stockas och spräcks får naturen att framstå som stark och farlig – lika stark 

och farlig som känslorna, sexualiteten och drifterna är inuti en människa, i Kindchen. 

Ytterligare ett exempel på hur romanfigurernas egenskaper gestaltas i naturen (i det här fallet i 

torrt gräs) kan vi ta del av: ”Då och då vänder jag mig om för att se Ungen sitta nersegad i det 

svartblå riset, skälvande, och på god väg att brytas ner – [liksom ett rissnår kan brytas ner] 

[Min kurs.]”. (Bü s. 123.)  
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3.6 Misstro: ingenting 
 

I romanen yttrar sig spänningen misstro-tro i att några ord är mer tomma på mening än andra. 

Motsägelsefullt nog bär det meningsladdade ordet ingenting på en tom innebörd. Men det är 

nästan alltid någonting i textstycket som är energifullt – rytmen är till exempel aldrig helt 

monoton när ordet ingenting upprepas, vilket motverkar total uppgivenhet och vita sidor. 

Ordet ingenting förekommer ofta, och då det upprepas suggereras en likgiltighetskänsla fram, 

vilken även innefattar en ensamhet (att ha blivit utslängd i verkligheten) och sorg (över att det 

är så svårt). Ingenting är verkligen ett Kandreord. Denna misstro-markör förekommer runt 

nittio gånger i romanen, och med alla varianter medräknade, såsom ”inte”, ”ingen”, ”inte […] 

någonting” skulle talet bli minst dubbelt så stort. Låt oss lyssna till dess klang av uppgivenhet: 

”Jag drar mig ut i det kalla gräset. Det släpar mig till sig, vitt och sugande. Ingenting kan 

hjälpa mig nu. [Min kurs.]” (Bü s. 27), och: ”Världen är på väg bort. Det finns snart 

ingenstans kvar att stå. Inte den minsta sten. [Min kurs.]” (Bü s. 70.) Det kan inte vara av en 

tillfällighet, men väl genom omedvetna strukturer, som ordet förekommer så ofta och befäster 

sin betydelse av skadad grundtillit i texten, vilken speglar melankolikerns position i världen.  

   Ett annat exempel på hur ordet ingenting planterar en misstro i texten är det lite längre 

stycket, som avslutas uppgivet men ändå innehåller ett visst mått av hopp:  

 

                                                Jag går runt lite, 
för det finns nu ingenstans dit man inte kan gå, 
ingen säger till, och jag går in i rummet, försiktigt, 
för kanske att Ungen är där, men ingenting  
händer.  

Jag sätter mig på Onkels stol och tänker: Bübin! 
Onkel!  

Klockorna slår.  
Jag är inte hungrig längre. Det är bara som ett 

ljus, jag vill inte höra något från kroppen mer!  
Hunger, törst –  
Det tjänar ingenting till! [Min kurs.] (Bü s. 73) 

 

Här luckras likgiltigheten försiktigt upp genom orden: ”det finns ingenstans dit jag inte kan 

gå”. Kindchen tar Onkels plats och uttalar: ”Jag är inte hungrig längre […] jag vill inte höra 

något från kroppen mer!”  
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3.6.1 Tom 
 

I romanen förekommer en misstro-markör i form av ordet tom också, i samband med att 

romanfiguren Onkel nämns. I en allegorisk läsning av romanen, då Onkel förknippas med den 

symboliska ordningen, faderns lag, tecken och tid, kan man resonera som så att 

melankolikerns meningslöshetskänsla inför den symboliska ordningen ger sig tillkänna i form 

av en känsla av tomhet. I det första exemplet samverkar tom med ingenting och romanfiguren 

Onkel:  

 

Jag kan inte se hur blind han [Onkel] är, men jag känner det 
plötsligt som om jag står i ett kallt, tomt ljus: att det inte tjänar 
någonting nu, för dit har jag aldrig kunnat komma – […]  

