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Abstract

In this paper I study the Austrian author Ingeborg Bachmann’s novel Malina (1971) from the 

perspective of Gérard Genette’s narrative theory and his notions of tense, mood and voice. In 

dialogue with earlier research on Malina I reflect over the last scene in the novel, what really 

happens there and how it matters for the rest of the novel. I give an account of feminist theories 

with focus on the annihilation of the female voice, the memory as theatre and the folklore tale as 

flight. The result is a more distinct perception of Bachmann’s skill, closeness and awareness as a 

writer and her use of Malina as contribution to the feminist debate and as a tool to find a place in 

the patriarchal world of intellectual, postwar Vienna.
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1. Inledning

Syfte och frågeställning
Jag kom i kontakt med Ingeborg Bachmanns verk för första gången våren 2010. Yvonne Ihmels och 

Karsten Thurfjell sände ett program om henne i Sveriges Radio i samband med den postuma 

utgivningen av Kriegstagebuch (2010), innehållande bland annat brev till Bachmann efter kriget 

från den judiske soldaten Jack Hamesh.1 I programmet varvades en intervju med Bachmanns bror 

med diktuppläsning av författarinnan själv. ”Großer Bär, komm herab zottige Nacht, Wolkenpelztier 

mit den alten Augen, Sternenaugen”2 läste hon med sin sköra röst. När jag sedan hörde om hennes 

ofattbart tragiska livsöde, men också om de mästerverk hon hann skapa vid sidan av giganter som 

Günter Grass, Thomas Bernhard, Max Frisch och Paul Celan längtade jag efter att få fördjupa mig i 

hennes författarskap. Varför hade jag aldrig hört talas om Ingeborg Bachmann? Var hon 

överskuggad av just dessa män?

   Det enda som finns utgivet av henne på svenska är dels det som Johannes Edfeldt och Arvid 

Brenner översatt på 60- och 70-talet: diktsamlingen Die gestundete Zeit (1953), novellsamlingen 

Das dreissigste Jahr (1961) och dels Lina Östergaards översättning av Malina (1971) från 2009.3 

Jag bestämde mig för att läsa Bachmanns enda roman. Det var en läsning som tog lång tid. Varje 

sida späckad av intertextualitet, stilistiska lekar, politik och livsåskådning. Malina är inte en roman 

som lämnar läsaren tillfredsställd. Alla cirklar är inte slutna och alla frågor är inte besvarade när 

boken slås ihop. Snarare tvärtom. Detta blev en drivkraft i att försöka förstå romanen. 

   Den scen i boken som är mest laddad med mystik, alltså mest subtil och svårtolkad, är slutscenen. 

Den provocerar till frågor som: Är textjaget och Malina två delar av samma person? Är textjaget en 

verklig karaktär eller bara en röst i Malinas huvud? Blir hon mördad, och i så fall av vem? Begår 

hon självmord? Vad kan slutet få för konsekvenser? 
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1 K1 Samtal med Ingeborg. Tillgänglig på Internet: http://static.sr.se/laddahem/podradio/SR_p1_k1_100602020033.mp3 
Bachmann, Ingeborg (2010). Kriegstagebuch: mit Briefen von Jack Hamesh an Ingeborg Bachmann. Berlin: Suhrkamp.
2 Bachmann, Ingeborg (1956) Anrufung des Großen Bären: Gedichte. München ”Stora Björn / kom hit ner / raggig 
natt / molnpälsdjur med gamla ögon, stjärneögon” övers. från radioprogrammet Samtal med Ingeborg.
3 Bachmann, Ingeborg (1976). Bröd och salt ; till svenska av Johannes Edfeldt. Stockholm: Coeckelberghs.
Bachmann, Ingeborg (1953). Die gestundete Zeit: Gedichte. München: Piper & Co.
Bachmann, Ingeborg (1963). Det trettionde året: noveller ; till svenska av Arvid Brenner. Stockholm: Bonnier.
Bachmann, Ingeborg (1961). Das dreissigste Jahr. Piper, München.
Bachmann, Ingeborg (2009). Malina ; till svenska av Linda Östergaard. Stockholm: Salamonski, härefter refererad till 
inom parentes i brödtexten som Malina.
Bachmann, Ingeborg (1971) Malina. Roman, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, härefter refererad till i fotnoter som 
Malina: Roman.



Teori och Metod

Det allmänna finns i hjärtat av det specifika, och därför (tvärtemot den rådande uppfattningen) finns det 
vetbara i hjärtat av det fördolda.4

Genettes narratologi är den teoretiska grunden för min uppsats. Hans Discourse du récit 

publicerades 1972 och är den tredje delen i hans inflytelserika, teoretiska verk Figures som består 

av essäer i varierande ämnen med utgångspunkt i strukturalism, semiotik och lingvistik.5 Där 

vidareutvecklar han den klassiska narratologin konstruerad av Vladimir Propp.6 Strukturalister som 

Tzvetan Todorov, Roland Barthes och Roman Jakobsson har senare intresserat sig för att hitta 

strukturer och koder i skönlitteraturen. Genette tittar på hur dessa strukturer och koder organiseras 

av en berättare.7 Som exempel studerar han Prousts verk À la recherche du temps perdu.8 Ingeborg 

Bachmann var influerad av Proust och de har en del gemensamt så som problematiserandet av 

minne och tid.

   Genette delar in narratologin i tre delar: tempus, modus och röst.9 Under tempus finns tre 

underkategorier: ordning, hastighet och frekvens. Ordning handlar om händelsernas kronologi som 

ser ut på ett visst sätt i historien (det som faktiskt har hänt) och kan ordnas på ett annat sätt i 

berättelsen (alltså det berättade). Berättaren kan t.ex. börja sin berättelse i det historiska 

handlingsförloppets mitt: in medias res. Därefter kan läsaren få reda på bakgrunden, historiens 

verkliga början, genom tillbakablickar. Dessa kallas anakronier eftersom de är avvikelser ifrån 

kronologin. Avvikelser som syftar bakåt kallas analepser, de som syftar framåt kallas prolepser. 

   Hastighet berör skillnaden mellan hur lång tid en händelse tar i historien och hur lång ”tid” det tar 

att berätta den. Tid är när det gäller litteratur ett relativt begrepp eftersom alla läser olika snabbt, till 

skillnad från i t.ex. film där det faktiskt tar ett visst antal minuter att gestalta ett skeende. Genette 

mäter därför hastigheten i rader och sidor. En berättare kan antingen avverka en lång historietid på 

5

4 Genette, Gérard, (1980). Narrative discourse: an essay in method. Ithaca, N.Y.: Cornell U.P., s.23 (Min övers. från 
”[T]he general is at the heart of the particular, and therefore (contrary to the common preconception) the knowable is at 
the heart of the mysterious [...]”.) Härefter i noter refererad till som Genette. 
5 Genette, Gérard (1972). Figures. 3. Paris: Seuil.
6 Nikolajeva, Maria (2004). Barnbokens byggklossar. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur, s.230. (Jag 
använder mig av Maria Nikolajevas svenska översättningar av Genettes begrepp där inte annat anges.) Vidare om 
narratologi se Skalin, Lars-Åke (2002).
7 Culler, Jonathan i förordet till Narrative discourse: an essay in method, s.8.
8 Proust, Marcel (1954). À la recherche du temps perdu. Paris: Gallimard (Ej originalutgåva. Det är denna Genette 
refererar till.).
9 Nikolajeva, s.64 (Propps fokus var folksagor. Han hittade genomgående mönster i berättelserna som han benämnde 
”funktioner”).



väldigt lite utrymme i texten eller dra ut på ögonblicket och beskriva det in i minsta detalj. 

Historietid kan också utan vidare hoppas över vilket kallas för ellips.

   Sambandet mellan hur många gånger något sker i historien respektive berättelsen går in under 

rubriken frekvens. Här finns i sin tur fler underkategorier: singulativ – en händelse sker en gång och 

berättas en gång, iterativ10 – en händelse sker upprepade gånger men berättas en gång, repetitiv – en 

händelse sker en gång men berättas flera gånger (t.ex. ur olika perspektiv), multipel – en händelse 

sker upprepade gånger och berättas upprepade gånger.

   Modus rör det som tidigare kallats ”point of view”, alltså perspektiv. Vem ser skeendet? 

Berättande kan ske ifrån en synvinkel eller en annan och med olika grad av modalitet.11 Berättaren 

kan ge läsaren mer eller mindre information, på ett mer eller mindre direkt sätt. Han kan också 

reglera informationen mellan karaktärerna och sig själv. Berättaren kan vara öppen med att det är 

han själv som talar, eller låtsas att han är en karaktär i berättelsen. Det förstnämnda kallas diegesis, 

rent berättande, och det sistnämnda mimesis, imitation.12

   Genette har bidragit med ett eget begrepp kallat fokalisation som definierar vem det berättas 

genom. Han ser tre typer: nollfokalisation (berättaren säger/vet mer än karaktären), intern 

fokalisation (berättaren säger/vet bara vad en viss karaktär vet) och extern fokalisation (berättaren 

säger/vet mindre än vad karaktären vet).13 En paralips är (i intern fokalisation) ett utelämnande av 

en viktig tanke eller handling hos den fokaliserade hjälten. Detta är vanligt i deckare där 

huvudpersonen är lika med berättaren, men läsaren ändå inte får tillgång till alla hans tankar.14 

”Berättandet säger alltid mindre än det vet, men gör ofta känt mer än det säger.”15 summerar 

Genette. Mellan hjältens information och allvetandet hos författaren finns alltså en tredje nivå där 

berättaren fördelar information som han vill.16

   Röst kan vara extra- eller intradiegetisk och homo- eller heterodiegetisk. Tidigare har man sagt 

berättare i förstaperson och berättare i tredjeperson. Detta är inte lämpligt enligt Genette eftersom 

dessa begrepp bara är grammatiska uttryck som befäster om berättaren är en av karaktärerna eller 

inte.17 En heterodiegetisk berättare är en karaktär i berättelsen och en homodiegetisk berättare är 
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10 Genette, s.117 (Detta är det utmärkande draget för Prousts romansvit.)
11 Modalitet (www). Hämtat från Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/modalitet/257547. Hämtat 3 januari 
2011. Artikel om Modalitet. ”[E]n betydelsekategori hos satsen som omfattar olika arter av sanning eller olika 
hållningar från talarens sida gentemot satsens innehåll.”
12 Genette, s.162.
13 Ibid, s.188-190.
14 Ibid, s.196.
15 Ibid, s.198. (Min övers. från ”Narrative always says less than it knows, but it often makes known more than it says.”)
16 Ibid, s.206.
17 Ibid, s.244.



inte en karaktär i berättelsen.18 Dessutom kan berättaren befinna sig på ett intradiegetiskt plan eller 

ett extradiegetiskt plan. En händelse som återberättas finns på en diegetisk nivå som är direkt högre 

än nivån där berättaren producerar sin berättelse.19 Berättandet kan ske retrospektivt, vilket är 

klassiskt berättande i preteritum. Prospektivt berättande är förutseende. Simultant berättande sker 

samtidigt som handling och interpolerat berättande mellan ögonblicken av handling.20 Om modus 

är svaret på frågan ”vem ser?” så är röst är svaret på frågan ”vem talar?”.21

   År 1988 kom Genette ut med en efterskrift till sin Discourse du récit där han kommenterar och 

bemöter den kritik hans verk fått. Mieke Bal är Genettes adept och har problematiserat en del av 

hans begrepp i sin bok De Theorie van vertellen en verhalen (1978).22 Genettes verk är centralt för 

narratologiska studier medan Bals kan ge kompletterande uppgifter. Jonathan Culler skriver i 

förordet till Discourse du récit att det är ”den mest grundliga och fullständiga ansatsen vi har för att 

identifiera, namnge och illustrera de grundläggande beståndsdelarna och metoderna för berättande 

[...]”.23 

   Metoden är alltså att först göra en noggrann undersökning av enskildheter (tempus, modus, röst) 

för att sedan kunna se helheten klart. Jag kommer med dessa redskap att undersöka vilka 

berättartekniker Ingeborg Bachmann använder sig av och vad det har för betydelse för berättelsen, 

och då framförallt slutet av romanen. Finns det kanske en berättarteknisk förklaring till det 

egendomliga slutet?

