
 

 

 

 

 

 

 
 
Antigone – den oerkända 
sorgens skuggfigur 
 

Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande 

Kandidatuppsats 15 hp | Estetik | höstterminen 2014 

Estetikprogrammet 

Av: Jessica Wiklund 
Handledare: Cecilia Sjöholm 
 



 2 

 
 
 

 
 

Innehåll 

 

1.0 Inledning    s. 3   

1.1 Tidigare forskning, material och teori  s. 4   

1.2 Syfte och metod    s. 8  

       

 

2.0 Avhandling / Analys   s. 9   

2.1 Sorgepraktiker    s. 10   

2.2 Mot en fond av Hegel och Lacan   s. 13 

2.3 Livets värde och dess sörjbarhet   s. 17 

2.4 Att stå utanför ramen för erkännande  s. 20  

   

 

3.0 En plats mitt emellan liv och död  s. 22  

3.1 En socialt död - skuggan av ett liv   s. 24 

3.2 Antigones dödsdrift - slutdiskussion   s. 27  

    

 

4.0 Populärvetenskaplig sammanfattning  s. 28 

4.1 Bibliografi och litteraturförteckning   s. 30   

 

 

 

 

 

 

       



 3 

 

1.0 Inledning       

   

 

Att begrava någon eller något är att hedra och bejaka minnet över något som gått förlorat. 

Något förlorat uppstår först genom själva erfarenheten av förlust. I graven upprättas en plats för minnet 

att knyta an vid, symboliskt i det språkliga eller som aktivitet i det rituella. Att inte få  

erkänna sin sorg, att bära en förnekad förlust skapar en oförmåga att sörja, en oförmåga att orientera 

minnet som då står platslöst. Här skapas melankolin. Den blir som ett hålrum, ett ickelandskap som 

befinner sig mitt emellan det levande och det döda. En plats som varken är ovanför jord, eller nere hos 

Hades. Det melankoliska blir platsen för den outtryckta sorgen, den plats där det obegravda minnet 

vandrar. Den plats i marginalen, där det bor röster som fortfarande kallar på oss. En av dessa röster som 

starkast tränger igenom och når oss genom tidens långa och trånga tunnel är Sofokles Antigone. I denna 

uppsats fokuserar jag med hjälp av Antigonedramat på den blinda fläck som Antigone enligt mig tycks 

peka mot, på dem och det som hamnar i marginalen, på det som ännu inte har fått ett namn och därmed 

ännu väntar på ett erkännande.  

 

Denna uppsats vill möjliggöra skymten av ett sken, den vill med Antigones hjälp ge en möjlighet för det 

ännu inte fullt synliggjorda att få ta form och i alla fall höras, om än det inte syns. Antigonedramat är ett 

ständigt återkommande verktyg för representation och för återberättelser. Berättelsen av Sofokles är så 

komplex att den genom historien och än i dag används som ett medel för att lyfta fram röster och 

frammana bilder av krafter i opposition och motstånd. Den får ofta rollen att artikulera det som vi ännu 

inte givit ett fullgott erkännande. Må det vara än i det politiska, som i det sociala, dramatiska eller 

psykoanalytiska rummen. Antigone har för många, teoretiker som praktiker, fått gestalta de som hamnat 

i marginalen, de förluster som inte erkänts, lyft fram de som stängts in i grottans tidlösa vakuum. Genom 

Antigone kan vi nå denna möjlighet till ännu ett nytt framträdande. För detta motstånd som Antigone 

representerar fascinerar oss starkt än idag. Behovet av erkännande som Antigone representerar är ett 

erkännande som än idag står som något villkorat. Genom att söka i hennes handlande går det att finna 

varför motivationen till att gravlägga brodern står så stark. Dessutom blir det ett försök att finna vad 

begravningen tänkas representera mer än endast begravning. En störd sorgeprocess eller en utebliven 

plats för sorgen att fästas vid skapar en melankoli. Vad kan det melankoliska i sådant fall säga oss om 

Antigone? 
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1.1 Tidigare forskning, material och teori  

