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Abstract

In this essay I explore my reading of the Danish poet Inger Christensen’s novel Azorno . Instead of 
ignoring the general ambivalence in the text, I attempt to use this complexity that is a big part of its form 
and contents. Thus, my tools for analysing the text are greatly based on my own affections understood 
through Sara Ahmed’s theories about emotions and their role of shaping subjects and objects. I focus on 
the theory about shame, because it’s explained as a repressive power but also an emotion filled with 
possibilities. I also found it useful to use Eve Kosofsky Sedgwick’s ideas about paranoia as a feeling 
that can be a useful instrument in ‘understanding’ and unmask power.
To understand the fear I was feeling while reading Azorno, I’m using the theory about ”the 
uncanny” (das unheimliche) formulated by Siegmund Freud, as this theory  becomes a useful instrument 
for cutting the novel into pieces. Moreover, I realised that the peculiarity  of Azorno had a lot in common 
with the gothic novel, which Freud partly is building his theory upon.
My conclusions is that  the bounds that are crossed in Azorno are shaping the reader’s experience of the 
text. In addition to both form and contents, these bounds concern the reader’s expectation of a novel as 
genre and Azorno’s particular theme love and seduction. The result is, I’m arguing, that Azorno also 
breaks new ground in the mind of the reader.
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Inledningen.

Första gången jag läste Azorno jublade jag inombords. Eller rättare sagt, först efter att boken var

avslutad och jag trotsat en första besvikelse så infann sig en jublande känsla, som fick mig att för några 

ögonblick tänka att  allt egentligen var möjligt. Lika förblindad och begeistrad kände jag mig som när jag 

någon gång tänkte tanken att tårta kan man äta, inte genom att skära en trekantig bit  av den och lägga på 

tallriken, utan genom att skrapa av all grädde och äta den i stället. Kanske inte den mest 

revolutionerande tanke som finns men jag inbillar mig att dessa två saker har med varandra att göra. Det 

bubblande jublet skapades av att en logik plötsligt visade sina sprickor och därmed möjliggjordes andra 

rörelsemönster, åtminstone i teorin. 

 Historien om tårtan handlar om osynliga sociala normer som dagligen upprepas och följs. Att 

känslan infann sig i relation till Azorno kan jag bara misstänka handlar om att den trotsar flera 

konventioner som gäller för romangenren. Det handlar dock också om något annat som jag upplevde 

under läsningen, och som kändes omöjligt att formulera. Denna känsla väckte en nyfikenhet i mig. Jag 

ville försöka bena ut  vad som låg bakom detta lyckorus och dess föregångare frustrationen, rädslan och 

begäret.

  Eftersom min läsning av Azorno präglats av affekter, både de känslor som uppstod under 

läsningen och de som bultade i mig efter att den avslutades. Så kändes det mer eller mindre omöjligt att 

bortse från dessa när jag valde att ägna denna uppsats till att försöka, i brist på annat ord, förstå 

romanen. Så därför valde jag att göra en läsning baserad just  på dessa känslor och använda mig av en 

affektionsteoretisk metod. Eve Kofosky Sedwick var i essän ”Paranoid Reading and Reparative 

Reading; or You’re so paranoid, you probably think this introduction is about  you.” en av de första som 

introducerade tanken om att läsarens känslor bör tas i beaktande som värdefulla medel för 

kunskapsproduktion, och att detta i sin tur kan leda till ett läkande och en känslomässig vändning i 

upplevda känslor av maktutövning.1

 I Min läsning av Azorno blev det också extra tydligt för mig att texten inte ”finns” utan att någon 

också tar del av den. Tydligheten berodde på att jag som läsare blev textens uppenbara medskapare, 

genom mina ständiga försök att få grepp om denna svårtolkade roman. Dessa tolkningsförsök har i sin 

tur präglats av mina känslor, något som jag i denna uppsats också vill vara tydlig med.
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 När jag började skriva analysen, skrev jag allmänt om läsarens känslor. Ganska snart insåg jag 

dock att även om känslorna är formade i kulturbundna sammanhang, så finns det  ingen anledning att 

göra dem så pass universella. Jag ville istället tydliggöra att  mina känslor är formade av flera olika 

kontexter. Det vill säga att de har präglats av min position som vit student, som utan problem passerar 

och blir läst som kvinna. Mina känslor präglas också av att jag (trots att jag önskar att så inte var fallet) 

kan replikerna i filmer som Pretty Woman och Dirty Dancing utantill, och att jag därför nu i vuxen ålder 

måste anstränga mig för att värja mig mot normativa idéer om ‘kärlek’ för att förstå mitt eget begär.  

Dessa olika kontexter och positioner är också vad som kommer att prägla min läsning och vad jag letar 

efter, längtar efter och skräms av. Därför kommer jag alltså använda mig av det partikulära ordet jag i 

stället för det allmänna ordet läsare, när jag i analysen arbetar utifrån frågorna: Hur ska min läsning av 

Azorno kunna ske utan att det  förstör ambivalensen? Hur skrivs osäkerheten i Azorno fram och hur 

påverkar den läsaren?  Hur kan jag förstå detta jubel som jag upplevde när romanen avslutades? Hur 

fungerar namnen i Azorno i relation till varandra? Hur producerar de känslor Azorno skapar, min 

uppfattning av Azorno. En fråga jag berör men som jag på ett sätt också värjer mig från är vad Azorno 

egentligen handlar om.

 

Teori och Metod

Att läsa ambivalensen.

Inger Christensens roman Azorno bygger på en ambivalens, en kluvenhet som finns i såväl form som 

innehåll, och som i sin tur framkallar en känsla av ovisshet  och därefter nästan en sorts kuslighet hos 

mig. Det jag upplevde under läsningen förstod jag delvis handlade om den fragmenterade formen och 

den gränsuppluckring som sker i hur namnen används. Namnen fungerar kanske för att skapa en sorts 

skugga av den ena utsagan hos en person, samt för att representera olika roller personen har. De kan 

dock också beteckna just olika personer. Texten skapar på så vis både ett obehag och ett behag i mig 

som läsaren, en känslomässig kluvenhet som jag utforskar i uppsatsen. Mitt syfte är att försöka förklara 

och förstå vad som händer i texten och i relationen mellan mig och romanen. Syftet är inte att  en gång 

för alla slå fast något, snarare kanske visa på Azornos mångfald och möjligheter och hur dessa 

uppenbarar sig genom en bejakande läsning.

 Inger Christensens poetik har beskrivits som en sorts lek med språkets skuggor, sanningens 
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skuggor. I essäsamlingen Hemmelighedstilstanden (Hemlighetstillståndet) skriver Christensen att:

  [...] i samma ögonblick som sanningen erövrats, visar den på sin egen begränsning. För nog är den erövrade 

 sanningen för alltid sann, oavsett om det handlar om Newtons lagar eller andra av vetenskapens absoluter, men 
 samtidigt som sanningen ser dagsljuset, kommer också misstagen att visa sig. Misstagen är vad man kan kalla 

 sanningens skugga.2

Jag ser sanningens flyktighet och ett tillfälligt erövrande som sedan leder till nya frågor som ett tema i 

Azorno. Även om jag har valt  att inte ta hänsyn till Inger Christensens eventuella intentioner i denna 

uppsats så är detta också något som Liz Wedell Papes text om Christensen i ”Könets, språkets viskning” 

tar upp i relation till Azorno Hon skriver att:

 Alla bokens figurer ingår i ett enda stort förförelsespel med sig själva och varandra, ett spel som har rädslan som 

 återkommande tema, rädslan för den fundamentala osäkerheten på identitet och position. Det är denna osäkerhet 
 som samtidigt fortplantar sig till läsaren, eftersom den är inarbetad i själva romanens komposition.3 

I citatet ovan tar Wedell Pape fasta på osäkerheten och rädslan som finns i texten och som också smittar 

över på läsaren genom formen. Jag har valt att se detta som en av de starkaste ingångarna. Detta skapade 

också en öppning för mig att använda teorier om hur det kusliga skapas. Dessutom har jag alltså valt att 

ta fasta på hur mina känslor påverkar och möjliggör tolkningen. Jag ser rädslan som Wedell Pape också 

beskriver som en sorts paranoia som finns i Azorno, och som smittar mig som läsare. Denna paranoia 

gör mig medveten om att det kan ske något bakom min rygg/framför min näsa, den gör mig 

misstänksam, vilket också gör mig produktiv.

  ”There must be no bad surprises,” skriver Eve Kosofsky Sedgwick är paranoians imperativ och 

fortsätter ”the aversion to surprises seems to be what cements the intimacy between paranoia and 

knowledge per se.”4  I detta påpekande av släktskapet mellan “vetenskap” och det paranoida, ser jag 

möjligheten att använda mig av den affekt som till stor del präglat min läsning av Azorno som ett 

kunskapsunderlag. 
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3 Lis Wedell Pape ”Könets, språkets viskning” i På Jorden. Nordisk kvinnolitteraturhistoria IV. Övers: Ann-Mari Seeberg, 
red. Elisabeth Møller Jensen & Lisbeth Larsson mfl, 136-143. (Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB, 1997),
s.138.

4 Sedgwick, “Paranoid reading, Reparative Reading”, s130.



   När jag började med denna uppsats kände jag en vilja att slå bort  de tidigare teorier som fanns 

kring vad Azorno egentligen handlade om, eftersom det  kändes som om varje fastslående också 

resulterade i en reducering av upplevelsen som fanns i läsakten. Det skulle kunna gå att säga  att 

paranoian levde kvar. De fastnitande tolkningar som jag gör tar avstamp från den tidigare forskningen 

som jag insåg blev begränsande, eftersom den förhåller sig strikt till en tvåkönsmodell och utgår från en 

heteronorm. Dessutom finns, särskilt i Bach, Liveng, Doses En moderne klassiker –Inger Christensens 

Azorno, en läsning präglad av en tanke om att romanen hela tiden snitslade en väg för att komma till ett 

lyckligt slut. Något jag inte alls kände igen från min egen läsning av Azorno eller romanens form. 

Inspirationen till att bryta denna tvångströja har jag hämtat fritt och hänsynslöst främst ur Pia Livia 

Hekanahos artikel i Queera läsningar.5  Men även ur Sara Ahmeds teorier om lycka formulerade i The 

Promise of Happiness har varit behjälplig.6

  I ”Det kusliga” har Freud tagit upp flera av de verktyg som används för att åstadkomma känslor 

som sätter skräck i människan, vilka jag har haft  användning av.  Freud menar att det kusliga skapas av 

en underkuvande makt eftersom samtliga känsloimpulser, oavsett vilka, kommer att resultera i fruktan 

om dessa trängs bort. Freuds text handlar också om jag-kastrering som anledning till denna känsla.  

Något som kommer inifrån subjektet, och har sin bakgrund i en tanke om ett stadium innan subjektet 

blev till. Jag korsade Freud med Sara Ahmeds förståelse av känslor som något vi inte har, utan istället 

som något som skapas i relation till andra samtidigt som det också skapar relationen till andra. Ahmed 

skriver:” Rather it is through emotions, or how we respond to objects and others, that surfaces or 

boundaries are made: the ’I’ and the ’We’ are shaped by, and even take shape of, contact with others.”7 

På så sätt  går det att förstå känslor som något som inte existerar i subjekt eller objekt, utan ligger mellan 

dessa och skapar dem båda. Det finns alltså inget i objektet som är bra eller dåligt per se, men det finns 

föreställningar om objekt som laddar dem med olika värden. 

 Vad som skapar mina känslor av kuslighet, paranoia, och rädsla ligger alltså, så som jag förstår 

Ahmed, inte i ‘objekten’, utan i mina föreställningar om vad dessa bör vara och att detta hotas. På 

samma sätt  läser jag Freuds idéer om det kusliga i denna korsning med Ahmed som något som hotar det 

hemtama där det hemtama egentligen utgörs av mina förväntningar skapade i kulturella kontexter.

 Analysdelen består av tre kapitel med flera underrubriker. Det första behandlar frågor om 
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5 Pia Livia Hekanaho. ”Texten, läsaren och affekterna – den affektiva vändningen och läsarens känslor”. I Queera läsningar, 
red. Katri Kivilaakso, Anne-Sofie Lönngren och Rita Paqvalén, 64-89. (Stockholm: Rosenlarv, 2012)

6 Sara Ahmed, The promise of happiness, (London/Durham: Duke University Press, 2010)

7 Sara Ahmed, The Cultural Politics of Emotion (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004), s.10.



”Fångenskap”, det andra om den egna berättelsens ständiga hot med den lurande och paranoida frågan: 

”Sker det något hemligt bakom min rygg?” Det sista kapitlet redogör för skammen, och ängsligheten, 

som en sorts ”Maktens skugga”. Alla kapitel, vilket också syns i namnen, är smittade av Azornos och 

min paranoia. 

Skam och paranoia, ett queert verktyg.