Presentation av tidigare forskning
Tidigare forskning kring Malina har till stor del sin utgångspunkt i feminismen. Jag har valt tre 

texter som erbjuder olika perspektiv på verket och ger olika tolkningar av slutet, men som alla delar 

en feministisk grundsyn. Sara Lennox skriver om förintandet av den kvinnliga rösten och 

subjektiviteten, Michaela Grobbel om minnesarbete och Malina som tanketeater, Kirsten A. Krick-

Aigner slutligen om Malinas kopplingar till folksagan samt till fascismen och utopin.24 Mitt urval 
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18 Genette, s.245.
19 Ibid, s.228.
20 Ibid, s.217.
21 Ibid, s.186.
22 Bal, Mieke (1978). De Theorie van vertellen en verhalen Muiderberg Coutinho.
23 Culler, Jonathan i förordet till Narrative discourse: an essay in method s.7 Min övers. av ”[...] the most thorough 
attempt we have to identify, name, and illustrate the basic constituents and techniques of narrative [...]”.
24 Lennox, Sara. (2006). Cemetery of the murdered daughters [Elektronisk resurs] : feminism, history, and Ingeborg 
Bachmann. Amherst: University of Massachusetts Press. Tillgänglig på Internet: http://scholarworks.umass.edu/
umpress_cotmd/. 
Grobbel, Michaela. (2004). Enacting past and present: the memory theaters of Djuna Barnes, Ingeborg Bachmann, and 
Marguerite Duras. Lanham, Md.: Lexington.
Krick-Aigner, Kirsten A. (2001). Ingeborg Bachmann's telling stories: fairy tale beginnings and holocaust endings. 
Riverside, Calif.: Ariadne Press.



har delvis begränsats av mina språkkunskaper då det finns en stor forskning kring Bachmann på 

tyska, mindre på engelska och ingenting alls på svenska.

   Jag har valt att bortse från intervjuer med Bachmann där hon uttrycker sitt syfte med romanen. 

Trots att det finns en hel del, till exempel samlingen av intervjuer och tal Wir müssen wahre Sätze 

finden: Gespräche und Interviews.25 Jag vill så långt det går betrakta romanen som fristående från 

sin författare. Det betyder i sin tur inte att jag inte tar hänsyn till Bachmanns liv och bakgrund, men 

jag letar inte efter utsagor hon gjort om Malina. Jag tittar istället på hur andra har tolkat romanens 

slutscen och dess syfte.  I vissa fall stödjer sig dock tidigare forskning på intervjuer med Bachmann.  

2. Bakgrund

Ingeborg Bachmann
Ingeborg Bachmann föddes 1926 i Klagenfurt, en liten Österrikisk stad som gränsar till Slovenien 

(dåvarande Jugoslavien) och Italien. Hon upplevde andra världskriget som mycket ung och det 

pågick under hela hennes tonår. Hon kom att bearbeta kriget och dess konsekvenser i sin litteratur 

under hela sitt liv.26

   År 1949 doktorerade Bachmann i filosofi vid Wiens Universitet. Hon skrev en avhandling om den 

kritiska receptionen av Martin Heideggers existentiella filosofi. Hon blev tidigt erkänd som poet, 

redan i 20-årsåldern, av den avantgardistiska författarcirkeln Gruppe 47.27

   Hon arbetade länge tillsammans med den tyska kompositören Hans Werner Henze och musiken 

betydde mycket för henne. Hon kallade Malina för en ouvertyr till romansviten Todesarten.28 För 

henne var litteraturen och musiken i nära förbund. Bachmanns texter är musikaliska i sig genom 

rytmen som uppstår genom den uppbrutna kronologin och genom att olika former av text blandas; 

drömmar, brev, dialoger, telefonkonversationer och delar ur musikaliska verk i form av noter.29
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25 Bachmann, Ingeborg (1983). Wir müssen wahre Sätze finden: Gespräche und Interviews. 2. Aufl. München: Piper.
26 Achberger, Karen R. (1995). Understanding Ingeborg Bachmann. Columbia, S.C.: University of South Carolina 
Press, s. 4.
27 Ibid, s.2-4.
28 Bachmann, Ingeborg (1995). Todesarten - Projekt: kritische Ausgabe. Bd 1, Todesarten .... Malina är den enda 
färdigställda romanen i serien. Tillsammans med resterande romanfragment (Das fall Franza, Requiem für Fanny 
Goldmann) gavs serien ut i en kritisk utgåva bearbetad av Monika Albrecht och Dirk Göttsche långt efter Ingeborg 
Bachmanns död.
29 Achberger, s.6-7.



   Hon studerade också Ludwig Wittgensteins språkfilosofi som rör språkets begränsningar och 

skillnaden mellan det som kan uttryckas i ord och det outsägliga. Hon trodde att ett ”poetiskt språk” 

skulle kunna sudda ut den gränsen genom att ge en glimt av vad hon kallade ”det omöjliga”.30

   Under sin livstid var hon till viss del missförstådd av omvärlden. Hon sågs som en blyg, 

flickaktig, lidande ordkonstnär och uppmärksammades inte för det starka politiska innehållet i sitt 

författarskap. Ett genomgående tema var fascismen som hon uttryckte tydligt motstånd mot i 

intervjuer och artiklar. Kanske bidrog denna allmänhetens misstolkning av hennes intentioner till 

hennes tragiska död i Rom 1973 till följd av alkohol, droger och en oavsiktlig eldsvåda.31

   Bachmann är, trots den till viss del felaktiga bilden av henne under hennes levnad, kanoniserad 

som en av de stora tyskspråkiga författarna vid sidan av Robert Musil och Hermann Broch. Några 

av alla författare som har influerats av henne är Peter Handke, Günter Grass och Max Frisch. 

   Sedan 1980-talet har det forskats mycket kring Bachmann i Österrike, Tyskland och USA. 

Speciellt den feministiska forskningen har intresserat sig för hennes författarskap. Hon var den 

första kvinnan i Gruppe 47 och verkade överlag i manliga kretsar. Svårigheten i dynamiken mellan 

könen och den romantiska kärlekens negativa effekter för kvinnan blev med tiden ett allt tydligare 

tema i hennes texter. Hon blev en legend, och många gånger var det svårt att hålla isär hennes liv 

från hennes dikt.32 Trots att hon ses som en av nittonhundratalets stora tyska författare har hon blivit  

väldigt lite uppmärksammad i Sverige.33

Malina
Malina är den första och enda färdigställda delen i romanprojektet kallat Todesarten, översatt till 

svenska som ”Sätt att dö”.34 Det var det sista Bachmann skrev innan hon dog. I denna romansvit 

som också innehåller Der fall Franza och Requiem für Fanny Goldmann visar hon på olika sätt att 

dö som uppstår som konsekvens av ett fascistiskt beteende och tankesätt under efterkrigstiden.35 

Specifikt handlar det om kvinnor som förgörs av ett patriarkalt samhälle, dels genom förtryck men 

också genom att själva inrätta sig efter dess regler och på så sätt bidra till sin egen undergång.36 

   Namnet på huvudpersonen i Malina avslöjas aldrig för läsaren. I den tyska originaltexten 

benämns hon helt enkelt som ”Ich” – ”Jag”. Att här kalla henne för Ich vore i viss mån att ge henne 

9

30 Achberger, s.6.
31 Ibid. s.1.
32 Ibid, s.2-3.
33 Östergaard, Lina. Efterordet i Malina, s.332.
34 Achberger, s.96. Östergaard, s.333.
35 Bachmann, Ingeborg (1979). Der Fall Franza: Requiem für Fanny Goldmann. München: Piper.
36 Achberger. s.96.



ett namn eftersom ordet inte betyder någonting på svenska och det skulle riskera att förta poängen 

med en namnlös protagonist. Ett alternativ vore att kalla henne för ”Hon” eller ”Kvinnan”37. För att 

undvika förvirring, för många ”jag” i samma uppsats, och för att poängtera att hennes existens är 

beroende av texten kallar jag henne för ”textjaget”.

   Protagonisten är alltså namnlös, men det framgår att hon är kvinna, författare, är uppvuxen i 

Klagenfurt, men bor i Wien. Romanen är indelad i tre kapitel: ”Lycklig med Ivan”38 (Malina, 25), 

”Den tredje mannen”39 (Malina, 169) och ”Om de yttersta tingen”40 (Malina, 231). I det första 

kapitlet är hon just lycklig med Ivan. Lycklig i den bemärkelsen att hon har något att sysselsätta sig 

med, hennes tankar kretsar hela tiden kring honom. Ivan bor på andra sidan gatan och har två barn 

från ett tidigare förhållande. Textjaget kallar deras gata Ungargasse för sitt ”Ungargasseland” och 

det är där hon känner sig trygg. Hon väntar otåligt på att Ivan ska ringa. När de träffas dricker de 

whisky och spelar schack. Deras förhållande definieras av regler som Ivan ställt upp och som går ut 

på att de inte får komma varandra för nära, inga löften får ges. 

   Textjaget har ett förhållande med Ivan, men delar lägenhet med Malina som har givit sitt namn åt 

romanen. Malina är anställd vid Österrikiska armémuseet och förekommer mycket lite i det första 

kapitlet. Han dyker upp när det passar textjaget och försvinner när det passar. Det framgår inte om 

de har ett förhållande, är gifta, eller bara bor ihop som vänner. Ivan och Malina relaterar, med ett 

fåtal undantag, aldrig till varandra. 

   Kapitel två består av en natts mardrömmar där fadern, den tredje mannen, spelar huvudrollen. På 

oändligt många olika sätt försöker han förgöra och förnedra textjaget, som pendlar mellan att göra 

våldsamt motstånd och tycka synd om honom och därför ställa upp på de fascistiska lekarna. Här 

flimrar fragment ur vardagen, barndomen och sagans värld förbi. Då och då vaknar hon eller blir 

väckt av Malina som lugnar och tröstar henne. De för samtal där textjaget berättar om sina 

drömmar, men inte kan, eller inte vill, berätta vem hennes far är. Dessa samtal liknar de mellan en 

psykolog och hans patient. 

   Det sista kapitlet är stillsamt. Ivan försvinner gradvis ur hennes liv, hon isolerar sig mer och mer i 

sin lägenhet. Romanen kulminerar sedan i hennes konkreta försvinnande genom en spricka, in i 

väggen. Kvar blir Malina som svarar i telefonen: ”Här finns ingen kvinna. Jag säger ju att det aldrig 

har funnits någon här med det namnet.”. Romanens sista mening lyder helt enkelt ”Det var mord”41 
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37 Malina (www). Hämtat från The Internet Movie Database, http://www.imdb.com/title/tt0102383/. Hämtat 3 januari 
2011. Artikel om filmen Malina. (”The Woman” kallas hon i Werner Schroeters filmatisering).
38 Malina: Roman, s.25 ”Glücklich mit Ivan”.
39 Ibid, s.181 ”Der dritte Mann”.
40 Ibid, s.249 ”Von letzten Dingen”.
41 Ibid, s.355-356 ”[...] hier war nie jemand dieses Namens”, ”Es war Mord”.



(Malina, 330). Vem det är som yttrar denna mening är ett mysterium, och ett problem som är en del 

av frågeställningen. 

3. Analys

Tre perspektiv på Malina
De mördade döttrarnas kyrkogård

Sara Lennox, professor i tyska och skandinaviska studier vid University of Massachusetts 

Amherst,42 har skrivit Cemetery of the murdered daughters : feminism, history, and Ingeborg 

Bachmann (2006). Det är ett gediget verk där hon undersöker synen på Bachmanns författarskap 

genom historien, främst ur olika feministiska perspektiv. I artikeln Cemetery of the murdered 

daughters (1981) som ingår i boken och som har givit dess titel berör hon Malina, här tolkar hon 

romanen ur den då rådande feministiska forskningens perspektiv.43

   Lennox tar vara på symboliken i Malina och citerar Rainer Nägele som uppmärksammat namnet 

Malinas betydelse. Han gör ett anagram, alltså ändrar ordning på bokstäverna och får ”animal”. Han 

tar sedan bort sista bokstaven och får ”anima”.44 Det sistnämnda ordet är viktigt i Carl Gustav Jungs 

analytiska psykologi där mannens kvinnliga sida kallas anima.45 Det antyder att Malina och 

textjaget är två sidor av samma person och representerar de olika könen. Detta är bara ett exempel 

på alla subtila ordlekar som förekommer i Bachmanns verk. 