 
Antigonetragedin är den avslutande delen utav tre, som Sofokles skrev om släkten Labdakinerna och 

deras öde - även om den kronologiskt skrevs först. De andra två delarna är Kung Oidipus och Oidipus i 

Kolonos. Utöver dessa har även dramatikern Aiskylos (ca. 525-456 f.Kr) föregått Sofokles med sin 

triologi kring Oidipus-myten där den avslutande delen Sju mot Thebe (467 f.Kr.) är den enda som finns 

bevarad. Antigone baseras på en mindre del av en större mytologi som var bekant för åskådarna under 

denna tid.1 Vad som är intressant med Sofokles behandling av det mytiska stoffet är att det fått en så 

intim inramning.2 Konflikten mellan två stora städer; Thebe och Argos har här dragits in i Thebes 

kungahus. Kravet på begravning kommer inte längre utifrån, utan av systern - Antigone, som även är 

kungens egna systerdotter. Något som är intressant är att huvudrollen för övrigt innehas av en annars 

obemärkt person, som dessutom är kvinna. Men trots detta står inte hon för själva tragedins essens. Det 

är inte Antigone som begår hamartsia (misstag) eller slås av anagnórisis (igenkänning), viktiga inslag i 

tragedierna enligt Aristoteles.3 Utan Kreon är den som slås av dessa, som drabbas av plågsam 

självinsikt, får bära konsekvenserna till slut av sina ödesdigra misstag. Här har de storpolitiska 

versionerna av myten gjorts om till en konflikt inom familjen. Men trots en sådan förskjutning till 

familjen avspeglar dramat ändå rådande samhälls- och livsåskådningsfrågor från denna period. I denna 

uppsats är det Sofokles drama Antigone som koncentrationen ligger på i huvudsak.  

 

Berättelsen startar hos Sofokles med att kungen - Kreon - just har utfärdat ett påbud mot att gravlägga 

Antigones döda bror Polyneikes. Antigone talar om för sin syster att hon tänker begrava Polyneikes trots 

förbudet. Hon begraver sin broder som seden påkräver och riskerar därmed sitt liv. Just för att han har 

angripit deras hemstad. En fråga om lojalitet mot familj och släktband krockar med en lojalitet mot 

staten och lagen. Varken Kreon eller Antigone vill ge vika och tragedin är ett faktum.4 Det slutar med att 

Kreon vill stänga in Antigone levande i en grotta som straff. Där väljer hon att hänga sig. Detta för till 

att hennes tilltänkta man och Kreons son Haimon tar sitt liv. När detta besked når Kreons hustru och 

Haimons mor Eurydike, tar även hon sitt liv. I slutet står kung Kreon ensam kvar med endast 

                                                
1 Lars-Håkan Svensson, inledningen till Sofokles Antigone, i översättning av Jan Stolpe (Lund: ellerströms förlag (2003) 
2013) s.11 
2 Svensson, s.11 
3 Aristoteles, Om Diktkonsten ca.335 f.Kr, ett viktigt verk som tar sig an förståelsen för den dramatiska tragedins funktion 
och uppbyggnad. 
4 Svensson, s.9 



 5 

självförebråelserna av denna tragiska utgång. I 400-talets Athen hade  förändringar ägt rum till följd av 

politiska reformer vilket ger konflikten som Kreon och Antigone gestaltar en särskild relevans. Man 

befann sig mitt i ett övergångsskede från ett familje- och släktcentrerat samhälle till en demokratisk 

stadsstat där statens lagar skulle sättas högst och främst. Detta inringar en väldigt kort kontext som 

omgärdade första uppsättningen av Antigone. Men det beskriver inte någon avgränsning för tragedins 

fulla betydelsepotential. Hur dramat tolkades av sin samtid kan vi endast spekulera om. 

