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Abstract:  

 

Syskonbädd, or “Sibling’s bed” in English, is a short story or drama, written by Swedish 

author Stina Aronson and originally published in 1931 under the pen name Sara Sand. While 

the story did not attract wide attention for many years, it has recently been republished and 

performed on stage, as well as aired on the radio. The plot is centered on Harriet, a woman 

who starts to see the world with different eyes, in a less strict and organized way. Her new 

view is welcomed neither by her husband nor society, and the book starts with Harriet’s 

escape from a “rest home”, where she has been placed by her husband in order for her to 

return to her old self. During the escape, Harriet meets several people, some like herself who 

believe that the world was meant to be different, and some who strive to maintain the social 

structure.   

Swedish literature scholar Eva Adolfsson argues that Aronson’s later works take place 

in a landscape on the border of the wild, and that both the characters and the story move 

through such a landscape. I believe that this is also the case for Syskonbädd, one of Aronson’s 

earlier writings. My essay focuses on the momentum in the book, its double nature, the zone 

of uncertainty that it creates and the possibilities that it presents. Based on this, my thesis is 

that the idea of a “sibling’s bed” solidarity is a formula that drives the book; it is the engine 

for all movements. With a starting point in philosopher Gilles Deleuze’s and psychoanalyst 

Félix Guattari’s theories about literature, philosophy and art, I follow and analyze these 

different movements; the lines of flight that dissolve and create chaos, as well as the plane of 

consistency that holds the work together and on which the chaos is visualized.  

These structural movements constitute my starting point for an analysis also on a 

hermeneutical level. Harriet escapes from society and from the norms that it enforces. At the 

same time, she seeks a new kind of community; a connection beyond knowledge that will 

allow new sensations. In this aspect, the outer movement of escape leads to another kind of 

motion, a static one, which may take place between people when they meet under such 

circumstances.  

 

Keywords: Stina Aronson, Syskonbädd, Sara Sand, Swedish Literature, Deleuze, Guattari 
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Populärvetenskaplig sammanfattning: 

 

Min uppsats behandlar novellen eller dramat Syskonbädd, ett av Stina Aronsons tidiga verk 

som gavs ut 1931 under pseudonymen Sara Sand. Berättelsen handlar om Harriet, som bryter 

upp från sin tillvaro för att följa sin tro på en verklighet baserad på känsla i stället för 

kunskap. På flykt undan de rådande normerna träffar hon andra som på olika sätt står utanför 

samhället och som även de söker efter frihet och annan slags gemenskap. 

Det finns flera olika sätt att närma sig ett litterärt verk: man kan tolka det symboliskt, 

berättelsemässigt, historiskt, sätta det i ett större kulturellt sammanhang och så vidare. Jag har 

gjort en närläsning av texten där jag har valt att följa verkets rörelser och dess drivkraft, att 

undersöka vart dessa leder och vad de ger upphov till. Med utgångspunkt i idéer som Gilles 

Deleuze och Félix Guattari formulerar kring litteratur, konst och filosofi, där de bland annat 

beskriver det litterära verket som en maskin, ställer jag mig frågan ”Hur fungerar 

Syskonbädd?” Dessa strukturella rörelser använder jag sedan som utgångspunkt för en analys 

av verket på en tolkningsnivå.  

Syskonbädd består av flera olika slags rörelser, både yttre sådana som till exempel 

Harriets flykt från nervhemmet där hon hålls mot sin vilja, samt inre rörelser vilka 

uppkommer i mötet mellan människor när dessa når fram till varandra. Rörelserna utgör 

tillsammans ett spel, där vissa strävar efter att lösa upp verket och andra tjänar till att hålla det 

samman; samtidigt som Harriets rörelse är en flykt bort från världen hon lever i innefattar den 

även en motrörelse, ett sökande efter en ny gemenskap.  

Verkets drivkraft är tanken på en syskonbädd, en slags gemenskap bortom ord och 

regler som i stället baseras på förnimmelsen. Detta blir i min läsning verkets formel. Den 

gemenskap som Harriet söker är bara möjlig i ett jämställt och öppet möte där två människor 

kan dela erfarenheter och bli till på nytt, tillsammans. För att möjliggöra ett sådant möte måste 

Harriet bege sig ut i gränslandet för både identitet och verklighet. 

I Syskonbädd är rörelsen grundläggande för verkets existens på alla plan, och därmed 

även för läsningen. Den öppenhet som finns i berättelsen finns också i verkets själva struktur. 

Aronson ägnar sig åt ett genreexperiment där hon skapar en blandning mellan novell och 

drama; en upplösning av form och stil som i sin tur kräver ett nytt sätt att läsa.  
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INLEDNING  

 

I förordet till Filosofiska undersökningar beskriver filosofen Ludwig Wittgenstein sitt eget 

verk, och själva undersökningens natur, som kaosartad. Han menar att undersökningen 

”tvingar oss att kors och tvärs, i alla riktningar, genomresa ett vidsträckt tankeområde. – De 

filosofiska anmärkningarna i denna bok är så att säga en samling landskapsskisser, som har 

tillkommit under dessa långa och invecklade resor.”
1
 Om man alltid håller sig på stigen, aldrig 

lämnar det upptrampade spårets trygghet, minskar också möjligheten att stöta på något nytt. 

Undersökandet kräver mer, det fordrar en nyfikenhet och en öppenhet för det som är obekant 

eller främmande.  

Litteraturvetaren och författaren Eva Adolfsson intresserar sig i ett flertal essäer för just 

övergångszonen, eller gränslandet. Hon beskriver det som ”en rymd, en plats som det skrivna 

uppsöker/skapar för att betrakta civilisationen vi lever i, i denna mördandets tid. En plats en 

bit ifrån, en kringgående rörelse till avlägsnande rymder – som ofta ger sig konkret tillkänna 

som ett avsides landskap, eller en tystnad.”
2
 Rörelsen ut i det okända skapar en distans, och 

därigenom även en möjlighet att se världen utifrån, oavsett om det är en fysisk förflyttning 

eller något som sker inom oss. 

Adolfsson skriver att Stina Aronsons texter rör sig i ”landskap vid gränsen till det vilda, 

vid gränsen till det icke-mänskliga.” Hon skriver att ”[m]änniskor rör sig där vid gränsen, 

berättandet rör sig där.”
3
 För Adolfsson handlar detta gränsland om ett ”medvetandets 

gränsland där orden nästan upphör, där den stora dödssvärtan är just invid. Att vara i 

gränsland betyder att möta texter som besöker dessa trakter och förvandlar dem: mörkret 

finns, men också rösterna, talet, alla ordmöjligheterna, bryggan över.”
4
  

Hos Aronson intar även den fysiska resan en betydande plats – Lång väg hem heter till 

exempel litteraturforskaren Margit Rasmussons biografi om Aronson
5
, och Marianne 

Hörnström, även hon forskare inom litteraturämnet, skriver i en essä att ”[v]andringsdriften, 

’vägen’, blir tidigt en genomgående metafor för trängtan att skapa.”
6
 De olika rörelserna är 

                                                 
1 Ludwig Wittgenstein, ”Förord” i Filosofiska undersökningar (Stockholm: Thales, 1992). Översättning: Anders 

Wedberg (Philosophische Untersuchungen, 1953).  s. 7. 
2
 Eva Adolfsson, ”I gränsland – ’det kvinnliga’ och moderniteten” i I Gränsland: essäer om kvinnliga 

författarskap (Borås: Bonniers, 1991). s. 317.  
3
 Eva Adolfsson, ”Ödelandet, kvinnan och skriften: Stina Aronson och författarauktoriteten” i Feministisk 

bruksanvisning (Stockholm: Norstedt, 1995). Red. Claudia Lindén och Ullrika Milles. s. 118 f.  
4
 Adolfsson, ”I gränsland – ’det kvinnliga’ och moderniteten”, s. 316 f. 

5
 Margit Rasmusson, Lång väg hem: en bok om Stina Aronson (Stockholm: Norstedt, 1968). 

6
 Marianne Hörnström, ”’Här finns ingen kvinna’: Om hotet att talas ihjäl – Stina Aronson, Luce Irigaray, 

Jacques Lacan” i Flyktlinjer: aningar kring språket och kvinnan (Stockholm/Stehag: Symposion, 1994). s. 116. 
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nära sammanlänkade. I en symbolisk tolkning kan beskrivningen av en yttre resa ses som en 

metafor för en inre. Men rörelsen går även att närma sig på ett annat sätt: genom att följa 

riktningar och förhållanden mellan olika rörelser och genom att se till det som faktiskt står i 

texten, i stället för att leta efter dolda betydelser tolka vad den ”egentligen” säger. 

 

 

Syfte 

 

Syftet med den här uppsatsen är att göra en läsning av Stina Aronsons novell, eller drama, 

Syskonbädd (utgiven under pseudonymen Sara Sand 1931), och att undersöka rörelserna 

genom det gränsland som hon skapar där.
7
 Adolfsson berör inte Syskonbädd i sina essäer, utan 

skriver framförallt om Aronsons senare verk. Men idén om det odefinierbara och upplösande 

är något som Aronson börjar formulera och undersöka redan i sina tidigare verk, och därför 

finns förutsättningar för att närma sig novellen med Adolfssons tankar om gränslandet.  

Vad är det som driver verket? Vilka är de upplösande rörelserna som leder det ut mot 

gränslandet? Vad håller dem kvar vid gränsen och förhindrar dem från att försvinna helt? Vari 

består Aronsons gränsland? Individerna i Syskonbädd rör sig bort från samhällets pålagda 

normer. De letar efter en annan sanning och ett annat sätt att leva. I analysen vill jag närma 

mig detta gränsland och undersöka tillståndet av ”syskonbädd” som ett slags formel för 

verket.  

I min läsning av Syskonbädd har jag funnit det relevant att utgå ifrån de tankar om konst 

och kaos som de franska filosoferna Gilles Delueze och Félix Guattari presenterar i What Is 

Philosophy? (Qu’est-ce que la philosophie?), och även använt mig av deras litteraturanalyser 

i A Thousand Plateaus (Mille Plateaux) samt av en av Deleuzes skrifter i Essays critical and 

clinical (Critique et Clinique).
8
 I definierandet av verkets drivkraft, eller formel, har jag även 

funnit de reflektioner som Jacques Rancière för kring Deleuze formelbegrepp, och som han 

                                                 
7
 Stina Aronson (pseud. Sara Sand), Syskonbädd (Stockholm: Bonnier, 1931). Sidhänvisningar följer i den 

löpande texten. 
8
 Gilles Deleuze och Félix Guattari, What Is Philosophy? (Chichester, West Sussex, New York: Columbia 

University Press, 1994). Översättning: Graham Burchell och Hugh Tomlinson (Qu’est-ce que la philosophie?, 

1991). 

Gilles Deleuze och Félix Guattari,  A Thousand Plateaus (London: Continuum, 2004). Översättning: Brian 

Massumi (Mille Plateaux, 1980). 

Gilles Deleuze, Essays critical and clinical (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997). Översättning: 

Daniel W. Smith och Michael A. Greco (Critique et Clinique, 1993). 
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sedan själv utvecklar, vara givande.
9
 Rancière, även han en fransk filosof, föddes 1940 och är 

fortfarande aktiv som författare och professor i filosofi. Han intresserar sig framförallt för 

politik och estetik, och hans text ”Deleuze och estetikens bestämning”, som handlar om 

estetiken som en idé om tänkandet hos Deleuze, har också varit användbar för min analys.
10

 

En deleuziansk läsning, skriver litteraturvetaren Anders Johansson, kan endast göras 

genom ”att experimentera, att läsa på ett nytt sätt, att följa nya flyktlinjer och skapa nya 

samband mellan verk och verklighet.”
11

 Bara genom att, som Johansson beskriver det, ”kasta 

sig ut i det otänkta” kan man synliggöra kompositionsplanet, och därigenom även verkets 

rörelser.
12

 En sådan läsning medger enligt Johansson inte någon ”dold betydelse att rätta sig 

efter, och följaktligen inga felaktiga läsningar, bara improduktiva, icke-kreativa, som 

misslyckas för att de inte förmår frigöra sig från den doxa kompositionsplanet skär sönder.”
13

  

Adolfsson beskriver, som jag nämnt, gränslandet som en plats en bit ifrån. En avsides 

plats vilken skapar en möjlighet att förhålla sig till världen på ett nytt sätt. Att ta ett steg ut i 

gränslandet är att ta ett steg utanför den upptrampade stigen, utanför den rådande doxan. 

Filosofen Mats Rosengren definierar doxa som ”de försanthållanden, trosföreställningar och 

förgivettaganden som är rådande inom en större eller mindre grupp människor.”
14

 Det handlar 

alltså om den upplevda verkligheten, snarare än något som är verkligt i sig. För att få syn på 

och kunna lämna doxan krävs en distans, något som bryter ett invant förhållningssätt. 

Mitt mål är att med hjälp av Deleuzes och Guattaris tankar ta avstamp i Syskonbädds 

struktur, och att sedan använda dess strukturella rörelser som utgångspunkt för en analys av 

verket på en hermeneutisk nivå. Min förhoppning är att ett sådant förhållningssätt kan öppna 

upp för en nyskapande och experimentell läsning, och därigenom foga ännu en aspekt av 

verket till den befintliga forskningen.  

                                                 
9
 Jacques Rancière, ”Deleuze, Bartleby och den litterära formeln” i Texter om politik och estetik (Lund: 

Propexus, 2006). Översättning: Jonas (J) Magnusson (”Deleuze, Bartleby et la formule littéraire” ur La Chair 

des mots, Éditions Galilée, 1998). 
10

 Jacques Rancière, ”Deleuze och estetikens bestämning” i Deleuze och mångfaldens veck (Stockholm: Axl 

books, 2010). Red. Helena Mattsson och Sven-Olov Wallenstein. 
11

 Anders Johansson, Avhandling i litteraturvetenskap: Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter (Göteborg: 

Glänta produktion, 2003). s. 50. 
12

 Ibid., s. 49 f. 
13

 Ibid., s. 50. 
14

 Mats Rosengren, Doxologi: en essä om kunskap (Åstorp: Retorikförlaget, 2008). s. 71. 
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BAKGRUND 

 

Stina Aronson 

 

Stina Aronson föddes den 26:e december 1892 i Stockholm. Under den första tiden av sitt liv 

bodde hon hos fosterfamiljen Ekblom, och när hon några år senare återfördes till modern fick 

hon namnet Andersson.
15

 Ester Kristina, som hon från början hette, utbildade sig till lärarinna 

och arbetade på olika folkskolor runtom i Sverige innan hon hösten 1918 gifte sig med Anders 

Aronson.
16

 De flyttade till Sandträsk i Norrland där Anders tjänstgjorde som överläkare, och 

här inledde Stina, som hon nu kallade sig, sitt professionella skrivande.
17

  

Stina Aronsson debuterade 1921 med romanen En bok om goda grannar. Tjugotre år 

senare, 1946, utkom hennes genombrottsroman Hitom himlen. Det var först i och med denna 

bok som Aronson nådde en litterär ställning, trots att hon redan då hade en stor produktion av 

böcker och flera utmärkelser bakom sig.
18

 Genremässigt rörde sig Aronson över ett stort 

område, hon gav ut dikter, noveller, romaner och dramatik. Litteraturforskaren Caroline 

Graeske skriver att ”Stina Aronsons litterära produktion ter sig alltså mycket varierad och som 

läsare förundras man över hennes lyhördhet och föränderlighet, hennes litterära dialog med 

samtiden.”
19

  Enligt Graeske befinner sig berättarhållningen i en ständig utveckling genom 

Aronsons författarskap. Hon skriver att man inte behöver ”läsa särskilt länge förrän man 

märker att Stina Aronsons verk innefattar så mycket mer än så kallade traditionella 

bygdeskildringar.”
20

  

Utöver sitt skönlitterära skrivande brevväxlade Aronson med ett flertal personer, både 

vänner, författarkollegor och redaktörer. Brevdialogerna med dessa personer innehåller 

litterära funderingar om Aronsons egna texter och andra samtida verk, men även diskussioner 

kring ett flertal då aktuella samhällsfrågor.
21

 

                                                 
15

 Rasmusson, s. 9. 
16

 Ibid., s. 50 f. 
17

 Caroline Graeske, Bortom ödelandet: en studie i Stina Aronsons författarskap (Eslöv: Symposion, 2003). s. 