   Kärnan i Lennox artikel är tanken att Malina illustrerar avsaknaden av en kvinnlig röst. Alltså 

svårigheten för en kvinna att uttrycka sig subjektivt på ett språk som är hennes eget, i ett patriarkalt 

samhälle. Det finns flera sätt att försöka skapa en kvinnlig röst. Ett är att som kvinna inordna sig i 

den manliga världen och spela efter dess regler, tala dess språk. Enligt Lennox visar Bachmann vad 

kvinnan förlorar på detta; hon talar inte med en genuin kvinnlig röst och misslyckas därför med att 

uttrycka sin subjektivitet. Även om Bachmann alltså inte kommer med någon lösning på problemet 

kan man se hennes roman som ett inlägg i diskussionen om den kvinnliga rösten.46 I en 
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42 Sara Lennox (www). Hämtat från University of Massachusetts Amherst, http://www.umass.edu/german/people/
profiles/SaraLennox.html. Hämtat 3 januari 2011. Informationssida om Sara Lennox.
43 Lennox, s.85-89 (Forskningen hade gått från att studera kvinnoroller i romaner skrivna av män, genom politiskt 
aktiva feministiska rörelser och ett införande av psykoanalys till att studera texter skrivna av kvinnor. Just innan 1981 
hade man börjat kritisera en feministisk tanke som var att kvinnor inte fick plats i den manliga världen och därför måste 
skapa sig en egen plats utanför den.)
44 Lennox, s.102.
45 Anima (www). Hämtat från Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/anima. Hämtat 3 januari 2011. Artikel om 
Anima.
46 Lennox, s.91.



drömsekvens beskriver textjaget sin mor som ett stort korallrev i vilket hon gömmer sig för sin far. 

Hon själv är röstlös: ”[...] jag skriker utan röst [...]”47 (Malina, 189).

   Lennox gör en intressant tolkning som knyter an till Malina som den ouvertyr den är till vad som 

skulle bli romansviten Todesarten. Hon pekar på Lacansk psykoanalys som framhåller att små barn 

redan när de lär sig tala, genom språket, blir definierade som varelser med olika genus. Eftersom 

Bachmann är en skrivande kvinna blir det, enligt Lennox, ett problem för henne att utan vidare 

anamma en manlig röst i sitt verk. Vilket trots allt är just det hon måste göra för att ta plats som 

subjekt i världen. Lennox menar att Bachmann var tvungen att skriva denna roman, där hon tar död 

på den kvinnliga rösten, för att sedan kunna skriva den fortsatta sviten med en manlig röst.48 

Därmed har Bachmann dels visat sig medveten om svårigheten i språket, men också dels lyckats 

producera verk med en röst som accepterats av samhället och på så sätt fått ut sitt budskap. ”Med 

Malinas röst kan Bachmann berätta resten av ‘Sätt att dö’ på ett sammanhängande, realistiskt och 

tillgängligt vis [...]”49

   Ivan är liksom Malina en dubbelgångare till textjaget. Detta har Bachmann själv fastslagit i en 

intervju Lennox refererar till. Ivan är en del av det feminina psyket och en symbol för en tyrannisk, 

romantisk kärlek, den tvingande heterosexualiteten i vilken kvinnor infogar sig, menar Lennox.50 I 

relationen till Ivan är textjaget feminin på ett socialt betingat sätt som därmed ändå inte ger henne 

en verkligt kvinnlig röst. Hon är säker på att Ivan ska ge henne språket, men det visar sig vara ett 

språk där kvinnor bara existerar i förhållande till män.51 Den sista repliken textjaget yttrar är 

symboliskt nog ”Ivan!”52 (Malina, 329). Är det då ett rop efter ett eget språk, en egen subjektivitet 

som håller på att gå förlorad? Hon tror in i det sista att det är Ivan som ska frälsa henne genom att 

ge henne förmågan att tala. 

   Trots att det är Malina som är den ende i rummet när textjaget försvinner in i en spricka i väggen 

menar Lennox, med stöd av en intervju med Bachmann, att det är fadern som är mördaren. ”Det är 

en patriarkal, oidipal tragedi som drabbar oss alla.”53 Hon skriver att under hot om straff 

(berövandet av sexualiteten) kuvar sig alla under “Faderns Lag” som inte tillåter att något 

självständigt begär kommer till uttryck utanför socialt accepterade kanaler. Fadern förtrycker inte 
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47 Malina: Roman, s.203 ”[...] ich schreie, ohne Stimme [...]”.
48 Lennox, s.96-97.
49 Ibid, s.100. (min övers. ”In the voice of Malina, Bachmann can narrate the rest of the ‘Ways of Death’ in a form 
apparently coherent, realistic, and accessible [...]”).
50 Ibid, s.104.
51 Ibid, s.106.
52 Malina: Roman, s.355 ”Ivan!”.
53 Lennox, s.110. (min övers. ”This is a patriarchal, an oedipal tragedy which strikes all of us.”).



bara sin dotter utan är symbolen för hela världens patriarkala förtryck.54 ”Jag svarar snabbt och 

korrekt på alla frågor, men mycket tyst, jag kan inte rå för att min far inte hör svaren. Nu skriker 

han igen, och varje gång han höjer rösten faller en bit av murbruket ner från väggen eller spricker 

en bit trä i parkettgolvet. Hur kan han fråga när han ändå inte vill höra svaren.”55 (Malina, 193)

   Röstlösheten som tema är en nyckel till tolkning av drömkapitlet. Detta är en röd tråd som går 

igenom en annars osammanhängande och förvirrande textmassa. Det finns många exempel på hur 

fadern berövar henne språket: ”Vi har rest till ett främmande land, jag har till och med tillåtelse att 

promenera på gatan, men jag känner ingen här och förstår inte språket.”56 (Malina, 195) Fadern 

straffar textjaget genom att ta ifrån henne språket, antingen genom att låta henne försöka skrika 

under vatten, överrösta henne med sina egna skrik eller ta henne till ett land där hon inte förstår det 

talade språket. ”Öppna munnen, ut med språket! Vad ska det här betyda! Ut med det, säger jag! Han 

skriker och skriker i timmar och slutar inte, han låter mig inte tala, jag gråter allt häftigare, när jag 

gråter skriker han ännu mer [...]”57 (Malina, 196)

Minnenas teater

Michaela Grobbel är docent i tyska och litteraturvetenskap vid Sonoma State University58 och har 

skrivit Enacting past and present: the memory theaters of Djuna Barnes, Ingeborg Bachmann, and 

Marguerite Duras. Dessa tre författare menar hon ifrågasätter den traditionella uppfattningen om 

minnesarbetet som att ”bara” återge händelser.59

   Grobbel ser Malina som en teatralisk roman, eller vad hon kallar för ”Gedankenbühne” vilket 

översätts till mental scen eller tanketeater.60 Hennes idé är att förbindelsen mellan svårigheten i att 

minnas och produktionen av texten är central. Bachmann visar att själva processen att minnas, att 

skriva och läsa är detsamma som att skapa en föreställning, i ordets dubbla bemärkelse. Det tyska 

ordet ”Vorstellung” översätter Grobbel till engelska som både ”imagination” och ”performance”, 

alltså ungefär tanke och framförande.61
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54 Lennox, s.110.
55 Malina: Roman, s.207”Alle meine Antworten kommen rasch und richtig, aber sehr leise, ich kann nichts dafür, wenn 
mein Vater sie nicht hört. Er schreit schon wieder, und jedesmal wenn er die Stimme erhebt, fällt ein Stück Mörtel von 
der Wand oder es springt ein Stück Holz aus dem Parkettboden. Wie kann er bloß fragen, wenn er die Antworten doch 
nicht hören will.”.
56 Ibid, s.210 ”Wir sind abgereist in ein fremdes Land, ich habe sogar die Erlaubnis, auf die Straße zu gehen, aber ich 
kenne niemand und ich verstehe die Sprache nicht.”.
57 Ibid, s.210 ”Mach den Mund auf! Was soll das heißen! Den Mund auf, sag ich! Er schreit stundenlag und hört nicht 
auf, er läßt mich nicht sprechen, ich weine immer aluter”.
58 Michaela Grobbel (www). Hämtat från Sonoma State University, http://www.sonoma.edu/modlang/faculty/
michaela_grobbel.html. Hämtat 3 januari 2011. Informationssida om Michaela Grobbel.
59 Grobbel, s.3.
60 Ibid, s.76 (min övers. från ”mental stage” och ”theater of thoughts”).
61 Ibid, s.96.



   Malinas struktur visar på minnesprocessen genom att gestalta dynamiken i bortträngningen, 

förnekelsen av ”det oberättade minnet” och textjagets försök att erkänna dess existens. Textjaget har 

svårt att deschiffrera sina minnesbilder och lider av en kris i framställningen när hon måste hantera 

konflikten i att minnas (berätta) och inte minnas (glömma, förtränga) sina traumatiska upplevelser.62

   Natten full av drömmar finns i romanens mitt och är textjagets ”mörka historia”, hennes 

”oberättade minne” som berättelsen kretsar kring.63 Grobbel lyfter fram att fadern om och om igen 

tvingar textjaget att delta i offentliga spektakel där hennes utsatthet och offerroll blir tydlig och han 

själv är regissören som styr det hela.64 Drömkapitlet gestaltar även ett kollektivt, socialt minne. 

Nazisternas förtryck erinras och berättelserna om det förs vidare kollektivt.65  

   Det sista kapitlet är ett terapeutiskt samtal mellan textjaget och Malina. Grobbel tolkar alla 

karaktärer som aspekter av huvudpersonen och därför pågår detta samtal mellan röster inom 

textjaget medan hon bearbetar smärtsamma minnen.66 Dessa samtal präglas av dialektiken mellan 

minnet och glömskan, och tillika mellan hennes vilja att berätta och hennes vägran att berätta.67 

   Vem minns? Vem talar? Från vilken punkt i texten? Detta är frågor som Grobbel menar 

korresponderar med frågor som; vem regisserar detta drama? vem spelar för vem? Grobbel tolkar 

slutet som att textjaget regisserar Malina att framkalla hennes egen död. Hon säger åt honom att 

meddela Ivan som ringer att hon inte är hemma, att han ska släcka alla ljus och låsa dörren. Hon ber 

honom då att avsluta textens föreställning.68 Sprickan i väggen ser Grobbel som en spricka i 

”minnenas hus”. Detta begrepp syftar till den antika minnestekniken talare använde. De skapade 

s.k. minnespalats vilka de ”möblerade” med bilder och idéer och vandrade igenom under sitt tal. 

Grobbel ser Ungargasseland och hela texten (produktionen, skrivandet) som ett sådant hus.69

   Försvinnandet görs möjligt genom att textjaget väcker uppmärksamhet kring sprickan och gör den 

synlig.70 Textens utförande visar på den ”monstruösa” konsekvensen av ett misslyckat minnesarbete 

för ett kvinnligt subjekt. Även om dialektiken mellan minnet och glömskan motiverar textens 

existens leder den till förintandet av (den kvinnliga) berättaren. Malina lämnas ensam för att berätta 
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62 Grobbel, s.74-76 (min övers. från ”the untold memory”).
63 Ibid, s.87.
64 Ibid, s.96.
65 Ibid, s.78-79.
66 Ibid, s.75.
67 Ibid, s.98.
68 Ibid, s.96-97.
69 Ibid, s.115.
70 Ibid, s.78 (min övers. från ”house of memory”).



vidare, men han har ingenting att säga eftersom han inte har kvar de mörka minnen som försvann in 

i väggen med textjaget.71

   Grobbel menar att hela romanen Malina är ett minnesarbete. Den kvinnliga huvudpersonen 

bearbetar sina traumatiska minnen genom att berätta om dem, precis som i klassisk psykoanalys, 

vilket hon också hänvisar till.72 Det är inte ett klassiskt berättande textjaget ägnar sig åt utan ett 

slags iscensättande. Hon skapar en föreställning, en minnesteater. Det är när textjaget slutar minnas 

(eftersom hennes nu bygger på minnen) som hon upphör att finnas till. Grobbel säger därmed att 

textjaget själv väljer att försvinna. Eller ska man kanske tolka det som att Malina tar detta beslut för 

att förtränga plågsamma minnen? Textjaget utgörs av detta minnesarbete och är därför det som 

eliminieras vid Malinas förträngning. 