 

Pjäsen har gett upphov till djup beundran och ett stort antal studier och tolkningar genom tiderna. Den 

första moderna utgåvan trycktes i Venedig 1502 och därefter kom strax översättningar till italienska, 

latin, tyska och franska.5 Under hög och sen romantiken (1790-1900) sågs Antigone inte bara allmänt 

vara det främsta av de grekiska dramerna, utan som mänsklighetens största konstverk någonsin.6 

Användningen av Antigonetragedin och Antigone karaktären är omfattande och spridd genom historien. 

Både uppsättningar på scenen och läsningar med tolkningar av dramat har återkommande gjorts 

gällande och spänt över flera fält som exempelvis inom filosofin, estetiken och psykoanalysen. Hennes 

återkomst och ständiga pånyttfödelse vid olika specifika tidpunkter och platser är så många att de i sig 

skulle kunna ses som ett intressant diskursivt fält för undersökning. Bland de läsningar och appliceringar 

av Antigonetragedin som genomsyrat den akademiska historien allra mest, är nog G.W.F. Hegels verk 

Andens fenomenologi från 1807.7 Den berättelse som starkast träder fram där, är den om Antigone. 

Hegel försöker i Andens fenomenologi teckna både en slags utvecklings-och världshistoria samt en 

utvecklingspsykologi för den mänskliga individen, i en invecklad förening. Hegel och Andens 

fenomenologi är därför ett verk vilket legat som en stabil bottenklang för alla vidare läsningar av 

Antigone, vare sig man går med honom eller emot. Han talar särskilt om vikten av begravning och 

framhäver den som den viktigaste förpliktelsen vi människor har. Men intresset för Antigone har långt 

ifrån stillats sedan dess. För att endast lyfta fram några samtida svenska akademiska verk undrar bland 

annat Cecilia Sjöholm vad som hade hänt i fall Freud hade utgått från Antigone istället för Oidipus i 

hennes The Antigone Complex (2004).8 Även värt att nämna är filosofen Fanny Söderbäcks 

sammanställning av den viktiga antologin Feminist Readings of Antigone, från 2010 med viktiga 

nyckeltexter av bland andra Julia Kristeva och Luce Irigaray.9  

 

                                                
5 Svensson, s.9 
6 Svensson, s.9 
7 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Andens fenomenologi (1807), övers; Brian Manning Delany & Sven-Olov Wallenstein 
(Stockholm: bokförlaget Thales, 2008.) 
8 Cecilia Sjöholm, The Antigone Complex; ethics and the invention of feminine desire (Stanford: Stanford University Press, 
2004) 
9 Fanny Söderbäck, Feminist Readings of Antigone, red. Fanny Söderbäck (State University New York, 2010) 
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Även diktare söker sig fortfarande till Antigone. Omdiktningar av dramat har som oftast nästan alltid en 

politisk dimension. Kanske särskilt i regioner där temat finner stark återklang. Bara i Nordirland har nya 

översättningar kommit ut hela sex gånger de senaste 25 åren.10Två nyare exempel som Tina Chanter tar 

upp i sin Whose Antigone? -The tragic Marginalization of Slavery (2011),11 är pjäserna The Island, som 

utspelar sig i Sydafrika under apartheid och Tégónni som utspelar sig i 1900-talets Nigeria.12 Båda 

föreställningarna är inspirerade av Antigone, men i dessa bearbetningar och omtolkningar tvingas vi att 

återvända till Sofokles pjäs utifrån motiv som tidigare har blivit marginaliserade. Chanter i sin tur 

utforskar Antigone, utifrån en komplex uppsättning av relationer vilka definierar medborgare till 

skillnad från icke medborgare, fria män kontra slavar, män kontra kvinnor och greker kontra barbarer. I 