De tjocka stammarna avger en svart, extatisk stank och det 
finns ingenting kvar, ingenting kvar att vara – [Min kurs.] (Bü s. 
19f) 

 

I ett annat exempel samverkar Onkel, ingenting och tomheten igen: ”Luften tynger i lungorna 

och i rummet hänger buskarna in sina grenar genom det öppna fönstret. Jag känner mig tom 

och försvunnen igen. […] Det är varmt av att Onkel är här, men det är ingenting han vet om 

våra liv – [Min kurs.]” (Bü s. 61f.) Tomheten hör ihop med ledan, men själva ordet leda 

nämns bara två gånger i berättelsen. Ena gången den nämns låter det så här: ”Så öppnar jag 

boken och börjar läsa med låg, tonlös röst, och Onkel lyssnar, men han har vänt sig bort, 

undan för undan. […] En djup leda griper mig – Jag vill ingenstans nu, ingenting! [Min 

kurs.]” (Bü s. 22.) I följande exempel beskrivs ”tomheten” och ”ingenting” i samband med 

både Onkel och Ungen:  

 

När jag gått ut ur rummet stänger jag lugnt dör-
ren  efter  mig  och  blir  stående  där  en  stund, utan  
att  tänka  mer  på  detta:  Onkels  hand,  och  Ungen.  

                                   […] Men nu är det bara 
djupt och hårt, och där man ingenting känt går  
en svår tomhet igenom, hur man än gör –  [Min kurs.]  
(Bü s. 53) 

 

 

 



 38

3.7 Smärta: jagrösten 
 

Kristeva skriver att den samtida litteraturen tycks skrivas utifrån en överjagsposition eller en 

pervers position, med en stark dragning till tabun och gränser, vilket är en beskrivning som 

stämmer överens med Bübins unge (våldsscenerna). I en intervju med Kandre påpekar Grive 

att Bebådelsen (1986) har recenserats med nietzscheanska förtecken på grund av att man har 

tolkat in ett övermänniskoideal i boken. Grive tycker själv att det är typiskt att ett uttryck för 

en kvinnas strävan efter befrielse ska uppfattas som förhävelse, men ser ett samband mellan 

Edith Södergrans och Kandres kaxiga svar på det. Södergrans: ”Det anstår mig inte att göra 

mig mindre än jag är” finner sin motsvarighet i Kandres (i Bebådelsen): ”Inget står emot 

mig”.76 Den självhävdande jag-berättarrösten i Bübins unge signalerar både styrka och 

misstro, menar jag. Berättarrösten måste ta sig ton för att besvärja sin existens. Kandre sa 

själv om jagrösten: ”Men hos mig är det bara ett trots att hävda sig själv. Ett överlevnadstrots 

[...].”77 Kvinnans position i det symboliska, som är fallocentriskt, är en icke-position. Terhi 

Utriainen och Marja-Liisa Honkasalo har undersökt kvinnors förhållande till livet, genom en 

semiologisk studie av kvinnors självmordsbrev. Deras studie är baserad på Kristevas syn på 

kvinnan som död-bärare i livet.78 De har kommit fram till att kvinnor oftare än män ber om 

ursäkt för att de inte orkar leva längre – kvinnor har genom traditionella mönster levt genom 

andra, och känt sig besläktade med döden, eftersom döden erbjuder kvinnan en plats som är 

tydligare än den hon (inte) har i den symboliska ordningen. Flera forskare har funnit att 

självmordet är den enda riktigt privata handling en kvinna kan utföra.79 Liksom Narcissus 

Echo är kvinnan ingenting i sig själv.80 Bristen är tydlig i kvinnors avskedsbrev:  

 

They [women] utter this lack of life in their notes: ’I can’t get hold of 
anything’; ’I have no desire for life’. Their suicide represents for them an 
end to suffering and lingering. When other weapons are no longer effective, 