När Eve Kosofsky Sedgwick tar upp skammen gör hon det utifrån psykologen Silvan Tomkins arbeten 

kring affekter. I sitt arbete listar Tomkins skammen som en av de grundläggande känslorna, men också 

som en känsla som utlöses genom att en annan känsla, nämligen intresse/njutning, har väckts. Skam kan 

därför beskrivas som något som uppstår i en avbruten upplevelse av njutning/intresse och är i sig ett 

uttryck för en gräns. Sedgwick gör liknelsen i att le och lyfta på handen till någon som känns bekant, 

men som plötsligt visar sig vara någon annan, en främling.8 

 Skammen är en känsla som formar subjekt som enligt  Sarah Ahmed också genom skammen blir 

ett  sorts objekt. Denna “förskjutning” tolkar jag som något som sker eftersom gränsen, ‘nej det var fel’ 

inkorporeras i jaget. På så sätt innebär det att det inte går skilja mellan ”mig” och den utförda 

handlingen.   Genom att  skam yttrar sig på detta vis skiljer den sig från andra negativa känslor så som 

rädsla och äckel eftersom emotionen, istället för att peka mot ett objekt, vänds in mot subjektet själv. Jag 

kan därför inte under skammen mota bort det onda från mig själv, utan måste istället skilja mig själv 

från mig själv.9  Ahmed menar också att det  för att skamkänslan ska uppstå krävs ett vittne. Vilket 

innebär att jag måste bli sedd av någon annan som jag dessutom bryr mig om vad den tycker. Skammen, 

anser Ahmed, kan trots det uppstå i ensamhet vid en inbillning av den ’ideale andres’ blick.10  Detta 

uppstår när en gräns korsas och det medföljs av något jag förstår som en insikt om att ’bara för att jag 

njuter av detta betyder inte att det är ”rätt”, jag har kanske njutit av fel sak’.

 Det rodnade ansiktet, de sänkta ögonen, är ett försök att gömma sig. Men skammen är också en 

produktiv känsla på flera sätt  då den kan omvandlas till andra känslor, så som ilska, även det i syftet att 

skyla. Att känna skam upplevs i stort  som något negativt och det obehag det kan väcka att uppleva 

denna emotion innebär att personer i mycket mindre utsträckning ”bedrar” ideal eftersom minnet av 
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8 Eve Kosofsky Sedgwick, “Shame in the Cybernetic Fold”, i Touching Feeling. Affect, Pedagogy, Performativity (London: 
Duke University Press, 2003), s.97.

9 Ahmed, The Cultural Politics of Emotion, s.105.

10 Ahmed, The Cultural Politics of Emotion, s.106.



skammen och hur den känts i kroppen resulterar i att personen kommer ihåg varför idealen/gränserna är 

viktiga att upprätthålla.11

    Samtidigt har skammen fått ett “uppsving” som erfarenhet på den queerpolitiska scenen, genom 

diskussionerna och aktivismen formad kring tanken om Gay Shame. Grunden är en motreaktion mot den 

kommersialiserade och ’alkemiska’ Gay Pride-diskursen. I stället för stoltheten för en identitet så vill 

Gay Shame-aktivisterna mobilisera kring den ”perverst  producerade skammen”, som visar på de 

samhälleliga och kulturella gränsdragningarna kring ‘normal’ sexualitet och perversion.12  Släktskapet 

mellan stolthet och skam blir också tydlig i relationen Gay Pride och Gay Shame och historien om en 

enda möjlig sexuell praktik formulerad som heterosexualitet. I relation till (hetero)normen syftar Gay 

Pride att  vända skammen för den brutna konventionen till stolthet, medan alltså Gay Shame vill lyfta 

erfarenheterna av skam och på så sätt påvisa den underkuvande makt som skapar dessa. 

 Idén om en underkuvande makt, bottnar enligt Sedgwick alltid i en paranoia. Sedgwick citerar 

den nordamerikanska litteraturvetaren James Eli Adams och skriver att ”Just because you’re paranoid 

doesn’t mean they’re not out to get you.”13  Enligt Sedgwick är det därmed viktigt att förstå paranoia 

som en känsla och ett analysinstrument bland andra, trots att ordet paranoid ofta använts, bland annat av 

Freud som beteckning på en patologisk diagnos.14  Ett  viktigt spår för denna teori hittar Sedgwick i 

psykoanalytikern Melanie Kleins objektteori, där den känslomässiga positionen pendlar mellan paranoia 

och ångest. Den paranoida hållningen är då en sorts frånstötande och alert process präglad av värjande 

hat, avund och ångest med medföljande projicering på objekten. Medan positionen av depressionen och 

ångest är en sorts läkande process (som dock infaller ganska sällan) och innehåller sökande efter 

helande och njutning.15  Den senare positionen gör det  möjligt att förkroppsliga en läkandeprocess i 

relation till läsning, detta är dock genomförbar efter att den paranoida känslan erkänns. Det vill säga att 

upplevelsen av att det pågår en underkuvande makt och de känslor denna skapar, kan delas. 
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11 Ahmed, The Cultural Politics of Emotion, s.106.

12 Hekanaho, “Texten, läsaren och affekterna”,  s. 70.

13 Sedgwick, “Paranoid reading, Reparative Reading”, s 127

14 Sedgwick, ”Paranoid reading, Reparative Reading”, s.126.

15 Sedgwick, “Paranoid reading, Reparative Reading”, s.128. Se även Hekanaho ”Texten, läsaren och affekterna”, s. 69.



Det kusliga.

Den känslomässigt mest överensstämmande översättningen från tyskans Unheimlich är kuslig, men den 

etymologiska beskrivningen som ligger till grund för Siegmund Freuds essä från 1919 ”Das 

Unheimliche” skulle främst passa överens med svenskans hemsk.16  I hemsk återfinns, liksom i 

unheimlich; heimlich, hem. Det vill säga det hemtama, det bekanta, eller det Freud beskriver som det 

när något blivit ‘berövad’ sin ambivalens.      

 Hem, hemsk och hemlighet är i svenskan alla besläktade, liksom tyskan kan lägga till 

heimlichkeit till detta släktträd av ord. Freud konstaterar i sin essä att en plats framstår som mindre 

kuslig ju mer någon lär känna den, das heimliche tar därmed sitt avstamp och utvecklas från 

ambivalensen. Det hemtama gränsar till och avgränsas på så sätt från det  som kan benämnas som det 

kusliga, det som måste trängas undan för att  känslan av att något är hemtrevligt ska uppstå. Det hemliga 

är på samma sätt något som dolts, inte är synligt och som inte går att veta. Det kusliga skulle kunna 

förstås som det hemliga, en hemlighet som sker bakom ens rygg men som plötsligt blir synligt och 

därmed skapar osäkerhet. ’Det som skulle ha förblivit dolt’ skriver så väl Schiller som Freud. Detta 

skulle i sin tur innebära att  denna osäkerhet alltid ‘finns’, men undantrycks till förmån för det som känns 

bekant. Freud menar, utifrån en pyskoanalytisk modell, att samtliga känsloimpulser, oavsett vilken, 

kommer att resultera i fruktan om den trängs bort. Det är sålunda repressionen som skapar det kusliga. 

Det kusliga kan benämnas som det som anses hota jaget, och känslan härstammar från ett stadium före 

subjektet och vittnar om de tidigare krafter som hotat jaget och dess tillblivelse.

 Freud refererar till E Jentschs text om hur författaren kan framkalla kuslighet i berättelser genom 

att låta det  finnas en otydlighet i huruvida den figur som läsaren har framför sig är en person eller 

kanske en maskin. När Freud senare fortsätter läsningen av E.T.A. Hoffmans novell 

”Sandmannen” (1816) så konstaterar han att  ambivalensen i att gränsen mellan människa och maskin 

upphävs i relation till dockan Olimpia, inte är den enda kusliga effekt som finns i novellen.17 Det kusliga 

skapas i gränsuppluckring på flera olika plan, bland annat den som skapas mellan fantasi och verklighet. 

I ”Sandmannen” sker detta i ovissheten om den subjektiva berättarrösten redogör för något rationellt och 
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16 Clarence Crafoord förord till ”Det kusliga”, i Samlade skrifter av Siegmund Freud XI. Konst och litteratur (Stockholm: 
Natur och Kultur, 2007), s.317.

17 Siegmund Freud ”Det kusliga”, i Siegmund Freud samlade skrifter XI. Konst och Litteratur, Övers: Ingrid Wikén-Bonde, 
red Clarence Crafoord (Stockholm: Natur och Kultur, 2007 ), s.330.



verkligt, eller en barndomsfantasi.18 Jag kommer i denna uppsats främst använda mig av de element som 

Freud menar skapar kusligheten.

Tidigare Forskning

Inger Christensen.

Inger Christensen (f.1935-d.2009) räknas till en av Danmarks största poeter. Författarskapet brukar 

beskrivas som något i nobelklassen och hennes verk anses vara lätta att läsa men svåra att förstå. 

Christensen fick dock aldrig nobelpriset. Däremot var hon invald i den Danske Akademi och har vunnit 

en rad andra priser, bland annat Svenska Akademins nordiska pris (1994). Hon kan sägas vara långt 

ifrån okänd, men ändå är det främst på senare tid som flera av hennes verk börjat översättas till andra 

språk så som Engelska och Tyska. Efter hennes död 2009 började också ett nytt intresse väckas för 

henne i Sverige vilket lett till att det numera går att finna så väl romanerna Azorno och Det målade 

rummet: en berättelse från Mantua (Det malede værelse: en fortælling fra Mantua, 1976) som den 

poesisamling som i Danmark innebar hennes stora genombrott: Det från 1969 översatta till svenska. 

 ! Debuterade gjorde Christensen 1962 med samlingen Lys, redan genom detta benämndes hon som 

en central stämma i dansk poesi.19 Året därpå kom Græs (båda översatta till svenska 1993) Efter det har 

hon även skrivit verk för barn, skådespel, radioteater, romaner och otaliga essäer.

Christensens poesi är känd, förutom för sina språkliga experiment, för att ha en strikt hållen form.  

Exempelvis är samlingen Alfabet skriven utifrån den italienska matematikern Leonardo Fibonaccis 

(1170–1250) talföljd, där summan av föregående tal bestämmer nästkommande. Hennes sista samling 

Fjärlisdalen (Sommerfugledalen,1991) är skriven som en sonettkrans, en hyllningsdikt i sju sonetter, där 

den första diktens rad blev den andras första rad och fortsätter så till den sjunde diktens sista rad som 

upprepar diktens första.20 

Om Azorno.

På baksidan till den svenska utgåvan av Azorno beskrivs romanen som Christensens mest mytomspunna 

roman. Den är också onekligen svår, eller kanske till och med omöjlig, att få ett fullständigt  grepp om, 
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18 Freud, ”Det kusliga” s.330-331.

19 Elisabeth Möller Jensen, ”Inger Christensen”, i Dansk Kvindebiografisk leksikon (digital utgåva, 2003)

20 Magnus Ringgren, ”Hon odlade frihet i diktens stränga form”, (Svenska Dagbladet, 7/1 -2009)

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5despel
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vilket också har präglat den tidigare forskningen. Azorno som gavs ut 1967 är Christensens andra 

roman. Romanen kom ut först 2009 på svenska vilket kan förklara varför det inte finns något skriven om 

den på svenska, förutom recensioner och Lis Wedell Papes text i Nordisk kvinnolitteraturhistoria IV. 

Som tidigare forskning kommer jag därför använda mig av främst två texter, den ena är artikeln ”En 

fortælling om sprogets virkelighed” skriven av Preben Kjærulff som utgör en del av en antologi som 

behandlar Christensens hela författarskap och poetik, Sprogskyggor (1995), samt en längre analys av Pia 

Fugelsang Bach, Fredrike Dose och Anne Liveng, i En moderne klassiker –Inger Christensens roman 

Azorno som är en utgåva av kultur og samfund (1989 ). Dessa är också de enda två som funnits att tillgå 

i Sverige skrivna på danska. Det har också funnits en del forskning om Azorno på tyska, men språkliga 

begränsningar har gjort dem omöjliga att ta med.                 

Tiden och platsen som Azorno skrevs i präglades av tankar kring språket. I Sverige är 

Språkmaterialismen och språkstrukuralismen stark under 60-talet, och i Danmark pågår liknande samtal 

under begreppet ”skrifttematikk”. Att läsa romanen i relation till “skrifttematiken” är också ett av de 

mest framträdande analysinstrument som används av Bach, Dose och Liveng i deras läsning av Azorno. 

Genom dessa glasögon fångar författarna det som skiljer sig och enar Christensens språksyn med 

Skrifttematiken utifrån Hans Jørgen Nielsens bok Nielsen og den hvide verden (1968). De ser 

exempelvis formen, det vill säga att romanen bygger på brev och dagboksanteckningar och fokuseringen 

på själva skrivprocessen som en del av romanen, som ligger nära ”skrifttematikkens” tanke om att 

människan är fångad i språket och dess strukturer men samtidigt  skapare av dessa.21  Fokuset på språket 

är också något som tas av upp av Preben Kjæerulff som menar att  Azornos egentliga tema är just 

språket. Kjæerulff kopplar detta till Ludwig Wittgenstiens filosofi att människan inte kan tänka utanför 

språket, att språket också utgör gränsen för vad människan kan förstå och uppleva.22      

 I relation till förförelsetemat tar såväl Kjærulff som Bach mfl upp hur Azorno förhåller sig till 

Søren Kirkegaards ”förförarens dagbok” (i Antingen eller I, 1843) och avhandlingen Det Musicalsk-

Erotiske dessa intertexter beskrivs som genomgående i så väl beskrivningen av förföraren Azorno som 

till hur texten förhåller sig till känslor som musik och melodi, i språket och formen. Kirkegaards 

användning av pseudonymer ses som en föregångare och inspiration till det rollspektra och 

namnförskjutningar som Azorno rymmer. Det eventuella rollspelet ses också höra samman med den 

‘skrifttematiska’ skolan, och dess ifrågasättande av ‘jaget’ som något fast och beständigt. Där utgår 

12

21 Pia Fugelsang Bach, Fredrike Dose, Anne Liveng, En moderne klassiker– Inger Christensens roman Azorno. 
(Köpenham:Kultur och Samfund 1/1989), s.15.