Whose Antigone tar Chanter blicken förbi en tidigare ganska snäv gräns i det filosofiska arvet efter den 

tyska idealismens läsningar. Hon placerar den istället i ett bredare argument som skapar ett 

framträdande av själva slaveriet som ett strukturerande tema genom hela Oidipus-cykeln. En text som 

utmanar en tidig filosofisk och psykoanalytisk läsning. Denna har varit fruktbart för min undersökning 

då jag undersöker erkännandet som just en del i själva begravningen och i behovet av sörjandet. En 

annan viktig teoretiker som tagit upp liknande teman är Judith Butler. Av henne kommer två olika verk 

att refereras till här. Det ena är osäkra liv, sörjbara liv som är ett kapitel i boken Krigets ramar -när är 

livet sörjbart? (2008), vilken inte handlar om Antigone, utan är skriven i ämnet politisk teori och tar upp 

frågan och problemet med livets värdegrund i sig.13 I ”osäkra liv, sörjbara liv” förklarar hon att det finns 

ramar genom vilka vi lär oss uppfatta vissa liv som värdefulla, medan andra faller utanför denna 

distinktion som icke lika värdefulla, eller sörjbara. Jag ser i min tolkning Antigone främst men även 

Polyneikes som exempel på de som faller utanför dessa ramar. Butler går specifikt in på ett kroppens 

”vara” så som alltid överlämnat till andra. En för alla likvärdigt utgångspunkt i just denna osäkerhet som 

är förknippad med själva livets existens. Att upprätthållandet av liv är utelämnat till normer, till sociala 

och politiska organisationsformer som historiskt har utvecklats just för att maximera somligas osäkerhet 

och minimera osäkerheten för andra. Vad som gör en kroppens ontologi till en social ontologi är just det 

faktum att vara en kropp är att vara under social bearbetning och form. Förutom att vara utsatt för socialt 

och politiskt formande krafter, som inbegriper språk, arbete och begär, är det samtidigt även dessa 

krafter som möjliggör kroppens fortlevnad och blomstrande. Själva begreppet osäkerhet som Butler 

väljer, är därmed kopplat till en direkt politisk föreställning om prekaritet. Hennes text hänger starkt 

ihop med temat sorg och förlust i förhållande till ett erkännande, vilket jag kommer att fördjupa i denna 
                                                
10 Svensson, s.9, där den senaste översättningen gjordes av nobelpristagaren Seamus Heaney (1995). 
11 Tina Chanter, Whose Antigone? The Tragic marginalization of Slavery (Albany: SUNY, 2011) 
12 The Island, skriven av; Athol Fugard, John Kani & Winston Ntshona (South Africa, 1972), och  Tégónni- an african 
Antigone skriven av Femi Ósofisan, Ibadan: Opon Ifa 1999) 
13 Judith Butler, Krigets ramar - när är livet sörjbart?(Frames of War) översättning Karin Lindeqvist, (Stockholm: 
Tankekraft förlag, 2009) 
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uppsats. Hennes sätt att tänka kring sörjbarhet har blivit ledande för min tolkning. Den andra boken som 

jag tar upp här baserar sig på en serie föreläsningar av Butler. Antigones Claim: Kinship Between Life 

and Death, och där startar hon med att göra en kritisk omläsning av Hegel och Lacans sätt att förstå 

Antigone.14 Utöver det tillför Butler även en egen tolkning av hur man kan förstå Antigone utifrån språk 

och pluralitet, särskilt i förhållande till att få eller utelämnas ett erkännande. Här tar Butler fasta på det 

icke-normativa i Antigones karaktär och hur hon ger röst åt alla dem som hamnat i marginalen, de som 

står som undantag. Butler ser Antigone som representant för hela det heteronormativas misslyckande, 

dess skugga. Det är även någon form av ’misslyckande’ som jag försöker ta fasta på, när jag försöker 

finna vad Antigone kan ses representera och tematisera. Utöver dessa har jag vändt mig till Bonnie 

Honig som i sin uppsats i politisk teori; Antigones Lament´s, Creons Grief: Mourning, Membership, and 

the Politics of Exception (2009), läser Sophocles Antigone kontextuellt.15 Hon ser liksom Hegel ett 

historiskt skifte och riktar fokus på just det specifika utövandet av begravningspraktiker. Hon gör här en 

undersökning kring lamentationens politik och pekar mot större konflikter som kan tänkas omgärda 

detta. Honig fokuserar på sammandrabbningen i 400-talets f.Kr. skifte i Aten, mellan en tidigare 