                                                           
76 Grive, ”Samtal med Mare Kandre”, 1993, s. 15. 
77 Ibid. 
78 Se Kristeva, Black sun, 1989, s. 27 ”Death-Bearing Woman”, och s. 69 ”Illustrations of Feminine 
Depression”. 
79 Terhi Utriainen and Marja-Liisa Honkasalo, ”Women writing their death and dying: Semiotic perspectives on 
women’s suicide notes”, Semiotica 109-3/4 (1996) s. 198: ”Though woman has often been considered to be less 
autonomous and more intersubjective than man [...] suicide might be seen as the only really private deed of such 
a woman, as her very initiation into selfhood (see Barreca 1993: 180; and Higonnet 1986).” 
80 Ibid., s. 207: ”We want to emphasize, however, that Echo can be seen as the forgotten side of the double 
subject of the suicide. She is antipode of the active and autonomous, murderous subject, without which the 
determinate killer cannot exist. The story of Echo can also be read as the story of woman as Femininity. And the 
vicissitudes of woman and feminity [sic] have often been auxiliary and supplementary in men´s stories. Yet 
curiously enough, the destiny of woman is to enter (hi)story simultaneously with death. [Min kurs.]” 
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the women use death as a weapon against the painful and boundless process 
of dying. [...] The denial, the act of suicide, aims paradoxically to preserve 
the image of a whole self. Suicide may be the extreme and the most violent 
of all denials. It means killing oneself in order to save oneself.81  

 

Destruktiviteten (dödsdriften), vilken är den starkaste motorn i författandet av litterära texter, 

är både textens styrka och författarens svagaste länk, eftersom tystnaden hotar att ta över. 

Irigary, som anser att kvinnor fjärmas från sig själva i den fallocentriska ekonomin, 

poängterar vikten av en kvinnlig genealogi. Att minnas det säregna i släktbandet med en mor, 

mormor, mormorsmor och dotter (vilket vi har en tendens att glömma eller nedvärdera i vår 

exil i faderns-makens familj) stärker den kvinnliga identiteten.82  

   

3.7.1 Fantasi: det gula, för att dölja smärtan 

 

Släktskapet Kindchen-Bübin poängteras genom att det gula, det som mildrar och tröstar, 

kommer från den preoidipala modern; redan på första sidan står Kindchen i det gula (vattnet). 

I en symbolisk läsning sker födelsen in i romanen ur ”urmoderns” sköte (”den trånga 

tunneln”). Sinnena är på helspänn: ”Träden bolmar sötma”. Och samtidigt som krystanden 

pågår ”trycker undan träden, trycker undan buskarna” är jorden tyst: 

 

I solen är allting upptänt och hårt.  
Träden bolmar sötma, flugor; jorden är tyst; 

vinden flyttar buskarna, de täta bärsnåren, upp  
ur gräset, tvingar upp enarna mot muren.  

Det höga gräset når mig till höften.  
Jag står långt ner, som i ett djupt vatten, och  

trycker undan träden, trycker undan buskarna.  
För var dag går man längre ner i den trånga 

tunneln.  
Färgerna blir dovare, mörkare. Ljuden stockas i 

det gula vattnet.  
Det kommer närmare. Det är inte det att värl- 

den blir mindre, nej: man går inåt, neråt, in i den 
stora hettans buk – (Bü s. 11) 

 

Ovanifrånperspektivet och den majestätiska tonen liknar det som återfinns i Bibelns 

skapelseberättelse enligt Johannes evangelium: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos 
                                                           
81 Ibid., s. 205f. 
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Gud, Och Ordet var Gud.”83 Jaget är utslungat i världen på just den här platsen. Och det är nu 

allting börjar. Den högstämda tonen skrev jag om i min C-uppsats: ”I vissa avsnitt ter sig 

språket nästan ’bibliskt’. Ett bakomliggande öde glimtar fram som en fond mot vilket språket 

’står på sig’ bart och sakligt.”84 Det är speciellt från outsiderpositionen det gula lindrar. 