27. 
18

 Eva Adolfsson, ”Ödelandets skrift” i I Gränsland: essäer om kvinnliga författarskap (Borås: Bonniers, 1991). 

s. 301. 
19

 Graeske, s. 12. 
20

 Ibid., s. 17. 
21

 I sin avhandling redogör Graeske för Aronsons brevväxling och dess betydelse. Likaså har Rasmusson infogat 

delar av Aronsons brevväxling i sin biografi. 
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Aronson menade att hon som ung framförallt inspirerades av engelsk litteratur, till 

exempel Charles Dickens och H. C. Anderson.
22

 Senare fick även den finlandssvenska 

modernisten Edith Södergran en liknande roll, och de svenska kollegerna Pär Lagerkvist och 

Artur Lundkvist nämns i breven i positiva ordalag.
23

 

I november 1956 dör Stina Aronson efter flera års sjukdom.
24

 

 

 

Syskonbädd 

 

Syskonbädd är en relativt kort text, 89 sidor, utformad som ett drama med akter, rollista och 

repliker. Åsa Nilsson Skåve skriver i sin avhandling att originalutgåvan har underrubriken 

”novell i tre akter”, vilket antyder att verket var tänkt som ett slags genreexperiment.
25

 

Syskonbädd har trots detta satts upp två gånger som pjäs: första gången i mitten av 1930-talet, 

på en experimentell scen i Stockholm, och sedan en andra gång 2008, i ett samarbete mellan 

Riksteatern, Rosenlarv förlag, Östgötateatern och Örebro länsteater.
26

 Syftet med 

Spetsprojektet, som samarbetet kallades, var att lyfta fram kvinnliga dramatiker från 1880 

fram till mitten av 1900-talet. I anslutning till projektet gavs Syskonbädd ut i nytryck på 

Rosenlarvs förlag. Syskonbädd sändes nyligen också som radioteater i Sveriges Radio P1 

hösten 2010.
27

 

Berättelsen utspelar sig på två platser, på en järnvägsstation och i ett hotellrum vid 

havet. Vi får följa Harriet, i rollistan kallad ”hon”, på hennes resa mot friheten, en resa mot 

det okända som tar plats på ett yttre men samtidigt även på ett inre plan. Harriet har rymt från 

nervhemmet där hon placerats av sin man sedan hon motsatt sig dennes rationella uppfattning 

av världen. Hon stod inte ut med att ”jämt arrangeras” utan bestämde sig för att gå sin egen 

väg. Harriet har börjat tvivla på det som kallas verklighet och sanning, hon säger att ”man har 

helt enkelt slagit ihjäl verkligheten för oss och gjort något som kallas kunskap av den”. (s. 13) 

I stället för att fokusera allt kring kunskap menar hon att det måste ges större utrymme åt 

förnimmelsen. 

                                                 
22

 Rasmusson, s. 66 f. 
23

 Ibid. s. 134. 
24

 Ibid., s. 242 ff. 
25

 Åsa Nilsson Skåve, Den befriade sången: Stina Aronsons berättarkonst (Växjö: Växjö University Press, 

2007). s. 145. 
26

 Jenny Andreasson och Franka Gebert, ”Förord” i Rosenlarvs nytryck av Stina Aronsons Syskonbädd 

(Stockholm: Rosenlarv, 2008). s. 5 f. 
27

 Sveriges Radio P1, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=965&artikel=4069440. 2012-02-10. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=965&artikel=4069440
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Under resan mot havet möter Harriet ett antal personer som antingen rör sig i samma 

riktning som hon själv eller är på väg åt motsatt håll. Den första som hon möter är ”poeten”, i 

rollistan ”han”; en man som hon på sätt och vis älskar men som samtidigt är alltför olik henne 

för att de ska kunna mötas på riktigt. Harriet möter också ”den sjuke” som även han befinner 

sig på flykt från att ha varit inspärrad på sjukhus, och som längtar efter att kunna andas 

obegränsat med luft. Vid havet finns även ”värdinnan” som äger värdshuset där Harriet bor, 

och ”målaren” som bott i Harriets rum innan hennes ankomst. Han kastades tidigare ut då han 

inte betalade hyran, men återvänder en stormig natt och släpps in av Harriet, som inte står ut 

med tanken på att någon ska vara utestängd i kylan, utan bäddar åt honom på golvet. På 

hotellet bor även en man som varken Harriet eller läsaren får se i egen person, men vars 

grammofonmusik ständigt ljuder genom väggarna och blandas med, och in i, samtalen. 

Vistelsen vid havet blir kort. Det är en ytterst tillfällig fristad som öppnas upp för dem 

som är på flykt, och förföljarna hinner snart ikapp. ”Det är slut med mig” skriker den sjuke 

när han förs bort från hotellet efter bara några dagar i frihet. ”Det är slut nu, hela världen är 

slut.”(s. 84) Både den sjuke och målaren, och även ”tjuven” som stjäl Harriets resväska i den 

första akten, blir fångade och inlåsta. Vad som händer med Harriet lämnas öppet, man kan 

bara spekulera i huruvida hon återförs till nervhemmet, fortsätter sin flykt eller kanske rentav 

kastar sig i havet och drunknar. 
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TIDIGARE FORSKNING  

 

Den tidigare publicerade forskningen om Stina Aronson handlar framförallt om henne som 

person och om hennes författarskap i stort; hur det mottagits och tillskrivits mening, både 

under hennes samtid och senare i litteraturvetenskapen. Forskaren Petra Broomans visar på att 

den svenska litteraturhistorien i allmänhet endast behandlar Aronsons verk från och med 

genombrottet 1946, och att hon på många ställen felaktigt skildras som provinsialist.
28

 Syftet 

med den forskningen har varit att sätta Stina Aronson på kartan, att placera in henne och ge 

henne en rättvis plats i litteraturvetenskapen. Ett feministiskt perspektiv är genomgående, 

något som Åsa Nilsson Skåve skriver ”måhända ligger i sakens natur när det rör sig om en 

kvinnlig författare som i någon mån blivit missförstådd och marginaliserad.”
29

  

Det finns tre avhandlingar om Stina Aronson, som alla har utkommit på 2000-talet. I 

Den befriade sången: Stina Aronsons berättarkonst (2007) fokuserar Åsa Nilsson Skåve 

framförallt på romanen Hitom himlen, i vilken hon bland annat intresserar sig för dess 

genreöverskridande. Hon kallar den, med Eva Adolfssons ord, en text som ”varken är en 

roman […] eller ett antal noveller, utan något tredje och eget”.
30

 Nilsson Skåve undersöker 

även viktiga tematiska spår som hon ser återkomma med en stark kontinuitet genom hela 

författarskapet. Ett sådant återkommande tema ”berör svårigheten att kombinera känslan av 

livets inre beskaffenhet med att leva och fungera i en värld av konventioner och normer.”
31

  

Caroline Graeskes avhandling Bortom ödelandet: en studie i Stina Aronsons 

författarskap (2003) behandlar Stina Aronsons författarväg. Graeske vill nyansera bilden av 

Aronsons författargärning, ge en bild av hur Aronson ”utvecklas som skribent”, och samtidigt 

”undersöka hur hon etablerar sig i ett samtida kulturklimat.”
32

 Hon studerar Aronsons liv och 

skönlitterära skrivande parallellt med ”den historiska, sociala kontexten där förläggare, 

                                                 
28

 Petra Broomans, Jag vill vara mig själv. Stina Aronson (1892-1956), ett litteraturhistoriskt öde. Kvinnliga 

författare i svensk litteraturhistorieskrivning – en metalitteraturhistorisk studie (Groningen, 1999). s. 5. I 

Svenska akademins ordlista (SAOL) beskrivs uttrycket som en inriktning på det provinsiella, ett användande av 

bygdemålsfärgade ord eller en bygdepatriotism. (www.saol.se, 2012-02-10, sökord: ”provinsialism”) Broomans 

själv förklarar det som att ”Aronsons författarskap placeras i en geografisk kontext, det norrbottniska 

landskapet.” (Petra Broomans, Detta är jag: Stina Aronsons litteraturhistoriska öde (Stockholm: Carlsson, 

2001). s. 86.) 
29

 Nilsson Skåve, s. 20. 
30

 Ibid., s. 19. (Adolfsson, ”Ödelandets skrift”, s. 309) 
31

 Ibid., s. 10. 
32

 Graeske, s. 17. 

http://www.saol.se/
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kritiker och skrivande kollegor spelar en avgörande roll”, och undersöker på så sätt vilka 

sociala faktorer som påverkar Aronsons författarprojekt.
33

 

Petra Broomans har skrivit två böcker om Aronson. I sin avhandling ”Jag vill vara mig 

själv”: Stina Aronson (1892-1956), ett litteraturhistoriskt öde: kvinnliga författare i svensk 

litteraturhistorieskrivning – en metalitteraturhistorisk studie (1999) undersöker hon hur 

Aronsons författarskap har behandlats i litteraturhistoriska verk, och jämför detta med 

behandlingen av tre med Aronson samtida kvinnliga författarskap, Karin Boyes, Agnes von 

Krusenstjernas, och Moa Martinsons. Detta är jag: Stina Aronsons litteraturhistoriska öde 

(2001), som kom ut två år efter avhandlingen, analyserar litteraturhistorien som genre, och 

undersöker hur Aronsons författarskap behandlas i den svenska litteratur- och 

receptionshistorien.
34

  

Utöver avhandlingarna finns Margit Rasmussons biografi Lång väg hem: en bok om 

Stina Aronson, som kom ut 1968 och har kallats för en biografisk ”guldgruva och inkörsport” 

till Aronsons författarskap.
35

 Rasmusson gör en läsning där liv och skönlitteratur länkas ihop 

till en berättelse. Nilsson Skåve skriver att hon går så långt som att tolka de litterära verken 

som ”en direkt avspegling av författarens personliga erfarenheter”, och att Rasmusson därmed 

löser upp gränsen mellan fiktion och verklighet.
36

 

Förutom denna forskning finns det även ett stort antal kortare essäer och artiklar om 

Aronson. Jag kommer här att presentera tre texter som varit centrala för den tematik som jag 

analyserar i uppsatsen. I andra delen av ”Mätt med främmande mått” (2001) gör Gunilla 

Domellöf vad hon kallar en ”idéanalytisk studie av kvinnliga författares skrivsätt” i några 

olika romaner utgivna mellan 1930 och 1935. Domellöf undersöker här ”tematiseringen av 

den nietzscheanska livsfilosofin och dess uppgörelse med essenstänkandet och de kvinnliga 

författarnas uppgörelse med det förtryck” som på flera olika sätt påfördes kvinnor under den 

aktuella perioden.
37

 Domellöf behandlar framförallt två verk av Aronson, Feberboken och 

Medaljen över Jenny, men nämner även Syskonbädd. 

I essän ”’Här finns ingen kvinna’: Om hotet att talas ihjäl – Stina Aronson, Luce 

Irigaray, Jacques Lacan”, i Flyktlinjer (1994), intresserar sig Marianne Hörnström för det som 

hon i essäsamlingens underrubrik benämner ”aningar kring språket och kvinnan”. Det handlar 

                                                 
33

 Graeske, s. 17. 
34

 Petra Broomans, Detta är jag: Stina Aronsons litteraturhistoriska öde (Stockholm: Carlsson, 2001). s. 14 f. 
35

 Marianne Hörnström, ”De fattigas rikedomar: Drag i Stina Aronsons författarskap tecknade utifrån Sång till 

Polstjärnan” i Flyktlinjer: aningar kring språket och kvinnan (Stockholm/Stehag: Symposion, 1994).  s. 91. 
36

 Nilsson Skåve, s. 15 f. 
37

 Gunilla Domellöf, Mätt med främmande mått: Idéanalys av kvinnliga författares samtidsmottagande och 

romaner 1930-1935 (Hedemora: Gidlund, 2001). s. 139, 141. 



13 

 

om det möjliga och det omöjliga språket, och om ett överhängande hot som Hörnström ser i 

Aronsons texter, hotet om att talas ihjäl. Hörnströms essä refererar till flera av Aronsons verk, 

men framförallt dramerna Syskonbädd och Dockdans ges betydande utrymme.  

Både Hörnström och Eva Adolfsson har enligt Nilsson Skåve ”ett kombinerat 

feministiskt och psykoanalytiskt angreppssätt.”
38

 I essän ”Ödelandets skrift” (1991) skriver 

Adolfsson, med utgång i Julia Kristevas teorier, ihop landskapsmotivet med kvinnan och 

menar att hos Aronson får ”ödelandet […] drag av kvinnokropp”.
39

 Adolfssons essä är 

framförallt koncentrerad till genombrottsromanen Hitom himlen, och på den kort därefter 

publicerade novellsamlingen Sång till Polstjärnan (1948). 

 

 

1928 till 1931, fyra produktiva år 

 

Mellan 1928 och 1931 publicerades Stina Aronsons romaner Två män blir nöjda (1928) och 

Fabeln om Valentin (1929), diktsamlingen Tolv hav (1930) och dramat Syskonbädd (1931) 

under pseudonymen Sara Sand. Dramat Dockdans skrevs också under denna period men gavs 

ut först 1949 i Två skådespel.
40

  

Flera forskare ser texterna från de modernistiskt experimenterande åren kring 1930 som 

en egen fas och en nystart i Aronsons författarskap. Hörnström beskriver perioden som ”ett 

kort men intensivt produktivt mellanspel” och skriver att ”[d]iktandet kring 30-talet – dessa år 

av uppbrott, uppror, av experimenterande med liv, med dikt! – kan ses som en andra debut.”
41

 

Nilsson Skåve menar att böckerna kring 1930 även utmärks av större estetisk lekfullhet. 

”Texterna från denna period kretsar också kring en för modernismen typisk tematik, tanken 

om språkets begränsningar och längtan efter förnyelse vad gäller människans kommunikation 

och relationer.”
42

 

Domellöf skriver att Aronson under Sara Sand-perioden ansluter sig till ”Nietzsches 

kritik av den individuella och kulturella inautenticitet, som dominerade i samtidskulturen.”
43

 

Hon menar att Aronson, i de verk som gavs ut under pseudonymen, tematiserar ”sitt uppbrott 

                                                 
38

 Nilsson Skåve, s. 17. 
39

 Adolfsson, ”Ödelandets skrift”, s. 310. 
40

 Hörnström, ”’Här finns ingen kvinna’: Om hotet att talas ihjäl”, s. 115. 
41

 Ibid. 
42

 Nilsson Skåve, s. 187. 
43

 Domellöf, s. 183. 



14 

 

från förkvävande sociala och litterära konventioner.”
44

 Två ordningar står emot varandra: de 

som representerar den rådande ordningen, och sökarna. Genomgående är utforskandet av de 

moderna människornas sätt att förhålla sig till varandra, världen och verkligheten. Nilsson 

Skåve skriver att i Syskonbädd ”återfinns kunskapsskepsisen, säkerställt benämnande och 

undervisning ställs i motsatsförhållande till äkta förnimmande.”
45

 I novellen framkommer en 

längtan att leva efter sin egen övertygelse, även när denna går mot konventionen.
46

 

”I samtliga texter utkomna under denna period […] står ett kvinnligt subjekt i centrum 

som rannsakar sig själv och ifrågasätter rådande normer och konventioner”, menar Graeske.
47

 

Hon skriver att ”[h]os Aronson är passionen och sexualiteten central i de sena tjugo- och 

tidiga trettiotalsverken, men till skillnad från kretsen kring de fem unga [
48

] tar Aronson sin 

utgångspunkt i en kvinnas driftsliv.”
49

 Syskonbädd skildrar ”en kvinnas strävan att bryta sig 

loss från en förstelnad tillvaro”, och kan enligt Graeske läsas som en fortsättning på 

Samariaprojektet, ett opublicerat drama som Aronson påbörjade sex år tidigare, 1925. 

Graeske skriver att även där ”målas relationerna mellan man och kvinna upp i form av ett 

triangeldrama och grundproblematiken är densamma: mäns och kvinnors oförmåga att 

mötas.”
50

  

En liknande tanke går att hitta hos Hörnström. Hon menar att Aronsons texter innefattar 

en tvåspråksproblematik; ”[t]vå syner på jaget och världen – det rör sig givetvis inte om strikt 

biologiskt könsbundna positioner – där verklighetssyn och det konkreta sättet att uttrycka sig i 

tal glider in i vartannat.”
51

 Hörnström skriver att ”[p]å ett plan kretsar hela Stina Aronsons 

författarskap kring frågan om det andra språket, den andra verklighetssynen skall dö eller få 

leva ifred.”
52

  

                                                 
44

 Domellöf, s. 183. 
45

 Nilsson Skåve, s. 148. 
46

 Ibid., s. 133. 
47

 Graeske, s. 83. 
48

 ”Fem unga” var från början titeln på en antologi som utkom hösten 1929, och innehöll texter av Erik Asklund, 

Josef Kjellgren, Artur Lundkvist, Harry Martinson och Gustav Sandgren. Gruppen, som i litteraturhistorien 

sedermera kallas ”de fem unga”, ”framförde en radikal kulturkritik, inspirerad av tidens primitivistiska 

strömningar. Men främst ville de slå ett slag för den lyriska modernismen. Livsdyrkan och driftsliv gestaltas i 

Fem unga på ett nytt djärvt formspråk.” (Nationalencyklopedin, www.ne.se, 2012-04-11, uppslagsord: ”fem 

unga”) 
49

 Graeske s. 96. 
50

 Ibid., s. 92. 
51

 Hörnström, ”’Här finns ingen kvinna’: Om hotet att talas ihjäl”, s. 117. 
52

 Ibid., s. 118. 

http://www.ne.se/
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TEORI OCH METOD 

 

”[F]ilosofin börjar alltid på nytt, i varje ögonblick, och den bestäms mindre av vad den var än 

vad den kan bli.”
53

 Så beskriver arkitekturteoretikern Helena Mattson och filosofen Sven Olof 

Wallenstein den franska filosofen Gilles Deleuzes (1925-1995) inställning till filosofin och 

tänkandet. Genom sin karriär intresserar sig Deleuze utöver filosofin för ett flertal 

konstformer, och hans arbeten har under senare år uppmärksammats även utanför den 

traditionella filosofins gränser.
54

 Den kanske mest konsekventa uppmärksamheten ägnar han 

åt litteraturen. Trots detta intresse, och det kontinuerliga arbetet med litterära verk, erbjuder 

Deleuze enligt litteraturprofessor Ronald Bogue ingen systematisk litteraturteori.
55

 I stället 

skriver Bogue att ”[m]uch of Deleuze’s writing on literature is a thinking-alongside literary 

works, an engagement of philosophical issues generated from and developed through 

encounters with literary texts.”
56

 I förordet till Essays critical and clinical, ett av de verk som 

ägnas åt litteraturen i första hand, skriver Deleuze om sitt sätt att läsa och analysera litteratur. 