Homerisk/elit och de stundande demokratiska sorg-praktiker som infördes under denna period. Hon ser 

Antigone som representant för det äldre sättet att sörja. Ett sätt som korrumperar det unika i individen, 

hos den döda. Som lägger betoning på familjens känsla av förlust och manar till ett kall på hämnd.16 Den 

form som tar vid, det nya sättet att sörja representeras av Kreon och den formen korrumperar den dödes 

bidrag till det odödliga polis (staten/staden) med emfas på det ersättningsbara hos den bortgångna. Just 

Honigs poängterande av detta med ersättningsbarhet i ekonomin av sörjande har blivit ett viktigt redskap 

för min tolkning. Honig fördjupar inte någon övergripande symbolisk relation mellan sätt att sörja och 

andra områden av det mänskliga varat, av behovet av erkännande vilket är vad jag tänker utveckla 

vidare här. 

 

Jacques Lacan gav 1959-1960 föreläsningar i psykoanalytisk etik, där han närmar sig Antigone.17 Dessa 

har kommit att få stort inflytande både på det psykoanalytiska och filosofiska fältet och det refereras 

flitigt till hans sjunde seminarium när man talar om Antigone och psykoanalys. I detta föredrag som 

kommit att skrivas ner senare, talar han särskilt om Antigone som driven av sin dödsdrift och ett rent 

begär. Eftersom jag använder mig av Freud för min tolkning känns det givande att även ha en annan 

                                                
14 Judith Butler, Antigone’s Claim -kinship between life and death (publicerad efter en serie av föreläsningar hållna 1998) 
(New York: Columbia University Press, 2000) 
15 Bonnie Honig, ”Antigones Lament´s, Creons Grief: Mourning, Membership, and the Politics of Exception”, Political 
Theory,vol.37 nr: 1, feb. 2009 (Sage Publications, 2009) 
16 Honig, Antigone´s Lament´s  
17 Jacques Lacan, Psykoanalysens etik, sjunde seminariet 1959-1960 (Stockholm: Natur och Kultur, 2000) 
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psykoanalytikers läsning av dramat Antigone med. Det är särskilt Lacans fascination (och möjligtvis en 

något okritisk sådan) inför Antigones dödsdrift som jag främst tagit fasta på. 

 

Sigmund Freud skrev 1917, ungefär i mitten av sin karriär en essä som heter Sorg och melankoli.18 Där 

beskrivs hur ett vanligt sörjande skiljer sig från melankolin. Olika orsaker kan göra att man hamnar i ett 

patologiskt sörjande vilket han benämner som melankoli. Melankolin är ett tillstånd, beskriver Freud 

som troligtvis infinner sig när en sorgeprocess blivit avbruten eller på något annat vis inte agerats ut på 

riktigt vis. Melankolikern riktar sorgen inåt och identifierar sig på ett omedvetet plan med det förlorade. 

Till skillnad från den vanligt sörjande som sörjer ett förlorat objekt, men utanför sig själv. Antigone har 

förlorat ett tydligt kärleksobjekt i sin bror Polyneikes, men hon sörjer även sig själv. Detta spänningsfält 

som omgärdar Antigones sorg är vad jag här kommer att undersöka, både specifikt som det tar sig 

uttryck i Antigonedramat, men även hur det symboliskt korresponderar till sorgen generellt. Det är 

Freuds beskrivning av melankolin som jag då har utgått från. 