22 Preben Kjærulff, ”En fortælling om sprogets virkelighed” i Sprogskygger. Læsningar i Inger Christensen forfatterskab, red 
Lis Wedell Pape, (Århus: Aarhus universitetsforlag,  1995), s.48.



synen på människan inte från att hen är ‘hel’, utan istället ses vi bestå av olika roller som skapas hela 

tiden i relation till annat. Som mina starkaste spår i denna uppsats kommer jag att  använda mig av det 

sistnämnda, samt att Bach mfl  utifrån ”skrifttematikken” menar att Azornos systematiska form syftar till 

att göra läsaren till medskapare och att ‘digteren [ikke] skal/kan formulere ‘sandheden.’” 23 

                                                                        

Att lära känna Azorno.

Azorno, heter det i Liz Wedell Papels text om Christensen i Nordisk kvinnolitteraturhistoria IV, är en 

fusion mellan franskans adorer och tyskans zorn, orden betyder tillbe/dyrka och ilska/vrede.24  I 

recensionen av Azorno i Dagens Nyheter tas ett annat viktigt spår till förståelsen av namnet upp, 

nämligen Azouras första namn på den ‘androgyna’ gestalten Tintomara, som väcker allas begär i C.J.L. 

Almquist roman Drottningens juvelsmycke (1834).25Detta kan hjälpa till att förstå begärsstrukturen.

  ‘Azorno’ är i Azorno både namnet på romanen som sådan och på bokens påstådda huvudperson, 

samt används även av mig för att namnge den roman som skrivs i romanen.26Vid sidan av Azorno, eller 

snarare runt omkring, figurerar ett mansnamn Sampel samt fem kvinnonamn.  Alla figurerar som 

varandras projiceringar, i deras frågor kring vem som egentligen är den som känner Azorno och vem 

som drömmer om Azorno. Men känslorna rör sig fram och tillbaka i romanen och riktas egentligen 

ömsom mot Azorno/Sampel/Xenia/Randi/Louise/Katarina/Bet Sampel av dito personer.  Förenklat går 

det att säga att det till en början är en brevroman som handlar om fyra kvinnonamn och deras försök att 

förstå sin relation till Sampel och Azorno, som kanske är en och samma person eller varandras 

romanfigurer. Men det är också en dagboksroman som handlar om hur romanen, det vill säga ”Azorno”, 

blir till. Den skrivs av Bet Sampel, Sampel, Xenia, Katarina, Randi, Louise och Azorno alla ger olika 

perspektiv.  Kvinnonamnen har lästs som möjliga älskarinnor, men begäret till Azorno delas i princip av 

alla i romanen.  Läsaren ställs hela tiden inför frågorna; vem är den sanna och vem är den osanna 

versionen av samma person, och vem som är romanens sanna berättare? 
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23 Bach, Dose, Liveng, En moderne klassiker, s.17.

24 Wedell Pape, ”Könets, språkets viskning”, s.138.

25 Stina Ottenberg, ”Inger Christensen: ’Azorno’” (Dagens nyheter: 08/12-2001)

26 Jag kommer använda mig av Azorno, för att beteckna personnamnet, ”Azorno” när jag syftar till romanen som skrivs i 
romanen och Azorno när jag skriver om romanen som sådan



Fångenskap:

Är läsaren textens fånge?

Som läsare har jag alltid en enorm makt över texten, makten att sluta läsa den. Jag kan bestämma mig 

för att slå ihop en bok oavslutad, och aldrig öppna den igen. Ett sätt att minska detta hot är att texten 

binder sin läsare till sig, genom affekter. Ett  annat hot mot texten skulle kunna sägas vara läsarens, i 

detta fall min, vilja till tolkning. Att göra texten begriplig genom att sätta allt inom det egna förståndets 

ramar och ta makten genom min egen förståelses horisont. Denna makt kan sägas vara ofrånkomlig då 

den samtidigt är nödvändig för medskapandet av texten, läsningen kommer sålunda att påverkas av vad 

jag vet, eller tror mig veta.

  Samtidigt så finns det starka uppfattningar om att  upplevelsen av att läsa kan förändra hur 

läsaren förhåller sig till sin omvärld samt ändra våra begär och hur vi förhåller sig till sociala normer 

och till fördomar.27  Detta måste i sin betyda att texten och de narrativ den bär på också kan vara 

kraftfullare än den läsare som läser den.

I den forskning som finns om Azorno har det påpekats att det är en roman som förför. Förföra är ett ord 

som härstammar från tyskans verführen, föra bort. Liksom Bach, Lieveng och Dose ser jag hur 

upplevelsen av att bli förförd i relation till Azorno bygger på ett  brott mot konventioner som det 

komplicerade berättarsystemet utgör.28  I Azorno bryts nämligen fabulan oupphörligen, berättelsen går 

inte från punkt a till punkt b med några uppförsbackar som i Aristoteles dramamodell utan avbryts av 

flera berättare och kan snarare sägas ta formen av ett sicksackmönster. Detta innebär att romanen hela 

tiden leker med mitt hungrande begär efter att veta hur det ska sluta, ett begär som kanske också handlar 

om sökande efter ett lyckligt förståeligt, det vill säga hemtamt, slut.29

 Medan jag läser blir jag också bländad av det vackra språket i Azorno vilket innebär att  jag 

(miss)leds genom ordens exakthet och poetiska beskrivningar in i något oförutsett. Detta gör att  det går 

att  säga att jag, som Bach, Lieveng och Dose skriver, går med på, och kanske även rodnade njuter av, att 

bli bedragen.30  Men känslan, njutningen och begäret är ambivalent på alla punkter. Jag kommer att 

återkomma till detta senare i uppsatsen.
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27 George E. Haggerty, Gothic fiction/Gothic form (Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1989), s.43.

28 Bach,Dose och Liveng, En moderne klassiker, s.4.

29 Ahmed, The promise of happiness, s.26.

30 Bach, Dose, Liveng, En moderne klassiker, s.4.



 Till Bach, Dose och Livengs tanke om läsarens vilja att veta, som en del av förförelseakten, vill 

jag också addera det indirekta tema som bokens första mening slår an: ”Jag har ladet mig fortælle at jeg 

er den kvinde han møder allerede på side otte.”31

 Det är sålunda inte vad som helst som väcker denna vilja. I denna inledning vilar implicita löften, om 

just en kärlekshistoria, Han möter Henne redan i början. Men vad händer sedan? Sara Ahmed skriver i 

The Promise Of Happiness om hur; ”Happiness might play a crucial role in shaping our near sphere, the 

world that takes shape around us, as a world of familiar things. Objects that give us pleasure take up 

residence within our bodily  horizon.”32 Samtidigt, skriver Ahmed, kan äktenskapet ses som en av mest 

vedertagna föreställningar om vad som leder till ett lyckligt liv.33  Människan har alltså en tendens att 

röra sig mot och vilja omge sig med objekt, berättelser och så vidare som har blivit  markerade som 

lyckobringare, och en tämligen härskande position som lyckobringare besitter det heterosexuella 

äktenskapet. Därför vågar jag också påstå att den inledande meningen i Azorno också hos mig skapar 

voyeuristiska föreställningar om en stundade kärlekslycka, vilken också skapar och påverkar läsningen 

av romanen. På så sätt knyts jag också affektivt  till Azorno genom möjligheten till en viss igenkänning 

på ett ytligt plan genom att inledningen pekar mot ett normativt tema, nämligen (heterosexuell) kärlek.

  Allteftersom jag följer orden och de exakta beskrivningarna om hur en sallad tillreds, får tydliga 

vägbeskrivningar av en biltur från Tyskland till Italien, och i skiftet  till dagboksanteckningarna, 

tillblivelsen av en roman – möjligen ”Azorno”– börjar jag dock tänka att denna kärlekssaga inte 

kommer att uppdaga sig. 

  Berättarperspektivet förskjuts i de första fem kapitlen genom breven. Första brevet leder vidare 

till ett nytt  brev som i sin tur leder vidare till ytterligare ett. Varje brev är ett kapitel och ordningen är 

vad som skulle kunna beskrivas som kronologisk. 

Breven kan sägas vara fragment, eftersom den föregående brevskrivaren aldrig får någon synlig respons 

från den som är brevets mottagare. Detta har också påpekats av Wedell Pape.34  Breven löper som en 

kedja där föregående brevskrivares trovärdighet undergrävs av den nästkommande. Strukturen för 

breven och vem som påstås ha skickat vad till vem ser förenklat på så här: Xenias brev till Randi.– 
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31 Inger Christensen, Azorno, (Köpenheman: Gyldendal, 1967), s.7.
”Jag har fått höra att jag är den kvinna som han möter redan på sida åtta” (s.7)
Den svenska översättningen är gjord av Marie Silkenberg, (Stockholm: Modernista Förlag, 2011) alltid endast referas till 
genom sidnummer i parantes.

32 Ahmed, The Promises of Happiness, s.24.

33 Ahmed, The Promises of Happiness, s.6.

34 Wedell Pape ”Könets, språkets viskning”, s.138.



Louise brev till Katarina– Katarinas brev till Xenia.–Xenias brev till Bet Sampel– Randis brev till 

Louise.

  När jag läser breven gör jag det både utifrån en möjlig förståelse för det skrivande jaget och det 

mottagande duet. Samtidigt är du:et  något som lika gärna skulle kunna finnas enbart i jagets fantasi, 

denna mångdubbling av perspektiv utökar svårigheten för mig att säkert veta vad det ‘egentligen’ är som 

händer. Detta är en effekt som brev skapar när de utgör beståndsdelar av romaner, som tidigare tagits 

upp i relationen till den gotiska romanen där den subjektiva berättarpositionen ansetts bidra till 

ambivalensen och känslan av obehag.35 

              I Azorno luckras ännu en gräns för tolkning upp genom att varje brev (som alltid skickas 

tillsammans med de föregående) behandlas av nästkommande brevskrivare med misstänksamhet. Detta 

paranoida tvivel (är det som sägs, verkligen sant? är saker och ting verkligen som det synes vara?) som 

finns till det föregående brevets innehåll, smittar av sig även till mig som läsare. Samtidigt  innebär det 

också att den kunskap och förståelse som jag tror mig förvärvat undergrävs.  Konsekvensen av detta blir 

till slut inte finns någon berättare eller historia som är mer sann än den andra. Det finns ingen som fullt 

ut går att lita på. På så sätt fyller inget av breven funktionen att utplåna de kunskapsluckor, som jag 

under läsningen försöker täcka, utan istället utökas dessa hål. Läsaren hittar inte ut, formen för romanen 

kan sägas vara labyrintisk, vilket också ofta har påpekats om Azorno.36 

 All den tolkning som jag tar till för att försöka ta mig ut ur textens våld visar sig alltså om  och 

om igen vara överflödig. Något som också kommenteras av romantexten själv. Louise skriver i sina 

dagboksanteckningar angående skrivandet av romanen ”Azorno” om sina tänkta läsare då benämnda 

som Xenia, Randi, Katarina, Bet Sampel, Sampel och Azorno, att de alltid varit  så mottagliga för hennes 

lögner och berättelser. Citatet nedan upplevs från min sida nästan som ett hån riktat till mig, som läsare: 

 De havde altid været alt for modtagelige til at forlange noget som helst. Krav var i det hele taget ikke noget de kende 

 til, og hvis de trods al forsigtighed alligevel kom i nærheden af noget der lignede et krav, så skyndte de sig at rette 
 det mod sig selv. Aldrig mod andre. De gravede indad.  I deres store modtagelighed gik de løs på deres eget bløde 
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35 Haggerty, Gothic fiction/Gothic form s.43

36 Se tillexempel:  Kjærulff, ”En fortælling om sprogets virkelighed”, s.60. och Bach, Dose, Liveng, En Moderne Klassiker, s.
14.



 kød og udhulede sig selv for at kunne rumme mere. Alt hvad jag fortalte blev der plads til,  hver lille historie lukkede 

 de op for, sugede hver ord, hver detalje ind og gjorde hele tiden plads til det næste. næste løgn”37

Min egen underordnade position inför berättelsen uppenbaras genom att texten så uppenbart hela tiden 

ligger steget före mig. Denna berättarteknik innebär att jag letar efter tecken och spår för att återta en 

förlorad makt som textens uttolkare, men jag snubblar hela tiden och upplever att texten medvetet lurar 

mig. Det kanske går att säga att jag mer tydligt än vad jag annars brukar uppleva när jag läser, förblir i 

textens våld och sålunda även, Azornos fånge.

Upprepningar.