Texterna i samlingen är, enligt honom, alla organiserade kring skrivandets problem. Deleuze 

lånar Prousts ord och menar att det som författaren gör är att uppfinna ett nytt språk i språket, 

ett okänt språk. Författaren synliggör nya grammatiska och syntaktiska 

användningsmöjligheter. Han eller hon tvingar språket ut ur sina vanliga spår och får det att 

virvla.
57

 

Förutom en stor produktion av egna verk skrev Deleuze ett flertal böcker tillsammans 

med den franske filosofen och psykoterapeuten Félix Guattari (1930-1992), bland annat What 

Is Philosophy? och A Thousand Plateaus som jag kommer att använda mig av i uppsatsen. 

Det är varken utrymmes- eller tidsmässigt möjligt, och inte heller eftersträvansvärt, att 

försöka sammanfatta Deleuzes och Guattaris hela filosofi i den här uppsatsen. Däremot är en 

kortare redogörelse av några av deras idéer om tänkandet som sådant relevant för en djupare 

förståelse av den kommande analysen.  

 

 

 

                                                 
53

 Helena Mattsson och Sven-Olov Wallenstein, ”Gilles Deleuze och mångfaldens veck” i Deleuze och 

mångfaldens veck (Stockholm: Axl Books, 2010). s. 14. 
54

 Ibid., s. 15. 
55

 Ronald Bogue, Deleuze on Literature (London: Routledge, 2003). s. 1. 
56

 Ibid., s. 2. 
57

 Deleuze, ”Preface to the French Edition” i Essays critical and clinical, s. lv.  
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Percept och affekt  

 

Enligt Deleuze och Guattari finns tre former av tänkande: filosofi, vetenskap och konst. I 

introduktionen till What Is Philosophy? beskriver de filosofin som konsten att bilda, uppfinna 

och skapa ”begrepp”.
58

 Enligt Deleuze och Guattari skapas begrepp i strikt mening bara inom 

filosofin, trots att vetenskapen och konsten egentligen är lika kreativa områden.
59

 I stället 

skapar vetenskap och konst något som motsvarar begreppen inom filosofin: vetenskapen 

tänker i form av ”funktion” och konsten i ”percepter” och ”affekter”.  

Konstverket är ”ett block av förnimmelser, det vill säga ett komposit av percepter och 

affekter”, en förnimmelsevarelse där percepten ”inte längre [är] varseblivningar; de är 

oberoende av tillstånden hos dem som uppfattar dem; affekterna är inte längre känslor eller 

affektioner, de överskrider kraften hos dem som genomlöper dem.”
60

 Det färdiga verket 

existerar bara i sig själv, och är alltså fristående från sin skapare, sina läsare och sina 

karaktärer. Som Deleuze och Guattari skriver: ”Affekterna är människans icke mänskliga 

blivanden, liksom percepten […] är naturens icke mänskliga landskap.”
61

 

Affekter och percepter är det som konsten tänker och skapar med. Det är själva färgen 

och penseldragen som framträder på duken, eller orden och syntaxen i litteraturen, som 

fristående från sin skapare går igenom betraktaren och blir till i mötet med denna. En slags 

förnimmelse, någonting som överförs mellan människor, verk, djur, eller tillstånd, utanför 

ramen för det mänskliga, således det som blir till i mötet med den/det andra. 

 

 

Konst och kaos 

 

Deleuze och Guattari menar att kaos karaktäriseras av sin oändliga hastighet med vilken det 

tar form och försvinner snarare än av sin avsaknad av banbestämning.
62

 Rancière skriver att 

för Deleuze är ”[t]änkandet i allmänhet […] den rörelse som registrerar kaos krafter, som låter 

dem tränga in och förstöra representationens och doxans normer. Men det innesluter och 

                                                 
58

 Deleuze och Guattari, What Is Philosophy?, s. 2. 
59

 Ibid., s. 5. 
60

 Deleuze och Guattari, ”Percept affekt, begrepp” i Deleuze och mångfaldens veck. (Stockholm: Axl Books, 

2010). Översättning: Sven-Olov Wallenstein (”Percept affect, concept” ur  Qu’est-ce que la philosophie?, 1991). 

s. 196. (Jag använder mig av denna översättning när jag citerar ur kapitlet). 
61

 Ibid., s. 202. 
62

 Deleuze och Guattari, What Is Philosophy?, s. 42. 
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infångar också dessa krafter, det delar upp kaos med sina plan.”
63

 För Deleuze och Guattari 

består konsten alltid av två rörelser: flyktlinjer som löser upp verket och som rör sig i riktning 

mot ”sinnlighetens kaos”, samt en bevarande rörelse, ett kompositionsplan, som håller den 

undflyende rörelsen på plats. Anders Johansson skriver att kompositionsplanet är ett virtuellt, 

skenbart plan; det ”konstituerar den estetiska erfarenheten samtidigt som det inte har någon 

existens utanför denna verklighet”, och därför måste man ”lämna det aktuella – doxan – [… ] 

för att synliggöra det.”
64

 

”Konsten vill skapa något ändligt som ger oss tillbaka det oändliga”, skriver Deleuze 

och Guattari.
65

 De menar att konsten är det enda i världen som bevarar och samtidigt bevaras; 

så länge materialet som konstverket är skapat av består, kommer även dess skildrade 

ögonblick att fortleva. Konstverket är hela tiden i tillblivelse, och skapandet är den estetiska 

mångfald som uppstår på ett plan vilket skär genom en kaotisk ombytlighet.
66

 

”Kompositionsplanet uppstår som en följd av verkets flyktlinjer, samtidigt som det är planet 

som så att säga hejdar och samlar upp flyktlinjerna, och därmed ger verket form”, skriver 

Johansson.
67

 Upplösningen måste alltid förbli bara en strävan. Jaques Rancière skriver att ”om 

rörelsen gick ända dit skulle det inte längre finnas någon figur, inte längre något verk. Den 

yttersta gräns mot vilken defigurationen tenderar är ren schizofren dissociation, vansinnet som 

frånvaro av verk. Verket kan gå så långt bara till priset av att förinta sig självt.”
68

  

Johansson beskriver denna dubbla rörelse som att ”varje ’territorium’ – ett språk, en 

bok, en tolkning, en nation, en familj, en moral, en genusidentitet etc. – innehåller 

deterritorialiseringsrörelser som upplöser territoriet, samtidigt som deterritorialiseringen 

alltid är oskiljaktig från reterritorialiseringsrörelser, det vill säga rörelser som löper i motsatt 

riktning, mot ökad organisering, enhetlighet, systematik och form.”
69

 Deterritoriseringen är 

med andra ord en slags upplösning, den rörelse med vilken en ordning eller relation förändras, 

förflyttas eller utvidgas, och reterritorialiseringen den rörelse med vilken den upplösande 

rörelsen faller tillbaka och upptas av gamla ordningar.   
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 Rancière, ”Deleuze och estetikens bestämning”, s. 103. 
64
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65

 Deleuze och Guattari, ”Percept, affekt, begrepp”, s. 236. 
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 Deleuze och Guattari, What Is Philosophy?, s. 207. 
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Rhizom 

 

Deleuze och Guattari menar att det litterära/konstnärliga verket inte är en avbildning av 

världen, utan att det i stället formar något nytt tillsammans med den, något de kallar för 

rhizom (rhizome). Det kan beskrivas som ett system av olika mångfalder vilka är kopplade till 

varandra. Eller, med Helena Mattsons och Sven-Olov Wallensteins ord, som ”en icke-

hierarkisk struktur av begrepp som fortplantar sig i alla riktningar”.
70

 Deleuze och Guattari 

beskriver rhizomet som en slags karta av linjer som varken är kalkerad på verkligheten eller 

helt tagen ur fantasin, och vilken gör kopplingar mellan de olika fälten på 

kompositionsplanet.
71

 De skriver att ”the rhizome is made only of lines: lines of segmentarity 

and stratification as its dimensions, and the line of flight or deterritorialization as the 

maximum dimension after which the multiplicity undergoes metamorphoses, changes in 

nature.”
72

  

Ordet rhizom är från början en botanisk term som kommer från grekiskans ord för rot, 

rhi’za, och betyder underjordisk stam.
73

 Rhizomet är alltså ett växtlikt system som har 

strukturen av ett nätverk. I motsats till ett trädliknande system, där en linje förgrenar sig i 

andra, ser Deleuze och Guattari rhizomet som ett myller av linjer, sprungna ur kaos, som 

ibland korsar varandra och skapar en koppling. Rancière liknar det vid spindelväven; ett 

uppbyggt plan av trådar som alla kopplar till varandra.
74

 Ett rhizom består alltså inte av 

enheter utan av dimensioner, eller snarare rörelseriktningar. Det har varken början eller slut, i 

stället utgår det från en mittpunkt (från franskans milieu
75

), från vilken det växer och vilken de 

svämmar över.
76

  

En annan illustrativ bild finns i litteraturvetaren Jakob Stabergs bok Sjukdomens estetik. 

I inledningen skriver Staberg att han inte avser göra en komparativ analys av de verk han 

studerar, men att förbindelser och samband likväl kan framträda. ”Verken kommunicerar med 

varandra som del i komplicerade nätverk eller härvor av överlappande diskurser. I de enskilda 

                                                 
70

 Mattsson och Wallenstein, s. 13. 
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 Deleuze och Guattari, A Thousand Plateaus, s. 12 ff. 
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 Ibid., s. 23. 
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verken förtätas förgreningarna i bilder och fantasier. Litteraturen liknar då drömmens 

önsketankar så som Freud beskrivit dem: ur vår tankevärlds invecklade nät reser den sig som 

svampen ur myceliet.”
77

  

 

 

Formeln 

 

Johansson beskriver den deleuzianske litteraturvetaren som ”en hejdlöst experimenterande 

mekaniker”, vars ständiga fråga är: ”fungerar det?”
78

 Han menar att eftersom litteraturen, 

enligt Deleuze, är platt, blir uppgiften inte att tolka verket utan ”att använda det, att 

aktualisera dess förbindelser med allt runt omkring.”
79

 I stället för att leta efter och tolka 

dolda budskap och meningar i litteraturen rör sig alltså Deleuze och Guattari på dess yta. I 

mötet med verket söker de efter de relationer och samband som driver det, och undersöker 

dessa. De uttrycker sig själva på följande sätt: 

 

We will ask what it functions with, in connection with what other things it does or does not 

transmit intensities, in which other multiplicities its own are inserted and metamorphosed, and 

with what bodies without organs it makes its own converge. A book exists only through the 

outside and on the outside. A book itself is a little machine
80

 

 

Enligt Rancière föredrar Deleuze en viss sorts historier för sina analyser: ”historier som visar 

vad litteraturen utför i sitt eget arbete.”
81

 Han menar att för Deleuze är verket en utveckling av 

en formel, ”en materiell operation som textens själva materialitet utför.”
82

  

Deleuze skriver själv att formeln skapar ett slags vakuum inuti språket, ”the formula 

‘disconnects’ words and things, words and actions, but also speech acts and words–it severs 

language from all reference”.
83

 Han menar att formeln först ser ut som en dålig översättning 

av ett främmande språk, men att så fort vi förstår den bättre, så fort vi hör den klarare, inser vi 

dess storhet och måste omvärdera vår ursprungliga hypotes. Kanske är det formeln som 

karvar ut ett slags främmande språk i språket, skriver han.
84
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ANALYS – RÖRELSEN PÅ GRÄNSEN TILL DET VILDA 

 

I avhandlingarna om Stina Aronson nämns Syskonbädd endast kort och då alltid i relation till 

Aronsons övriga verk eller liv. Även i de kortare texterna och essäerna behandlas novellen 

framförallt som en del av Aronsons modernistiska produktion, och utifrån de teman som 

dominerar perioden. I den här analysen har jag gått tillbaka till den tidigare forskningen, som 

gjordes innan avhandlingarna, och valt att använda Eva Adolfssons tanke om rörelsen genom 

gränslandet som utgångspunkt för min analys av Syskonbädd.  

I likhet med Wittgensteins beskrivning av sin bok Filosofiska undersökningar, som jag 

citerar i uppsatsens inledning, är också Aronsons novell en resa i alla riktningar genom ett 

vidsträckt tankeområde. En flykt och samtidigt ett sökande, rörelser som rör sig ut mot det 

okända och på samma gång in mot något nytt. Jag vill utforska dessa olika krafter i verket: 

dess drivkraft, eller formel, men också de upplösande krafter som skapar en slags 

odefinierbara zoner i texten, vilka i sin tur möjliggör en ny slags förnimmelse. 

Deleuzes syn på verket som uppbyggt av tillblivelser, eller flyktlinjer, som genomkorsar 

det, och ett estetisk kompositionsplan som uppstår till följd av dessa och som samlar upp dem 

och ger verket form, har varit grundläggande för mig i utforskandet av rörelserna och deras 

funktion i Syskonbädd.  Utan dessa dubbla krafter skulle verket varken bevara eller bevaras, 

utan vara utelämnat åt kaos, skriver Johansson: ”[a]tt begreppsliggöra, och på så vis 

aktualisera, detta kompositionsplan är vad varje ’analys’ för Deleuze till syvende och sist 

handlar om.”
85

 Genom att följa rörelserna, flykten och sökandet, vill jag synliggöra 

kompositionsplanet i Syskonbädd – se vad som håller verket samman. Denna strukturella 

läsning blir sedan en ingång till en mer hermeneutisk tolkning, där jag undersöker rörelsernas 

betydelse även på handlingens nivå.  

Vissa idéer som presenteras i forskningen som berör andra av Aronsons verk har även 

visat sig vara applicerbara på Syskonbädd, till exempel Adolfssons beskrivning av texterna 

som rörelser på gränsen till det vilda. I sådana fall har en mer allmän skildring av en 

genomgående tematik hos Aronson fått bli ett redskap och en ingång till min egen läsning av 

den specifika texten Syskonbädd. 
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Syskonbädd som formel 

 

Det första jag vill undersöka i min analys är ordet ”syskonbädd”. Vad har ordet för möjliga 

betydelser? Hur används det i texten, och vilken roll spelar det för framåtrörelsen i novellen, 

på en strukturell nivå och vad beträffar handlingen?  

 

Syskonbädd 

I Syskonbädd är sökandet efter något annat centralt, efter ett förhållningssätt där man inte 

nöjer sig med att benämna saker och ting utan i stället vill närma sig världen genom att 

förnimma den. Detta sökande skulle kunna beskrivas som sökandet efter det tillstånd det kan 

vara att befinna sig i en ”syskonbädd”. Enligt Svenska Akademins ordbok (SAOB) syftar 

ordet syskonbädd på något som ligger sida vid sida. Det kan handla om så skilda saker som 

humrar på ett uppläggningsfat eller människor, sovandes nära intill varandra i sängar eller 

sida vid sida i sina gravar på kyrkogården.
86

 Syskonbädd betyder alltså en gemenskap, en 

slags närhet. I efterordet till Rosenlarvs utgåva av Syskonbädd beskriver utgivarna Maria 

Margareta Österholm och Hanna Hellzén Cramér syskonbädden som att ”sitta i samma båt, att 

dela problem på gott och ont.” De menar att ”[i] Syskonbädd gör det visserligen oftast ont, de 

erfarenheter som delas är utanförskap och förföljelse men begreppet förekommer också som 

en utopi, det är så människorna skulle behandla varandra i en annan och bättre värld; som en 

gemenskap.”
87

 Syskonbädd handlar visserligen inte om syskon, men om ett annan slags 

släktskap i bemärkelsen ”att vara av samma sort, på kant med vardagsliv och det som kallas 

sunt förnuft.”
88

 Man skulle kunna kalla de sökande för syskonsjälar. 

Ordet syskonbädd kan även ge associationer till incest. Incestens konnotation, dess 

betydelse, är en sexuell relation mellan personer som är nära släkt genom blodsband. I SAOB 

förklaras företeelsen som otukt eller blodskam.
89

 Aronsons bok Fabeln om Valentin, som kom 

ut två år innan Syskonbädd, handlar just om en incestsituation. Här blir två syskon, Valentin 

och Laura, förälskade i varandra utan att vara medvetna om sitt släktskap. När detta band 

sedan uppdagas för Laura slits hon mellan sin moral och sin kärlek. Men Aronson låter inte 

Laura välja det ena eller det andra, utan i stället öppnar hon upp för en ny väg i romanen. 
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Domellöf beskriver det som att ”[d]en kvinnliga huvudpersonen valde varken den av andra 

utstakade vägen – konventionellt äktenskap, sexualfientlig askes – eller incestens 

gränsupplösning. Genom att bejaka sin sexualitet och bekräfta erotikens livsfrämjande värde 

framstod hon som en representant för en ny moral.”
90

 Också i Feberboken, som kom ur senare 

samma år som Syskonbädd finns temat syskonkärlek med. Här beskriver huvudpersonen 

Mimmi det plötsliga mötet med brodern som ”en vansinnig förälskelse, ett sammanslag av 

lågor.”
91

 

Själva ordet syskonbädd nämns två gånger i dramat Syskonbädd. I ”Drömväven”, den 

sekvens som skildrar Harriets drömmar under natten hon delar rum med målaren, möts ”den 

gode guden” och Harriets vän ”poeten” (i drömmen är han ”mannen med fågelburen”), och 

diskuterar friheten och hur världen har kommit att bli. 