Smärtan, som annars skulle vara för svår att utstå för Kindchen, blir hanterlig. Att sitta 

hopkrupen i den gula drömmens töcken vid en buske när Dordis syster85 går förbi blir 

uthärdligt – det är okej att vara Kindchen. En klang av att drömmen är verkligare än 

verkligheten, eller att man inte ser det man ser, ljuder långt efter att det gula har nämnts, 

vilket vi kan iaktta i följande stycke: 
 

Jag sitter under den gula busken intill grinden. [...] och 
när jag tittar ut igen har Dordis syster stannat mitt i vä- 
gen, för hon har sett mig, och jag drar genast ner 
buskens grenar over ansiktet, till ingen nytta – [...] 
Svetten ligger som en tjock, gul olja över det avfallna 
ansiktet [Dordis systers].  

Längre ner på vägen står en man med en häst och 
hästen gnäggar, så Dordis Syster rycker till av  
ljudet […] likgiltig och tyst, som om det inte finns där, 
och hon ingenting sett av det – [Min kurs.]” (Bü s. 29f)   

    

Den underliga bilden av den gula busken och svetten som ligger som en tjock, gul olja över 

Dordis systers ansikte kapslar in Kindchens utanförskap. Men det sker även en överföring 

(projicering) av drömupplevelsen – det står “som om det inte finns där, och hon [Dordis 

syster] ingenting sett av det”. Det borde vara Kindchen som tänker bort verkligheten, inte 

Dordis syster. Redan Freud undersökte överföringens logik, och sa att projicering är en 

(omedveten) hanteringsstrategi av alltför starka känslor. Man kan till exempel säga att en 

författare kan projicera hotbilder på romanfigurer, och sedan ta död på hotet.  

   Ännu en bild för Kindchens utanförskap, samt en överföring av den gula färgens dimmoln 

på Bübin, får vi ta del av i följande stycke: ”För de går ut och står i den gula buskens 

underliga ljus en stund […] men Bübin griper tag i hennes [Ungens] ena arm och tittar hit, 

med blicken tom och svag, ansiktet slutet, som en som ingenting har sett. [Min kurs.]” (Bü s. 

57.) Det mesta som händer i det gula ter sig som överföringar av Kindchens egna känslor. 

Dordis systers reaktion skulle enligt överföringens logik kunna tillskrivas Kindchen även i 
                                                                                                                                                                                     
82 Irigary, ”Kropp-mot-kropp med modern”, 1994, s. 146. 
83 Bibeln, NT, Joh. 1:1 (Stockholm, 1917 års övers). 
84 Tolis, ”Jag hade själv tyckt om att läsa en sån här bok. Jag hade behövt den.”, 2005, s. 25. 
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följande exempel: "Hon [Dordis syster] ser tom och rädd ut. Som om någon slagit henne 

mycket hårt, om och om igen, och hon liknar inte Dordi längre, det är för mycket på en gång.” 

(Bü s. 29.) Det tycks mig som om det troligaste är att Kindchen känner sig tom och rädd. Hon 

skriver in sina egna känslor i Dordis syster. Kindchens känslor är så starka att “det är för 

mycket”. Kindchens position (en icke-plats) är för tung att bära – hon är tom och rädd i 

världen. “Vem är hon? Denna stora, hemska flicka av kött – I vägen för allt.” (Bü s. 39.)  

   Jag har tagit mig friheten att avslutningsvis dikta om Kandres text, som en spegelbild, som 

Echo. Den är inte Kandres text, utan helt och hållet min egen version av hennes text. Men den 

går hand i hand med min tolkning av Kandres roman Bübins unge och projiceringens princip i 

den. Först Kandres text, och därefter min (spegelbild):  

 

Hon [Dordis syster] ser tom och rädd ut. Som 
om någon slagit henne mycket hårt, om och om 
igen, och hon liknar inte Dordi längre, det är för 
mycket på en gång.  