 Mit blod, mine tanker, nerver og sanser blev i løbet af mindre end et sekund sendt ti år tilbage og jeg tror jeg følte 

 mig som en dykker der i det ene øjeblik befinder sig på havets bund i det næste på den faste klippe, hvor han ikke 
 kan høre om de andre siger at han er død eller levende, i en sådan lydløshed er han indkapslet, som om han havde 

 bragt havet med sig op og nu stod det som en vældig klokke omkring ham og ingen kunne trænge ind igennem den 
 uden selv at drukne.38

Det ovanstående citatet är talande för formen i Azorno på flera sätt. Känslan av att befinna sig varken på 

land eller havets botten, varken vara död eller levande, kan också kan liknas vid känslan av att befinna 

sig på en plats och sedan inte hitta tillbaka till den platsen. Det är en känsla som även präglar min 

läsupplevelse. I romanen inträffar scenen då personen möter någon från sitt  förflutna som hon inte 

förväntat sig att hon ska träffa. Citatet om detta nästan drunknade tillstånd, som också kan säga vara ett 

skräckslaget sådant, återfinns för första gången i det som sedan påstås vara Xenias brev till Randi. Men 

raderna återkommer på flertalet ställen i romanen.  
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37 Christensen, Azorno, s.35.
”De hade alltid varit alldeles för mottagliga för att kräva någonting. Krav var över huvud taget inte något de kände till, och 
om de trots all försiktighet ändå kom i närheten av något som liknade ett krav, så skyndade de sig snabbt att rikta dem mot 
sig själva. Aldrig mot andra”De grävde inåt. I sin stora mottaglighet gick loss i sitt mjuka kött och urholkade sig själva för att 
kunna rymma mer. Allt jag hade berättat fick rum, Varje liten historia öppnade de upp sig för, sög i sig vartenda ord, varenda 
detalj och gjorde hela tiden rum åt nästa. Åt nästa lögn” (s.36-37)

38 Christensen, Azorno, s.7.
”Mitt blod, mina tankar, nerver och sinnen fördes på mindre än en sekund tio år tillbaka i tiden och jag tror att jag kände mig 
som en dykare som det ena ögonblicket befinner sig på havets botten och i nästa på den hårda klippan, där han inte kan höra 
om de andra säger att han är levande eller död, i en sådan tystnad är han innesluten, som om han fört havet med sig upp och 
det nu stod kring honom som en väldig klocka som ingen kunde tränga in i utan att själv drunkna. 
 (s.7)



 Vad är det egentligen som händer i denna text? Det är till en början någon som dyker upp och 

som upplevs som om den vore ett spöke från det förflutna. I detta fall är det Xenias väg mot det nya, 

eller den nya, Azorno som blir störd av att det gamla kommer tillbaka.

Döden har ingen skepnad i livet, skriver Hélène Cixous i ”Fiction and Its Phantoms: A Reading of 

Freud's Das Unheimliche (The ’Uncanny’)” och att den döda därför är det  enda som inte kommer 

tillbaka.39 I stycket  ovan är det inte en död person som går igen som spöke. I stället är det en relation 

som är död eller en person som för Xenia tillhör en tid som passerat och som ändå dyker upp  i den nya 

tiden och den nya historien.  Döden står här för det som av Xenia anses vara avslutat  och förbi, men det 

avslutade är inte dött och kan därför komma tillbaka. När detta sker innebär det att gränsen mellan 

förfluten och pågående tid löses upp. 

Den ångest som detta skapar och som beskrivs genom denna gränsuppluckring av tillståndet, 

drunknad(död) och levande. Det sker först som en rörelse i texten, det vill säga att  objektet, det  sedda, 

påverkar den som ser och skapar Xenias rörelsemönster, och texten. För att sedan smitta vidare till 

läsaren där texten blir den som är det sedda och jag som läsaren är den som ser.

         Med facit i hand kan citatet ovan också nästan ses som ett förebådande för vad som skall komma 

senare och under läsningens gång. Azornos kapitel bygger nämligen till stor del på en återanvändning av 

tidigare kapitels formuleringar. Till en början fungerar upprepningarna som en Déjà Vu, men de kommer 

snart att fylla samma funktion som skiftet av berättare, skapa en förvirring och en känsla av att inte hitta 

ut” – med romanens egna ord – en form for indespærrning.”40   Romanens struktur innebär att det nya 

hela tiden leder mot det redan formulerade och tidigare lästa meningar. Det som jag har avskrivit  som 

dött efter att  ha läst det en gång, går i igen i romanen. Formen skapar en känsla av skräck i mig som 

också kommer påverka hur jag förhåller mig till innehållet och påverkar min läsning. Eller som Freud 

skriver i sin definition av det kusliga: 

 Det är tillexempel en helt likgiltig upplevelse om man för kläder som man lämnar in i garderoben får en lapp med en 

 siffra –säg 62– eller om man finner att den anvisade båthytten har detta nummer. Men intrycket ändrar sig om de 
 båda indifferenta begivenheterna lägger sig intill varandra så att man möts av siffran 62 flera gånger samma dag, 

 och om man sedan kanske till och med skulle göra iakttagelsen att allt som bär en sifferbeteckning [...] hela tiden på 

18

39 Hélène Cixous,”Fiction and Its Phantoms: A Reading of Freud's Das Unheimliche (The ’Uncanny’)”, (http://faculty-
web.at.northwestern.edu/german/uncanny/Cixous_uncanny.pdf, 01/2013), s.543.

40 Bach, Dose, Liveng, En moderne klassiker, s.14.
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 nytt med för samma siffra, [...] Man tycker det är kusligt, och den som inte är immun mot vidskepelse kommer 
 känna sig böjd att tillskriva den hårdnackade återkomsten av siffran en hemlig betydelse[...]41

På samma sätt innebär återupprepning i Azorno att jag upplever att det sker något kusligt  och 

skräckinjagande i texten, men det leder även till att jag tror att  upprepningen i sig kanske är ett  spår. Det 

är en paranoid känsla av att det pågår något i texten som jag inte har kontroll över, därför försöker jag ta 

kontrollen. Under läsakten försöker jag pussla ihop upprepningarna med varandra för att hitta en väg ut 

eller med andra ord finna en lösning, sanning och därmed mening.  

Tiden.

Den linjära tiden, förstådd som datum och tider och år, pekar på något framåt, att  tiden går. 

Tidsuppfattningen är en stor del av moderniteten och tanken på utveckling, och framåtskridande med 

(fram)tiden. Även i läsakten och den traditionella narratologin finns denna tanke om en viss linjaritet 

och utveckling såväl för huvudpersonen som för läsaren. Den labyrintiska formen, upprepningarna och 

den fragmenterande berättartekniken innebär att detta är något som inte infinner sig. Tydligt blir detta 

också i relation till hur tidstecken används i Azorno. När ett datum anges i Azorno sker det först i 

Louises brev till Katarina. Louise berättar att hon träffat Azorno och att det var första söndagen i maj 

och en varm eftermiddag i Rom. Redan i nästa brev, Katarinas brev till Xenia används datumet igen 

även denna gång för att berätta om mötet med Azorno, då i ett farväl av Azorno på tågstationen i 

Köpenhamn. Jag börjar räkna i timmar och geografi, tid och rum för att försöka förstå om detta 

motsäger varandra: Undergrävs Louise påstående om mötet av Katarinas dito? Hur kan båda breven vara 

skrivna i närheten av första söndagen i maj? och hur kan Katarina ha fått Louise brev som hon också 

skickar med i brevet  till Xenia om datumet för deras möten med Azorno stämmer? Jag försöker alltså 

desperat förstå, vem och vad som är sant. I denna användning av tid uppenbarar sig också något annat; 

tiden i texten rör sig i cirklar. Tiden fungerar i princip som upprepningen av meningarna gör i romanen - 

läsaren hittar inte ut, utan tillbaka. Denna rörelse återfinns också i romanens form vilket gör det  möjligt 

att  läsa det sista kapitlet som något  som föreligger det första. Detta kommer jag att återkomma till i 

uppsatsen under det sista kapitlet.
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41 Freud, ”Det kusliga”, s.339. 



Bets Fångenskap.

Bets plats är den enda som kan sägas vara ganska bestämd, hon har en titel som gör henne till Sampels 

rättmätiga fru. Hon är, till skillnad från de andra, inte bara förnamn utan också efternamn. Den på 

papperet enda kvinnan i Sampels liv. Hon är också den vars hem verkar vara det samma. Detta skiljer 

henne tydligt från Xenia, Randi, Katarina och Louise. Hon har ett hus och en fast adress. Louise, Randi 

och Katarina har alla flyttat runt och flera överstrukna adresser finns innan den nya. Xenia är den som 

fortfarande är mest rörlig: ”Jeg havde en del besvær med at finde frem til Xenias adresse, der åbenbart 

endnu ikke havde fundet sin endelige placering i Sampels kartotek, hvori de andre tre var noteret med 

indtil flere overstregninger af gamle adresser.”42 Att detta skulle röra sig om en mindre fri Bet behöver 

dock inte vara slutsatsen. Däremot så verkar (mest uppenbart) Randi framträda som Bets ogifta 

dubbelgångare. Att namnen Bet och Randi flyter ihop miljömässigt på olika sätt är tydligt i flera av 

bokens scener. När Louise är hos Randi och hittar breven som ligger på samma plats där Bet Sampel, 

senare i Azorno, lägger sin påbörjade roman är hon också på besök i solrummet och träffar hunden 

Goethe. Platsen och hunden återfinns också i Bets kapitel om sitt romanskrivande. Då är Goethe en 

present från Sampel för att hon ska känna sig mindre ensam och ”solrummet” en av husets vackra 

utbyggnader. Bets roll som fru innebär också en viss blick på hennes relation till Azorno/Sampel. Hans 

frånvaro innebär för henne att hon riktar sin längtan mot mannen som hon egentligen är ämnad att dela 

huset med. Randis position som en sorts outsider och eventuell älskarinna, ger dock en större frihet i vad 

som går att säga eller tänka i relationen till Azorno/Sampel. 

             I Randis brev till Louise återges händelsen som utspelar sig i Sampels hem: Med en rädsla av att 

bli upptäckt hör hon hur Sampel letar efter sin fru som kommit hem medan han tillbringat tiden i sängen 

med Randi, som då har rollen som hans älskarinna. I hans frånvaro klär hon sig i Bet  Sampels kläder, 

samtidigt som hon iakttar sig själv i spegeln. Kläderna är för stora och den bild som framkommer i 

spegeln är för henne en figur som känns tom och hon tänder en cigarett för att  blåsa liv i den. Bilden hon 

först begär och sedan framkallar är den av att vara Sampels fru. När Sampel sedan kommer tillbaka 

fimpar han hennes cigarett och utropar att han är fri från sin fru: ”Elskede jeg er fri, elskede Randi nu 

skal vi altid være sammen. Nu. Nu.Nu.”43
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42 Christensen, Azorno, s.69.
”Jag hade lite besvär med att hitta Xenias adress, som uppenbarligen ännu inte fått någon slutgiltig placering i Sampels 
kartotek, i vilket de tre andra var noterade med flera överstrukna gamla adresser.”(s.74)

43 Christensen, Azorno, s.30. (s.32)
”Älskade jag är fri, älskade Randi, nu kan vi alltid vara tillsammans. Nu.Nu.Nu.” (s.32)



Här krossas en annan bild, ett  lyckoobjekt. Randi har begärt Bet Sampels plats och drömt om positionen 

som Sampels fru som en lyckans boning. Hon har klätt sig i hennes kläder för att konstatera att 

uppenbarelsen saknar en bultande kropp. När Sampel sedan kommer tillbaka och skriker att han är fri, 

skriver Randi till Louise, att hon i den stunden blev Sampels fånge. 44  Positionen av att vara den så 

kallat enda kvinnan i Sampels liv innebär inte bara lycka, utan även instängdhet.  Randi och Bets 

sammanflätning skulle kunna tolkas som om de utgör varandras skuggor. Det vill säga, att genom att 

Randi intar Bets plats blir kärleken här omnämnd som Sampels, inte bara något att längta till utan också 

något att frukta. I denna situation begär Randi istället Louise eller möjligtvis bilden av Louise som 

befinner sig på vägarna i Rom, i möjlig frihet, ensam och i bilens skydd, och ej i fångenskap, (vilket  hon 

kommer att anses göra i Katarinas brev, vilket jag kommer att återkomma till.)

 Att hunden i romanen har fått namnet Goethe kan ses som en symbol också för Bets position, ”I 

begynnelsen var handlingen” är ett välkänt citat ur Goethes roman Faust, skriven under en tid där 

litteraturen syftade till att behandla tanken om människans frihet. Att den leende hunden, som också är 

en present från Sampel till Bet och sålunda också kan ses som Bets eller kanske Randis fånge, fått 

namnet Goethe, utgör en möjlig kommentar till tanken om människas fria vilja. Vad som skapar 

människans möjligheter att handla är också något som också behandlas i Bets dagboksanteckningar

 Jeg begyndte nu at fryde mig over at jeg, der hele tiden havde været den,  der ikke var til stede ved begivenhederne, 

 nu var blevet drevet til handling, eller rettere havde kastet mig ud i en serie handlinger der skulle give mig 

 medbestemmelse, måske endda magt over de implicerede, inclusive mig selv.45

Hon bjuder in de övriga kvinnorna till hennes och Sampels gemensamma hus. Hon agerar men det  är en 

reaktion, en handling som är utlöst av andras göranden. Bet handlar för att hon ska ta kontroll över en 

situation som har varit utanför hennes kontroll. Hennes aktivitet utgår inte från frihet, det är en handling 

utlöst av andra. 