 

den gode guden 

[…] Det är inte alls bra på det här viset, som det har blivit ordnat nu. Man har det aldrig skönt här. 

Man kan inte komma och gå fritt, och det är väl själva den innersta meningen med allt: att komma 

och gå …. 

 

mannen 

Skulle det vara alltihop …. så lite som en vindkåre på ett ungefär? 

 

den gode guden 

Jaa. Se det var tänkt så. Det skulle inte vara nånting annat. Och så att människorna kunde 

sjunga lite, så bergen fick ge dem sitt eko. Annars skulle alltihop vara som en enda stor 

syskonbädd, var det tänkt. Inte som trafik. (s. 59, min kursivering) 

 

Här syftar ordet på en struktur åtskild från den inrutade organisation av gator och lysen som 

återfinns i trafiken. Som en kåre eller ett eko, en antydan eller en förnimmelse av något. Det 

visar på ett tillstånd som till sin natur skiljer sig från den mer riktningsstyrda trafiken. 

Andra gången ordet nämns är i den tredje akten, som följer efter drömväven. Harriet 

berättar att hon låtit målaren sova i sitt rum under natten. ”Men du själv då”, frågar poeten. 

”Var låg du i natt?” Harriet svarar att hon som vanligt sov i sin säng. ”Åt honom fick jag 

bädda lite som jag kunde på golvet. Inte blev det väl vidare bekvämt för stackarn. Men den 

här sängen lämpar sig ju inte precis för syskonbädd ….”(s. 79, min kursivering) Om ordet i 

det första avsnittet syftade på relationen mellan människan och samhället, så handlar det här 
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om det mellanmänskliga, i en faktisk, fysisk situation, men också om ett ställningstagande. 

Harriet agerar utifrån sitt eget samvete och tycke, utan att reflektera över hur en sådan 

handling kan se ut i andras ögon. Citatet visar samtidigt att hon skiljer på andlig och fysisk 

närhet, samt att hon menar att andlig närhet kan existera skild från fysisk.  

 

Formeln 

Det är endast i de två avsnitten i Syskonbädd som jag citerar ovan som ordet uttryckligen 

nämns. Samtidigt står ”syskonbädd” för en tanke som genomsyrar hela novellen: sökandet 

efter den gränslösa gemenskapen vilken man bara kan finna i en närhet som syskonbäddens. 

Denna tanke är verkets formel, den idé eller kraft som driver berättelsen framåt. Det är tanken 

på syskonbädden som får Harriet att bryta upp från sitt gamla liv, rymma från nervhemmet 

och påbörja sin resa. Enligt Harriet är det rentav uppkomsten av denna tanke på ett annat 

förhållningssätt som lett till att hon har låsts in till att börja med. När poeten frågar Harriet hur 

i all världen hon kunde hamna på nervhemmet svarar hon följande: ”Det började egentligen 

bara så här. Ja sa till min man: man har helt enkelt slagit ihjäl verkligheten för oss och gjort 

något som kallas kunskap av den.”(s. 13) Och lite senare fortsätter förklaringen: ”Talade jag 

inte om att det började den där kvällen med verkligheten ….  ja visst, jag tröttnade på att höra 

hans verklighet-verklighet, hans man måstebedömareellt …. Det höll på att döda mig ….”(s. 

14) 

Deleuze skriver, i en essä om Melvilles Bartleby, att det litterära verket inte är en 

symbol eller metafor för något utan att texten bara betyder det som den faktiskt säger, och att 

detta är dess formel.
92

 Ronald Bogue skriver att enligt Deleuze är verket en maskin som när 

den är rätt konstruerad får någonting att hända; för Deleuze är textens funktion viktigare än 

vad den betyder.
93

 Rancière beskriver det som att Deleuzes formel ”placerar verkets tanke i en 

dubbel motsatsställning”: 

 

Å ena sidan motsätter sig formeln historien, den aristoteliska intrigen. Å andra sidan motsätter den 

sig symbolen, föreställningen om en dold mening bakom berättelsen. Melvilles Bartleby är på så 

vis inte historien om en stackars skrivares besynnerligheter och olyckor. Inte heller är den en 

symbol för människans villkor, utan en formel, en performativ handling.
94
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Verkets formel, menar Deleuze i sin analys, är den mening som Bartleby upprepar när han blir 

ombedd att göra något, och som lyder: ”I would prefer not to.”
95

 Deleuze skriver att 

meningen, trots att den har en relativt normal uppbyggnad, ”has an anomalous ring to it”, 

vilket lyfter texten till en ny nivå.
96

 ”Anomalous” är ett ord med grekisk rot, som finns såväl i 

franskan och engelskan som i svenskans ”anomal” och ”anomali”. Ordet betyder något som 

avviker från regeln, från det vanliga förhållandet eller förloppet, och som därmed innefattar en 

slags oregelbundenhet.
97

 När Deleuze skriver att formeln har en sådan avvikande klang menar 

han att den innehåller en språklig förskjutning, ett drag av oregelbundenhet som synliggör 

något nytt i texten. Rancière beskriver det på följande sätt:  

 

Formeln angriper den rimliga organiseringen av arbete och liv för personen i fråga. Den spränger 

inte bara en världs hierarkier i bitar, utan också det som bär upp dem: banden mellan orsaker och 

de verkningar man kan vänta av dem, mellan beteenden, de motiv man kan tillskriva dem och de 

möjligheter man har att påverka dem.
98

 

 

Deleuze definierar själv begreppet ”det anomala” som något som varken är en individ eller en 

art, utan som bara har affekter. ”Det är ett fenomen, men ett gränsfenomen”, ett ting ”som 

kommer till och passerar vid gränsen, och som är linjär och mångfaldigad på en och samma 

gång”.
99

  

I Aronsons novell blir syskonbädden detta gränsfenomen. I och med denna idé om 

gemenskap är det inte längre möjligt för Harriet att fortsätta leva som tidigare eftersom hon 

tycker sig se igenom den verklighet som världen är uppbyggd kring. Hon dömer rentav ut den 

som falsk. På samma sätt som Bartlebys mening skapar en förskjutning i texten när den 

upprepas, skapar Harriets tro på syskonbädd en liknande reaktion varje gång hon beskriver 

eller agerar ut den, både för henne själv och för berättelsens rörelse och struktur. 

Harriet fyller en viktig funktion i Syskonbädd i egenskap av det som Deleuze kallar för 

verkets original. En roman kan enligt Deleuze bara rymma ett original – en kraftfull, ensam 

Figur som överskrider varje förklarlig form.
100

 Han skriver att 

 

                                                 
95

 Deleuze Essays critical and clinical, s. 68. 
96

 Ibid., s. 69. 
97

 SAOB, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 2012-02-10, uppslagsord: ”anomal”.  
98

 Rancière, ”Deleuze, Bartleby och den litterära formeln”, s. 172. 
99

 Gilles Deleuze och Félix Guattari, ”En trollkarls minnen” i Aiolos – tidskrift för litteratur, teori och estetik, 

2011, årgång 17, nr. 40-41: ”Besten”. s. 77. 
100

 Deleuze, Essays critical and clinical,  s. 82. 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/


25 

 

[e]ven the words they [the originals] utter surpass the general laws of language (presuppositions) 

as well as the simple particularities of speech, since they are like the vestiges or projections of a 

unique, original language *langue*, and bring all of language *langage* to the limit of silence and 

music.
101  

 

Rancière sammanfattar begreppet som ”den gestalt/det perspektiv som kastar ett särskilt ljus 

över historien”. Originalet, fortsätter han, ”manifesterar verkets kraft som ett möte mellan 

olikheter, […] i egentlig mening som ett möte mellan två världar.”
102

 Rancière menar att 

Deleuze gör originalet till historiens motor och att han centrerar sin text kring denna karaktär 

till den grad att det ofta sker på bekostnad av handlingen.
103

  

Målaren beskriver Harriet som navet kring vilket allt kretsar – han menar att det är 

utifrån henne vägen mot friheten utgår. Enligt honom är Harriet allting och allting är hon: 

 

Det är ni själv som är lugnet. Och ni är ett landskap också. Ni är visst allt, ni är den borttappade 

verkligheten också. Ni är melodin uppifrån honom häruppepå också. Ni kan ju identifieras med 

allt, ni kan ersätta, sammansmälta .… ni är jag .…(s. 54)  

 

Harriets önskan att förnimma världen tillsammans med den, och med dem hon har runtom sig, 

gör henne till verkets motor.  Hennes sökande efter ett tillstånd av syskonbädd blir alltså den 

formel som driver verket och bestämmer vilken riktning det tar, ett tillstånd som kan uppfattas 

olika beroende på vem som bedömer det och utifrån vilka normer. Den dubbla konnotationen 

av ordet, som inbegriper olika slags närhet, skapar en oregelbundenhet eller en förskjutning 

motsvarande Deleuzes begrepp ”det anomala”.  

 

Syskonbädd  

Titeln och dess betydelse har diskuterats kort i några texter om verket. Nilsson Skåve menar 

att just konversationen i drömvävsavsnittet kastar ett ljus över valet av titel. Hon skriver att 

guden tycks inta samma hållning som Harriet när det handlar om den riktning världen tagit. 

”Snarare än det incestmotiv ordet syskonbädd ger associationer till, framträder det här som en 

symbol för gränslös gemenskap och öppenhet mellan människor.”
104
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På liknande sätt beskrivs titelanslaget i två tidningsartiklar om pjäsen. Dagens Nyheters 

kulturreporter Betty Skavonius skriver att titeln inte syftar på incest utan på ”huvudpersonens 

sökande efter en gränslös gemenskap”.
105

 Sara Granath, litteraturvetare och teaterkritiker för 

Svenska Dagbladet, ger uttryck åt en liknande åsikt i en recension av dramat, men enligt 

henne finns det samtidigt en underliggande problematik i verket. Granat skriver att ”Harriet 

vill ha en syskonlik relation, sida vid sida, men verkar väja för det sexuella. Man kan också se 

det som att det ena förutsätter det andra, att hennes åtrå väcks av ett jämställt möte. Här blir 

hon mest omhändertagen och hanterad av männen i sitt liv.”
106

 En sådan tanke stöds av de 

samtal som Harriet och poeten har om sin relation, (eller kanske icke-relation). Harriet 

beskriver i en sekvens hur hon älskar honom men att det omöjligt kan bli något av denna 

kärlek. (s. 74) De känslor hon har för poeten hindras av hans livsinställning, han är för färdig 

för henne. ”Han uttömmer allting i förklaringar …. det finns ingenting som kan göra honom 

oväntad för sig själv. Kan man säga att jag älskar honom när jag vet det” frågar hon sig. (s. 

56) 

I drömdialogen mellan guden och mannen, vilken jag citerade i början av kapitlet, 

framstår syskonbädd som ett tillstånd, vilket står i motsats till den association till riktning som 

förknippas med trafik. För guden är trafik bara ett ”stort ord med r i, som hindrar deras 

[polisernas/människornas] tankar.”(s. 59) Något som människorna själva skapat och nu med 

alla medel upprätthåller. Från Harriets sida handlar detta tillstånd av syskonbädd om en ny 

andlig gemenskap, men från poetens och samhällets sida upplevs denna önskan till närhet 

med främlingar som ett handlande utanför all moral, den är tabu. Den upplösning av normer 

som Harriet föreslår och lever efter leder först till att hon placeras på nervhem, och sedan till 

att hon blir utkastad från hotellet. När Harriet berättar för poeten att hon erbjudit husrum åt 

den hemlöse målaren under natten reagerar han med förskräckelse: ”Å vad du har gjort. Vad 

du har …. men nu är det inte fråga om vad du har utan vad du saknar: ett moment som borde 

avhålla dig från varje tanke på att handla så som du gör …. om det är sant ….”(s. 80) Här 

framkommer tydligt en spänning och problematik mellan de olika synsätten i verket.  Ett 

gensvar liknande poetens får Harriet även av värdinnan när hon berättar om sina planer att gå 

ensam ut på piren vid havet med den sjuke. Värdinna avråder från utflykten och menar att hon 

skulle vara mer försiktig i Harriets ställe, ”jag skulle känna mig rädd …. hålla mig på min 

kant ….”(s. 46)  
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En rädsla för det samhälleligt skamfulla eller skuldbelagda är något som i högsta grad är 

närvarande i Syskonbädd. Efter att ha släppt in målaren på natten blir Harriet utslängd från 

hotellet. Värdinnan menar att Harriets handlande har förvandlat hennes propra hotell till ett 

simpelt hus ”där människorna går in och blir förvandlade i uselhet och styggelse.”(s. 68) Hon 

vill egentligen inte kasta ut Harriet, som hon har kommit att tycka om, men det är det enda 

sätt hon kan handla på. ”.... tvungen hålla på anseendet …. tvungen hålla stället uppe, stå på 

ordentliga fötter ….” rabblar hon som för att övertyga sig själv. (s. 70)  

Det Harriet vill uppnå är att sudda ut delar av det regelverk som samhället grundat sin 

existens på, och därför utgör hon genom sitt handlande också en fara. I samhällets ögon går 

Harriets handlingar på tvärs med det enligt normen godtagbara, och sättet man väljer att 

bemöta detta på är en omyndigförklaring. ”Vi måste komma ihåg det”, säger Harriets man när 

han anländer till havet och får höra om Harriets nattliga besök, ”[a]tt hon är en sjuk, oansvarig 

människa först av allt.” Och lite senare fortsätter han ”[o]m inte Harriet kan bli så där frisk 

och strålande som förr igen, så kan hon åtminstone skyddas mot sig själv.”(s. 87 f.) Bara om 

Harriet återgår till att underordna sig normerna kan hon av samhället återfå sin frihet. 

En liknande reaktion kan man även se i några av de samtida recensionerna av verket. 

Graeske skriver att Aronsons tidiga verk fick både bra och dålig kritik, men att det aldrig 

handlade om något litterärt erkännande. Recensenterna var bland annat kritiska till verkens 

komposition och till Aronsons språk, menar Graeske.
107

 Också när det gäller Syskonbädd 

varierar kritiken. Verket beskrivs som allt ifrån läsvärt och ”organiskt vuxen kring ämnet och 

intentionerna” till sövande och tillgjord.
108

 En recensent för Folkets Dagblad går så långt som 

att kalla boken en studie i ”sjuk Strindberg och normal Lagerkvist”, och ger recensionen 

rubriken ”Sinnessjuk Syskonbädd.” Graeske citerar en del av recensionen där recensenten 

skriver att ”[r]ubriken låter kanske lite rubbad men är ingenting mot den bok, vars recension 

den rubricerar.”
109

  

Graeske skriver att Aronsons sena tjugotals- och tidiga trettiotalstexter av flera kritiker 

ansågs vara ”skrivna i personlig affekt”, och uppfattades som ”kvinnopladder och skvaller, 

ibland ren ’smörja’, ’om allt och ingenting, uppställt i någon slags dagboksform, utan form, 

konstruktion eller innehåll.’”
110

 Reaktionerna visar att den nya gemenskap (syskonbädd) som 

presenteras i Syskonbädd var lika normbrytande i novellen som i Aronsons egen samtid. Trots 

detta var hon långt ifrån ensam – Graeske skriver att det ”under tjugotalet utkom flertalet 

                                                 
107

 Graeske, s. 100. 
108

 Ibid., s. 102. 
109

 Ibid., s. 102 f. 
110

 Ibid., s. 103 f. 