Sagobegynnelser och förintelseslut

Docenten vid Wofford College Kirsten A. Krick-Aigner73 skriver i sin Ingeborg Bachmann’s telling 

stories: fairy tale beginnings and holocaust endings (2001) om sagoreferenserna i Malina och 

menar att de har två olika funktioner. De illustrerar den kvinnliga huvudpersonens längtan efter 

Utopia, den ideala kärleken och frälsningen vilken hon vill nå just genom att skriva denna saga. I 

förhållande till textjagets bearbetning av mörka minnen från andra världskriget är dessa utopiska 

drömmar ett sätt att lindra lidandet hon åsamkats under och efter kriget.74

   Sagan om Prinsessan av Kagran upptar ett antal sammanhängande sidor av romanen och 

återkommer sedan fragmentariskt i drömmen, i sista kapitlet och som tankar i textjagets 

medvetande. Den handlar kortfattat om en prinsessa som precis som textjaget är från Klagenfurt. 

Hon flyr på sin svarta häst och blir tillfångatagen flera gånger. Vid ett tillfälle ska hon bli bortgift, 

men natten innan bröllopet kommer en mystisk främling och räddar henne. De skiljs åt och ses igen 

mycket senare då prinsessan ännu en gång befinner sig i fara, nu är det naturen som håller på att 

övermanna henne. När främlingen återigen ska lämna henne blir hon synsk och förutser ytterligare 

ett möte mellan dem som ska äga rum långt in i framtiden, en tid som man kan anta är 1970-talets 

Wien. 

   Krick-Aigner påpekar att tidigare forskning kring berättelsen om Prinsessan av Kagran i Malina 

har behandlat den som en separat historia, frånkopplad ifrån både drömmarna och huvudhistorien. 
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Man har fokuserat mest på drömbilden av utopisk kärlek och därmed befäst den som en motsats till 

resten av romanen som behandlar våld, svek och förstörelse. Krick-Aigner menar tvärtom att 

Kagransagan är kopplad till både drömmen och resten av berättelsen. Dessa sekvenser tillhör den 

”andra” rösten i romanen. De är den kvinnliga berättarens plats där traumatiska, förträngda 

upplevelser spelas upp och är möjligheten för textjaget att berätta sin historia, vilket Malina annars 

inte tillåter.75 Även detta tyder på att det handlar om Malinas minnesarbete och förträngning, vilket 

kan förklara varför han tar sönder textjagets saker efter det att hon försvunnit. Han vill inte bli 

påmind om henne och riskera att hon hittar ut ur väggen. Då skulle han återigen blir förföljd av sina 

traumatiska minnen. 

   Kagransagan dyker upp i romanen i vardagliga situationer som överväldigar textjaget.76 

Krick-Aigner citerar en intervju med Bachmann som säger att hon berättar sagor för att överleva det 

”mördande” samhället, precis som huvudpersonen i Tusen och en natt, Scheherazade.77 Krick-

Aigner visar på att prinsessan, liksom huvudpersonen i Malina, inte heller har något namn. Detta 

tyder på ett samband mellan de två karaktärerna och därmed också ett samband mellan de två 

berättelserna.78 Hon ser Kagransagan som en kritik av traditionella sagor där mannen räddar 

kvinnan, en sådan kritik var insiktsfull och modig i Österrikes pre-feministiska era.79

   Referenserna till sagan pekar också på Bachmanns medvetenhet om tysk litterär tradition. Under 

romantiken på 1800-talet var sagan höjden av poesi och konstnärligt uttryck. Krick-Aigner tror att 

det också är Gruppe 47:s politiska intressen som speglas i Malinas sagosekvenser. Gruppens 

medlemmar använde sagan som ett sätt att kritisera efterkrigstidens samhälle.80 Bachmann visar hur 

de historiska och sociala förbrytelserna har förintat utopin som Kagransagan representerar.81 I 

drömmen däremot är det fadern som förstör textjagets utopiska fantasi om att vara en prinsessa som 

blir räddad av en främling. Genom sitt sadistiska sätt likställs fadern med fascismen. 

   Krick-Aigner uppmärksammar att hoppfullhet under efterkrigstiden var utmanande, till och med 

provocerande, att skriva om på grund av och trots förtvivlan och förstörelse. Sagoreferenserna kan 

också läsas som en del av den efterkrigslitteratur där en utopisk fantasi fungerade som lindring från 

lidandet kriget orsakat, en slags flykt in i fiktionen.82
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   Kagransagan är skriven av textjaget som författare. Den är oberoende av Malinas röst. Bachmann 

visar hur den skrivande handlingen kan befästa en identitet och bidra till accepterandet av det 

förflutna. Hon beskriver också hur man kan bli raderad ur historien genom att bli tystad. Alla 

kvinnogestalter i Todesarten försöker undvika att bli tystade genom att berätta sina historier, menar 

Krick-Aigner.83

   Romanens sista mening ”Det var mord” understryker brutaliteten med vilken den kvinnliga rösten 

blir underminerad av Malinas manliga röst.84 Hon försvinner in i väggen ”[...] som ingen kan falla 

ur, som ingen kan bryta upp, som aldrig mer låter någonting komma ut.”85 (Malina, 330). Till 

skillnad från detta hopplösa slut i huvudhistorien inger Kagransagan trots allt lite hopp för sin 

kvinnliga huvudkaraktär. Just detta faktum visar att sagan bara är en utopisk illusion.86 Då 

Prinsessan har ridit tillbaka till sitt rike faller hon ”blödande ner från den svarta hästen. Hon log 

dock och yrade febrigt: Jag vet ju, jag vet!”87 (Malina, 66)

   Textjagets behov av att skriva om sina mörka minnen och sin oförmåga att skriva en vacker bok åt 

Ivan belyser svårigheterna för en kvinnlig, intellektuell, frilansande författare i efterkrigstidens 

Österrike. Berättaren konstaterar i slutet att hon misslyckas med sitt skrivande, hon hittar ingen röst 

för att beskriva sina upplevelser. ”Jag reser mig och tänker att om han inte säger något nu, om han 

inte hejdar mig, då är det mord, och jag avlägsnar mig, eftersom jag inte längre kan säga det.”88 

(Malina, 328). Även om textjaget misslyckas med att beskriva sina erfarenheter är det just detta som 

Ingeborg Bachmann istället lyckas med i Todesarten, menar Krick-Aigner. Slutet är varken ett 

förintande av den kvinnliga rösten eller en bortträngning av traumatiska minnen, utan bara en 

oförmåga att hitta ord för att ”säga det mörka” som en av Bachmanns dikter heter.89 Hon beskriver 

situationen för kvinnor i Österrike under efterkrigstiden.90 Hon skriver om deras upplevelser med en 

ny röst, och med ett nytt perspektiv på människan och historien.91
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83 Krick-Aigner, s.71-75.
84 Ibid, s.54.
85 Malina: Roman, s.356 ”[...] aus der niemand fallen kann, die niemand aufbrechen kann, aus der nie mehr etwas laut 
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86 Krick-Aigner, s.48.
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entferne mich, weil ich es nicht mehr sagen kann.”.
89 Bachmann (1976), s. 23.
90 Krick-Aigner, s.37.
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Sammanfattning

Utgångspunkten för min analys är ett undersökande av romanen Malina från olika håll. Tre 

feministiska tolkningar har presenterats som förhåller sig både till slutscenen och verket som helhet.  

Det är en del i den narratologiska metoden att först göra nedslag i specifika delar för att sedan ta ett 

steg tillbaka och se helheten. Frågorna som romanen väcker kan kanske besvaras genom en studie i 

Bachmanns berättarteknik. Är Malina och textjaget samma person? Hur gestaltas detta i så fall? 

Kan man genom att granska berättartekniken få en större förståelse för syftet med slutscenen? 

Narratologisk undersökning
Tempus
Ordning

Malina har en sällsynt öppning. Det är som att Bachmann redan på första sidan vill befästa att det 

inte är någon ”vanlig” roman läsaren har framför sig. Verket inleds nämligen med en rollista, som i 

ett teatermanus. De tre viktigaste karaktärerna presenteras efter ålder, yrke och bakgrund. Därefter 

anges ”Tid idag / Plats Wien”92 (Malina, 8). Det verkar vara en självklarhet i rollistan, men direkt 

efter följer en lång reflektion över just ordet ”idag” och vad det egentligen innebär. Man skulle 

kunna tro att denna tankegång självklart hör hemma under tempus, men om man ska följa Genette 

så hör den till rubriken röst eftersom den egentligen inte har någon betydelse för berättelsens tid 

utan säger mer om huvudpersonens ambivalens inför sitt eget berättande. Jag tar ändå upp detta 

”idag” här eftersom det är romanens första tidsangivelse och för att tydliggöra innebörden i 

Genettes begrepp. Tempus handlar istället om relationen mellan den faktiska tiden i historien och i 

berättelsen. Historiens tid kan dras ut eller pressas ihop, hoppas över eller pausas med hjälp av 

berättandet. 

   De första 12 sidorna i Malina är en anakroni vilket innebär en avvikelse ifrån historiens 

kronologi, mer specifikt är det en analeps, eller en retrospektion (vilket är ett ord som Genette 

övergett eftersom han anser det för psykologiserande), som finns där för att läsaren ska få 

bakgrundsinformation om huvudpersonen. Vi får veta att hon bor i Wien, närmare bestämt på 

Ungargasse 6 i distrikt 3, en del historia om området och hur hon träffade Malina. Detta är 

berättarens minnen som återkallas, och historiens nu – situationen då berättandet sker, lämnas för en 

stund. I denna analeps går tiden steg för steg närmare nuet. Dessutom avbryts den ibland för en 

reflektion över nuet, det är en sicksacklinje som pendlar mellan nu och då.93
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   Genette gör en uppställning för att tydliggöra skillnaden mellan historiens tid och berättelsens tid. 

Han kallar händelserna i historien för 1 2 3 4 5 och i berättelsen för A B C D E. Sedan kombinerar 

han dessa i den ordning de framträder i berättelsen.94 Jag ska nu göra en sådan uppställning för de 

första 12 sidorna i Malina. Siffran 2 är berättelsens nu, 1 är framtid och 3-7 är dåtid. Klamrar 

representerar analeps, paranteser proleps och bindestreck ellips. Alla kursiveringar i följande citat 

är mina. 

A2[B7]-[C3]-D2[E6-F5-G4]-H2(I1)  

 

A (s.7-10): Berättarjaget presenterar sina karaktärer och sin berättelses tid och rum. 

B(s.11): En odefinierad historisk tid, där hon pratar om ”[...] [d]en gamla Hungargasse, där tillresta 

köpmän från Ungern hade sina härbärgen och värdshus när de kom för att handla med hästar, oxar 

och hö [...]”.95

C(s.12): En tid alldeles innan nutiden. Beskrivningar av vanor som just har upphört vilka berättaren 

ironiskt kallar minnen från ”sagornas tid”.96

D(s.13): Berättelse om hennes nuvarande kärlek till hemmet, gatan och omgivningarna. ”Men idag 

går jag förbi Beatrixgasse 26 som om ingenting hänt [...]”.97

E(s.13-14): Minnen från flera år sedan, ”Mitt förhållande till Malina har i åratal bestått av 

misslyckade möten [...]”. ”[...] [V]id Stadtpark var det en gång nära att det började.”.98

F(s.14-15): ”Flera år senare upplevde jag samma sak igen [...]”99 här har en ellips i analepsen 

accelererat berättandet. Vi är fortfarande i ett minne, men närmare nutiden. Man kan märka att ett 

stycke är en analeps genom att verben står i preteritum: ”[...] mina ögon fylldes av tårar så snabbt 

att jag inte längre kunde följa honom med blicken [...]”.100

G(s.15-17): Här har ännu en ellips tagit oss en obestämd tid framåt ”I Wien sökte jag inte längre 

efter honom [...]”, ”En morgon fick jag reda på något om honom via tidningen [...]”.101 Här blir vi 

påminda om nutiden genom att berättaren påpekar att det berättade är minnen: ”Ett mycket 
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94 Genette, s.37.
95 Malina: Roman, s.11 ”[...] die alte Hungargasse, in der die aus Ungarn einresenden Kaufleute, Pferde-, Ochsen- und 
Heuhändler hier ihre Herbergen hatten, ihre Einkehrwirtshäuser [...]”.
96 Ibid, s.11 ”[...] ich erinnre mich an nichts mehr aus Märchenzeit.”.
97 Ibid, s.14 ”Aber heute gehe ich an der Beatrixgasse 26 vorbei, als wäre da nie etwas gewesen [...]”
98 Ibid, s.14 ”Meine Beziehung zu Malina hat jahrelang aus mißlichen Begegnungen [...] bestanden [...]”, ”[...] am 
Stadtpark, fehlte nicht viel einmal, und es hätte angefangen.”.
99 Ibid, s.15 ”Jahre später ist es mir mit ihm noch einmal so ergangen [...]”.
100 Ibid, s.16 ”[...] die Tränen kamen sp schnell in meine Augen, daß ich ihm nichtt mehr nachsehen konnte [...]”.
101 Ibid, s.16 ”In Wien suchte ich ihn nicht mehr [...]”, ”Eines morgens erfuhr ich etwas aus der Zeitung über ihn [...]”.



obehagligt minne, även om det inte längre smärtar mig, är detta att jag på den tiden hade ett behov 

av att låta som om också jag kände honom [...]”.102

H(s.17): Här är berättelsen tillbaka i nuet, ”[...] det betyder absolut ingenting när vi nu lever 

tillsammans [...]”.103

I(s.18): Sekvensen avslutas med en proleps: ”För de andra tillrättaläggandena är tiden ännu inte 

mogen, det hör till senare. Hör inte till idag.”.104

   Genom att göra en sådan uppställning tydliggörs den tidsliga strukturen i sekvensen. Malina sällar 

sig till den skönlitterära traditionen genom att vara rik på anakronier. 