Xenia, Louise inspärrade i drömmen.
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44 Christensen, Azorno s.30. (s.32)

45 Christensen, Azorno, s.78. ”Jag började nu glädjas åt att jag, som hela tiden varit den som inte varit närvarande under 
händelserna, nu hade drivits till handling, eller rättare sagt hade kastat mig ut i en serie handlingar som skulle ge mig 
medbestämmande, kanske till och med makt över alla inblandade, inklusive mig själv.” (s.82-83)



 Deres skønhed er jo noget meget centralt i denne sag. I tusindvis af læseres længes efter at finde bekræftelse på at de 

 forestillinger de gør sig f.eks. når de læser beskrivelsen af den kvinde Azorno møder på side otte i Sampels sidste 
 roman,  at dise meget intense forestillinger svarer til noget i virkeligheden, at skønheden virkelig findes, at Sampels 

 smukke kone er Sampels smukke sekretær som er Sampels smukke elskerinde  som simpelt hen er Sampels drøm 
 om en kvinde,  drøm av r kvinde i det smukke hus med den smukke udsigt i det smukke Schweiz ved den smukke sø, 

 hvis smukke navn holdes hemmeligt for at Sampel kan dyrke sin smukke rosenhave i fred.46

Upprepningen av ordet vacker fungerar här nästan som ett mantra, ett ilsket sådant, och beskriver bilder 

som både framkallas och protesteras mot i samma andetag. Denna föreställning om någons eventuella 

lycka, och hur den påverkar den som lever med berättelsen, återkommer på olika sätt i de olika breven. 

Här anas också Xenias skam kring att inte leva upp  till denna önskade livsstil av att vara en vacker fru 

till en känd författare, bilden av den lyckliga heterosexuella tvåsamheten jagar henne. Ahmed skriver 

om hur äktenskapet ses som en typisk lyckobringare: ”If you are married, then we can predict that you 

are more likely to be happier than if you are not married.”47 Äktenskapet blir därmed även sorts norm 

för vad en människa ska vilja och begära. Xenia skulle kunna sägas skyla sin skam över att inte nå upp 

till denna lyckosamma boning, genom att rikta sina ord mot en annan, Bet. Här skulle det vara möjligt 

att  göra en läsning utifrån Gilbert och Gubars tanke om att de kvinnliga huvudpersonerna i gotiska 

texter är ytliga, hela och rena medan de kontrasteras mot ”mörka, hotfulla sidor.”48 I Azorno innebär det 

att  kvinnorna, som inte är Bet Sampel, samtliga får stå för mer ambivalenta känslor kring äktenskapet 

och rollen som ’den enda kvinnan’. 

  Xenia är också den brevskrivare som återfinns i bokens första kapitel, i brevet Louise hittar 

hemma hos Randi. Där är hon den som först påstår att  hon är den kvinna som huvudpersonen i Sampels 

bok möter redan på sida åtta. Randi menar då att Xenia är fast i en dröm, denna dröm kan beskrivas som 

en längtan efter att  vara kvinnan i Azornos/Sampels liv. Hon är alltså instängd i denna längtan efter vad 

som skulle kunna beskrivas som kärlek, eller i drömmen om att vara den kvinna som huvudpersonen i 

Azornos roman möter redan på sida åtta. Denna saga och historia om kärlek som Sampel sägs ha 
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46 Christensen, Azorno. s.23.
”Er skönhet är ju något mycket centralt i denna sak. Tusentals läsare längtar efter att få de föreställningar de gör sig 
bekräftade, t.ex. när de läser beskrivningen av den kvinna Azorno möter på sidan åtta i Sampels senaste roman, att dessa 
mycket intensiva föreställningar svarar mot något i verkligheten, att skönheten verkligen finns, att Sampels vackra fru är 
Sampels vackra sekreterare som är Sampels vackra älskarinna (för att inte tala om Azorno), en älskarinna som helt enkelt är 
Sampels dröm om en kvinna, en drömkvinna i det vackra huset med den vackra utsikten i det vackra Schweiz vid den vackra 
sjön, vars vackra namn hålls hemligt för att Sampel ska kunna odla sin vackra rosenträdgård ifred.” (s. 23-24)

47 Ahmed, The Promise of happiness, s.6. 

48 Mattias Fyhr, De mörka labyrinterna. Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel (Lund: Ellerströms förlag, 2003), s.186. 
samt Sandra M. Gilbert & Susan Gubar, The Madwoman in the Attick (London: Yale University Press,  1984) s.267.



berättat för Xenia resulterar, i vad Randi beskriver som, en inlåsning i drömmen. Hon är berättelsens 

fånge men befinner sig kanske dessutom på institution. Att vara inspärrad i drömmen, och att detta i sin 

tur är sammankopplat med galenskap är även en beskrivning som görs av Louise i Katarinas brev till 

Xenia: ”hvad vi kunne gøre for at redde Louise. Du kender henne ganske vist ikke, men alene hendes 

beretning om bilturen i Alperna vil sige dig at der er noget galt. Sådan kører kun et menneske der ved 

hun vil skrive det ned.”49

Även hon påstås vara instängd i sin längtan till Azorno. Samtidigt  ligger den stora farligheten i 

drömmen, som framstår som en ickehandling. Hon kör runt utan riktning, den visuella friheten tidigare 

begärd av Randi, blir i Katarinas beskrivning en annan typ av instängning, i drömmen, bortvänd från 

världen. 

 ”Jeg frygter kort sagt at hun flakker om.

Jeg frygter at hun ikke mere er sig bevidst hvad hun skriver og hvem hun skriver det til.”50

Sedan slutsatsen vad beror detta på, som kommer plötsligt utan förvarning och som den enda möjliga 

logiken.”Tro mig jeg ved hvor farligt der er at drømme om Azorno Tro mig jeg ved hvor farligt det er. 

Jag har jo kendt Azorno tilstrækkelig længe til at vide, at  det  ikke er drømmerne der går i opfyldelse.”51 

Som en skugga till samtliga kvinnor ligger också en återkommande berättelse i romandelen som består 

av dagboksanteckningar. Denna historia handlar om en kvinna som kastat sig ut  genom ett  fönster, 

skadas svårt men inte dör. Till minnet av kvinnan som kanske hoppat ut från Sampels/Azornos fönster så 

låter han plantera en klängros i hennes ära.52 Förföraren/författaren blir på så sätt  också omöjlig att ’fly’ 

ifrån. Han fångar in dem i en logik centrerad kring honom, något som också här visar sig att även 

brevskrivarna gör.

Azorno är instängd.
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49 Christensen. Azorno, s.21.
”vad vi kan göra att rädda Louise. Du känner henne inte, om jag förstått saken rätt, men redan hennes beskrivning av 
bilfärden genom Alperna kommer att säga dig att något inte står rätt till. Så kör bara en människa som hon vet att hon senare 
kommer skriva ned det.” (s.22)

50 Christensen. Azorno, s.21. 
“Jag fruktar kort sagt att hon driver omkring. Jag fruktar att hon inte längre vet vad hon skriver om och vem hon skriver 
till.” (s.22)

51 Christensen. Azorno, s.21. 
“Tro mig jag vet hur farligt det är. Jag har ju känt Azorno tillräckligt länge för att veta att det inte är drömmar som går i 
uppfyllelse. (s.22)

52 Christensen, Azorno, s.66.



 Det var efter sådanne udbrud, når jeg sad og betragtede Sampels portræt af komponisten, at jeg forstod at der var 

 tale om en indespærring. Azorno var lukket inde i Sampel, i Sampels smukke rosenhave, i de underjordiske fængsler 
 af roser, beregnet til forførelse. Dér sad han ved vinduet mellem de blå og gule fliser med det grønlige skær fra 

 æblehaven udenfor og drømte, mens han uafbrudt forskede,  forskede, forædlede og katalogiserede. Når han havde  
 foretaget de sidste krydsninger og når han via en endeløs række af kælenavene var nået frem til de rigtige navne, da 

 skulle Azorno træde frem som komponisten og spille sina forunderlige melodier på kvindernes kroppe. Drømte 

 han53

Citatet är Xenias beskrivning av Sampel och Azorno. I ovanstående text kan de två namnen både förstås 

tillhöra samma person och samtidigt  inte. Sampel är kroppen, ytan, det kontrollerade liksom 

rosenträdgårdens synliga del. Azorno beskrivs som kompositören. I En moderne klassiker – Inger 

Christensens roman Azorno görs läsningen att fenomenet ”kompositören” används när det gäller något 

som syftar till att få alla att glömma bort sig själv, och allt  annat, för att låta sig hänföras och förföras.54 

Men de underbara melodier som han skulle kunna utföra är inspärrade i Sampels berättelse om sig själv 

som förförare. Det vill säga i sin egen berättelse om Azorno. 

 Bach, Lieveng och Dose gör även läsnngen av Azorno baserad på dess förhållande till en stark 

intertext, Søren Kirkegaard ”förförarens dagbok” på svenska utgiven i samlingsvolymen Antingen eller I 

och hans avhandling Det Musicalsk-Erotiske. Där delar Kirkegaard upp förföraren i två olika typer, den 

som förför genom känslor (Don Juan) och den som förför genom ord (Faust). Här är det Azorno som 

står för känslorna (melodin mellan orden eller de underjordiska rötterna) medan Sampel är den som 

katalogiserar och benämner.55  Samtidigt blir Azorno samma person som Sampel, eller kanske främst 

hans alter ego, Sampels dröm om sig själv. 

  Jag ser Xenias beskrivning av den katalogiserande Sampel som ett försök att rikta en spegel mot 

densamma. En möjlighet given till Sampel för att han ska förstå vad det är han begär och har som sin 

ouppnådda idealbild; det är inte någon av kvinnorna som han planlägger denna rosenträdgård för, utan 

han gör det för Azorno. Genom att drömma om sin roll som kvinnornas förförare skapar han denna 

berättelse i text  och i tanke. Något som innebär att han berövas möjligheten att fysiskt utföra de 
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53 Christensen. Azorno, s.93.
”Det var efter sådana utbrott, medan jag satt och betraktade sampels porträtt av kompositören som jag förstod att det var tal 
om en inspärrning. Azorno satt inspärrad i Sampel, i Sampels vackra rosenträdgård, i de underjordiska fängelser av rosor, 
avsedda att förföra. Där satt han vid fönstret mellan de blå och gula kakelplattorna, med det gröna skenet från 
äppelträdgården utanför och drömde, medan han oavbrutet forskade, förädlade och katalogiserade. När han väl hade gjort de 
sista korsningarna och via en ändlös kedja av smeknamnen kommit fram till de rätta namnen, då skulle Azorno träda fram 
som kompositören, och spela sina förunderliga melodier på kvinnornas kroppar. Drömde han. ”(.s 99)

54 Bach, Dose och Liveng, En moderne klassiker,  s.49.

55 Bach, Dose, Liveng. En moderne klassiker. s.80.



handlingar han drömmer om eftersom han är fast  i sina tankar, i drömmen om Azorno och kanske också 

om ”Azorno”

 Denna beskrivning kompletteras ytterligare av Bets beskrivning av Sampel som på många sätt 

påminner om Xenias.

 Sampels rosenhave. Hans lidenskab. Særhed, sagte nogen. Han havde selv plantet den han gødede forædlede, 

 forskede og katalogiserede, kendte alle navne og fandt selv på kælenavne, som han mumlede for sig selv, eller 
 uforvarende for mig og altid med skiftende betoninger.

 Han har selv sagt, og han sagde det smilende, at rosenhaven var beregnet til forførelse. Og i en lang række 
 romaner har han beskrevet føreførelsen af en lang række kvinder netop i en rosenhave som denne. Men man 

 har aldrig set ham gå derind sammen med nogen, hverken mand eller kvinde. Han gik der alene. Og jeg fik lov 

 til at gå her alene. Som nu.56

Hotet om Sampels misslyckande och medföljande skam vilar även i denna formulering.  Om Xenias 

skam handlar om att  inte nå upp  till idealbilden av att vara den enda kvinnan och den vackra frun, så 

handlar Sampels skam om rädslan av att inte vara förföraren. Det  som jagar honom är att  misslyckas 

med att  leva upp  till idealbilden av förföraren som kräver annat än språket (Förädling, forskande och 

katalogisering), vilka alla utgör kontrollverktyg. Känslorna (Musiken), det vill säga Azorno, får inte 

plats i denna skapelse. Författarens önskan om att vara förföraren, skapas här i tanken i en föreställd idé 

om vad som sker, men hindrar att det i sin tur faktiskt förkroppsligas. Här är det intressant att tänka på 

vad sociologen Renat Sâlecl skriver om kärleksbegreppet, nämligen att ofullbordad kärlek på grund av 

formerna; institutionerna och konventionerna, också är vad som skapar den. 57  I citatet ovan påstås att 

Sampel inte någonsin använt sig av denna plats avsedd att  förföra. På så sätt går det att säga att 

förförarens begär inte ligger i ett begär för den andra utan i ett begär för sig själv, eller snarare bilden av 

att  vara förföraren.  På så vis är Azorno fånge i sin egen skapare, Sampel. Sampels idé om att han som 

Azorno, är förföraren, förhindrar de möten han beskriver och blir i stället en inre monolog, eller en yttre 

i text. Bilden, myten som han skapat om honom själv, riskerar att  krossas om han försöker handla 
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56 Christensen. Azorno, s.64-65.
Sampels rosenträdgård. Hans lidelse. Egenhet, sa somliga. Han hade planerat och planterat den själv, han gödde, han 
förädlade, forskade och katalogiserade, kunde alla namn och hittade själv på smeknamn som han mumlade för sig själv eller 
oväntat för mig och alltid med olika betoningar. Han har sagt, och han sa det med ett leende att rosenträgården var avsedd att 
förföra. Och i en lång rad romaner har han beskrivit förförelsen av en lång rad kvinnor i just en rosenträdgård som denna. 
Men man har aldrig sett honom gå in i den tillsammans med någon, varken man eller kvinna. Inte ens vi har varit där 
tillsammans. Han gick omkring i den ensam. Och jag fick gå omkring i den ensam. Som nu (s.69)

57 Slavoj Žižek & Renata Saleed  En liten bok om Kärlek, Övers. Maria Fitger och John Swedenmark. (Stockholm/Stenhag: 
Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2007), s.17.



därefter, men utifrån Sâlecl går det att  förstå detta som något som också ligger i förförarens uppgift; att 

om och om igen skapa berättelsen om sig själv. På så sätt måste Azorno, förstådd som känslorna och 

musiken, vara instängd i ”språket”/Sampel för att fortsätta existera.