28 

 

skönlitterära böcker som berörde liknande motiv”, skildringar av kvinnor som vill ”utmana 

samtidens samhälleliga konventioner”, och att många av dessa var skrivna av just kvinnor.
111
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En zon av obestämdhet 

 

Hörnström skriver att Aronsons sena berättarkonst ”förmedlar ett liv som flyter. Här ’byggs’ 

ingenting, sprängs inga världsliga gränser, görs inte några världsliga nyvinningar. Och nästan 

ingenting ’händer’. Bara att människan möter sig själv och upptäcker själva livet.”
112

 Också i 

Syskonbädd, som hör till de tidigare verken i Aronsons författarskap, råder ett flytande 

tillstånd. Berättelsen har formen av en resa med öppet mål. Adolfsson menar, med Nathalie 

Sarrautes ord, att det Aronsons gör i sina texter är att ”söka ’dessa odefinierbara rörelser, som 

blixtsnabbt glider förbi vid vårt medvetandes yttersta gränser, rörelser som finns i själva 

ursprunget till våra gester, våra ord, till de känslor vi uttrycker / … /ta isär dessa rörelser och 

breda ut dem i läsarens medvetande som en film som vevas långsamt / … /inte längre det 

verkliga livets tid, utan det ofantligt förstorade ögonblickets.’”
113

  

I Syskonbädd sprängs inga världsliga gränser, berättelsen når inte fram till den slutliga 

upplösningen, utan hålls kvar vid gränsen – trots detta är det ändå något som händer. I en scen 

i Syskonbädd beskrivs till exempel hur grammofonmusiken ”tycks stå stilla över henne 

[Harriet] som ett dimmigt uppluckrande sakta regn.”(s. 48) Gränslandet ger rum för ett 

odifferentierat tillstånd där gränser och skillnader förlorar sin skärpa. Människor och ord som 

rör sig här genomgår en slags uppluckring och går inte längre att särskilja. Adolfsson skriver 

att ”[i] ett mycket personligt, lyriskt och liknelsemättat språk arbetar sig Stina Aronson in mot 

den abstrakta konst, mot den ’oläsbara skrift’, där människor och landskap bildar ett avskalat 

mönster av ’endast streck och plumpar’.”
114

 

Syskonbädd är i flera avseenden förlagd till något som kan kallas en zon av 

obestämdhet. Jakob Staberg skriver att i litteraturens ”obestämbara zoner frammanas ännu 

inte bekanta världar, varvid den ger upphov till okända former, obekanta rörelser och 

tillblivelser.”
115

 Denna zon är det gränsland som jag, med Adolfssons ord, menar att Aronsons 

berättelse rör sig genom. Aronson arbetar med flera olika metoder för att öppna upp denna 

obestämbarhet, och den förekommer därför också på flera olika nivåer i verket, men 

funktionen är densamma. Gränslandet möjliggör genom sitt upplösta tillstånd för annorlunda 

och oprövade idéer att ta form, och för nya att bli till. 
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Struktur 

Att ändra förutsättningarna för en berättelse genom att experimentera med formen är ett sätt 

att komma bort från de idéer om skrivandet som pålagts författaren och texten och sedermera 

också läsaren. För en text som inte vill anpassa sig, som inte rättar sig efter mönstret, finns 

inte heller någon prefabricerad mall för läsningen. Aronson använder sig fortfarande av 

samma verktyg – av orden, berättelsen och pappret – men sättet hon sammanför dessa på ger 

utrymme för något utöver det förväntade. Nilsson Skåve beskriver Syskonbädd som en 

genreupplösning, ”en medveten glidning över konstformernas gränser.”
116

 Genom att blanda 

drama och novell skapar Aronson något utanför de etablerade genregränserna. Den 

huvudsakliga handlingen i Syskonbädd sker på ett tankemässigt plan och kommer fram i 

dialogen. Mellan dialogerna finns gott om scenhänvisningar, och det är framförallt i dessa 

som man känner en stark textualitet – de innehåller en stort antal sinnesanalogier, och både 

föremål och tillstånd besjälas. I scenen på tågstationen, när ”tjuven” stjäl Harriets väska, 

skriver Aronson till exempel att ”[l]juset, som söker varje tillfälle att gynna tillväxten av 

människornas planer, gör sig till hans medhjälpare genom att flamma ojämnt och plötsligt (en 

gång) slockna.”(s. 23) Lite senare när Harriet klivit på tåget skriver Aronson: ”man hör ekot 

av ett stort avskedsackord och sen det långa vita ljudet av en tågvissla, som klyver tillfället 

och för bort dess ena del.”(s. 33) Besjälning sker även i rollistan där ”ekon” och ”tågrök” 

listas tillsammans med, och på samma sätt som, dramats personer. (s. 5) 

Den tidigare uppfattningen om dramat som genre, skriver litteraturprofessor Peter 

Szondi, var att det inbegrep en på förhand given form, vilken man skulle förena eller fylla 

med ett lämpligt ämne.
117

 För den grekiske filosofen Aristoteles, 384-322 f.Kr., var fabeln, det 

vill säga själva berättelsen eller efterbildningen av handling, tragedins grundprincip, dess 

”själ”.
118

 Men tragedins viktigaste element, skriver han, är dess komposition av händelser, 

med andra ord hur fabeln är konstruerad. ”Helt är det som har en början, mitt och slut” skriver 

Aristoteles.
119

 Litteraturforskare Arne Melberg skriver i inledningen till Aristoteles: Om 

diktkonsten att enligt Aristoteles är det ”inte diktens uppgift att gestalta en osorterad eller 

                                                 
116

 Nilsson Skåve, s. 188. 
117

 Peter Szondi, Det moderna dramats teori 1880-1950 (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1972). 

Översättning: Kerstin Derkert (Theorie des modernen Dramas, 1956). s. 7. 
118

 Aristoteles, Aristoteles: Om diktkonsten (Göteborg: Anamma, 1994). Översättning: Jan Stolpe (Aristoteles: 

Peri poiētikēs). s. 34. 
119

 Ibid., s. 35. 



31 

 

fragmentarisk verklighet men att komponera en plot/intrig/fabel som uttrycker tillvarons 

ordning och ändamålsenlighet.”
120

  

Sedan dess har dramat utvecklats, och synen på det genomgått en förändring. Ett stort 

brott i litteraturens utveckling skedde enligt Bernt Olsson, professor emeritus i 

litteraturvetenskap, och litteraturprofessor Ingemar Algulin just under mellankrigstiden, under 

1920- och 1930-talet, då man började experimentera med berättelseformen och med att bryta 

upp strukturen.
121

 Också synen på språket förändras. I Litteraturens historia i världen skriver 

Olsson och Algulin om världslitteraturen från antiken fram till idag, och de menar att i de 

modernistiska ”rörelsernas program finner man nästan alltid målsättningen att bryta upp det 

vedertagna språket, såväl det litterära som det vardagliga, och utveckla ett nytt, sannare, mer 

genuint språk, som svarade mot en ny livskänsla och i sig pekade fram mot en ny 

världsbild.”
122

 

Szondi visar på att dramat som litterär form genomgår en kris under slutet av 1800-

talet.
123

 Denna period, skriver Szondi,  

 

”betecknas inte bara av att den ursprungliga överrensstämmelsen mellan form och innehåll […] 

går isär så att det uppstår en konflikt […], utan lösningen av denna konflikt på nästa steg i 

utvecklingen finns redan förberedd i de till innehåll förklädda formelement, som vann insteg inom 

den gamla formens ram, när den inte längre var självklar.”
124

  

 

Krisen uppkommer till följd av en förändrad tematik, skriver Szondi, och det som sedan sker 

under början av 1900-talet är att man först på flera olika sätt försöker rädda den dramatiska 

formen, och sedan att man i stället försöker lösa de konflikter som finns inom den och skapa 

en stil utan motsättningar.
125

 

Syskonbädd har visserligen tre akter – början, mitt och slut – men i stället för en strikt 

linjär konstruktion, där en sak alltid leder till nästa, är Syskonbädd uppbyggd av en samling 

olika riktningar. De möts, sammanflätas och skiljs sedan åt, eller löper parallellt utan att korsa 

varandra. En text som Syskonbädd vinner på att lösa upp berättelseformen eftersom den 

behöver en rörligare struktur, där händelser kan koppla till varandra mer fritt. Strukturen i 
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Syskonbädd kan man med Deleuzes och Guattaris ord beskriva som rhizomatisk: ett nät av 

rörelser, eller flyktlinjer, med olika riktningar, där den enes resa ibland korsar den andres och 

det skapas en knytpunkt, som till exempel i fallet med Harriet och den sjuke. Deras linjer 

möts på tågstationen, för att sedan fortsätta sida vid sida under resan och vistelsen på hotellet 

och slutligen skiljas åt efter ett hastigt och ofrivilligt avskedstagande strax innan de ska bege 

sig längst ut på piren vid havet. En persons agerande kan påverka vilken riktning andra 

personer och linjer tar, till exempel tjuvens oväntade stöld av Harriets väska i första scenen, 

vilken ger poeten, som vill återföra den, en anledning att söka upp Harriet senare vid havet.  

I Syskonbädd är individernas rörelser, deras flykt undan det (eller dem) som jagar dem, 

samt sökandet efter en ny slags gemenskap, den drivande rörelsen. Dramats struktur 

uppkommer av de knytpunkter som bildas i nätet av riktningar – föreningar som kan lösas upp 

och gå isär lika plötsligt som de förts samman. Som jag skrev tidigare har rhizomet varken 

början eller slut, utan utgår ifrån en mittpunkt (milieu). Ser man verkets struktur som 

rhizomatisk är det därför också det pågående skeendet som är intressant – själva rörelserna i 

sig och inte vart de leder. I Syskonbädd får vi till exempel heller aldrig med säkerhet veta vad 

som faktiskt händer med Harriet – slutet lämnas öppet. ”Att läsaren lämnas i ovisshet om 

utgången av det hoptörnade komplexet av händelser”, skriver Rasmusson, är ”betecknande för 

den konstnärliga medvetenhet hon [Aronson] nu nått fram till.”
126

  

 

Uppbrott  

Författaren skriver aldrig på ett tomt papper, menar Deleuze och Guattari, ytan är alltid redan 

täckt av klichéer, och det första som en konstnär måste göra är att avlägsna dessa och släppa 

in en frisk fläkt av det kaos som för med sig visionen.
127

 För de modernistiska författarna var 

det viktigt att bryta med den tidigare synen på form, och för de kvinnliga författarna i 

Aronsons samtid fanns det ytterligare anledningar till uppbrott. Adolfsson skriver att den 

modernistiska kvinnliga författaren har ett behov av att tömma världen på de gamla 

historierna, och även av att sudda ut det ”samtida avantgardets kvinnobild” som med sin på 

många sätt platta, icke-komplexa kvinnobild är problematisk att förhålla sig till.
128

 Hon visar 

på att hos författarinnan Marguerite Duras leder denna tömmandets rörelse ”fram till hennes 

nya reducerade världar, hennes sönderbrutna historier, ickehistorier”, och det är samma 

                                                 
126

 Rasmusson, s. 142. 
127

 Deleuze och Guattari, What Is Philosophy?, s. 204.  
128

 Adolfsson, ”I gränsland – ’det kvinnliga’ och moderniteten”, s. 332. 



33 

 

rörelse som ”leder Stina Aronson bort till gränslandet”.
129

 Tömmandet blir här en 

förutsättning för själva skrivandet, den rörelse som gör texten möjlig.  

Ebba Witt-Brattström, professor i litteraturvetenskap, skriver i förordet till Feberboken 

att Aronson ansluter till modernismens tanke om att skapa nya områden i litteraturen på flera 

nivåer, ”formellt genom att via dagboksanteckningar och autentiska brev dokumentera en 

’livsinställning’, innehållsmässigt genom att konfrontera (mannens) idealiserade driftsspråk 

med (kvinnans) kulturellt skapade kropp.”
130

 ”Direkta svar på och lån från framförallt Artur 

Lundkvists tidiga diktning förekommer ymnigt” i Feberboken skriver Witt-Brattström, texten 

”är full av gliringar åt det primitivistiska budskapet.”
131

 Graeske menar att denna ”motröst 

som går i polemik med manliga poeters syn på världen” är ett återkommande motiv hos 

Aronson.
132

  

Målarens beskrivning av Harriet i Syskonbädd är ett exempel på hur Aronson arbetar 

med att utforska och problematisera primitivisternas kvinnobild –  också här finns en referens 

till Lundkvist. Lundkvist beskriver i dikten ”Ord om kvinnan”, i samlingen Glöd från 1928, 

kvinnan med hjälp av naturen.
133

 Kvinnan är för honom ”ett träd med djupa rötter i marken” 

eller ”den lilla regnskuren med det ljuva solskenet efteråt. […] Kvinnan är som åker om 

våren: mull som längtar att bli besådd.”
134

  

I Syskonbädd beskriver målaren Harriet som ”ett landskap med låg horisont och en 

resning av svarta popplar. Så ser ni ut. Ni är ett landskap …. jag kan bara längta efter 

landskap för där får så mycket rum tillsammans: moln, dagrar, stenar, vägar, dammet …. men 

jag målar ändå helst ansikten som nu ert: jag skulle måla det som ett landskap med fuktig 

jord, alldeles öppen ….”(s. 52) Den här beskrivningen ligger nära den Lundkvists målar upp, 

men genom att låta Harriet svara på denna framställning med meningen ”[v]i är visst lika 

varandra”, skapar Aronson en förskjutning. (s. 52) På likanande sätt som Ebba Witt-

Brattström visar på att Mimmi i Feberboken ”förhåller sig mimetiskt parodiserande till 

primitivismen” genom att redigera Hugos brev, gör Harriet detta när hon i stället för att 
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ifrågasätta målarens beskrivning av henne, låter framhålla deras likhet.
135

 Här blir lånet från 

Lundkvist samtidigt en ironisk kommentar till dennes dikt. 

 

Upplösning 

Deleuze och Guattari menar att människan behöver en viss ordning för att kunna forma 

åsikter och förhålla sig till världen, de beskriver det som ”a sort of ’umbrella,’ which protects 

us from chaos”.
136

 Konsten, menar Deleuze och Guattari, förhåller sig till kaos på ett helt 

annorlunda sätt, den försöker inte organisera utan snarare kasta ett plan över kaos, ett nät som 

håller det kvar i sin kaotiska form. ”[P]oets, artists, make a slit in the umbrella, they tear open 

the firmament itself, to let in a bit of free and windy chaos and to frame in a sudden light a 

vision that appears through the rent”.
137

 För Deleuze och Guattari handlar konsten alltid om 

”att befria livet där det är fängslat, eller att försöka befria det i en strid med oviss utgång.”
138

 

De skriver att konstnären hela tiden måste påskynda upplösningen av verket, och avslutar 

meningen med orden ”how many times?” inom parentes. Så fort något slås fast och blir 

statiskt riskerar det att självt inta rollen som kliché eller att få en universell mening.
139

 

Obestämbarheten, gränslandet till det vilda i Syskonbädd, är en konsekvens av Aronsons 

upplösta stil och på samma gång en stilistisk förutsättning för själva texten.  

I efterordet till den senaste utgåvan av Syskonbädd beskriver Österholm och Hellzén 

Cramér dramats tid och miljö som upplöst: ”platserna blir närmast symboliska genom att inte 

anspela på något särskilt. Staden och Havet kan vara varsomhelst, närsomhelst, och samtidigt 

ingenstans.”
140

 Platsen på gränsen till det vilda är på samma gång en plats och en icke-plats. 

Den finns och finns inte, är specifik och samtidigt allomfattande. När Harriet får frågan ”[f]år 

jag skriva till dig, skulle du vilja ge mig adressen nu om du vet den ….”, av poeten, svarar 

hon ”[j]a ja bara havet. Det minns du nog.”(s. 30) Havet är tanken på en plats snarare än en 

faktisk sådan – en gemensam icke-plats som motsvarar de sökandes separata utopier, något 

man kan sträva efter men aldrig nå. I slutet av Syskonbädd har de sökande tagit sig fram till 

hotellet vid havet, men längre än så kommer de inte. Den gemensamma promenaden ut på 

                                                 
135

 Witt-Brattström, ”Förord” i Feberboken, s. 14. I Feberboken är kopplingen till Artur Lundkvist mer explicit 

då boken, som handlar om Mimmi, författarens pseudonym, och älskaren Hugo, bygger på dagboksanteckningar 

och autentiska brev mellan Stina Aronson och Artur Lundkvist. (Witt-Brattström, ”Förord” i Feberboken, s. 6). 

Även i Syskonbädd är Lundkvist inskriven. Rasmusson skriver att ”[e]n överraskande roll spelar ’poeten’ – om 

man inte i honom igenkänner Feberbokens Hugo!” (Rasmusson, s. 143). 
136

 Deleuze och Guattari, What Is Philosophy?, s. 202. 
137

 Ibid., s. 203. 
138

 Deleuze och Guattari, ”Percept, affekt, begrepp”, s. 205. 
139

 Deleuze och Guattari, What Is Philosophy?, s. 204. 
140

 Österholm och Hellzén Cramér, s. 80. 



35 

 

piren – ut i havet – blir aldrig av. De platser som dramat faktiskt utspelar sig på är i stället 

järnvägsstationen och hotellrummet, båda tillfälliga platser man befinner sig på när man är på 

väg till något annat.  

Ellen Rees, forskare inom nordisk litteratur, skriver att Aronson avstår från en 

konventionell intrig för att i stället använda sig av en surrealistisk teknik som blandar dröm, 

observation, hallucination och andra extatiska medvetandetillstånd.
141

 Tankar och idéer kring 

drömmen och det undermedvetna är något som ligger i linje med samtiden. Freuds nya 

psykologiska medvetande, och freudianismens frigörelse av driftslivet, var enligt Olsson och 

Algulin något av en ”hjärtesak” för många författare under mellankrigstiden.
142

  

Aronson skapar en formlöshet som förvisso kan vara detaljrik men som där detaljerna 

framträder snarare låter dem framkalla en overklighetskänsla än att peka mot något konkret. 

Overklighetskänslan i Syskonbädd förstärks av att detaljerna till sin natur ofta är 

sinnesanalogier, en sammansmältning av intryck från olika sinnesområden, och därför skiljer 

sig från vad som normalt kan ses med ögat.
143

  Ljuset framställs i en scen som ”grellt, bittert”, 

och ”den dåliga kvinnans” första entré beskrivs med orden: ”Smink, glimtar, oro, liksom 

osynligt pinglande klockor.”(s. 15) Här används förutom synen också smaken, känslan och 

hörseln för att beskriva två i grunden visuella upplevelser. 