Jag vänder mig om och rör försiktigt vid mina 
läppar och inuti, men allt är kvar, och när jag  
tittar ut igen har Dordis syster stannat mitt i vä- 
gen, för hon har sett mig, och jag drar genast ner 
[den gula] buskens grenar över ansiktet, till ingen 
nytta –  

Hon står och väger, som om hon hört någon  
ropa längre ner men inte vill dit, inte kan bestäm-
ma sig. Svetten ligger som en tjock, gul olja över 
det avfallna ansiktet. (Bü s. 29f) 
 

Min spegelbild: 
 

Jag, Kindchen är tom och rädd. Som om någon 
slagit mig mycket hårt, om och om igen, och jag 
liknar inte mig själv längre, det är för mycket på en 
gång. Jag vänder mig om och rör försiktigt vid 
mina läppar och inuti, men allt är kvar, och när jag 
tittar ut igen har jag stannat mitt i vägen, för jag har 
sett mig själv, och jag drar genast ner [den gula] 
buskens grenar över ansiktet, till ingen nytta – Jag 
står och väger, som om jag hört någon ropa längre 
ner men inte vill dit, inte kan bestämma mig. 
Svetten ligger som en tjock, gul olja över mitt 
ansikte. 
 
 

                                                                                                                                                                                     
85 Stavas både: ”Dordis syster” och ”Dordis Syster” i Bübins unge. Jag har valt att skriva Dordis syster i mina 
fria kommentarer. 
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Att se sitt jag i klart dagsljus är inte möjligt. Vi kan bara få meddelanden i form av drömmar 

och glimtvisa insikter. Men i skrivandet kan författaren försöka sätta sig i kontakt med 

minnen av kropp, känslokast, beröring. Blodets rörelse kan höras i skrivandet, genom en 

upplevd närvaro av den Andre. Utanförskap samt dödsdrift och jouissance är motorn i 

skrivandet. Varför skulle författaren annars ge sig i kast med att skriva, om det vore lätt?  

   För Kristeva äger litteraturen, och då speciellt det poetiska språket, en revolutionär 

potential. Hennes arbete med litteratur, via strukturalistiska-, marxistiska- och psyko-

analytiska idéer har alltid handlat om att försöka ta reda på vad det är som gör att mening 

uppstår i språket. Varför är vissa uttryck tomma på mening (masskultur, reklam, 

underhållning) och andra fyllda (till exempel det poetiska språket)? Genom att ha lyssnat till 

patienters tal på divanen i sin psykoanalytiska verksamhet och anammat Melanie Kleins syn 

på den aggressiva driftens betydelse för symboliseringsförmågan samt pekat på paradoxen 

inom språket (heterogeniteten), menar hon att det poetiska språket är en perfekt mötesplats 

mellan det semiotiska- och det symboliska språket. Mening uppstår i korsvägen mellan 

moderns kropp och faderns lag. Det poetiska språket, som inte styrs av en rationell och 

lagbunden form utan bereder plats åt semiotiska impulser att bryta in borde etableras som 

forskningsobjekt, anser hon. Om vi undersöker det poetiska språket kan vi finna riktigt 

avslöjande sanningar om oss människor och vad det är vi verkligen behöver. 
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4 SLUTDISKUSSION 
 

Med en kusligt tvingande och jagstark röst berättar Kindchen i Bübins unge om drifter, 

känslor och sexualitet, sanningar om individen och förkunnelser ur den mörka kontinenten – 

den Freud aldrig riktigt lyste upp. Rösten ber och besvärjer, är nattsvart men ändå stärkande. 