   Malina är full av subtila förvarningar om vad som kommer att hända längre fram. Genette menar 

att det krävs en ”kvalificerad” läsare, vilket man blir genom övning, för att upptäcka sådana. 

Förvarningar skapar en förväntning hos läsaren som gör det spännande att fortsätta läsa. De ska inte 

förväxlas med att på förhand nämna vad som senare kommer ske, vilket tvärtom tar bort 

förväntningarna eftersom all information ges på förhand.105 Redan i den inledande 

miljöbeskrivningen hos Bachmann finns en förvarning om vart berättelsen är på väg. 

Än befinner vi oss mellan värdiga, otillgängliga hus och först en liten bit efter Ivans hus, med nummer 
9 och de två bronslejonen på porten, blir den mer orolig, oordnad och planlös, trots att den närmar sig 

diplomatkvarteren, som den dock bara lämnar därhän, och med dessa Wiens ”nobla kvarter” - som de 

brukar kallas - uppvisar den väldigt lite släktskap.106 (Malina, 10)

På ytan verkar det kanske som en konstaterande beskrivning, men jag ser gatan som den riktning 

berättelsen tar: i början är huvudpersonerna fortfarande värdiga, om än lite otillgängliga. Efter den 

lyckliga tiden med Ivan, under textjagets dröm, blir berättelsen orolig, oordnad och planlös. Det 

sista kapitlet närmar sig då Malina, som är nobel, kommer att lämnas av textjaget och deras 

skillnader kommer att bli oundvikligt påtagliga.

   Berättelsens ordning i stort kallar Genette makrostruktur.107 Malina är indelad i tre kapitel med en 

paratext vilken utgörs av en rollista och en beskrivning av tid, rum och karaktärer. 
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102 Malina: Roman, s.18 ”Eine häßliche Erinnerung ist das, die mir heute nicht mehr weh tut, aber ich hatte das 
Bedürfnis, so zu tun, als kennte ich ihn auch [...]”.
103 Ibid, s.18 ”[...] es ist völlig bedeutungslos, seit wir miteinander leben [...]”.
104 Ibid, s.18 ”Für die anderen Rihtigstellungen ist die Zeit noch nicht gekommen, sie sind für später. Sind nicht für 
heute.”.
105 Genette, s.77 (min övers. från ”narrative competence of the reader”).
106 Malina: Roman, s.10 ”Noch sind wir zwischen würdingen, verschlossenen Häusern, und erst kurz nach Ivans Haus, 
mit det Nummer 9 und den beiden Löwen aus Bronze am Tor, wird sie unruhiger, ungeordneter und planloser, obwohl 
sie sich dem Diplomatenviertel nähert, es aber rechts liegen läßt und wenig Verwandtschaft mit diesem ”Nobelviertel” - 
wie es vertraulich heißt - von Wien zeigt.”.
107 Genette, s.43.



På mikrostrukturens nivå finns många analepser och prolepser men i stort följer berättelsen 

historiens tid. Det framgår genom att verben är i presens, men blir också problematiskt eftersom det  

knappt alls förekommer några direkta tidsangivelser. 

Hastighet

I stycket som inleder det första kapitlet i Malina väntar textjaget för tillfället på Ivans återkomst till 

Wien som ska ske tre dagar framåt och hon tänker för sig själv: ”Rökt igen och druckit igen, räknat 

cigaretterna, glasen, och gett mig tillåtelse till ytterligare två cigarretter idag, eftersom det är tre 

dagar från idag till på måndag, utan Ivan.”108 (Malina, 25). Sedan följer en scen som hon tänker sig 

kommer att utspelas då Ivan kommer hem. Efter det är vi tillbaka i nuet då hon röker och väntar. I 

hela stycket växlas de stilistiska formerna scen och beskrivande paus i ett sicksackmönster, båda i 

formen av en inre monolog. Hon beskriver en scen med Ivan, återberättar till exempel ett samtal, 

och reflekterar sedan över det. 

   Dialog är det närmaste isokroni (perfekt analogi mellan berättelse och historia – vilket egentligen 

inte kan existera) man kommer.109 Inte ens i ren dramatisk form kan man i text skildra den exakta 

tiden för dialogen så som den utspelade sig i historien. Bachmanns olika former av dialog ger olika 

bilder av tidsförloppet. 

   Genette kommer i sin analys av À la recherche du temps perdu fram till att Proust aldrig gör 

verkliga pauser, alltså textsekvenser där tiden är stoppad, ingenting händer, och berättaren lugnt kan 

beskriva en miljö utan att karaktärerna handlar. De beskrivningar som finns hos Proust är istället 

analoga med huvudpersonens tankar.110 Det är han själv som tänker över miljöerna han vistas i, 

vilket är en form av handling och alltså går tiden. Kanske är detta fallet även i Malina? Det beror i 

sin tur på vilket tidsplan man klassar som romanens nu. Texten är en inre monolog. I varje stycke 

berättas en ny scen, en tanke eller ett minne, i presens men ändå med den efterklokas bredare 

perspektiv och självanalys. Eftersom det är hennes tankar vi som läsare tar del av stannar 

historietiden, i vilken hennes tänkande äger rum, aldrig upp. På tidsplanet där scenerna faktiskt 

utspelade sig, alltså i hennes förflutna, stannas tiden däremot upp när hon reflekterar över minnena. 

Där förekommer både beskrivande pauser och ellipser. 

   Det är svårt att bedöma hur lång tid själva berättandet tar. Eftersom berättandet inte är 

retrospektivt eller prospektivt utan interpolerat med texten är det nära bundet till historiens tid. Det 
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108 Malina: Roman, s.25 ”Wieder geraucht und wieder getrunken, die Zigaretten gezählt, die Gläser, und noch zwei 
Zigaretten zugelasen für heute, weil zwischen heute und Montag drei Tage sind, ohne Ivan.”.
109 Genette, s.86.
110 Ibid, s.100.



finns ett par simultana scener i romanen, då textjaget väntar på Ivan, på Zoo med barnen, hos 

Altenwyls på landsbygden och vissa dialoger. Med tanke på att textjaget och Ivan diskuterar 

sommarplaner och åker på semester måste minst ett par månader ha gått, och högst ett år med tanke 

på att ingen åldras eller andra stora förändringar sker. Att det inte framgår hur lång tid berättandet i 

sig tar är ingen ovanlighet. Genette nämner Tristram Shandy111 som ett undantag i den 

västerländska litteraturtraditionen ur den aspekten.112 

   Malina omformas successivt genom de tre kapitlen och ändrar i stort stil och stämning. Bachmann 

växlar också i det lilla perspektivet fort mellan stilar, vilket är en del av rytmen. Hastighet handlar 

om just rytm. Hela boken är uppbyggd av scener som vi stannar i längre eller kortare perioder. I det 

första kapitlet är varje stycke en ny scen, oftast en lycklig mellan henne och Ivan. I drömkapitlet 

varvas den kaotiska drömmen - som är full av olika scener som avlöser varandra - med de lugna 

samtalen mellan textjaget och Malina. Samtalen fortsätter i det sista kapitlet och varvas med 

minnesbilder av olika slag. 

Frekvens

Frekvens är förhållandet mellan hur många gånger en händelse återberättas och hur många gånger 

den äger rum i historien. Händelsen kan vara repetitiv eller ej, och likaså berättandet. Genette 

urskiljer som sagt fyra olika relationer: singulativ, repetitiv, iterativ och multipel frekvens. Genette 

menar vidare att repetitionen är en mental konstruktion eftersom ingenting någonsin kan hända fler 

än en gång på exakt samma sätt. Man abstraherar händelserna och ser enbart likheterna mellan 

dem.113 Det går inte att stiga ner i samma flod två gånger heter det ju. Singulativ frekvens är den 

vanligaste inom skönlitteratur. Repetitiv frekvens förekommer främst i deckare där man t.ex. återger 

en scen många gånger ur olika karaktärers perspektiv. Iterativ är ovanligt.114 Proust är den författare 

som verkligen har använt detta grepp på ett meningsfullt sätt.115 Bachmann går i hans fotspår. 

   Ett exempel på singulativ frekvens, vilken är den vanligaste även i Malina: ”Medan jag spänt 

väntar på den stora utmaningen berättar Malina utförligt hur hans vecka ser ut [...] Malina ska 

arbeta på lördag och söndag. Jag har glömt att det är hans tur igen den här veckan, och Malina 

borde märka att jag har glömt bort det [...]”. Längre ner i samma stycke har vi ett exempel på 
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111 Se tex. Sterne, Laurence (2003). The life and opinions of Tristram Shandy, gentleman. Repr. London: Penguin.
112 Genette, s.222.
113 Genette, s.113-116.
114 Nikolajeva, s.230.
115 Genette, s.117.



iterativ: ”Som om det var honom jag tänkte på - som alltid”116 (Malina, 84). Här är det ordet ”alltid” 

som indikerar iterativ, detta är något som händer ofta. ”Brukar/har/ska alltid...” är iterativets 

förutsättning. Tiden är cyklisk, icke-linjär.117 Den understryker det beständiga. I det första kapitlet i 

Malina används iterativet flitigt. Textjagets liv är ritualiserat och upphängt på relationen med Ivan 

och dess regler. 

Basen är lucker och fin och det som faller i min jord, det växer, jag fortplantar mig genom orden, jag 
fortplantar också Ivan, jag frambringar ett nytt släkte, ur min och Ivans förening uppstår det 

gudabenådade i världen:
Eldfåglar

Azurit
Dykande flammor

Jadedroppar118 (Malina, 101)

Handlingen kretsar kring Ivan med små avbrott då och då för Malina. I det sista kapitlet bryts 

ritualerna. Relationen med Ivan rinner ut i sanden och den med Malina blir mer och mer 

symbiotisk. Nya ritualer skapas. 

   Brevet till Herr Schönthal upprepas eftersom textjaget inte blir nöjd, utan skriver om det. (Malina, 

68, 76) Enligt Genettes modell så är denna upprepning faktiskt ändå singulativ. Själva 

brevskrivandet händer flera gånger och berättas om flera gånger, men det är just skilda händelser. 

Repetitionerna i berättelsen korresponderar med repetitionerna i historien. Likheterna i innehållet är 

hälsningsfrasen som varje gång är adresserad till Herr Schönthal. Innehållet är också likt i det att 

hon försöker komma på olika ursäkter för att inte närvara vid en tillställning arrangerad av honom. 