Drömavsnittet eller drömväven i andra akten slutar med meningen ”Mörkret sväller ut 

och upptar dem. Drömmen är slut.”(s. 64, min kursivering) Skildringar av uppslukandet som 

ett slags sammanflytande tillstånd är återkommande. På tågstationen finns en beskrivning av 

ögonblicket då ett tåg anländer till plattformen: ”För några sekunder drunknar deras samtal i 

bullret från stationens stora apparat, som uppsamlar steg, rörelser, färger, blod, sten, metall i 

en grov rymlig grå enhetston. Den smälter in splittringen i sig och scenen får ett tillfälle att 

verka utan detaljer.”(s. 28 f.) Här är det som att allt i tågets väg sveps med och blandas 

samman. Efter detta skeende kan den sjuke, som har nästa replik, tala först ”sen han blivit 

lösgjord ur tonen.”(s. 29) 

Något liknande sker med poeten när ”den dåliga kvinnan” gör entré i första akten. 

Kvinnan beskrivs som att hon vid sitt inträde på stationen bildar tavlans brännpunkt. ”Hon går 

igenom dem alla, röjer upp nya banor.”(s. 15) Poeten blir som trollbunden av hennes närvaro, 

han ”andas nästan törstigt” och säger saker som han i efterhand inte kan stå för. För poeten, 

liksom för den sjuke, tar det ett tag att komma tillbaka till verkligheten – först sedan kvinnan 
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lämnat perrongen befrias han ur hennes ”cirkel”. (s. 16 f.) I denna glidning mellan människa 

och omgivning och mellan människa och människa infinner sig en obestämbarhet. 

I Syskonbädd sker även en slags upplösning av de enskilda personerna i och med 

namnlösheten och generella benämningen av personerna, till exempel ”hon”, ”den sjuke” och 

”den gode guden”. Olsson och Algulin beskriver avsaknaden av egennamn som ett av de 

gemensamma dragen för de expressionistiska pjäserna. Enligt dem var den enda stora 

modernistiska rörelsen i vilken dramat var huvudgenren just den tyska expressionistiska 

dramatiken. Dessa expressionistiska skådespel, skriver de, är ofta ”universellt stiliserade och 

personerna förses med allmänna beteckningar som Gubben, Den unge mannen, Gästen etc. – 

liksom i Strindbergs Till Damaskus –, inte med egennamn.”
144

 Szondi skriver att i ”den 

okände”, huvudpersonen i Till Damaskus (vars tre delar kom ut mellan 1898 och 1904), 

”uppträder Strindberg under Envars täckmantel, och det gör honom både mer personlig och 

mer opersonlig, mer entydig och mer mångtydig än han skulle ha varit under ett fiktivt 

egennamn.”
145

 

Genom att använda generella beteckningar kan författaren, om man ser till Szondis 

beskrivning, ge karaktärerna en komplexitet och öppnar därmed upp ännu ett gränsland i 

dramat. Det är genom språket vi förhåller oss till världen och till varandra, och därför kan 

man även säga att det är genom språket vi blir till – både i vår egen benämning av oss själva 

och i den benämning som kommer utifrån, hur vi benämns av andra. Däri ligger språkets 

makt. Judith Butler, genusforskare och professor i litteraturvetenskap och retorik, skriver: ”to 

be called a name is one of the first forms of linguistic injury that one learns. But not all name-

calling is injurious. Being called a name is also one of the conditions by which a subject is 

constituted in language”.
146

 De allmänna benämningarna är lika mycket ett namngivande som 

egennamnet, men i och med dem skapas en annorlunda laddning. Emedan egennamnet är mer 

specifikt och personbundet har den allmänna beteckningen en starkare gruppkoppling – ”den 

sjuke” får till exempel representera alla sjuka på ett sätt som inte varit lika självklart om han 

hade haft ett egennamn. Att använda benämningen ”den sjuke” vidgar alltså gränserna för 

karaktärerna, samtidigt som det även pålägger karaktären ett antal attribut och kvaliteter i 

egenskap av sjukling. 

Det är i språket som makten att benämna ligger, men av samma anledning är det i även 

språket som en frigörande möjlighet finns. I Syskonbädd finns det ett undantag från de 
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allmänna karaktärsbenämningarna – Harriet har ju utöver benämningen ”hon” faktiskt ett 

egennamn. I och med den dubbla benämningen skapar Aronson en karaktär med tillgång till 

två världar, och med möjlighet att röra sig mellan två identiteter – den som kvinna och den 

som Harriet.  

 

Varseblivning 

När det gäller intresset för, och gestaltningen av människans relation till tid, kan Aronson 

beskrivas som en ”Norrbottens Marcel Proust”.
147

 Nilsson Skåve skriver att tiden, som den 

beskrivs i Hitom himlen, ”står i förbindelse med naturen och så också med landskapet och 

platsen eller rummet.”
148

 Hon citerar ur Sara Danius text Prousts motor, där tiden hos Proust 

beskrivs som sammankopplad med det individuella medvetandet. Danius skriver att Proust 

”ger berättarens kroppsliga upplevelser en avgörande roll, ty först som sist är det den 

mänskliga varseblivningsapparaten som sätter nuet i kontakt med det förgångna.”
149

 I 

Syskonbädd är det inte kopplingen mellan varseblivningen och det förgångna som är i fokus, 

utan i stället den mellan nuet och själva varseblivandet i sig. 

Hörnström skriver att Aronsons sena berättarkonst inte har någon yttre utan i stället en 

inre underliggande struktur: ”hjärtats rytm, hjärtat som dunkar snabbt, förlångsammas, 

stundtals stannar opp, dunkar snabbare igen – och andhämtningen.”
150

 Också i Syskonbädd 

finns en slags kroppslig rytm, som kastar sig mellan lugn och intensiv aktivitet. Under ett kort 

ögonblick, när Harriet och poeten når fram till varandra, beskrivs Harriets rörelse som att hon 

”stiger upp och vandrar på golvet i takt med rytmen i sitt tal, ett slags omedveten dans”, och 

hon utbrister: ”Vad det är ljust. Vad det är nu. Jag nästan vill dansa”. (s. 76 f.) Att vara i 

dansrörelsen är nära kopplad till upplevelsen av att vara i nuet. 

För Harriet är det viktigt att vara närvarande i varje ögonblick, att inte tänka på något 

annat än det som är där och då. Hon beskriver verkligheten som råder i världen som artificiell 

eftersom den alltid är inriktad mot en fortsättning. ”Det som verkligen är, är bara nu. Nu, 

här.”(s. 20) ”Å vad det är sig alltid likt” utbrister hon. ”Somliga framåt. Somliga bakåt. Men 

stackars nu som alla överger. Det får stå tomt.”(s. 24) Då värdinnan för hotellet ber Harriet att 

inte besöka piren tillsammans med den sjuke dagen därpå svarar hon: ”Varför ska vi syssla nu 

med det som ska hända i morron. Det är ju inte dags med det än.”(s. 47) När Harriet sedan ska 
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gå till sängs på kvällen går hon först fram och låser dörren, men låser sedan genast upp den 

igen, och ”mumlar något om att man inte ska avkoppla sig …. nån kan komma och behöva 

ens uppmärksamhet …. nånting angeläget kan komma, vad som helst.”(s. 47) Hörnström 

skriver att ”[d]et inre förnimmandet av ’den andra’, delaktigheten i ’den andra’ – en sorts 

kommunion som föder konst, ja, som kanhända är konsten för Stina Aronson. ’En 

resonansens gåva, ett sorts latent ljudfång. Kanhända den yttersta formen av medlidande. 

[…]’”
151

 Harriets vilja att vara tillgänglig är även den nära sammankopplad med hennes idé 

om att vara i nuet. Två människor kan bara mötas och nå fram till varandra, säger hon, om de 

också kan äga ett nu tillsammans. (s. 76)  

För Deleuze och Guattari kan rollfigurerna ”bara existera, och författaren kan bara 

skapa dem, om de inte själva varseblir utan övergår i landskapet för att bli en del av 

förnimmelsernas komposit.”
152

 På samma sätt som färgen och penseldragen, som utgör mediet 

för en konstnär, blir till affekter och percepter på duken, måste orden förflytta sig bortom den 

mänskliga närvaron. Deleuze och Guattari skriver att författaren ”begagnar sig av ord, men 

han skapar en syntax som får dem att passera över i förnimmelsen och får det vanliga språket 

att stamma, darra, skrika eller till och med sjunga: detta är stilen, ’tonen’, förnimmelsernas 

språk eller det främmande språket i språket”.
153

 En sådan slags spänning skapar även det ett 

avvikande element, en förskjutning i förhållande till hur ett samtal brukar förflyta. I 

Syskonbädd beskriver målaren hur Harriets ord övergår i förnimmelse, och hur hon själv 

övergår i orden. ”Varför känns det så skönt när du talar” säger han. ”Vad är det hos dig, i din 

röst …. meningen vet jag inte om jag följer med, men ändå själva strömdraget i ordena. Du är 

i ordena.”(s. 57) 

Hörnström skriver att  

 

många av Stina Aronsons hjältar och hjältinnor talar osäkert – trevande, undrande. En stark 

längtan tycks vibrera i detta sökande och liksom otåligt väntande tal. Det är ett sökande efter den 

andra – en samtalsform. Men det är också något annat som söker sina rätta ord.
154

  

 

Detta andra, menar Hörnström, är en vild besatthet av att finna ord som beter sig på ett annat, 

mindre logiskt sätt. Hörnström citerar Nietzsche när han skriver att ”[v]i tror oss veta 

någonting om tingen själva när vi talar om träd, färger, snö och blommor, och äger dock 
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ingenting annat än tingens metaforer”.
155

 Hon menar att en radikal nominalism, ett ”motstånd 

mot att beröva tingen deras tillvaro, deras ’engånghet’ genom att härleda dem utifrån 

allmänna kategorier, göra begrepp av dem”, har en särskild plats hos Aronson. Hörnström ser 

hennes författarskap ”som ett räddningsförsök, ett försök att ’lösgöra något av det som är 

bundet i benämning och fraser.’”
156

 Adolfsson visar på något liknande när hon skriver att man 

i Aronsons texter ”är på väg, i en ständig förflyttning mellan betydelserna – jag tror det är så, 

just som Stina Aronson beskriver det, kretsande, som det kan gå att nudda vid den andra 

världen, den som finns, nej skapas, under lagren av vardagsprat, av stelnad skrift.”
157

 

Detta stammande, trevande hänger ihop med oviljan att slå fast bevis och cementera 

sanningar. Det är ett tema som tas upp på flera ställen i Aronsonforskningen, och som 

författaren själv skriver om i Syskonbädd, men kanske ännu tydligare i dramat Dockdans. 

Hörnström skriver om dessa två dramer och citerar en rad ur det senare som lyder: ”[h]on 

ville treva varsamt, jag slå fast med bevis. Dunk, dunk.”
158

 I berättelsen inser Kurt, för sent, 

att han orsakat hustruns död genom sin inställning. Dessa två förhållningssätt kallar 

Hörnström för ”tvåspråksångesten” – två sätt att tala och att tänka, två syner på världen som 

är oförenliga.
159

 Senare i samma essä talar hon om ”det omöjliga samtalet”, i Feberboken  

men också i de två dramerna. Hörnström skriver att Feberboken ”bland mycket annat [kan] 

beskrivas som samlaget/samtalet som aldrig blev av. (Också de litet försiktigare och tematiskt 

mer spridda dramerna – Syskonbädd och Dockdans – beskriver för övrigt sam-talets 

oåterkalleliga och katastrofala sammanbrott kvinna och man emellan.)”
160

  

 

                                                 
155

 Hörnström, ”’Här finns ingen kvinna’: Om hotet att talas ihjäl”, s. 121. 
156

 Ibid. 
157

 Adolfsson, ”Ödelandets skrift”, s. 314. 
158

 Hörnström, ”’Här finns ingen kvinna’: Om hotet att talas ihjäl”, s. 113. 
159

 Ibid., s. 117 f. 
160

 Ibid., s. 139. 



40 

 

Resan genom det okända 

 

Deleuze skriver att ”[e]very work is a voyage, a journey, but one that travels along this or that 

external path only by virtue of the internal paths and trajectories that compose it, that 

constitute its landscape or its concert.”
161

 I Aronsons text sker både en inre och en yttre resa. 

Formeln, syskonbädd, och gränslandets karaktär ger upphov till en mängd rörelser, yttre och 

inre, som hela tiden spelar mot varandra. Gemensamt för Harriet, den sjuke och målaren, är 

deras känsla av att vara jagade. De flyr från specifika personer som sköterskan utan ansikte, 

vakterna med vita nummer på axelklaffarna (s. 29) och landsfiskalen (s. 49), men även från 

mer abstrakta hot. Målaren säger att ”[k]ylan har jagat mig, och regnet har jagat mig och 

mörkret …. ett helt kaos har jag haft på mig …. värst mot morronsidan då måsarna också 

börjar ….”(s. 49 f.) Harriet framkastar i ett samtal med poeten att ”[d]u är en av dem som 

jagar oss, är du. Jag ser dig nu. Du är lika uniformerad som alla de andra, sköterskan, 

poliserna, hela den här mässingssalen, hela jorden ….”(s. 21) I upplevelsen av att vara jagade 

finner de en själslig gemenskap och ett samförstånd skriver Nilsson Skåve.
162

 Detta är något 

som Harriet också formulerar i mötet med den sjuke, då hon säger att ”jag är själv en likadan 

som ni. En sån där som de andra lätt får opp spåret på.”(s. 27) 

Varje person i Syskonbädd har ett unikt rörelsemönster och en egen riktning. Den sjuke 

har svårt att hantera världen eftersom den hela tiden ställer upp en mängd hinder för honom: 

 

det svåraste är att jag har en röst alldeles här inne som alltid säger till mig: vänd om. Kan ni förstå 

det. Vänd dig om säger den. Den hindrar mig för vartenda steg, jag måste alltid titta mig om. Fast 

jag känner att jag vill något .… att det finns något att vinna framför mig, om jag bara tordes gå på. 

[…] ja det motsvarar längtan fast det går åt andra hållet för mig …. fel håll. Det är precis som om 

allt mitt vore bakom mig. Som om jag rent av hade fötts åt fel håll. (s. 24)  

 

För den sjuke blir behovet av att göra motsatsen till det förväntade också hans begränsning. I 

och med tåget finner han slutligen ett möjligt flyktmedel, en maskin som även tillåter 

baklängesfärd. ”Det är ju så härligt med tågen”, säjer han, ”att den ene kan åka baklänges och 

komma fram ändå, utan att ansiktet behöver vara det första och ta emot och överhopas med 

allt.”(s. 27)  
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Målaren flyr från hotellet vid havet då värdinnan anmäler honom till landfiskalen för att 

han inte betalat hyran. (s. 48 f.) Ensam och frusen irrar han runt i dagar och till slut kan han 

inte längre motstå sin längtan efter värme och tak över huvudet utan återvänder till hotellet. 

”Jag bryr mig inte om pengar, jag fattar inte vad pengar är”, säger han till Harriet. ”Det finns 

inte pengar, för pengar kan inte vara ja och nej, det kan bara blod vara. Jag fick det här 

rummet för tre månader sen …. och då är det fortfarande mitt förstår ni”. (s. 48) Han vägrar 

att acceptera att något som saknar betydelse för honom ska få så stort inflytande över hans liv. 

Flykten blir för målaren ett slags cirkelrörelse, där det han flyr från på samma gång är det han 

söker sig tillbaka till. ”Brottslingen återvänder till platsen för brottet” som han själv säger. (s. 

49) 

Graeske skriver i en analys av Hitom himlen att uppbrottet tycks ”vara förbundet med 

vägen och resan – livsvandringen – där det reella och bildliga tenderar att växa ihop”.
163

 Jag 

har tidigare beskrivit Harriets flykt från nervhemmet, men om jag ska karakterisera hennes 

rörelse mer specifikt så har den just formen av ett uppbrott. Graeske talar i samband med 

uppbrottet i Hitom himlen om ”kraften att frigöra sig ifrån ett invant mönster, om förmågan att 

möta det nya, okända, liksom om förmågan att trotsa sociala konventioner”, och även dessa 

beskrivningar stämmer in på Harriet.
164

 Hennes grundrörelse är alltså uppbrottet, från maken 

och från ”verkligheten”, och flykten är snarare en konsekvens av att hon till följd av detta 

uppbrott blivit placerad på nervhemmet.  

Själva flykten är grundläggande i boken, men samtidigt är den fysiska rörelsen något 

som läsaren aldrig får ”se”. De scener som utspelas i Syskonbädd är i sig stillastående; de 

håller sig till en plats. Själva förflyttningen uteblir. Den första scenen slutar med att Harriet 

och den sjuke kliver på ett tåg på stationen och i nästa scen är vi redan på hotellrummet. Det 

blir ett slags visuellt stillastående som på samma gång är fyllt av rörelse. Kanske är detta just 

en följd av textens till stor del dramatiska struktur, i vilken en berättelse ofta är platsbunden 

då den utgår ifrån en faktisk scen. Men eftersom Syskonbädd i flera avseenden är ett 

genreexperiment hade inte texten behövt hålla sig till det sceniska rummets regler. 