 

 

1.2 Syfte och metod 

 
Jag kommer här att visa att sorgen och att skapa en plats för sorgen ligger i begravningen som ritual och 

som symbolisk plats, samt att denna akt går att knyta till ett behov av erkännande. Min fråga gäller vad 

utifrån mänskliga behov av begravning och sorg som sätts i rörelse i Antigone? Begravning läses här 

inte bara som den rituella akten som begreppet inhyser, utan även en abstraherad form där begravning 

symboliskt eller metaforiskt kan beskriva ett erkännande av förlust som sådant. Vad kan en 

undersökning av Antigone säga oss om sorg och erkännande hos Antigone-gestalten specifikt, men även 

om sorg och erkännande generellt? Jag ska här också undersöka om denna tragedi möjligtvis tematiserar 

och lyfter fram melankolin som en drivkraft eller som ett resultat skapat ur behovet av begravning hos 

Antigone. Med stöd av Sigmund Freuds förståelse av melankolin och Judith Butlers beskrivningar av 

livets prekaritet samt hennes framhävande av behovet kring erkännande som del och förutsättning för liv 

sett som liv, har jag undersökt samband mellan begravning och sorg i Antigone. Med utgångspunkt i 

äldre och nyare tolkningar av Sofokles Antigone, är ambitionen att här tillföra en ny läsning som knyter 

temat kring begravning, sorg och melankoli samman mot ett behov av erkännande. Med start i en 

kortare historisk kontext som sätter olika sorgeakter och riter i samband med maktanspråk och reglering 

                                                
18 Sigmund Freud, ”Mourning and Melancholia”, The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund 
Freud, Volume XIV (1914-1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other 
Works, hämtad som e-bok på; http://www.free-ebooks.net/ebook/Mourning-and-Melancholia 
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av ”sörjbarhet” och en livets egna ekonomi skapas även en politiskt ansats i denna uppsats.19 Trots att en 

del av teorin som står till stöd för denna undersökning bär prägel av en politisk diskurs, är själva 

objektet för undersökningen - Antigone - ett av det estetiska fältets mest upphöjda verk som 

återkommande ger upphov till nya läsningar.  

 

 

2.0 Avhandling/ Analys 
…att utan vänner gå till min sällsamma grav: ett stenkummel. 

Åh jag olyckliga, som varken dväljs bland människor eller lik, 

levande eller döda. (848-852) 

 

Så klagar Antigone när hon är på väg att stängas in i grottan för att bli levande begravd. Hon, ensam blir 

placerad någonstans mitt emellan de levande och döda. Hon är varken eller, varken bland de levande i 

ljuset eller hos de döda i den eviga vilan. Men hon härdar inte ut härinne i grottan länge. Hon tar sitt liv, 

hon tar sitt öde i egna händer och väljer att få vandra ner till underjordens eviga hem. Både när du är 

drabbad av intensiv förälskelse och när du begår självmord säger Freud - två så totalt olika tillstånd - blir 

jaget liksom överväldigat av sitt objekt, av det som all libido har riktats mot.20 Om än på olika sätt. Det 

är bland annat melankolikerns höga närvaro av sadism som Freud ser som så farligt, som en förklaring 

till självmord. Så är det detta som sker med Antigone? Vad är det som driver henne genom hela 

berättelsen mot denna grotta, där hon går igenom sin slutgiltiga transformation?  

 

Bilden av att bli instängd i en grotta skulle kunna läsas som ett rum för melankolin, som ett rum för 

melankolikern. Platsen där man varken når upp i livets ljus eller ner till vila hos Hades. Vad vill Kreon 

uppnå med att stänga in Antigone där? Förutom att han då erkänner en ambivalens i sitt hat och 

aggression riktad mot henne. När han inte längre vågar döda henne, direkt där och då som han först 

utlovade, så lyckas han undvika en slutgiltig lösning genom att istället förskjuta henne till en plats mitt 

emellan livet och döden. Instängd i grottan. Där får andras händer möjlighet att gripa in och styra 

utgången för Antigone. Gudarnas ingripande, någon annan myndighet. Det kan även vara så att 

Antigone själv, driven av sitt atä, söker sig mot denna grotta vilket en del tolkningar har tenderat att nöja 

sig med. Antigone - driftig som hon är - tar saken i egna händer och avslutar allt med en slutgiltig 