Sker det något hemligt bakom min rygg?

Du:et som hotar ordningen.

Det står inte klart i början för läsaren att  romanens första kapitel utgörs av ett  brev. Det framkommer 

först på sidan åtta. Innan har läsaren fått en noggrann redogörelse för ett möte med Azorno, som även 

det har blivit  hotad av en annan person som plötsligt dyker upp (vilket beskrivits i kapitlet om 

upprepning). Berättelsen om mötet med Azorno visar sig även vara bräckligt på flera sätt, nämligen 

genom att någon annan, som kanske är en paranoid fantasi, bryter in. I samma stund blottar sig också 

texten som ett brev. Den vänder sig plötsligt mot någon annan som om berättelsen vore utsatt  för ett dolt 

hot. ”Kender du overhovedet Azorno?”58  nästan väser brevskrivaren. Det är som om det uppdagas för 

berättaren att hennes blick är subjektiv, att i hennes frånvaro kan det pågå saker som hon inte vet och att 

det kanske finns fler som har eller påstår sig ha en liknande relation som hon själv till Azorno. Därefter 

kommer nämligen ett mer sansat resonerande ”Jeg kan ikke huske at jeg har set jer sammen, men I kan 

selvfølgelig have truffet hinanden på steder hvor jeg ikke kommer.”59  Du:et visar sig eventuellt vara 

Randi och den som skriver brevet påstås vara Xenia.

Hotet kan sägas komma från någon annan som hotar brevjagets egna möjliga försök till ett  linjärt 

narrativ och det är också du:ets närvaro i brevet som också skapar detta brott.

 ”No time could be too early for one’s having-already-known, for its having been inevitable, that 

something bad would happen” skriver Sedgwick om paranoia som både kan ses som något som 

förebådar och på även till viss del också skapar beteenden och mönster.60 Det är därför som varje brev 

både indirekt mässar förvarnande för nästkommande brev och skapar det, genom sin vändning till du:et. 
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58 Christensen, Azorno, s.8.
”Känner du ens Azorno?”(s.8.)

59 Christensen, Azorno, s.8.
”Jag kan inte minnas att jag har sett er tillsammans, men ni kan självklart ha träffats på ställen jag aldrig går till.”(s.8.)

60 Sedgwick,“Paranoid reading, Reparative Reading” s.131.



Detta fenomen återkommer i alla kvinnors brev och tillskrivs nästan alltid bokens övriga kvinnonamn. 

Hélène Cixous citerar den tyska filosofen Friedrich Willhelm Joseph Schelling när hon skriver att den 

det kusliga är det som skulle ha förblivit gömt.61 Det är därför möjligt att säga att det som skapar rädslan 

i breven är att  de olika perspektiven, som skulle ha förblivit dolda hela tiden, dyker upp vilket  sker även 

för läsaren som får ta del av dem genom fantasier, idéer och brev brev.

 

 Jeg er bange for Xenias brev til Bet Sampel og vil ikke 

 have det
 Jeg er bange for Katarinas brev til Xenia og vil ikke

 have det
 Jeg er bange for Louises brev til Katarina og vil ikke

 have det
 Jeg er bange for mit eget brev. Og vil ikke have det. 62

 Skriver Randi i sitt  brev till Louise. Ahmed skriver i The Cultural Politics of Emotion om att känslor 

ofta smittar. Jag menar att  rädslan som Randi uttrycker verkar dubbelt och klibbar sig fast även på mig 

som läsare. Ibland är denna rädsla uttryckt som en paranoia. Tidigare har denna skräck varit oformulerad 

under min läsning av de olika breven. Min läsning har gått ut på att jag måste involvera mig i alla 

breven, eftersom det är dessa som bygger romanen. Varje brev har dock skakat om mig och ersatt den 

mark jag tror mig ha erövrat. På grund av att det finns ett hot  om att det lästa senare ska kännas 

meningslöst när sanningen har undergrävts. Skapar jag genom den paranoia som klistrat sig fast vid mig 

som läsare upplevelsen att texten kanske talar till mig som läsare? Kanske är det  därför som jag läser 

Randis ord, som om de egentligen syftar till att uttrycka mina känslor inför breven. 

 I Katarinas brev till Xenia står det än tydligare att hotet i mångt och mycket också handlar om att 

det som kan beskrivas som hemtamt också är det som skakas om genom att en annan möjlighet att 

betrakta världen på snuddas vid, i tanken. I nedanstående citat gäller detta tulpaner som en gåva. 

 Men jeg har jo ikke engang foræret dig en buket ensfarvede tulipaner.

 Jeg har jo aldrig nogen sinde foræret dig nogen buket af nogen art.
 Og min kæreste Xenia du kan være foldkommen tryg, jeg skal heller ikke gøre det.

 Har jeg i det hele taget nogen sinde foræret dig noget?
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61 Hélèn Cixous, ”Fiction and it´s Phantoms: A reading of Freuds Das Unheimliche (The ‘uncanny’)” s. 530.

62 Christensen, Azorno s.30-31.
”Jag är rädd för Xenias brev till Bet Sampel och vill inte ha det. Jag är rädd för Katarinas brev till Xenia och vill inte ha det. 
Jag är rädd för Louises brev till Katarina och vill inte ha det. Jag är rädd för mitt eget brev och vill inte ha det.”(s.32)



 Nej. Jeg ved du ær allergisk mod foræringer. Tåler ikke blomster, men visner selv, blegner, sygner hen, falder, og jeg 
 forstår dig så godt. Tro mig jeg forstår dig så godt.63

Katarinas förståelse av Xenia grundar sig här på den egna upplevelsen av dessa tulpaner, hon har 

tidigare beskrivit den tid hon tillägnat att ställa tulpanerna i vatten och njuta av deras närvaro. Det 

hemtrevliga störs av en föreställning om att Xenia inte uppskattar samma saker som Katarina, en tanke 

som tillsynes dyker upp under skrivakten. Det är detta som också skapar ilskan, Xenias röst är dock 

ohörd, Det är Katarina som beskriver henne och samtidigt  skapar henne genom att beskriva deras 

skillnad.

 I texten sker abjektion, en sorts ilsken frånstötning, som säger att du är inte jag samtidigt som 

detta sker skapas också du:et och jag:et. Ahmed beskriver hat som just en känsla som handlar om ett 

förhandlande av gränser mellan jaget och det (den) andra och därmed blir hatet också ett  uttryck för en 

rädsla. ”[...] where ‘others’ are brought into the sphere of my existence as a threat. This other, who may 

stand for or stand by other others, presses against me, threatening my existence.”64 

 Även utsagor om att någon ljuger, blir i breven ett sätt att avvärja den andres berättelse till 

förmån för sin egen.”-Hon har altid været slem til at lyve,”65  säger Randi till Louise om Xenia, och 

genomgående blir lögnen sanningens synliga skugga. Som Preben Kjærulff påpekar så bidrar såväl 

fiktionen/lögnen som sanningen/verkligheten till att hela berättelsen i sig skapas. Så snart  spelar det 

egentligen ingen roll vad som är sant eller vad som är falskt.66 Samtidigt skapas hos mig som läsare en 

bestående känsla av intellektuell osäkerhet, eftersom gränsen mellan lögn och sanning kontinuerligt 

upplöses. Allt sker bakom min rygg, eller kanske för att vara noga, mitt framför näsan på mig. 

Det femte barnet.

Kapitlet där Bet Sampel är den som tillskrivs berättarposition inleds med att hon längtar efter Sampel, 

hon är gravid och saknar honom att dela denna nyhet med. Istället för att skicka efter honom skickar hon 

bud till de kvinnor hon vet att  han har känt. Bestämd över att hon måste träffa dessa kvinnor som hon 
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63 Christensen, Azorno, s. 20. 
”Men jag har ju inte ens gett dig någon bukett enfärgade tulpaner.Jag har aldrig gett dig någon bukett av något slag. Och min 
käraste Xenia, du kan känna dig helt trygg, jag kommer heller aldrig göra det. Har jag någonsin gett dig något? Nej jag vet att 
du är allergisk mot presenter. Tål inte blommor, men vissnar själv, bleknar, insjuknar, faller och jag förstår dig väl. Tro mig, 
jag förstår dig så väl.”(s.21)

64 Ahmed, The Cultural Politics of Emotion, s.51.

65 Christensen, Azorno, s.13.
”-Hon har alltid haft så lätt för att ljuga” (s.14)

66 Kjærulff ”En fortælling om sprogets virkelighed” s.65.



själv aldrig träffat. Hennes egen fysiska frånvaro är det  hon menar ligger till grund för att kvinnorna ens 

känner Azorno/Sampel.  Så för att lära känna dem och för att kunna skriva romanen, som ska få det att 

gå upp för Sampel att  hon känner till hans otrohetsaffärer, sänder Bet ett meddelande till Xenia, Randi, 

Louise och Katarina, bakom Sampels rygg, där hon ber dem komma. Hon skriver att de är efterlängtade 

och signerar meddelandet med Sampel. Bet ljuger, hon använder sig av Sampels namn som förvisso 

också är hennes eget efternamn och ber kvinnorna komma. Hennes meddelande förför kvinnorna, eller 

åtminstone för hon dem bakom ljuset, vilket blir uppenbart när de kommer och uttrycker sin besvikelse 

över vem det är som möter dem. Även här skapar lögnen en historia, för därefter konfronteras de fem 

gravida kvinnorna (inklusive Bet) med varandra, alla är höggravida med samma man. Under mötet är 

det Randi som tar bladet från munnen och konstaterar att:

  -Jag er vant til at tale lige ut og det vil jeg også gøre nu. Da vi alle sammen kender sandheden, kan vi lige så godt 

 sige den højt : Sampel har simpelt han lavet et barn på os alle fem. Og ikke alene det: han har villet gøre det klart for 
 os at det ikke er nogen enestående situation han har bragt os i. Hvorfor sidder vi ellers her og glor på hinandens 

 maver? Jeg foreslår derfor, at vi trækker vore omfangsrige personer tilbage i passende ro og orden og overlader 
 scenen til Sampels hustru.67

Uttalandet är intressant är ur olika perspektiv, för det första sätter det ord på vad som skrämmer och 

ruckar läsarens publika lycka. Ahmed skriver hur lycka innebär ett begär för ‘rätt  saker’, att det ofta 

också är kopplat till en sorts moral.68  Jag menar att scenen utmanar en moralkodex eftersom det i 

Azorno nämligen finns en möjlighet att det finns fler än en kvinna i den romantiska berättelsen. Något 

som också resulterar i att den upplevda njutningen blir avbruten och konsekvensen blir skammen, en 

känslomässig rörelse som sker i texten (vid ett flertal tillfällen) och hos läsaren.

 Bets utvaldhet, hennes roll som fru, samt hennes position i att vara gravid och vara Sampel/

Azornos vackra fru utmanas här av fyra andra gravida kvinnor, som också ska ha barn med samma man 

och som därmed delar hennes erfarenhet. Citatet ovan berättar hur lyckan urholkas av att situationen inte 

är enastående. Samtidigt ges Bet i rollen av frun scenen, hennes situation skrivs fram som annorlunda 

eftersom att hon är gift med pappan till barnet. Vad betyder det att vara gift. Det innebär ett löfte om 
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67 Christensen, Azorno, s.77. 
”-Jag är van att tala öppet med människor och gör det gärna nu också. När vi allihop vet sanningen, kan vi lika gärna säga det 
rakt ut: Sampel har helt enkelt gjort oss med barn alla fem. Och inte nog med det det: han har velat göra klart för oss att det 
inte är någon enastående situation han har försatt oss i. Varför sitter vi annars här och stirrar på varandras magar? Jag föreslår 
därför att vi drar våra omfångsrika personer tillbaka i tillbörlig ro och ordning och överlåter scenen åt Sampels hustru.” (s.82)

68 Ahmed, Promises of happiness, s.37.



evig trohet i ord välsignad av någon annan. Det beskrivs av Sedgwick som en typisk talakt, som lovar 

och verkar exkluderande.69 Samtidigt luckras alltså denna exklusiva förbindelse upp, genom möjligheten 

att  fyra ‘oäkta‘ barn är på väg. Det femte barnet är här det ’äkta’, liksom det ’femte hjulet’ är det snarare 

det ‘äkta’ barnet som stör ordningen, snarare än de fyra ‘oäkta’. 