Stillaståendet är därför ett medvetet val, som leder till att flyktrörelsen i stället blir en 

laddning hos personerna – en vetskap om att de är i rörelse. 
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En ny tro 

Flykten är alltså gemensam för sökarna i Syskonbädd, men också själva valet att fly; deras 

starka tro på ett annat sätt att leva och sökandet efter en möjlig plats för detta. Harriet söker 

sig i sin flykt bort från det samhälleligt normativa levnadssätt som påtvingats henne. ”Det är 

det att jag har fått en ny tro”, säger hon. ”Jag tänker att allting kanske i själva verket är 

alldeles annorlunda än vad vi vet.”(s. 14) För poeten, som menar att ett avskaffande av 

normen inte kan leda någonstans, beskriver Harriet ett tänkande som går bortom det 

organiserade och inordnade, och som i stället kommer ur förnimmelsen. Hon säger: 

 

Alltihop det där är din rädsla. Alla är rädda att inte känna igen allting, det ligger i det. Därför gör 

de allting i ett slags brikettform. Tankar, allting. För bekvämt utbytes skull också förstås. Och 

utbytet så snabbt att ingen hinner bli rikare …. jag vet väl. Vad tjänar det till. Herregud, vad tror 

du jag bryr mig om att jag kan hantera ett träd …. eller bergen på den där blåa affischen …. eller 

vad som helst som ljud, som kunskap, som begrepp. Jag vill förnimma dem nära …. att de blandar 

sig med mig …. att vi är tillsammans …. utgör varandra, är riktigt glada. Som det måste vara. (s. 

20) 

 

Harriet tror på ett annat sätt att leva – en idé som återkommer i flera av Aronsons verk. 

Rasmusson beskriver Aronsons övertygelse om det hon kallar för ”’den oförmedlade 

kunskapens’ överlägsenhet över bokliga kunskaper” som fundamental för hela hennes 

författarskap.
165

 Hon citerar ett odaterat koncept eller brevutkast till Artur Lundkvist i vilket 

Aronson skriver följande:  

 

Ni talar ofta om bildning. Jag antar att Ni tänker på skolbildningen, den på förhand ordnade 

anammelsen av idéer, som de lagar så att man inte själv får pröva. Den bildningen är ett förklätt 

hinder, som man sen får ett jättearbete med att avlägsna, om man nämligen är född fri. Den hindrar 

en i ens natur och vad tror Ni sen den är värd?
166

  

  

I Syskonbädd visar Aronson på kunskapens begränsning med hjälp av en burfågel. En av de 

första saker som skildras i novellen är hur poeten ”iakttar en bärare som snavar över en bur 

med grönsiska i.”(s. 8) Fågelburen återkommer sedan i samtalet mellan ”Mannen med 

fågelburen” och ”den gode guden” i drömväven. Mannen (som i drömmen inte längre är 

bäraren utan poeten, eller ”poeten-vännen”, som Aronson skriver) förklarar att man satt fågeln 

i bur för att inte behöva vara rädd att den flyger iväg. Fågeln har inte spärrats in för att den är 
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skyldig till något, säger mannen, utan för att ”han är så söt när han sitter i bur.” Men det finns 

också en annan förklaring till inspärrningen. Mannen förklarar att ”[n]u kan man veta allt om 

dom – utom hurdana dom är i frihet förstås. Men det ska dom ju inte vara, inte den här 

sorten.”(s. 58) 

 Önskan att kontrollera fågelns rörelser har lett till behovet av fågelburen, och i ett 

försök av att rättfärdiga sina handlingar har människan skapat begreppet ”burfågel”: en fågel 

som inte är ämnad för frihet. I den ”verklighet” som råder i Syskonbädd innebär bildning att 

man vet allt om hur fågeln beter sig när den sitter i sin bur; man har namngett den och 

inordnat den i ett vetenskapligt artsystem. Dock vet man ingenting om dess naturliga liv eller 

vanor. Man har i och med fångenskapen samtidigt också reducerat fågeln till att vara det 

namn man satt på den, ”en grönsiska”. 

 Graeske skriver att Aronson i Syskonbädd, liksom i flera av sina andra texter, 

tematiserar ”en kvinnas strävan att bryta sig loss från en förstenad tillvaro.”
167

 I linje med 

detta kan man se kan inspärrningen av fågeln som en kommentar till samtidens kvinnosyn; 

grönsiskan blir hos Aronson en bild för kvinnan i den borgerliga kvinnorollen. Fågeln är 

sannolikt en referens till August Strindbergs drama Fröken Julie från 1888.
168

 I pjäsen har 

Julie just en grönsiska i bur, och den är det enda hon absolut vill ta med sig när hon ska fly 

från hemmet. Julie säger att hon hellre ser fågeln död än att den lämnas i främmande händer, 

och Jean (hennes betjänt/älskare) tar resolut och hugger huvudet av den. Den döda fågeln får 

Julie att vakna upp ur förälskelsens rus, och hon ser då Jean som för första gången. ”Döda mig 

också!” skriker hon. ”O, jag hatar och avskyr er; det är blod emellan oss! Jag förbannar den 

stund jag såg er, jag förbannar den stund jag föddes i min moders liv!”
169

 

 I Fröken Julie är kvinnan som vill frångå den gängse borgerliga kvinnorollen dömd till 

omedelbar undergång, både grönsiskan och Julie dör innan de ens fått prova på ett liv i frihet. 

I ett förord till dramat beskriver Strindberg själv Julie som en ”halvkvinna” som ”lyckligtvis 

gå under, antingen i disharmoni med verkligheten eller av ohejdat frambrytande av den 

undertryckta driften, eller av krossade förhoppningar att icke kunna uppnå mannen.”
170

 

 I motsats till Fröken Julie, där Jean beordrar Julie att släppa buren och lämna kvar 

fågeln, uppmanar den gode guden i Syskonbädd mannen att ta den med sig på resan mot 

friheten: ”se du för all del till att du inte glömmer lilla fågeln efter dig på det här stället” säger 

han när de ger sig av. (s. 64) Till skillnad från Julie och hennes fågel tar Aronsons karaktärer 
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steget ut i friheten. För Aronson handlar denna rörelse inte om en förhoppning om att nå upp 

till mannen, det handlar snarare om motsatsen – om att bryta sig loss från den identitet som 

hon tillskrivs av samhället och mannen – från det som till exempel Lundkvist ger uttryck för i 

den tidigare nämnda dikten om kvinnan, där han skriver att ”[k]vinnan älskar fjättrar, både 

sida egna och andras.”
171

 

 

Kollaget 

Deleuze och Guattari skriver att en bok varken är ett objekt eller ett subjekt utan en 

sammansättning eller hopfogning av linjer, en mångfald eller, som de själva kallar det, ett 

assemblage.
172

 Nationalencyklopedin kopplar ordet till konsten – i ett sådant sammanhang 

står ordet ”assemblage” för ”ett montage av olika föremål, ofta ur vardagslivet, och ibland i 

kombination med måleri.”
173

 Det litterära verket är alltså inget stabilt, utan snarare en 

konstruktion som är ett hopplock av olika delar, ett slags kollage.  Rancière beskriver det som 

att litteraturen ständigt skapar med sig själv och i sig själv, och ser detta unika skapande som 

litteraturens styrka.
174

 Som jag nämnde i början av analysen kan en bra roman enligt Deleuze 

bara ha ett original, en drivkraft, men ser man verket som ett kollage borde det förekomma 

element som stundtals rör sig i samma riktning. I verkets mångfald bör det då också finnas 

linjer som emellanåt rör sig parallellt med originalet – i vilka man kan se en liknande relation 

eller ett liknande tema som den som bildar verkets formel.  

För den sjuke är havet viktigt eftersom det karga landskapet låter honom andas 

obegränsat med luft. Harriet menar i stället att närheten till havet skänker henne en ”mystisk 

klarhet”. I ett samtal med hotellvärdinnan liknar hon havet med den cikoria hon hittat i 

vägrenen: ”Men titta på dom här blommorna, så eget blåa dom är. Utan djup. Slätt blåa. Och 

havet havet, alla ytorna som glänser här, allt som är så där långt och slätt som kyrkgolv …. 

som dansgolv ….”(s. 40, min kursivering) För värdinnan blir den platta ytan, dess avsaknad 

av skuggor, något kusligt: ”Jag har då alltid tyckt att jag bara stirrar tomt på dom, som tomma 

rymden. Att jag stirrar mig själv tom.”(s. 40) För Harriet är den däremot en lättnad – här är 

hon frigjord från den bundenhet som varit henne pålagd: ”Jag som tvärtom har en 

förnimmelse av att jag äntligen har sluppit lös” säger hon. ”Den måste jag ha fått här, den hör 

hit. Jag går hela dagarna och förvånar mig över att jag kan känna mig så här lätt […] som om 

jag vore i början till allting ….”(s. 41)  
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Ett dansgolv är en plats där olika rörelser kan ta form, en yta som kan liknas vid 

Deleuzes och Guattaris beskrivning av ett kompositionsplan. Dansen är en slags lekfull 

förflyttning, där slutmålet inte ligger i vart stegen leder utan i dansandet i sig. Om man skulle 

måla upp rörelsemönstret för de olika personerna på ett dansgolv, skulle dessa linjer (förutsatt 

att man inte ägnar sig åt någon organiserad massrörelse som i vissa folkdanser) bilda något 

som liknade ett spindelnät över golvet. Även Rancière hänvisar till dansen när han talar om 

zonen av obestämbarhet som källan till litteraturens kraft. Han beskriver dansen som 

tillståndet ”där de gamla individuationerna upplöses, där atomernas eviga dans i varje 

ögonblick formar nya figurer och intensiteter.”
175

 Dansen blir en rhizomatisk rörelse, de 

dansande virvlar iväg åt olika håll, danspar löses upp och nya blir till, men dansgolvet håller 

dem hela tiden kvar.  

I Syskonbädd finns det ytterligare ett exempel med vilken tillståndet av syskonbädd kan 

tydliggöras – det mellan hotellgrannen och grammofonmusiken. I rummet ovanför Harriets, 

bor en man som vi endast får möta genom hans grammofonmusik. Det är också grammofonen 

och inte mannen som presenteras i rollistan. (s. 37) Musiken introduceras för första gången i 

en kort scenanvisningen i början av andra akten med orden ”[n]ånstans i våningen ovanför 

spelar en grammofon Aftonklockor (Marzian)”(s. 39), och beskrivs sedan mer ingående i 

värdinnans samtal med Harriet:  

 

Hör bara på honom häruppepå som kan sitta hela dar i sträck och pröva tempot på sina välsignade 

grammofonskivor. Han kan väl göra en tokig. För han säger att om han bara lyckas hitta rätta 

svängningstalet som harmoniserar precis med hans eget, så ska han kunna få ut något nytt ur 

musiken …. ett världsbudskap. (s. 41)  

 

Grammofonspelandet nämns knappt i forskningen om Syskonbädd, i stället ligger fokus på 

Harriets strävan efter att leva enligt sin egen övertygelse. Men kan inte dessa två rörelser 

hänga ihop? För mannen ligger något bundet i musiken, något som inte kan förklaras eller 

förstås genom kunskap utan som måste förnimmas. I grammofonskivans ljudspår finns ett dolt 

”världsbudskap” som bara kan lösgöras genom musikens harmoniserande med mannens eget 

svängningstal – genom att musiken och mannen når samma intensitet. Grammofonljudet 

skiftar i tempo då skivan går runt på olika varvtal. Först spelas ”[a]ftonklockorna i en furiös 

takt, som om temat plötsligt störtade med ett skred ner i avgrunden.”(s. 42) Efter ett tag 

förändras musiken, och Harriet säger: ”[n]u .… nu saktar det ju …. nu låter det precis som en 
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begravning i det gröna .… på ett hörn av en liten kyrkogård …. där allting är som i en 

lekstuga då man var barn ….”(s. 43)  

Deleuze och Guattari skriver att kaos och rytm har något gemensamt, och detta är vad 

de kallar ”the in-between” – det som finns emellan: ”Between night and day, between that 

which is constructed and that which grows naturally, between mutations from the inorganic to 

the organic, from plant to animal, from animal to humankind, yet without this series 

constituting a progression”.
176

 Deleuze och Guattari menar att i detta mellantillstånd har kaos 

en möjlighet att bli rytm – på samma sätt som rytm är kopplingen mellan toner blir kaos själva 

kommunikationen mellan mittpunkter (milieus). Ur kaos kan en ny rytm födas: en som kanske 

skiljer sig från den invanda och regelbundna växlingen men som icke desto mindre är rytm.  

Ur grammofonen kommer välkänd musik, men det förändrade varvtalet får ljudet att 

förvrängas och språkmelodin blir en annan. Det är fortfarande samma toner, samma element 

som följer på varandra, men uttrycket blir nytt – musiken säger något annat. Liksom ordet 

”syskonbädd” skapar musiken en anomal klang. Grammofonens förändrade hastighet eller 

intensitet skapar en förskjutning i musiken som synliggör något nytt, en spänning som inte 

fanns från början. Tonerna vrider sig ur sin ursprungliga form, utan att för den sakens skull 

upphöra att vara musik. Man kan kanske kalla det en slags ny musik i musiken, en 

oregelbundenhet som öppnar upp gränslandet mellan musik och icke-musik, mellan rörelse 

och stillhet och mellan mannen och grammofonen. Det skapar med andra ord en zon av 

obestämdhet, vilken i sin tur möjliggör ett överskridande möte och en gemenskap; ett tillstånd 

av syskonbädd.  

 

Mötet 

Graeske konstaterar utifrån Aronsons novellsamling Sång till polstjärnan att mötet är ett 

återkommande tema hos Aronson. Hur själva mötet ser ut varierar, men vad Graeske däremot 

finner gemensamt för flertalet av Aronsons texter är att ”berättelsernas yttersta 

organisationsprincip tycks vara att upprätta ett slags samförstånd mellan de som möts.”
177

 Jag 

har tidigare beskrivit Syskonbädds struktur med hjälp av Deleuzes och Guattaris 

rhizombegrepp, och även nämnt Stabergs liknelse av rhizomet med ett mycel. Mycelet ligger 

som ett dolt nät, och där koncentrationen av trådar blir tillräckligt hög skjuter det upp en 

svamp. I Syskonbädd korsar de olika personernas rörelser varandra likt mycelets trådar, och i 

vissa fall uppstår ett möte där de når fram till varandra; det bildas en knytpunkt – en svamp. 
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Harriet menar att det måste finnas möten där människor berör varandra på djupet, 

blandas och utgör varandra. Hon beskriver sin syn på mötet som en öppnande rörelse, och 

visar hur denna skiljer sig från poetens mer likgiltiga förhållningssätt:  

 

I det ligger allting: att du erfar allt – alla känslor också – genom undandragande. Men jag genom 

övermått. Ja så att mitt medvetande sväller som ett segel av den nya vinden …. jag vill springa alla 

ting till mötes på deras egen mark …. inte som du allra först dra opp en gränslinje, så det blir 

början till våra inbördes konturer. […] Så är det …. så är det …. hos mig vill mitt blod dra till sig 

vartenda föremål liksom genom plötsliga elastiska slyngor …. ja det är så …. minsta nyckelpiga 

med sitt lustiga sjutal är stor nog att göra en gudomlig addition till min själ ….(s. 76) 

 

Harriet vill komma människor nära, förnimma. Här kan relationen mellan mannen och 

grammofonen åter tydliggöra förhållandet. Vad mannen med grammofonen vill uppnå är att 

hitta det rätta svängningstalet som ska frigöra ”ett världsbudskap”, och detta förutsätter att 

svängningstalet harmoniserar med hans eget. Han försöker alltså skapa ett möte mellan sin 

egen rörelse och musikens. I denna strävan efter ett möte fjärmas både mannen och musiken 

från sina givna former, samtidigt är musikens själva existens beroende av den faktiska 

grammofonen och av mannen som vevar den. För Harriet handlar mötet om samma slags 

rörelse som för grammofonmannen; om att harmonisera med den andres svängningstal, och 

även detta möte är beroende av den fysiska rörelsen.  

Graeske skriver också om mötestemat i Hitom himlen, och menar att det här är ”tydligt 

att berättaren fokuserar en ’rörelseenergi’ som framkommer vid människors möten, en rörelse 

där begäret att möta den främmande tycks vara det som driver berättelsen framåt.”
178

 I 

Syskonbädd är det Harriet som står för detta begär, och de fysiska rörelserna, flykten och 

sökandet, som möjliggör för möten mellan människor. Värdinnan säger att bara Harriet såg på 

henne kändes det ”precis som att det klarnade på en himmel över skylar som ska torka”.(s. 87) 

Det är, menar hon, som om Harriet utstrålar en attraktionskraft som påverkar människor 

undermedvetet. ”Jag gick med mitt till henne. Det började liksom av sig självt, det blev så.”(s. 