Modus
Genette skapade begreppen modus och röst då han tyckte att tidigare forskare missade en viktig 

distinktion när de talade om ”point of view” – synvinkel. Han ansåg att de inte skilde på frågorna: 

vem är karaktären vars synvinkel bestämmer det berättade perspektivet? (vem ser?) och

vem är berättaren? (vem talar?).119
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116 Malina: Roman, s.88 ”Während ich voller Spannung warte, auf die große Herausforderung, erzählit mir Malina 
pedantisch, wie seine Woche aussieht [...] Malina hat Samstag und Sonntag in dieser Woche Dienst. Ich habe vergessen, 
daß diese Woche wieder sein Turnus kommt, und Malina muß merken, daß ich vergessen habe [...]”. ”Als dächte ich an 
ihn - wie immer.”
117 Nikolajeva, s.230.
118 Malina: Roman, s.106 ”Boden fällt, das gedeiht, ich pflanze mich fort mit den Worten und ich pflanze auch Ivan 
fort, ich erzeuge ein neues Geschlecht, aus meiner und Ivans Vereinigung kommt das Gottgewollte in die Welt: 
Feuervögel / Azurrite / Tauchende Flammen / Jadetropfen”.
119 Genette, s.186.



   Genom ett stort antal tidigare narratologer och strukturalister som Cleanth Brooks och Robert 

Penn Warren, Norman Friedman, Wayne Booth, Bertil Romberg, Jean Pouillon och Tzvetan 

Todorov kom Genette fram till tre klassifikationer som han tillsammans kallar fokalisation:

nollfokalisation, intern och extern fokalisation.120

   Genette skriver att intern fokalisation bara är fullt realiserad i inre monolog. Den centrala 

karaktären är då begränsad till enbart sin fokala position. En del tecken tyder på att Malina är en 

inre monolog. Andra tyder på att texten i romanen är text också i berättelsen, att berättelsen skrivs 

ner av berättaren. Först ett exempel på talad inre monolog som bryts av Ivan och textjaget blir 

återkallad till nuet:

Ord börjar sorla i mitt huvud och därefter uppstår ett ljussken, redan flimrar enstaka stavelser till, och 
ur alla inbäddade satser flyger färgglada kommatecken ut [...] Om en sådan bok fanns, och en vacker 

dag måste den finnas, då kommer man att kasta sig på marken, yr av glädje [...] och jag gör mig redo 
för att söka efter dess första sidor för Ivans skull, jag visar upp en hemlighetsfull min, för det ska bli en 

överraskning. Men Ivan har ännu inte lärt sig tolka mitt hemlighetsmakeri på rätt sätt och idag säger 

han: Du har ju röda fläckar i ansiktet, vad är det med dig egentligen, varför ler du så fånigt?121

(Malina, 52-53)

Det är textjaget som återberättar vad Ivan säger och lägger till sin tolkning om hans intentioner. På 

andra ställen är det mer tydligt att det är nedskriven text det handlar om. Det kan vara listor, brev, 

tankar inom parantes eller kursiv text. I en annan del av texten säger Ivan: ”Jag är rädd att det ändå 

är mitt tålamod som till slut får bära skulden för din otålighet...” och textjaget kommenterar direkt: 

”(Slut på meningar om tålamod och otålighet. En mycket liten samling.)”122 (Malina, 135). 

   Alteration är i Genettes vokabulär isolerade modala brott. En paralips är en form av alteration 

som ger mindre information än vad som är nödvändigt. I Malina förkommer paralipser ofta. 

Huvudpersonen avbryter sig själv och lämnar tankespår innan de nått sitt slut. De många 

föraningarna om vad som kommer att hända är också paralipser eftersom de visar att berättaren 

sitter inne med information om händelseförloppet som hon inte delger läsaren. Detta är just ett brott 

eftersom det är en motsägelse att vi ska följa en person och hennes tankar, genom intern 
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120 Genette, s.188-190.
121 Malina: Roman, s.54 ”Ein Brausen von Worten fängt an in meinem Kopf und dann ein Leuchten, einige Silben 
flimmern schon auf, und aus allen Satzschachteln fliegen bunte Kommas [...] Wenn es dieses Buch geben sollte, und 
eines Tages wird es das geben müssen, wird man sich vor Freude auf den Boden werfen [...] und ich mache mich auf 
und suche nach seinen ersten Seiten für Ivan, ich mache ein geheimnisvolles Gesicht, den es sol eine Überraschung für 
ihn werden. Aber Ivan deutet mein Geheimnisvolltun noch nicht richtig und er sagt heute: Du hast ja rote Flecken im 
Gesicht, was hast du denn, warum lachst du denn so blöde?”.
122 Ibid, s.144 ”Ich fürchte, es ist am Ende noch meine Geduld, die an deiner Ungeduld schuld hat... (Ende der Sätze 
über Geduld und Ungeduld. Eine sehr kleine Satzgruppe.)”.



fokalisation, men utan att få tillgång till hela tankemönstret. En föraning om det ödesdigra slutet 

finns i en replik textjaget säger till Malina: ”det jag säger är ju bara att kvinnornas olycka är 

speciellt svår att undvika och helt och hållet meningslös.”123 (Malina, 266).

   Till modus hör också gestaltning av tal. Genette ser tre tillstånd av yttre och inre tal:

1. Berättat tal är det mest distanserade. 

Ex: ”Malina frågar hur jag levde på den tiden.”

2. Överfört tal är indirekt, mer mimetiskt än berättat tal men ger inte läsaren någon garanti om 

lojalitet med orden som verkligen yttrats, berättaren återger dem med sin egen stil. Här finns det 

två förväxlingar: mellan talat ord och tänkt och mellan karaktärens tal och berättarens. 

Ex: ”Hur levde du på den tiden?’ frågar Malina.”

3. Rapporterat tal är den mest mimetiska formen eftersom stilen är dramatisk.124

Ex: ”Malina: Hur levde du på den tiden?

Jag: Vid tretiden på morgonen blev mitt ansikte alltid gråare [...]”125 (Malina, 251)

   Ingeborg Bachmann växlar genomgående mellan dessa olika former av tal i Malina. Dialogerna är 

mer eller mindre mimetiska, men alltid insprängda i den övergripande fokala positionen. Berättaren 

är också huvudpersonen och det är hennes inre monolog vi tar del av. Dialogen är alltså aldrig rent 

berättande, ren mimesis (vilket Aristoteles såg som den mest överlägsna formen av berättande).126 

Först har vi dialog bestående av överfört tal som är inkorporerad i texten och följer dess flöde.

[F]ör så snart jag börjar på en vanlig mening och säger: jag måste förklara för dig, avbryter Ivan mig: 
Varför, vad är det du måste förklara för mig, ingenting, ingenting alls, vem är det du måste förklara något 

för, inte för mig i alla fall, inte för någon, för det angår ju ingen -

Citatet går sedan över i rapporterat tal:

Men jag måste.
Du kan helt enkelt inte ljuga för mig, det vet jag, jag vet ju.

Men det är ju bara för att jag inte måste!
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123 Malina: Roman, s.288 ”[...] ich sage ja nur, daß das Unglück der Frauen ein besonders unvermeidliches und ganz 
und gae unnützes ist.”
124 Genette, s.171-172.
125 Malina: Roman, s.271 ”Malina: Wie hast du damals gelebt? / Ich: Gegen drei früh wurde mein Gesicht immer grauer 
[...]”.
126 Se: Aristoteles (1994). Om diktkonsten. Göteborg: Anamma, förordet av Arne Mellberg, s.14.



[...] Medan vi med sådan lätthet reder ut saker och ting med varandra fortgår massakern i staden [...]127

(Malina, 31)

Det är trots allt ett subjektiv återberättande, som hon minns det, med hennes ord och reflektioner. 

Sedan har vi telefonsamtalen som ser ungefär ut som det förra exemplet:

Men i förrgår sa jag ju till dig
Det måste vara ett missförstånd, jag menade

Jag är hemskt ledsen, sista kvällen

Nej, jag sade ju att idag är det tyvärr inte128 (Malina, 144)

Denna dialog har det typiskt avhuggna språket för telefonsamtal, men ännu mer fragmentariskt. 

Hon avbryter sig och hennes meningar blir ofullständiga och svårbegripliga. Kanske är det Ivan 

som avbryter henne. Det vet vi inte eftersom vi bara hör textjagets del av samtalet. Det kan också 

vara berättaren som undanhåller den ”verkliga”, fullständiga dialogen.

   Genomgående i boken förekommer brev från huvudpersonen till olika människor. Dessa kan 

kanske inte betraktas som dialog eftersom vi aldrig får läsa svaren, men är ändå en sorts 

kommunikation och bidrar till beskrivningen av huvudpersonen psykologiskt och socialt. ”Bäste 

herr Schönthal! Den person som Ni vänder er till, som Ni tror att Ni känner, som Ni till och med 

inbjuder, hon finns inte.”129 (Malina, 68).

   Herr Mühlbauers intervju med henne är också en slags dialog.

Även om rundfrågningar och frågorna i dem alla är sig lika så kan denne Mühlbauer ändå ta åt sig äran 

av att, gentemot mig, ha drivit taktlösheten till sin yttersta gräns. Fråga1:.......? Svar: Vad jag, nu för 
tiden? Jag vet inte om jag förstår vad ni menar. Om ni menar idag, då vill jag helst inte, i alla fall inte 

idag.130 (Malina, 84)
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127 Malina: Roman, s.31-32 ”Aber ich muß. / Mich kannst du gar nicht anlügen, das weiß ich, ich weiß as doch. / Aber 
doch nur, weil ich nicht muß! [...] Während wir uns so mühelos zurechtfinden miteinander, geht dieses Gemetzel in der 
Stadt weiter [...]”.
128 Ibid, s.153-154”Aber ich habe dir doch vorgestern gesagt / Das muß ein Irrtum sein, ich wollte sagen / Es tut mir 
furchtbar leid, den letzen Abend / Nein, ich habe dir doch gesagt, daß ich leider heute”.
129 Ibid, s.71”Sehr geehrte Herr Schönthal, die Person, an die Sie sich wenden, die Sie zu kennen meinen, die Sie sogar 
einladen, die gibt es nicht.”.
130 Ibid, s.89”Wenn umfragen und ihre Fragen sich auch allesamt ähneln, so kommt diesem Mühlbauer doch das 
Verdienst zu, mir gegenüber die Indiskretion an eine äußerste Grenze getrieben zu haben. 1. Frage:.......? Antwort: Was 
ich zur Zeit? Ich weiß nicht, ob ich Sie verstanden habe. Falls Sie heute meinen, dann möchte ich lieber nicht, jedenfalls 
heute nicht.”.



   Här gör Bachmann, eller berättaren, det svårt för läsaren genom att utelämna journalistens frågor 

och låta dem framgå av textjagets svar som är kryptiska. Dialog skriven som repliker i en pjäs, med 

namn på personen som talar, kolon och sedan replik börjar förekomma i andra hälften av boken och 

bara mellan textjaget och Malina, aldrig mellan henne och Ivan eller någon annan.

Malina: Var bara lugn. Det är ingenting. Men säg mig nu äntligen: Vem är din far?
Jag: (och jag gråter bittert) Är jag verkligen här. Finns du verkligen!

Malina: Herregud, varför säger du hela tiden ”min far”?131 (Malina, 184)

Dessa dialoger förefaller vara ett samtal mellan analytiker och analysand. Eller som ett 

pjäsmanuskript som senare går över i ett operalibretto då musiktermer för tempo läggs till 

replikerna.

Jag: (tempo giusto) Jag tycker inte om Vi, inte Man, inte Båda och så vidare.
Malina: Jag var nära att tro att du framförallt inte längre tyckte om Jag.