Och om någon anser att romanen enbart fungerar flicka till flicka, så håller jag inte med – 

Bübins unge beskriver subjektets erfarenhet i övergången till språklighet och tematiserar 

kulturella faktorer såsom flickors och kvinnors både undanskymda och exploaterade plats och 

kön i världen.86 Och av det berikas alla, menar jag. Thomas Götselius skriver:  

 

Denna stora, hemska flicka av kött – i vägen för allt’, heter det i ‘Bübins unge’. 
Det var Kandres stora fråga. Men var – och är – det inte också samtidens? I 
litteraturen, i reklamen, i politiken – överallt är kvinnoblivandet den fråga som 
framkallar kortslutningar i begäret och övervåld mot kropparna. Mare Kandre 
läste framtiden i ryggen.87  

 

Aase Bergs åsikt är att om hon skulle få bestämma, skulle Bübins unge vara obligatorisk i 

svenska på gymnasiet.88 På ett seminarium till minne av Kandre sa Jan Henrik Swahn att han 

var starkt påverkad av en novell i Hetta och vitt, om en ensamstående mamma, vilken han 

själv kände igen sig i: “– Jag skrev ett brev till Mare Kandre om vad jag tyckte om den 

ensamstående mamman, att jag stördes av känslan av att hon [Kandre] hade förskönat 

verkligheten. Jag fick omedelbart svar av henne, det var inte alltid man fick det [...]”89 I 

Bübins unge är det den “fula flickan” som tar sig ton. Med en melankolisk, vacker och 

kraftfull röst djupt nerifrån talar hon om känslor, destruktivitet och kamp, vilket inte går att 

avfärda så lätt. Inger Edelfeldt sa att hon var grön av avund över Kandres kaxiga: “Jag tror jag 

är satt på jorden för att skriva”.90  

   Säkert påverkades Kandre även av den misogyna situationen i kultursverige under 80-talet 

(vilken rådde samtidigt som ett flertal kvinnor debuterade med bravur) – tiden för Kandres 

litterära debut var nämligen ovanligt misskrediterande för kvinnor – vilket Witt-Brattström 

sammanfattar så här: “En barometer för detta tidsklimat är den ‘nya’ litteraturhistoria i sex 
                                                           
86 Undanskymda är kvinnors subjektiva erfarenheter och exploaterad är en idealiserad “mansbild” av kvinnan 
samt en fasa för modersmonstret. 
87 Thomas Götselius ”Mare Kandre 1962-2005, Hon läste framtiden på ryggen”, Dagens Nyheter, 1/4 2005. 
88 Lina Kalmteg, ”Till minne av Mare Kandre. Sex författare om Kandretexter som påverkat dem.” Referat från 
ett seminarium, Dagens Nyheter, april 2005. 
89 Ibid. 
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band, Den svenska litteraturen, redigerad av Lars Lönnroth och Sven Delblanc som utkom 

under åttiotalet och som endast upplät 8% av det totala utrymmet åt kvinnliga författare från 

den heliga Birgitta och till idag [...].”91  

   Den modiga och självhävdande berättarrösten i Bubins unge ger inte enbart uttryck för 

styrka, menar jag, utan blottar även den icke-plats kvinnor har i samhället och en sårbarhet 

och rädsla till följd av den. Det är ett skrivande på liv och död, ett rop, att spjärna emot och 

morska sig, eller som Kandre själv sa: ”hos mig är det bara ett trots att hävda sig själv. Ett 

överlevnadstrots [...].”92 Bübins unge är en modig JAGstark berättelse som inte tystnar (på 

väg att tystna). Eller en tyst berättelse som exploderar ur ett JAG. Det finns en dubbeltungad 

röst hos Kandre (misstro-tro) som fortplantar sig på alla plan i romanen. Den komplexa 

strukturen gör att man både kan finna en stämning av misstro mot symbolisering och en 

gynnsam motrörelse till den. I min språkliga analys har jag undersökt hur dessa krafter tar sig 

uttryck.  

   Jag har lagt märke till att Bübins unge är skriven med en fri syn på ords och meningars 

böjlighet, men med fullt av hopbindande element som sublimerar texten. Vad vore det för nytt 

med att läsa: “Ungens skugga”? I stället står det “Ungens skugga ur Ungens kropp” (Bü s. 