86, min kursivering)  

Även poeten beskriver hur han påverkas av Harriets dragningskraft. ”Men du hör att jag 

behöver vara ensam” utbrister han under en argumentation med Harriet och fortsätter: 

 

Hur det är så förvirrar din närvaro mig. Jag har dig hela tiden under känseln …. kan inte foga ihop 

tankarna till nån rytm då. Och jag tycker att min hud bränner mig …. jag måste ha luft. Jag måste 
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vara ensam för att bli klar, Harriet. Du anar tydligen inte vad den här historien har slitit upp för 

mig, det känns som delar har lossnat. (s. 83) 

 

För poeten blir Harriets påverkan skrämmande, hon hotar att slita sönder hela hans 

livsstruktur. Han har byggt upp en bild av henne, skapat ett fack i vilket han vill att hon ska 

passa in, men ryggar tillbaka då hon börjar bete sig oberäkneligt. Ser du, säger han, ”jag kan 

aldrig längta utom till motsvarigheter och garantier …. nu vet jag ju inte längre hur jag ska 

kunna känna längtan för dig .…”(s. 82) 

Harriets sätt att vara ter sig skrämmande för poeten, men upplevs tvärtom som befriande 

i mötena med dem som liksom hon befinner sig i utkanten av samhället. När Harriet möter 

målaren och, i stället för att kasta ut honom eller skrika på hjälp, erbjuder honom att stanna 

över natten och dessutom låter bädda åt honom på golvet utbrister denne: ”Menar ni vad ni 

säger? Då skulle ni vara en Människa …. en urtyp …. en som förmår något …. inte bara en 

ordalydelse, ett tecken i en text, ett citationstecken till nånting föregående.”(s. 51) För honom 

är det ett under att bli bemött med en sådan öppenhet. Harriets blotta närvaro skänker honom 

ett förunderligt lugn: ”Jag är inte densamma som nyss, mitt blod är annorlunda …. allting har 

blivit annorlunda för mig …. allting har blivit så rikt …. precis som när man plockar bär i 

skogen och hittar ett ’ställe’ …. Vad här är lugnt lugnt …. här är verklighet ….”(s. 53) För 

målaren är allting förändrat genom mötet med Harriet, det är som om han för första gången 

ser världen klart, som om han slutligen har hittat hem.  

Den sjuke har varit hindrad att komma vidare. Han har känt sig tvungen att ta sig ur sin 

situation, men har samtidigt legat och våndas över hur flykten ska gå. När Harriet lyssnar till 

honom och tror på honom, och försäkrar att de är av samma sort, är det som att en ny dörr 

öppnas. (s. 27 f.) I och med Harriet blir till slut en resa möjlig, och när de tillsammans kommit 

fram till havet har han inte längre något behov av att vända om. Efter en vecka säger han sig 

ha ”blivit som en ny människa, nej som en kung som härskar över mig. Jag är min egen 

undersåte.”(s. 44)  

För Deleuze och Guattari är det inte ”romangestalternas uppfattningar, deras sociala 

roller och karaktärer” som är viktiga, ”utan de kontrapunktiska relationer de träder in i, de 

förnimmelsekomposit som dessa gestalter själva upplever eller låter oss uppleva i sina 

blivanden och visioner.”
179

 De skriver att där olika territorier skär varandra eller varandras 

rörelser uppstår dessa kontrapunkter, och att dessa punkter i sin tur ”bestämmer blivanden.”
180
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Där Harriets rörelse korsar andra skapas just sådana noder. Hennes önskan ligger inte i att 

forma eller vägleda andra, utan endast i att möta dem med ett så öppet sinne som möjligt. Hon 

låter var och en vara som han eller hon är, utan att döma, och hennes egen öppenhet leder till 

att andra människor i sin tur öppnar sig för henne. I Syskonbädd möjliggör öppenheten för ett 

möte att äga rum, vilket i sin tur kan leda till ett gemensamt blivande.  

 

Tillblivelsen 

Det är i mötet som formeln, syskonbädd, kan verka.  I dessa möten av samförstånd sker ett 

utbyte, en nästan mikroskopisk rörelse mellan sökarna, något som Adolfsson med författaren 

Sara Lidmans ord kallar ett ”skeende på stället”.
181

 Detta, skriver hon, kan utspela sig 

”[m]ellan två kvinnor i lugnet efter en måltid. Mellan natur, rymd och människa. Eller mellan 

en hund och en doftrik vind. Det är ett arbete på att intensivt avlyssna ögonblicket, en 

tidsvidgning.”
182

 

Skeendet på stället handlar om saker som ställs i förbindelse med varandra i nuet, och 

om rörelsen av energi som detta ger upphov till. Mary Bryden, professor i fransk litteratur, 

skriver att blivandet för Deleuze och Guattari handlar just om en sådan statisk rörelse. Hon 

refererar till deras tankar om djurblivandet, och skriver att ”[b]ecoming-animal is a stationary, 

on-the-spot journey, which cannot be lived or understood except in terms of intensity 

(crossing the thresholds of intensity)”.
183

 Blivandet uppstår alltså i mötet med ett annat, och är 

en rörelse framförallt i fråga om intensitet. Deleuze och Guattari uttrycker det, med Cézannes 

ord, som att ”’En minut i världen förgår’, man kan inte bevara den utan att ’själv förvandlas’,” 

de skriver att ”[m]an är inte i världen, man blir till med världen, man blir till genom att 

kontemplera den. Allt är vision, blivande.”
184

 Blivandet handlar inte om en förvandling från 

ett tillstånd till ett annat, utan som Deleuze och Guattari påpekar här, om att bli tillsammans 

med något/någon i ett visst möte – om en förnimmelse som överförs från något till något 

annat.  

Rancière menar att det är i denna rörelse, ”denna upplösning av kroppen och av 

representationens värld”, som litteraturens kraft ligger.
185

 Rancière tar bland annat ett exempel 

ur Gustave Flauberts tidiga verk, den första La Tentation de saint Antoine (Hjärtats 
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begärelse) från 1849, där han menar att Flaubert utforskar litteraturens ”zon av 

obestämbarhet” när han skriver följande:  

 

Med anledning av vad som helst, en vattendroppe, en snäcka, ett hår, har du ofta stannat upp med fixerat 

öga och öppet hjärta. 

Det föremål du betraktade tycktes tränga in i dig när du böjde dig fram mot det, och det uppstod 

band: ni pressade er mot varandra, ni berörde varandra genom subtila och oräkneliga anslutningar.
186

 

 

Rancière menar att litteraturens kraft måste fångas ”där andens organisation upplöses, där 

dess värld går i bitar”.
187

 Det är i denna upplösning som litteraturen kan frigöra sig från att 

vara betecknande och representerande. 

Hörnström hänvisar i en av sina essäer till en recension som Stina Aronson skrivit om 

Simone Weils bok Tyngden och nåden, och visar på att Aronson argumenterar för att det inte 

räcker ”med att omskapa eller beskära jaget”, utan skriver att man helt enkelt måste avskapa 

det.
188

 Den tömmande rörelse har jag nämnt i förhållande till skrivakten måste även ske på ett 

subjektsplan. Det förnimmande mötet måste i Syskonbädd alltid innebära även ett blivande, 

och här visar Aronson på att det måste ske en upplösning av det egna jaget. I mötet vill 

Harriet bli till tillsammans med den/det andra oberoende av vad detta är. I en scenanvisning, 

när Harriet för en kort stund är ensam på sitt rum, står det att hon ”[s]er i en tidning men läser 

inte, ryser plötsligt av sin egen levande stumhet. Är ännu en stund hemlighetsfullt samman 

med ingenting.”(s. 48) För Harriet är det öppna förhållningssättet något som alltid ska råda: 

till och med i mötet med ”ingenting” är hon mottaglig för ett gemensamt blivande. Jag har 

tidigare nämnt målarens beskrivning av henne som allt – ”Ni kan ju identifieras med allt, ni 

kan ersätta, sammansmälta .… ni är jag .…”(s. 26) – och denna upplevelse av Harriet skulle 

kunna peka mot att hon har uppnått en sådan öppenhet, att hon löst upp gränsen för det egna 

jaget.  

I litteraturtidskriften Aiolos behandlar litteraturforskaren Marie Öhman synen på 

gränsen mellan mänskligt och icke-mänskligt i tankehistorien, och hur definitionerna av 

människa, djur och maskin har sett ut och skildrats i litteraturen.
189

 Hon skriver bland annat 

om en kvinna i Lars Jakobssons novellsamling Berättelser om djur och andra, vars 

”medvetande överskrider den biologiska kroppen” genom att uppgå i ett icke-mänskligt 
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väsen, ett tillstånd som hon liknar vid Deluzes och Guattaris ”djur-blivande” [becoming 

animal] i Mille Plateaux. Detta tillstånd är enligt Öhman 

 

ett sätt att närma sig den inom kontinentalfilosofin så ofta ställda frågan ’vad kommer efter 

subjektet?’. Det kan beskrivas som ett slags destabiliseringsrörelse där allt förankrat och fast 

(subjekt, identiteter, kategorier) sätts i rörelse.
190

  

 

Ett exempel på det ”metamorfosiska djurblivandet”, menar Öhman, finns i vampyrberättelsen. 

Hon skriver att där har ”det bitna ’subjektet’ tömst[sic!]/dränerats på innehåll genom en slags 

smitta och därför inte längre kan förstås inom ramen för alternativen levande-icke-levande, 

mänskligt-icke-mänskligt, människa-djur.”
191

 

I Syskonbädd finns inget uttalat djurblivande, men texten handlar samtidigt om 

människor som placerar sig utanför den av samhället uppdragna ”mänskliga normen”. Den 

sjuke har låsts in på hospitalet inte för att han är våldsam eller ens ”oredig”, utan för att han 

”är förmögen …. å oförmögen att sköta pengar …. å affärer …. å sin namnteckning”. (s. 34) 

Oviljan att låta sig styras av de i samhället rådande uppfattningarna om moral, hierarkier och 

normer blir en avvikelse från det socialt accepterade och därför också från ”det mänskliga”. 

Aronson skapar en samling människor som genom sin lite mänskligare inställning – som 

sätter den inre gemenskapen före den yttre organisationen – upplevs som ett hot för den 

samhälleliga strukturen, och därför inte kan tillåtas ha ansvar över sig själva.  

Nilsson Skåve skriver att ”[d]en ovetande, oupplysta människan, det omedvetna barnet 

framstår i viss bemärkelse som det ideala” hos Aronson, och menar att Aronson i sin 

produktion återkommer till en omedvetenhet som närmast gränsar till djurlik.
192

 Som exempel 

visar Nilsson Skåve på romanen Hitom himlen, och skriver att huvudpersonen Emma  

 

klarar sin hårda, isolerade tillvaro tack vare sin anspråkslösa, oskuldsfulla livshållning. På samma 

gång förutsätter denna livshållning just närmast en mänsklig exil och den vore mycket svår, på 

gränsen till omöjlig, att upprätthålla om hon blev mer delaktig i omvärlden utanför 

bykollektivet.
193

  

 

För Emma är utanförskapet en förutsättning för hennes sätt att leva – hade hon haft större 

närvaro och delaktighet i samhället hade hon också varit tvungen att anpassa sig efter dess 
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uttalade och outtalade normer. I Syskonbädd tillåts inte Harriet att göra ett sådant val. ”Tänk 

om det ändå skulle vara bättre …. att vi lämnade henne i fred ….” säger modern på en av de 

sista sidorna, när hon tillsammans med ”den äkta mannen” kommit till hotellet vid havet för 

att hämta hem Harriet, men hon får inget medhåll från Harriets make. (s. 88) För honom är det 

en plikt att återföra Harriet, att se till att hon lever inom normerna för samhället. 

Adolfsson skriver att upplösningen av det mänskliga kan få oväntade konsekvenser. I 

Hitom himlen menar hon att en sådan upplösning samtidigt kan upplevas både som positiv 

och negativ: 

 

Detta arbete på att nå ned till de elementära tecknen under skriftlagren föder inte bara styrka utan 

också ångest; det kan bli skräckinjagande, detta landskap som skapas utan rangordningar mellan 

väder och hund och människa, utan klara besked om en räv är förmer än en björk eller en 

ljusrektangel på ett golv, eller om en röst ur en människas strupe är väsentligare än en vindil i 

gräs.
194

  

 

Även Rees behandlar jagupplösningen, men väljer att inte koppla den till fruktan. Hon skriver 

att huvudpersonen i Feberboken, Mimmi Palm, ”has no true center, no core of identity. Yet 

rather than expressing terror, Aronson embraces chaos.”
195

 Rees ser alltså det upplösta 

romansubjektet som Aronsons sätt att omfamna kaos. Denna omfamning vidgar jaget och 

öppnar upp ett gränsland för identiteten. I Syskonbädd är det framför allt omgivningen som 

reagerar negativt på upplösningen av det mänskliga. Det är hos dem som eftersträvar ordning 

och trafik som rädslan för det upplösta finns. För Harriet och de andra sökande är 

upplösningen en frihet, kanske i ännu högre grad sedan de funnit varandra. När Aronson 

”omfamnar kaos” i Syskonbädd är framförallt en positiv rörelse. En vilja hos författaren, 

liknande den hos Harriet, som handlar om att se vart öppenhet kan leda – vilka blivanden en 

upplösning kan möjliggöra för.   

  

                                                 
194

 Adolfsson, ”Ödelandets skrift”, s. 308. 
195

 Rees, s. 62. Min kursivering. 
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Avslutning 

 

I min uppsats har jag, med utgång från Eva Adolfssons idé om gränslandet och rörelsen vid 

gränsen till det vilda, analyserat ett av Stina Aronsons tidigare verk, novellen eller dramat 

Syskonbädd. Min läsning tar avstamp i några av de tankar som Deleuze och Guattari 

formulerar kring konst och litteratur, och jag använder dessa för att undersöka verkets rörelser 

på en strukturell nivå. Denna strukturella analys blir sedan min ingång till en mer 

hermeneutisk läsning – en analys av rörelserna på handlingens nivå.  

Aronsons text befinner sig hela tiden i ett flöde, där finns inga färdiga svar. Det som 

driver verket, och som jag med Deleuzes och Guattaris ord har kallat dess formel, är Harriets 

tanke på en ”syskonbädd” – en gemenskap som sträcker sig bortom samhällets påtvingade 

normer och som handlar om att förnimma världen i stället för att närma sig den enbart med 

kunskap. Genom denna idé blir Harriet också verkets motor – dess original.  

Rörelsen bort från normen skapar ett gränsland, en zon av obestämdhet, både vad gäller 

Syskonbädds struktur och själva berättelsen. Det är i denna upplösta zon som något nytt kan 

ske. Ett första gränsland öppnas upp redan i verkets titel: tillståndet av syskonbädd innefattar 

en dubbel konnotation och kan förutom den ovannämnda gemenskapen även kopplas till 

betydelsen incest, vilket ger ordet en avvikande klang. Denna språkliga förskjutning – ett 

slags språk i språket – har jag även förklarat genom Aronsons skildring av mannen som söker 

ett ”världsbudskap” i grammofonmusiken, som tror sig kunna lösgöra detta budskap ur 

musiken genom att hitta ett svängningstal som harmonisera med hans eget. Det oregelbundna 

uttryck som uppstår i och med grammofonens förändrade hastighet öppnar upp ett gränsland 

mellan musik och icke-musik, och möjliggör ett överskridande slags möte – ett tillstånd av 

syskonbädd. 

Genom att experimentera med språk och form har Aronson skapat ett verk som inte kan 

sorteras in under konventionella genrer, och som därför öppnar upp för en ny sorts läsning. 

Varje person i Syskonbädd har ett unikt rörelsemönster, och där deras rörelseriktningar eller 

flyktlinjer korsar varandra bildas knytpunkter mellan dem. Jag har beskrivit verkets struktur 

med hjälp av Deleuzes och Guattaris rhizombegrepp – ett nät av linjer i ständig rörelse vilket 

jag liknat både vid spindelnätet och vid svampens mycel, samt vid rörelserna över ett 

dansgolv. Istället för att följa strukturen för det klassiska dramat (början-mittpunkt-slut) 

karaktäriseras Aronsons text av modernismens tanke på uppbrottet. Som kvinnlig författare 

under denna period hade Aronson även ett behov av att problematisera och frigöra sig från 
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den rådande kvinnobilden. Detta uppbrott kommer till uttryck i Syskonbädd bland annat 

genom referenser till verk av August Strindberg och Artur Lundkvist, till vilka Aronsons text 

förhåller sig ironiskt och blir en motröst. 

I Syskonbädd leder sinnesanalogier och besjälning till en overklighetskänsla. Berättelsen 

utspelar sig på allmänna platser som ”tågstationen”, ”hotellet” och ”havet”, och personerna 

saknar, med undantag för Harriet, egennamn utan har istället benämningar som ”poeten”, 

”den gode guden” eller ”målaren”. Den upplösta stilen bidrar till att öppna upp gränserna för 

miljöer och människor – i det upplösta tillståndet flyter dessa samman och bildar tillsammans 

något nytt – ett blivande som i Syskonbädd även sker i mötet mellan två likasinnade 

människor, och som leder till ett gränsland för identiteten. Det är i detta gränsland som nya 

band är möjliga att knyta. 

Sökarna i Syskonbädd lämnar samhället bakom sig, om än bara för ett tag. De kastar sig 

ut i det okända utan att veta var de kommer hamna. Flyktrörelserna i verket skapar ett avbrott 

från något, en kontrast till den värld som försöker inordna verkligheten under förnuftet, de 

löser upp normerna och öppnar upp möjligheten för en annan förnimmelse att ta form. 

Samtidigt blir tanken på en gemenskap, syskonbädd, det som för dem samman – detta är 

novellens kompositionsplan; det plan som uppkommer till följd av de olika personernas 

flyktrörelser, och som framträder genom dem. Mötena som sker mellan sökarna i Syskonbädd 

blir en slags punkter eller noder vilka ger plats åt förnimmelsen, åt det tillstånd av syskonbädd 

som de eftersträvar. Verket implicerar alltså en dubbel rörelse; en förflyttning ut mot 

gränslandet för identiteten och ett upplösande av det som ses som mänskligt, men samtidigt 

också en rörelse in mot något – ett vilja till möten med likasinnade. Det är en flykt men 

samtidigt också ett sökande efter något nytt.  
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