Jag: (soavemente) Är det en motsägelse?132 (Malina, 285)

Detta stilgrepp ställer krav på läsaren och förutsätter en viss allmänbildning. En okunnig läsare 

tvingas att ta reda på information om musikteori för att kunna skapa sig en fullständig bild av 

dialogen. Malina uppmanar implicit läsaren att bli, med Genettes ord, ”kvalificerad”, som textjaget 

säger till Herr Mühlbauer: ”[...] man borde inte läsa alls eller verkligen kunna läsa.”133 (Malina, 90)

   Begreppet idiolekt avser en karaktärs bestämda, personliga språk. Det kan vara en viss dialekt, 

längre eller kortare meningar, fler eller färre beskrivningar o.s.v. En andra nivå av begreppet är när 

en karaktär har en återkommande språklig karakteristik, ett visst uttryck eller ord, som markerar 

personlighet och eller klass. Textjaget har olika slags språk i de olika dialogformerna och i sin inre 

monolog. Det bidrar till hennes flytande karaktär som är en del av poängen med detta verk. Ivans 

språk är enkelt och budskapen i hans uttalanden lika så. Han förespråkar glädje och 

bekymmerslöshet. Malinas språk är sakligt, logiskt och utan onödiga utläggningar, textjaget 

beskriver en upplevelse av det: ”[...] den gången hörde jag i alla fall för första gången hans röst, 
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131 Malina: Roman, s.186”Malina: Bleib ganz ruhig. Es ist nichts. Aber sag mir  andlich: Wer ist dein Vater? / Ich: (und 
ich weine bitterlich) Bin ich wirklich hier. Bist du wirklich da! / Malina: Herrgott, warum sagst du immer ‘mein 
Vater’?”.
132 Ibid, s.308 ”Ich: (tempo giusto) Ich mag kein Wir, kein Man, kein Beide und so weiter und so weiter. / Malina: Ich 
hätte beinahe gedacht, du magst vor allem kein Ich mehr. / Ich: (soavemente) Ist das ein Widerspruch?”.
133 Ibid, s.95”[...] man sollte gar nicht lesen oder wirklich lesen können...”.



lugn, korrekt, entonig: ursäkta.”134 (Malina, 15). Språket hänvisar tillbaka till texten som ”citerar” 

det och det är texten som skapar talet när det gäller litteratur.135

   Malina pratar i telefon först på s. 326, vilket är fyra sidor före slutet. Det är som att han först då 

har blivit helt verklig och tagit över textjagets roll som den som talar i telefon. Innan dess har han 

bara funnits återberättad av henne eller som en röst inom henne. 

Röst
Genettes begrepp röst avgränsar sambandet mellan berättaren och historien som blir berättad. Han 

använder tre definitioner för att klargöra begreppet: tid för berättandet, berättelsens nivå och 

”person”.136

   Tidsangivelsen är mycket viktigare och svårare att undvika än platsangivelsen för den berättande 

situationen. Som sagt urskiljer Genette fyra typer av berättande röst: retrospektiv, prospektiv, 

simultan och interpolerad. Den sistnämnda är den mest komplicerade varianten eftersom den 

involverar berättande på flera nivåer. Den extrema närheten mellan historia och berättande skapar 

en friktion, en glidning: mellan det retrospektiva berättandet av händelser ur det förflutna och det 

simultana berättandet av tankar och känslor i berättelsens nu.137

   Ett exempel på interpolerat berättande är dagboksformen där berättaren är huvudperson i 

historien som han själv berättar om. Han befinner sig på två plan samtidigt och har två roller i 

berättelsen. Dagens händelser är redan i det förflutna och synvinkeln kan ha ändrats sedan de ägde 

rum. Känslor från igår eller imorgon gestaltas idag och fokalisation genom berättaren är också 

fokalisation genom huvudpersonen. Vi har två huvudpersoner, en av idag och en av igår. Detta 

skapar dissonans. Det tids- och rumsliga glappet mellan historia och berättelse minskar tills 

historien tar över och berättelsen har nått här och nu.138

   Bachmann gör något ovanligt som Genette nämner endast i en fotnot. Hon berättar om händelser 

ur det förflutna i presens. Detta grepp är vanligt i roliga historier, gåtor och vetenskapliga 

problemställningar, men inte i skönlitteratur.139 Det är en effekt av den dagboksliknande formen där 

fokus hela tiden skiftar mellan då och nu. Eftersom tempusformen trots allt inte ändras är det svårt 

för läsaren att få ett grepp om tiden och historiens kronologi. Det har också hos Bachmann att göra 
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134 Malina: Roman, s.16”[...] doch damals hörte ich zum erstenmal seine Stimme, ruhig, korrekt, auf einem Ton: 
Verzeihung.”.
135 Genette, s.184-185.
136 Ibid, s.215.
137 Genette, s.217.
138 Ibid, s.218.
139 Ibid, s.215.



med den flitiga användningen av iterativ. Det mesta som beskrivs är händelser som upprepas på 

samma sätt ofta i hennes liv, alltså inga singulativa händelser. Här är ett exempel som visar hur 

textjaget går från en beskrivning av hur Ivan alltid brukar vara, till hur han är idag, till simultan 

dialog, och återkommer till beskrivande tankar. 

Ivan är livligare än jag. När han inte är utmattad är han ständigt i rörelse, men när han är trött, då är han 
avgjort tröttare än jag, och bara då får åldersskillnaden honom att bli elak, han vet att han är elak, han 

vill vara elak, idag måste han vara alldeles särskilt elak mot mig.

Som du försvarar dig!
Varför försvarar du dig?

Angripa måste man, angrip mig då!
Visa mig dina händer, nej, inte insidan

Men den här gången var det jag som vann för på mig syns det ingenting på händerna, här finns det 

ingen rynkig hud.140 (Malina, 98, min kursiv)

Vi förstår att Ivan alltid är elak när han är trött, vilket är en iterativ händelse, som upprepas. Just 

idag är han dock extra elak och textjaget vinner, vilket är en singulativ händelse. 

   I Malina är det svårt att avgöra när, var och hur själva berättandet äger rum. Med tanke på att 

protagonisten är författare är det lätt att dra slutsatsen att romanen är en text skriven av henne, men 

de facto finns det få tecken som tyder på det. Bachmann blandar former av berättande som dialog, 

brev och drömscener med ett annat slags berättande som är svårt att sätta fingret på. ”Stream of 

consciousness” är en form av inre monolog som varken är skriftlig eller muntlig, utan mystiskt 

fångad och överförd.141 Detta skulle kunna passa in på Malina om det inte vore för att 

huvudpersonen bokstavligt talat försvinner i slutet, och berättelsen fortgår utan textjaget. Här rör vi 

återigen kärnan i min frågeställning: vad är det som händer i slutet? Ser man henne och Malina som 

samma person så är det ju bara en del av huvudpersonen som försvinner och den inre monologen 

kan fortsätta i Malina. Då skulle det berättartekniska problemet vara löst. Eller så tar sig författaren 

helt enkelt friheten att byta karaktär genom vilken berättelsen fokaliseras. I den sista meningen i 
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140 Malina: Roman, s.103-104 ”Ivan ist lebhafter als ich. Wenn er nicht erschöpft ist, ist alles Bewegung an ihm, aber 
wenn ermüde ist, dann ist er entschieden müder als ich, und nur dann macht der Altersunterschied ihn böse, er weiß, daß 
er böse ist, er will böse sein, heute muß er ganz besonders bös zu mir sein. / Wie du dich verteidigst! / Warum 
verteidigst du dich? / Angreifen muß man, greif mich doch an! / Zeig mir die Hände, nein, nicht innen / Ich bin kein 
Handleser / Man sieht es an der Haut auf den Händen / Ich sehe es bei den Frauen sofort / Aber diesmal habe ich 
gewonnen, denn bei mir zeigt sich nichts auf den Händen, hier runzelt sich keine Haut.”.
141 Genette, s.230. (Begreppet ”stream of conscousness” är inte Genettes, utan dess härkomst går längre bak i tiden. Ett 
känt exempel är James Joyces Odysseus. Stream of consciousness (www). Hämtat från Nationalencyklopedin, http://
www.ne.se/lang/stream-of-consciousness. Hämtat 7 januari 2011. Artikel om Stream of consciousness.)



romanen byter hon abrupt tempusform från presens till preteritum. ”Det var mord” lyder den 

avslutande meningen som tyder på att den, om inte också hela romanen, trots allt är berättad i 

efterhand. 

   Berättelsens nivå kallas som sagt intradiegetisk och berättandets nivå kallas extradiegetisk. Det 

finns också berättelser av andra graden, en berättelse i en annan berättelse, som kallas 

metadiegetisk.142 Textjagets brev är ett exempel på metadiegesis, men än mer slående är berättelsen 

om Prinsessan av Kagran och ”glädjeboken” som hon försöker skriva för Ivans skull. Det 

inomfiktiva verket kan enligt Genette ha olika funktioner. Det kan bygga på direkt kausalitet mellan 

händelserna i metadiegesis och intradiegesis, där den andra gradens berättelse finns till för att 

förklara händelser i den första graden. Relationen kan också vara rent tematisk. Metadiegesis 

behöver då inte ha tidslig eller rumslig koppling till intradiegesis. Den tredje typen har ingen 

relation alls, utan det är den berättande handlingen i sig som fyller en funktion.143

   Om sagan säger textjaget: ”[...] då kunde jag skriva något på gammalt hållbart pergament, som 

inte finns längre, med äkta fjäderpenna, som inte finns längre [...] och jag skulle kunna gömma mig 

i legenden om en kvinna som aldrig har funnits.”144 (Malina, 59) Efter denna inledning tar sagan 

vid. ”Vad är stad och gata? frågade främlingen bestört. Prinsessan greps av förundran, hon sade: 

Det får vi snart se, jag vet bara orden, men vi kommer att få se när du driver törnet i mitt hjärta 

[...]”145 (Malina, 66). Textjaget inledde som sagt med att säga att hon vill gömma sig i legenden om 

en kvinna som aldrig funnits. Om man på så sätt likställer henne med prinsessan har hon aldrig 

funnits. Det är en tanke man kan leka med i betraktandet av berättelsens slut. Hon har aldrig funnits, 

hennes berättelse är kanske bara en dagdröm som Malina haft och i slutet tar ”den rätte” berättaren 

över. 

   Räddaren i sagan är möjligtvis en förhistorisk Ivan som först befriar henne och sen lämnar henne, 

och det är nu i Wien de möts igen. Textjaget romantiserar deras förhållande och ser på det som om 

det vore skrivet i stjärnorna. Det förklarar ett viktigt faktum i berättelsen, nämligen att de har helt 

olika bild av sitt förhållande. Ivan tar det lättsinnigt, vill ha kul och inte binda sig, medan hon 

försöker spela efter hans regler men ändå blir mer och mer beroende av honom. Hon döljer för 

honom hur mycket i hennes tillvaro som går ut på att tänka på och vänta på honom. 
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142 Genette, s.228-229.
143 Ibid, s.232-233.
144 Malina: Roman, s.61 ”[...] weil ich dann etwas aufschreiben könnte auf ein altes, dauerhaftes Pergament, wie es 
keines mehr gibt, mit einer echten Feder, wie es keine mehr gibt [...] verstecken könnte ich mich in der Legende einer 
Frau, die es nie gegeben hat.”.
145 Ibid, s. 69 ”Was sind Stadt und Straße? fragte der Fremde betroffen. Die Prinzessin geriet ins Staunen, sie sagte: 
Aber das werden wir bald sehen, ich weiß nur die Worte dafür, doch wir werden es sehen, wenn du mir die Dornen ins 
Herz treibst [...]”.



Mitt första försök att förebrå honom, för att han inte ringde tillbaka igår, för att han glömde mina 
cigaretter, för att han fortfarande inte vet vilket märke jag röker, slutar i en grimas, för redan innan jag 

hunnit fram till ytterdörren när han ringer på är förebråelsen som bortblåst och Ivan läser genast av 
väderförhållandena i mitt ansikte: uppklarnande, soligt, värmebölja, molnfritt, fem timmars ihållande 

vackert väder.146 (Malina, 80-81)

   Både sagan och glädjeboken fyller alla tre funktionerna av metadiegesis: de är förklarande, 

tematiska och själva berättandet har betydelse. Trots att boken är skriven i ett slags ”stream of 

consciousness” är dessa fiktiva litterära texter mer upplysande om textjagets inre tillstånd. De börjar 

båda vackert och går gradvis mot misär, antingen i form av individens ensamhet och förvirring eller 

i form av ett kollektivt, moraliskt förfall. Det symboliserar och gestaltar textjagets inre liv. Hon går 

ifrån att vara ”lycklig med Ivan” in i ett depressionsliknande tillstånd efter drömmen. 