  Innan detta kapitel har de fem kvinnorna för läsaren främst endast funnits i varandras fantasier 

där gränsen mellan jaget och du:et ständigt behövts göras och där de olika kvinnorna brutit sig in i 

varandras sfärer. När mötet äger rum är det något annat som sker. 

 Frokosten og den rigelige vin gjorde os milde og fyldige i klangen  som store runde kalabasinstrumenter.  Luften og 

 lyset spillede på dem, da vi  bevægede os ned gennem Sampels rosenhave, hvor vi tillbragte eftermiddagen i selskab 
 med vore kroppes forunderlige melodier. De høje hække og busketter med deres mure, søljer og portaler, deres 

 trapper, tårne, styrt og søjler,  deres underjordiske fængsler af roser åbnedes ved vores latter, og uden egentlig at tale 

 sammen tillførte vi hinanden en glæde af samme art som friheden[...]70

 Det du som tidigare skapat jaget i breven innebär vid mötet ett  vi, en stund av frihet. Bortom den 

paranoida fantasin som tidigare fanns i breven. Istället kan det påstås att det är Sampel som är den som 

hotar, den nya tillfälliga ordningen.

Sampels närvaro och frånvaro, möjligheter och hinder.

Vid mötet, på Bets initiativ som beskrivits ovan, kommer Sampel oväntat hem. Kvinnornas tid 

tillsammans har skett  för att Bet ska kunna skriva en annan roman, en annan ”Azorno”, som också 

skulle innehålla mötet mellan samtliga fem kvinnor. Bet säger till de fyra andra kvinnorna när samtliga 

är samlade:

 Ved de hvad,  mine damer, nu der skaden er sket, kunne De så ikke tænke Dem at være mine gæster i et par dage. Jeg 

 foerslår at vi simpelt hen slapper af og prøver på at finde andre samtaleemner end den evindelige Sampel.
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69 Sedgwick,”Around the Performative” i  Touching Feeling. Affect, Pedagogy, Performativity  (London: Duke University 
Press, 2003) s.73.

70 Christensen, Azorno s.78. 
”Lunchen och det rikliga vinet gjorde oss milda och fylliga i klangen, som stora kalebassinstrument. Luften och ljuset 
spelade på dem, när vi rörde oss ner genom Sampels rosenträdgård, där vi tillbringade eftermiddagen i sällskap med våra 
kroppars förunderliga melodier. De höga häckarna och buskarna med sina murar, pelare och portaler, deras underjordiska 
fängelser av rosor öppnades genom våra skratt, och utan att egentligen prata med varandra gav vi varandra en glädje av 
samma slag som friheten”(s.83)



 Jeg tænkte selvfølgelige på romanen.71

När Sampel sedan kommer hem så innebär det  bokstavligen även hans död. Kvinnorna slänger sig över 

honom och tar livet på författaren. Utan Sampel har (som citatet i kapitlet ovan visar på) kvinnorna 

upplevt en frihet, denna omöjliggörs genom Sampels intågande men också av hans död. I nästan samma 

stund som dödsbudet ges läsaren har samtliga kvinnor förutom Bet försvunnit, Bet skriver att hon i den 

stunden blir Sampels fånge.72 

  I Bach, Liveng och Doses läsning av följande scen tolkas den uppstådda fångenskapen som ett  

uttryck för att Bet inte själv lyckas ta sig ut  ur de roller hon antagit  och fått givna av Sampel och att 

samtliga fem kvinnor är olika versioner av henne. Denna tolkning blir möjlig eftersom det i romanens 

sista kapitel framstår som om samtliga kläder som nämnts i beskrivningen av de andra kvinnorna i detta 

kapitel också är klädkombinationer som alla verkar tillhöra Bets garderob.73 En sådan förståelse menar 

Bach (mfl) också ger en förklaring till kvinnornas hastiga försvinnande vid Sampels död.74

 Jag menar dock att scenen även möjliggör en annan tolkning. Fångenskapen har används i 

beskrivningen av flera kvinnonamnen och deras relation till Sampel och Azorno, men det har även 

används i relationen mellan Azorno och Sampel. Azorno (förföraren) har, som jag tidigare beskrivit, 

också varit utnämnd till Sampels fånge. Jag menar därför att  Bets fångenskap i relation till Sampel nu 

kan anses uppstå eftersom hon intar rollen som Azorno (förföraren). Detta så kallade 

“könsöverskridande” har skett tidigare i texten när hon kontaktar kvinnorna och ber dem komma med 

namnet Sampel, vilket innebär att texten själv inte kan sägas värja sig från en sådan tolkning.

 På så sätt går scenen att läsa som att Bet genom Sampels död måste ikläda sig rollen som 

författaren, en roll hon också prövat precis innan. Genom urförfattarens död blir hon sålunda förföraren 

(Azorno) instängd i (Bet) Sampels nya roll som Författare. En sådan läsning möjliggör en annan 

tolkning av romanens slutscen.
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71 Christensen, Azorno, s.77.
-Hör ni, mina damer, nu när skadan redan är skedd, kunde ni tänka er att vara mina gäster ett par dagar. Jag föreslår att vi tar 
det lugnt, helt enkelt, och försöker hitta andra samtalsämnen än den evinnerliga Sampel. Jag tänkte så klart på romanen.(s.82)

72 Christensen,Azorno, s.81. (s.86)

73 Bach, Dose, Liveng,  En moderne klassiker, s.32.

74 Bach, Dose, Liveng,  En moderne klassiker, . s.31.



Maktens skugga:

Azorno– Batseba – Azorno, ett gränsöverskridande begär.

Det sista kapitlet skulle kunna ses som urscenen, det vill säga de tidigare kapitlens källa. En sådan 

läsning är hämtad från romanens övriga cirkelrörelse. Denna rörelse innebär vid en visualisering av en 

cirkel, att slutet ligger innan början. Min förståelse är hämtad från Freuds läsning av E.T.A Hoffmans 

”Djävulselexiret” (1815).  Där får läsaren i slutet ta del av förutsättningarna som också skapat  det som 

ligger till grund för vad den tidigare tagit del av. Slutscenen utgör ett urmotiv som   läsaren tidigare har 

undanhållits, vilket också bidragit till den kusliga effekten. 

  Det har också påpekats i tidigare forskning att romanens slutkapitel ger en förklaring till några 

av romanens annars väldigt oförklarliga scener. Som tillexempel alla andras plötsliga försvinnande vid 

Sampels död, då samtliga kan vara olika versioner av Bet.75  Men även att den huvudfråga som romanen 

behandlar: Vem är kvinnan egentligen kvinnan som Azorno möter redan på sida åtta? Detta kan sägas få 

ett ‘svar’ i slutscenen, där Azorno säger till Bet att det är hon som är denna kvinna.

  Om vi läser den sista scenen som förklaringsgrund för de tidigare framträder två möjliga 

berättare till romanen. Den ena utgörs av Azorno, som ’på pappret’ också är den vars 

dagboksanteckningar läsaren får ta del av i sista kapitlet. 

  Men det finns dock många saker som också pekar på att det snarare är Bet, som skrivit romanen 

om förföraren (vilket  i sin tur inte måste innebära ett  omkullkastande av tidigare kapitlen i uppsatsen 

och/eller romanen, utan snarare kastar en ny skugga över dessa.)

  En av nyckeldetaljerna i denna tolkning är blicken som beskrivs i Bet Sampels kapitel. ”Sådan 

står hun et øjeblik som på en scene, giver sine bevægelser udtryk for at nyde udsigten og den blå 

himmel, der jo alligevel overflødiggør paraplyen, og tror sig sikkert derved iagttaget. Af Sampel.”76 

Detta sker när hon ser den första kvinnan komma mot huset och det möte hon bjudit  in till. Den 

betraktande blicken, subjektets blick på objektet, som också är ett subjekt vars handlingar påverkas av 

blicken, återfinns även i (Bet?) Sampels kapitel. Det är där blicken på en kvinna som byter om och 

hennes medvetenhet om denna blick som får henne att gömma sig bakom ett skåp  under klädskiftet. Bet 

har axlat rollen som betraktaren och därmed författarens och förförarens roll.  Efter Sampels ‘död’  är 
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75 Bach, Dose, Liveng, En moderne klassiker, s 24.

76 Christensen, Azorno, s.71. 
”Så står hon en stund som på en scen, uttrycker med sina rörelser att hon njuter av utsikten och den blå himlen, som ju ändå 
gör paraplyet överflödigt, och tror sig säkert vara iakttagen. Av Sampel.” (s.75.)



det nu hon som definitivt ska inta/anta rollen som författaren. Hon ska tillägna sig ‘hans’ språk, och 

måste i skrivandet av sin roman förhålla sig till den berättelse som redan är skriven av ‘Sampel’.

 Ideen havde jeg fået under læsningen af Sampels sidste roman. [...] Hvem af dem der var kvinden fra side otte, 

 kunne jeg ikke umiddelbart afgøre, og jeg besluttede mig derfor til at skrive denne roman, hvori jeg ville præsentere 
 Sampel for de fire damer han kendte så godt, at han uden tvivl også kendte deres navne, Randi,  Katarina, Louise og 

 Xenia. 77 

Det påbörjade skrivprojektet innebär också att hon börjar längta efter förföraren, Azorno, och upprepar 

hans namn. I min förståelse för hur Batseba kan sägas bli Azorno i sista kapitlet, lägger jag också det 

begär som hon uttrycker när hon ligger i middagshettan och viskar hans namn. Nu är det istället hon 

som skapar genom att benämna ”[...] mens jeg døsede i middagsheden lå og mumlade hans navn, 

Azorno, sagde jeg, Azorno”.78 När Sampel, Azornos/”Azornos” påstådda skapare, dör så innebär det att 

Bet för att  frammana förföraren måste Bet bli författaren, eftersom förföraren måste berättas om för att 

existera. Förföraren förblir Sampels fånge, (Bet) Sampels.

 Den cirkelrörelse som jag tidigare beskrivit som en stor del av romanens utformning kommer, 

vid den läsning jag väljer att  göra av sista kapitlet, att utgöra ett relevant verktyg även på mikronivån. 

Den sista berättaren utgörs av någon som skriver Azorno högst upp på ett papper. Detta har inneburit att 

flera menat att Azorno kan utgöra romanens sista berättare, men då har man bortsett från de tidigare 

namnskiften som skett under romanens gång, vilket också påpekats som ett problem.79 Jag vill därmed 

lyfta fram denna berättande cirkelrörelse, Azorno–Bet–‘Azorno’. Denna läsning innebär att scenen 

mellan förföraren benämnd som Azonro och Bet ‘utspelats’, men den som berättar den är inte Azorno 

som namnet på pappret antyder, utan Bet under namnet ‘Azorno’. 

 Genom att inträda i rollen som Azorno passerar Bet många gränser och konventioner för vad hon 

har möjlighet att begära. Hennes begär av Azorno liknar det begär jag tidigare beskrivit som Sampels 

begär, nämligen att vara snarare än att ha, om det nu går att dra en säker gräns där emellan. 
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77 Christensen, Azorno s. 68. 
”Idèn hade jag fått under läsningen av Sampels senaste roman.[...] Vem av dem som var kvinnan på sida åtta kunde jag inte 
omedelbart avgöra, och jag beslöt mig därför för att skriva denna roman, i vilken jag skulle presentera Sampel för de fyra 
kvinnor han kände så väl att han tveklöst också kunde deras namn, Randi, Katarina, Louise och Xenia.” (s.72-73) 

78 Christensen, Azorno, s.68. 
”medan jag låg och dåsade i middagshettan och mumlade hans namn, Azorno sa jag, Azorno” (s.73)

79 Bach, Dose, Liveng,  En moderne klassiker, s.12.



 Det normöverskridande begäret behöver alltså inte nödvändigtvis inte handla om att Batseba/Bet 

begär de andra kvinnonamnen, utan att hon begär positionen som förföraren, Azorno genom sitt 

författarskap (Sampel).