75), vilket är betydligt mer musikaliskt, fantasieggande och nyskapande. En mjuk, 

regelmässig överbyggnad binder ihop konstfulla textexperiment, menar jag. Melankolins 

främsta kännetecken går att finna i romanens dikotomi misstro-tro. Tankstrecken, som 

förekommer på var och varannan sida i romanen, är en misstromarkör som leder blicken ut på 

papperet, ut i tomhet. Man kommer att tänka på melankolikerns sätt att dra sig tillbaka och ge 

upp. Men samtidigt liknar tankstrecken grafiska armar som ger tomheten en form, och famlar 

efter nästa ord. De beskriver en pågående, hjälpande rörelse och kan därför sägas ha en dubbel 

verkan i texten: affektens effekt stör ordningen, men är inte bara splittrade utan 

omhändertagande (sublimerad) också. 

   Ett annat uttryck för en motrörelse mot destruktiva krafter i texten är den gula färgens 

fantasitöcken och mildrande effekt på Kindchens känsla av utanförskap. När Kindchen möter 

en flicka från byn (Dordis syster) gömmer hon sig vid en buske, vars gula färg skingrar 

känslan av ensamhet. Verkligheten blir mycket mer spännande och lättare att utstå i ett 

fantasi(jag)moln. Det gula härstammar från det preoidipala livet, från urmodern/livmodern. 

När Kindchen föds in i romanen står hon med benen i ett gult (foster)vatten. Buskar och träd 

                                                                                                                                                                                     
90 Ibid. 
91 Witt-Brattström ”Fula flickor, masochism och motstånd”, 1993, s. 302. 
92 Grive, ”Samtal med Mare Kandre”, 1993, s. 15. 
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trycks undan (likt krystningar) och signalerar moderelementets herravälde i berättelsen, samt 

Kindchens samhörighet med det. Den gula färgens trygghetsdimma är en motrörelse mot 

destruktiva och splittrande krafter i Kindchen. Den suddar ut verkligehtens skarpa kanter och 

bäddar för överlevnad.   

   När de vuxna, Bübin och Onkel, flytt fältet i berättelsens mitt bryter ett tidigare nedtryckt 

kaos ut, och leder till ett ökande antal av abjektalt färgade ord i romanen, samt abjektala 

handlingar – stinkande mat och kroppsutsöndringar beskrivs. Kindchen plågar dessutom 

Ungen till döds, vilket är det mest abjektala uttrycket av alla. Man kan även se mordet som 

den mest destruktiva handlingen eller den mest kaosartade – dvs ett fullkomligt 

gränsöverskridande. Men läser man romanen symboliskt beskriver mordet en seger över 

destruktiviteten. Mordet innebär på så sätt en vändpunkt från kaos till ordning i berättelsen. 

En lyckad melankoliker öppnar grinden på slutet och blickar nyfiket ut. Det mörka, 

destruktiva förbyts i ordning och en möjlig mening.  

  Jag har lagt märke till att även det högst konsekventa bildspråket har en sublimerande effekt 

i romanen – det svarta trädets betydelse pekar enhetligt mot affekten till exempel. Därför är 

min slutsats att språket, som innehåller tystnader och en stundtals uppbruten rytm, möter 

element som mjukar upp det, binder ihop fragmenten och skänker texten en njutbar klang. 

Bübins unge är ett mästerstycke, menar jag, som skulle kunna kallas en dikt-roman-bibel. Den 

är välavvägd, djärv och egensinnig, vacker, nattsvart och hoppfull. Kandre tillhörde en liten 

skara nutida, svenska författare – såväl kvinnor som män – som antog utmaningen, närmade 

sig moderskroppen och lyckades att ”med lingvistiska tecken maximalt närma sig detta levda, 

vitglödgade, blommande, öppna och slutna som är vår vardagliga erfarenhet”.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 Ebba Witt-Brattström, ”Den främmande kvinnan – presentation av Julia Kristeva”, Kvinnovetenskaplig 
tidskrift, 1984:2-3. s. 55. 
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