   Den andra gradens berättelse kan också vara ickeverbal, ett visuellt, ikonografiskt dokument som 

berättaren konverterar till berättelse genom att själv beskriva det, eller genom att en (annan) 

karaktär beskriver det.147 Drömmen som utgör kapitel två i Malina skulle kunna sägas vara ett 

sådant dokument. Den är lång och vindlande, full av symboler och intertextualitet. Detta avsnitt är 

ganska påfrestande att läsa eftersom det är så fragmentariskt, som drömmar brukar vara. Trådar 

plockas upp och lämnas bryskt och det finns få naturliga övergångar mellan scener. Fragment ur 

textjagets vardag blandas med (vad man får anta är) minnen från barndomen och utgör tillsammans 

en mörk fantasmagori. Denna mardröm bryts upp gång på gång av att hon vaknar och samtalar med 

Malina. Han leder samtalen och försöker samtidigt som han lugnar henne få henne att tala om vem 

hennes far är, som drömmen kretsar kring. Drömmen inleds med en antydan tillbaka till romanens 

början och rapporterar liksom då om tid och plats, men här finns varken tid eller plats. Efter en rad 

ångestfyllda scener, med många referenser till förintelsen, kommer hon i slutet fram till att fadern i 

drömmen inte är hennes verkliga far, utan hennes mördare. Textjaget talar till fadern i drömmen ”på 

stort avstånd, för vi kommer ständigt längre och längre ifrån varandra: Jag vet vem du är. Jag har 
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146 Malina: Roman, s.85 ”Der erste Versuch, ihm einen Vorwurf zu machen, weil er gestern nicht mehr angerufen hat, 
weil er vergessen hat, mir meine Zigaretten zu besorgen, weil er immer noch nicht weiß, welche Marke ich rauche, 
endet in einer Grimasse, denn noch ehe ich an der Tür bin, wenn er läutet, ist kein Vorwurf mehr in mir, und Ivan liest 
sofort von meinem Gesicht die Wetterlage: aufhellend, heiter, Wärmeeinbruch, wolkenlos, fünf Stunden lang 
anhaltendes Schönwetter.”.
147 Genette, s.231.



förstått alltsammans.”148 (Malina, 228). När hon sedan vaknar har hon ett samtal med Malina: ”Jag: 

Det är inte min far. Det är min mördare. Malina svarar inte.”149 (Malina, 229)

4. Avslutning

Slutdiskussion
”Det vetbara finns i hjärtat av det fördolda” har Genette sagt. Det syftar på det detektivarbete som 

krävs för att förstå en komplicerad roman. Det som först verkar höljt i dunkel blir synbart efter en 

grundlig analys. Genom att analysera Malina med hjälp av Genettes begreppsmodell, och metoden 

att dela upp en text i delar för att sedan se helheten, har jag lyft fram dess struktur. När det gäller 

Malina belyser undersökningen av tempus en viktig aspekt – det ritualiserade livet som 

huvudpersonen är så beroende av och som när det bryts blir både hennes frigörelse och undergång. 

Tidlösheten verkar vara ett medvetet val av Bachmann för att skapa en diskussion kring tid, genom 

huvudpersonens minnesarbete och sociala isolering. Hon skapar en tidslig bubbla där textjaget 

lever. Läsaren har ingen chans att förstå hur lång tid som går när hennes tankar vindlar förbi. Det 

bidrar till bilden av henne, eller snarare avsaknaden av den. Hon har ingen tid, bara en plats som 

hon definierar dessto mer, hennes ”Ungargasseland”. Upplevelsen av tid är subjektiv. I slutet av 

romanen frågar man sig om tid överhuvudtaget har passerat? Kan tiden gå om huvudpersonen aldrig 

existerat, eller bara existerat som en del av en annan person?

   Modus visar på berättarens makt över berättelsen. Hans förmåga att sålla informationen och 

framställa historien ur ett eller annat perspektiv är avgörande för upplevelsen av den. Det är givande 

att göra en undersökning av modus för att bli medveten om denna makt och inse graden av 

subjektivitet. I Malina är gränsen mellan den verkliga författaren, berättaren och huvudpersonen 

ofta svår att dra. Genom att undersöka olika karaktärers personliga språk och deras olika sätt att 

prata med varandra identifieras ett uttänkt stilistiskt grepp som växer med tiden och omläsningarna. 

Vem är fokaliserad? När det börjar verka som att Malina är en del av textjaget tvingas läsaren tänka 

om. Trots att de kanske är samma person är det ändå hon som ser, det är hennes tankar och 

upplevelser som delges. I slutscenen ändras detta. Där vänder Bachmann upp och ner på allt och 

bryter mot berättarkonventionerna. Frågan blir: vem berättar/ser slutet?

   Den som ser är inte alltid analog med den som talar i en roman, vilket man kan urskilja med hjälp 

av Genettes begrepp röst. Insikten att texten är just en text skriven av en karaktär, en dagbok, 
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148 Malina: Roman, s.246 ”[...] weithin, weil wir immer weiter auseinanderkommen [sic!] und weiter auseinander under 
weiter: Ich weiß, wer du bist. Ich habe alles verstanden.”.
149 Ibid, s.247”Ich: Es ist nicht mein Vater. Es ist mein Mörder. / Malina antwortet nicht.”.



tankar, ”stream of consciousness”, dialog (och vem den är återberättad av) eller något helt annat har 

betydelse för hur vi tolkar den. Att studera betydelsen av metadiegetiska inslag är också viktigt för 

tolkningen. Sådana finns sällan där helt lösryckta ur sitt sammanhang, utan mening, även om det 

kanske verkar så vid en första läsning. Sagan om Prinsessan av Kagran och huvudpersonens 

mardrömmar är metadiegesis som vittnar om hennes minnesarbete och vilja att fly in i en utopi. 

Genette talar om de dubbla karaktärer som bildas vid interpolerat berättande. Hos Proust är dessa 

dubbla huvudpersoner på väg att sammansmälta. Det blir nödvändigt för berättaren att bli avbruten 

innan hjälten övertar berättandet; det är omöjligt för dem att tillsammans skriva ”slut”.150 Denna 

tolkning skulle kunna tillämpas även på Malina. Den dagboksliknande formen gör förvisso att de 

dubbla huvudpersonerna gång på gång smälter samman, men i slutet förintas huvudpersonen likväl 

och berättandet tas över av en annan karaktär. Kanske är detta bara en nödvändig konsekvens av en 

berättarteknik som författaren använder och är högst medveten om. Man kan se textjaget och 

Malina som dubbla karaktärer istället för en huvudperson av idag och en huvudperson av igår. Det 

är istället Malina och hon som tillsammans omöjligt kan skriva ”slut”, någon måste ta kontrollen 

över berättandet ensam.

   Genettes begreppsmodell har satt ord på stilistik och berättarteknik. Genom en grundlig 

granskning av formen har Bachmanns tekniska skicklighet blivit tydlig. Hon blandar olika typer av 

text som inre monolog, dramatisk dialog, brev, drömmar och musiknoter. Hon hoppar i tiden, men 

håller sig ändå mest till presens. Den sista meningen är en av få som är skriven i preteritum, vilket 

ger en märklig effekt. Man börjar fundera över just formen. På så vis är Malina något av en 

metatext, som hela tiden diskuterar sig själv, vilket förtydligas av att protagonisten är författare. 

Anna Hallberg skriver i Ord&Bild (2009) om svårigheten i att se Malina som ett narrativ. Hon 

betraktar romanen snarare som ett tillstånd och tycker att den borde “läsas lika noga som en 

diktsamling, som en organisk helhet där den övergripande strukturen snarare är cirkulär änd [sic!] 

linjär.”.151  

   Romanens sista mening ”Det var mord” tolkar jag varken som textjagets eller Malinas ord, utan 

Ingeborg Bachmanns. Hon är författaren och har därför tveklöst makten över dem båda. Det är hon 

som har makten att döda och hon dödar textjaget. ”Det var mord” är ett kallt konstaterande eftersom 

hon hela tiden vetat att det var dit hon skulle ta berättelsen. Vad var då hennes syfte med detta? Sara 

Lennox menar att Bachmann var tvungen att ta död på den kvinnliga rösten för att sedan kunna 

skriva vidare på sin romansvit med en manlig röst, Malinas. Tolkar man det så blir Malina näst intill 
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150 Genette, s.227.
151 Hallberg, Anna. (2009). Malina. Ord&Bild, häfte 5, s.84.



självbiografisk, en diskussion om författarens ställning, makt och begränsningar i det österrikiska 

efterkrigssamhället. Bachmann målar upp två delar av ett jag, en manlig och en kvinnlig. De är 

delvis fristående och delvis beroende av varandra. Hon inser förlusten i att anpassa sig till ett 

patriarkalt samhälle där den manliga rösten råder, men gör det ändå, vilket är hennes enda chans att 

ta plats och bli erkänd som kvinnlig författare. Hon gör det genom att förinta sin kvinnliga sida. 

Textjaget med sina brev, drömmar, sagor och subjektivt återgivna dialoger är motsatsen till Malina 

som är logisk, ordningsam och konsekvent. De är två olika sidor av en person och i fiktionen kan de 

existera sida vid sida. När det bara är Malina kvar har romanen hamnat närmre verkligheten, inga 

fler brev, drömmar eller sagor kommer att finnas, bara en manlig röst som har flyttats från Malina 

till Ingeborg Bachmann.

   Som Elsie Karlsson skriver i Svenska Dagbladet (2010) har genren magisk realism varit en 

plattform och ett verktyg för författare i länder som varit kolonialiserade. Hon skriver att det varit 

”ett sätt att jämka samman nya historier utifrån blandningen av inhemska traditioner, lokala myter 

och kolonialismens och postkolonialismens ideologier. Utan att för den delen påstå att detta nya är 

den slutgiltiga historien.”.152 Frågan är om man kan kalla Malina för en roman i den magiska 

realismens anda. Drömmarna är ju onekligen overkliga, men det är ju inget ovanligt. Att 

huvudpersonen avslutar sin berättelse genom att bokstavligt talat gå in i väggen och försvinna däri 

är däremot ovanligt, rent av magiskt. Bachmann levde inte i ett koloniserat land, men i ett Wien 

som var minst sagt påverkat av andra världskriget och tyskarnas ockupation. Karlsson skriver 

vidare att magisk realism är ”förpliktigande, ett sätt för författaren att ta ansvar för vad han eller 

hon konstruerar, och att påminna läsaren om den egna delen i bygget”. Detta rimmar väl med 

Bachmanns politiska åsikter och framförallt hennes minnesarbete. Det öppna slutet i Malina tvingar 

fram aktivitet hos läsaren och metafiktionen diskuterar författarens roll i samhället.

   Slutet verkar också som en slags terapeutisk tankeövning. Att i tanken, eller i Bachmanns fall 

genom skrivandet, ta död på de egenskaper hos sig själv som är oönskade. Enligt Grobbel 

försvinner de traumatiska minnena med textjaget. Hon blir en symbol för dem och när hon förintas 

slutar även de att existera och störa.

   ”Det var mord”, men hon poängterar att det inte är Ivan eller Malina som mördar. De inledande 

frågorna kvarstår: Är det fadern som hon antyder i drömmen? Fadern som står för fascism och 

övergrepp, trauman från kriget och barndomen? Eller det patriarkala samhället? Självmord? Hon 

väljer att gå in i väggen själv, men om en människa drivs att ta sitt liv är det väl inte självmord?
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   Det man till slut kan konstatera är att detta mystiska, öppna slut provocerar till eftertanke och 

skapar olika tolkningar. Det tvingar läsaren att stanna upp efter det att boken slagits igen och i 

tanken, genom att bläddra i boken eller helst omedelbart läsa om den, reflektera över vad slutet 

innebär för den tidigare berättelsen. Malina är en berättarteknisk lek av en skicklig författare som 

kräver en kvalificerad läsare.

Sammanfattning
I min uppsats har jag undersökt hur Ingeborg Bachmanns roman Malina är uppbyggd ur ett 

berättartekniskt perspektiv med hjälp av Gérard Genettes begrepp tempus, modus och röst. I 

diskussion med tidigare forskning har jag reflekterat över vad det är som sker i romanens slutscen 

och vad det har för betydelse för resten av verket. Jag har redogjort för tidigare forskning som med 

feministisk grund studerar förintandet av den kvinnliga rösten, minnet som teater och sagan som 

flykt. Resultaten är en tydligare bild av Bachmanns tekniska skicklighet, täthet och medvetenhet 

som författare och hur hon dels använder Malina som ett inlägg i den feministiska debatten och dels 

använder den som ett verktyg för att själv kunna verka i det intellektuella, men patriarkala 

efterkrigstidens Wien. 
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