 Deres liv er sproget, og på den måde bliver disse fiktive personer sammenlignelige med fortælleren egen 

 virkelighed,  idet de over for sproget  har de samme forudsætninger. [...] Fiktionen kommer derved til at fortælle 
 nogle væsentlige pointer om virkelighedens verden: Menneskenes afhængighed af sproget som identitetsskabende 

 fænomen og som oplevelsemæssigt værktøj.80

Preben Kjærulff skriver i citatet ovan om hur rollerna i romanen skapas i språket, och språkets skapande 

av roller. Samtidigt är det alltså inte bara något som fängslar, utan det innebär också en sorts möjlighet 

att  uppleva. Därför, menar jag, kan alla roller också sägas vara namn och identiteter möjliga att  inta och 

ockupera, bortom de föreställda gränserna. Detta sker i gränsförskjutningar mellan rosor och människor, 

men också i namnen. Den språktematiska inriktningen i Danmark, liksom Wittgensteins språkfilosofi, 

som Kjærulff hänvisar till, innebär att inget går att uppleva bortom språket, detta betyder också att det 

inte finns några metaforer med innehåll, utan att namnskiftet istället kan ses som om att det berättar 

något om upplevelsen och positionen.81

 Detta, liksom att namnen och miljöerna flyter runt och alltså snarare är begrepp för att namnge 

olika roller som skapas i relation till varandra, öppnar upp för ett  gränsöverskridande i relation till 

namnen. Denna möjlighet har redogjorts för tidigare endast i relationen mellan kvinnonamnen och 

rosorna. Där rosorna och deras färger (som räknas upp i citat nedan) har påtalats flyta samman med Bet 

Sampels garderob. När jag tittar på rosnamnen som förekommer i Xenias dagboksanteckningar i 

dialogen mellan henne och Azorno ser jag en öppning: 

 Den skønneste orden: alle disse fuldkomne krydsninger,  sagde han, Rosa Biasca,  Rosa Bellinzona, Rosa Chiasso og 

 Como, Rosa Lugano, alle disse fuldkomne krydsninger som igen krydses med Rosa rugosa, Rosa rubiginosa, Rosa 

 pimpinellifolia, Rosa >>Nevada<<, flødefarvet, Rosa hugonis gul og Rosa moyesii skarlagen, mørk, så jeg omsider 
 når frem til mine længe planlagte kælenavne, disse forædlede rosensøstre,  Rosa Katarina, Rosa Randifolia, Rosa 

 Louise og Rosa hvad er det nu du hedder?
 -Xenia, sagde jeg.
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 -Rosa Xenia, sagde han.82

”Ett rosennamn för varje kvinna i romanen”83skriver Stina Ottenberg i sin recension av romanen. Men 

rossorterna och deras möjliga korsningar är, om jag räknar dem, inte fem som kvinnonamnen utan sex. 

Vilket innebär att även en sammansmältning av Azorno och Bet Sampel blir möjlig.  Azorno själv är 

nämligen en ros i sin ‘egen’ trädgård som kan korsas, katalogiseras och förädlas.

Det du kan göra mot mig, kan jag också göra mot dig.

När jag gör läsningen att scenen som utspelar sig i sista kapitlet faktiskt ’äger rum’ men att det är Bet 

som skriver ned den under namnet ‘Azorno’, så innebär det också att i (Bet) Sampels begär efter 

Azorno, i hennes intagande av författarrollen har hon också en annan erfarenhet som blottas,  nämligen 

den av att bli skapad genom orden. Hon säger till honom.

 -Nej, sagde hun, jeg ved hvad du vil sige, at der ikke er noget forkert i kælenavne, og der er der heller ikke, men det 

 kan der være, de kan blive en rolle,  tildelt eller påtaget, eller begge dele på én gang og uden at man ved hvordan det 

 egentlig er gået til, er man pludselig berøvet sin frihed til at opleve eller blive oplevet.84

Detta innebär att  när Bet går över ‘könsgränsen’ och blir ‘författaren’ Sampel så är det också som att  hon 

intar denna roll av makt i att benämna, att kartlägga, samtidigt som erfarenheten/vetskapen kluvenheten 

kring denna maktutövning kvarstår som en sorts negativitet. 

Jag menar också att det i ovanstående citat vilar en paranoia, ett hot om att Azornos smeknamn har som 

syfte att reducera. Sedgwick skriver om hur paranoian verkar dubbelt: ”Anything you can do (to me) I 

can do worse, And anything you can do (to me) I can do first – to myself.”85 Det som händer och till viss 
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82 Christensen, Azorno s.95-96. 
”Den allra vackraste ordning alla dessa fullkomliga korsningar, sa han, Rosa Biasca, Rosa Bellinzona, Rosa Chiasso och 
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85 Sedgwick,”Paranoid reading, Reparative Reading” s.131.



del blir synligt i romanens sista scen är alltså att  när Bet nu erövrar rollen som författare, har hon också 

förstått  makten i att benämna, och genom att skriva/skapa ”Azorno” och Azorno i sista kapitlet (som kan 

sägas ligga före första) blir han förföraren instängd i (Bet) Sampels benämningar. Eftersom döden av 

benämnaren inte kan inträda, binder hon i stället denna roll till sig. Denna tolkning passar också bra med 

romanens inledande citat hämtat från den polska författaren Witold Gombrowicz                                  

 Mennesket,

  Sådan som jeg ser det er
 1.skabt af formen

 2.skaber af formen

 dens utrættlige iværksætter86

Men hon träder alltså också över en gräns när hon går från att med Xenias ord, vara ”Sampels smukke 

kone er Sampels smukke sekretær som er Sampels smukke elskerinde.”87till att  bli författaren (Bet) 

Sampel/förföraren Azorno. 

Paranoian och skammen, läsarens revansch.

I tidigare forskning har scenen betraktats som ett positivt slut. Där: ”Azorno/Sampel endeligen træffer et 

valg, og binder sig til Batseba.[Bet] [...] Han ophører med at  leve i de bestandige refleksoner over 

mulige forførelser. Og han holder op med at betragte sine medmennesker som redskaber for sine egne 

manipulationer.”88  Detta skriver Bach, Lieveng och Dose, som jag menar här utgår ifrån textens mest 

uppenbara yta. Där läsaren i slutet, delvis, erbjuds möjligheten att sätta hela berättelsen i en igenkännbar 

kontext och på så sätt också göra den tolkningsbar utifrån ett  heteronormativt perspektiv, med fasta 

könsgränser och förståeliga relationer (en kvinna och en man). 

 Det faktum att romanen bundit mig som läsare till sig, genom sitt paranoida förhållningssätt och 

att dess kluvenhet skapat en mångfald av tolkningsmöjligheter, resulterar dock i att den slutsats som 

Bach, Lieveng, Dose gör känns omöjlig. En sådan läsning kräver nämligen ett ignorerande av hela 

romanens övriga struktur och innehåll.
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 Bach, Liveng och Doses tolkning menar jag också har sin källa i en Aristotelisk modell om 

berättelsens goda slut, som i sin tur är bundet till en moral och att det som skett innan i romanen endast 

har velat leda mig som läsare till detta goda slut, eller vilket Ahmed skriver ” If happiness is the end of 

all ends, then other things [...] becomes means to happiness”.89 Snarare menar jag alltså att slutscenen 

bör sättas in i en förståelse genom cirkelrörelsen, där tolkningsmöjligheterna är oändliga och kastar nytt 

ljus på nästkommande varv

 !  I Queera läsningar skriver Hekanaho om Sedgwicks användande av queerteorin som en kritisk 

och paranoid teori, formad av en misstänksamhet om att det pågår en underkuvande makt. I 

användningen av det paranoida uppstår alltså möjligheten att kunna upptäcka och erkänna kuvande och 

inskränkande maktförhållanden.90 Därför ser jag det paranoida, som funnits i breven och som väckts i 

mig som läsare när det gång på gång uppenbarats för mig att jag inte kan lita till berättaren, en känsla 

som också lever kvar i sista kapitlet som något värdefullt  i min förståelse. På så sätt blir det mest 

uppenbara i texten, under slutscenen, en underkuvande makt och det paranoida ett  sätt att också se dess 

sprickor. 

 Detta resulterar i att när (möjligtvis) Bet under namnet ‘Azornos’ skriver ”det var denne døsen i 

sproget, der gang på gang fik mig til at  tro, ay der bag min ryg, et eller andet sted i haven, befandt sig et 

menneske, som netop nu gjorde netop dette notat for at bruge det i arbejdet med en roman om mig”.91 

 Så är det också som om hon blottar sin egen position nämligen att det är hon, Bet, som iakttar 

den påstådda förföraren Azorno, för att sedan använda sig av dessa anteckningar i boken ”Azorno”, 

skrivet under namnet ‘Azorno’.

 Den Paranoida känslan innebär även att när Azorno redogör för Bet, att hon är den kvinna som 

huvudpersonen möter redan på sida åtta i hans senaste roman, och sedan skriver att de tillsammans 

”[...]oplevede den milde aftenluften. Og sang.”92 Så väljer jag istället att  lyssna till den mångfald och 

intersubjektivitet som funnits i romanens föregående kapitel istället för att fly in i den mytologiska och 

narrativa berättelsen om den enda och sanna kärleken.  Jag går alltså inte med på familjelyckan/

gemenskapen som erbjuds när Bet berättar att hon är gravid och att deras tioåriga samliv nu ska bära på 

’meningens frukt’ barnet, istället ger jag efter för galenskapen och vägrar acceptera den tvåsamma 
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92 Christensen, Azorno, s.106. ”[...]upplevde den milda kvällsluften. Och sjöng.” (s.133)



heterosexuella historia, med de traditionella roller som nu erbjuds. Detta kan ses som ett perverst och 

otillåtet begär och det delas, menar jag, av romanens egen komposition, där det ’äkta’ barnet är vad som 

stör ordningen.

  Skammen i läsningen är alltså dubbel, dels bygger den på känslan av att ha blivit lurad av texten 

och kanske till och med njutit av det, en njutning som blir än tydligare i relation till slutscenen, när jag 

till en början känner mig än mer bedragen av dess yta. Skammen handlar också om begäret efter något 

annat än denna heterosexuella och tvåsamma lycka, dessa tu kan också sägas höra ihop.

  Hekanaho skriver att skammen, om den delas, kan vara en positivt produktiv känsla eftersom den 

kan resultera i att den kan knyta människor till en gemenskap.93 Min paranoida inställning, väckt av 

texten, gör att  jag ser hur Bet i denna ‘romantiska’ stund ler i skamsen mjugg över att hon kommer att 

använda scenen för att skriva romanen om förföraren Azorno, han som tidigare kanske besuttit rätten 

(trott sig haft ensamrätt) att benämna.  Azorno är dock omedveten om maktförskjutningen, han blir i 

denna sekund den ’ovetande läsaren’, som förförs av stunden. Detta medan jag som läsare och (Bet) 

Sampel, enas i skammen över att ingen av oss egentligen begär det romantiska och ’lyckliga’ slutet, utan 

istället hyser en lidelse till ordens makt, möjligheter och mångfald,

 Så när hon skriver scenen i namnet ‘Azorno’ om henne och Azorno, blir Azorno inspärrad i (Bet) 

Sampel. Detta överskridande innebär att meningen i att vara “den kvinde han møder allerede på side 

otte”94  luckras upp och tillskrivs en annan mening, det uppstår en spricka, i den av Azorno, påvisade 

logiken. Detta är mitt och Bets (möjligen spektra av rollers) queera ögonblick.
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Sammanfattning 

Jag har i denna uppsats tittat på den paranoia som präglar breven, uttryckt bland annat genom skräcken 

hos den aktuella brevskrivaren för att det hela tiden kan finnas någon annan som vill bryta sig in i den 

egna berättelsen. Föraningen har fungerat som profetia och som verkställare, det sistnämnda i 

brevskrivarens fantasi och det första i nästa brev, där den förra brevskrivarens ord har betraktats som 

lögn. Denna rädsla, skräck och paranoia har också resulterat i att jag som läsare blivit smittad. Jag har 

genom såväl form som innehåll blivit påmind om att texten vet  mer än mig. I försök att förstå vad texten 

vet, och på grund av dess upprepande form, har jag försökt hitta spår i texten som ska göra det tydligt 

vad den vill säga och vart den är på väg. På flera ställen har den paranoida läsningen också inneburit att 

jag tror att  texten talar direkt till mig som läsare. Jag har tagit tillvara på Sedgwicks tankar om 

paranoiditet som ett teoretiskt verktyg, bland andra, och låtit denna känsla prägla mina analyser.

 Den upprepning och det kartsystem som Azorno består av, där miljöer och beskrivningar 

återkommer gång på gång, innebär att ett pusslande mellan de olika motiven är vad läsaren upplever 

som den enda vägen ut. Pusslandet är också något som jag har använt mig av i analysen, något som 

också varit en framträdande hantering av romanen i tidigare forskning om Azorno, men denna har också 

haft helt andra ingångar än mig. 95 

 Den paranoia Azorno smittat mig med bidrog till att  det som verkade, med Freuds begrepp,  

hemtamt och det som kändes kusligt i slutet av romanen, bytte plats. Vilket resulterade i att jag, när jag 

tog del av den tidigare forskningen, upplevde den som otillfredsställande och döljande, eftersom samtlig 

forskning förhöll sig till: 1.idéer om ett tvångsmässigt lyckligt slut, med heterosexuell monogamitet  som 

slutdestination (något som jag ansåg klinga illa med övriga romanens innehåll). 2. En könsbinär 

förhållning till vilka roller som kunde flyta in i varandra och vem som hörde ihop med vem. 

 Genom att samla de bitar jag hade av upprepningar (katalogiserande) blev en annan läsning 

möjlig; nämligen att Bet Sampel var eller snarare blev, Sampel (författaren) efter att hon vid Sampels 

död blir Azorno (förföraren). Detta såg jag som en sorts föraning inför det sista kapitlet då hon skriver i 

Azornos namn (korsningar) på romanen ”Azorno”. I den maktförskjutning som sedan sker, från Azorno 

till Bet delar jag denna position med Bet, och vi delar detta ögonblick av att bedra, istället för att bli 

bedragna. Detta menar jag är Azornos storslagna ögonblick. Den reparativa läsningen har nått sin 

kulmen, ett maktförskjutande. 
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