                                                
19 Sörjbarhet är ett begrepp från Butler och som kommer att etableras under uppsatsens gång. En livets egna ekonomi är 
hämtat från Bonnie Honigs uppsats; ”Antigones Lament´s, Creons Grief: Mourning, Membership, and the Politics of 
Exception” vilket kommer att förklaras i kapitlet som nu följer. 
20 Freud, Mourning and Melancholia s. 251 
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lösning när hon stängts inne. Men är då Antigone en melankoliker? Hon agerar och är inte passiv, hon 

kommer inte med självförebråelser utan hon tror genom hela berättelsen på sig själv, på sin rätt. Nästan 

med en överdriven tro på sin egen rätt och förmåga handlar hon i motsats till en melankoliker, som totalt 

skulle nedvärdera och underskatta sig själv.21 Melankolikern som enligt Freuds definition blir passiv, 

blir handlingsförlamad genom sitt ointresse för världen. 

 

 

2.1 Sorgepraktiker -ett skifte mellan det förgångna och det nya 
Vi hörde hur hon ropade, så gällt som när en fågel ser att nästet inte längre hyser hennes små 

- så skrek hon när hon såg broderns kropp låg bar; hon grät och jämra sig och skrek och utstötte 

förbannelser mot dem som utfört detta dåd. (423-428)22 
 

Det är Antigones klagan som beskrivs av väktarna, som gripit henne när hon begravit sin bror 

Polyneikes för andra gången. Hon har ropat högt, agerat ut sin förlust i jämmer och klagande skrik. Man 

kan få en stark och närvarande bild av en utlevd sorg, som säkerligen tilldrar sig en hel del 

uppmärksamhet. En sorg som ageras ut och är mer än endast ett stilla accepterande och jordläggande 

utav en död kropp. Det räcker  inte med att endast strö lite jord över den döda kroppen. Denna akt är 

våldsam jämfört med ett dygdigt och återhållsamt fällande utav tårar. Denna döda kropp står i ett starkt 

band till den sörjande Antigone, så starkt att hon förtvivlat förbannar denna förlust. Så starkt att hon inte 

klarar skära av detta band. Förbannar dem som tagit honom i från henne.  

 

Inom pjäsens ramar kan Kreon och Antigone ses som olika versioner av ett kollektivt samliv. Sofokles 

drama kan ses som en reaktion på konflikter som var en faktisk realitet på grund av olika politiska 

regleringar och förändringar som pågick under denna tid. Antigone kan sättas i samband med förändrade 

atenska begravningspraktiker, familjelagar och seder.23 Cirka 150 år innan Sofokles skriver Antigone 

har delar av Grekland genomgått nya lagstiftningar som vill förbjuda just ett sådant excessivt sätt att 

sörja som Antigone ger uttryck för. En del av de polis-formande lagstiftningarna som uppstår i samband 

med byggandet av en starkare stats-stat uppmanar till just ett tyglande av dessa utagerande 

sorgepraktiker som då var det konventionella. Orsakerna till detta var bland annat att minska 

                                                
21 Freud gör en distinktion där han säger; ”Den melankoliske visar även något annat som saknas i sorg - en extraordinär 
förminskning i sin självuppskattning, en utarmning av hans ego i stor skala. I sorgen är det själva världen som blivit fattig 
och tom; i melankolin är det jaget självt.”  Freud, s. 245. 
22  Sofokles, Antigone övers. Jan Stolpe (Lund: ellerströms förlag (2003) 2013) vers 423-428, hädanefter hänvisas citaten 
från Antigone till versrad inom parantes löpande i texten. 
23 Honig, Antigone´s Lament´s´ s.6 
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aristokratins inflytande som kunde använda sig av begravningsritualer som ett performativt sätt att 

befästa sin makt och visa upp sin flärd.24 Under uppbyggandet av en starkare stats-stat var det inte 

längre önskvärt med en elit som betonade arv och släktband mer än demokratiska ordningar. Men 

framförallt var en viktig orsak att minska de våldscykler som florerade. Våldscykler av ett 

hämndrelaterat våld. En stor vikt vid detta för-demokratiska sätt att sörja, som Honig benämnt som ett 

”homeriskt sörjande”, låg i den starka betoningen på det oersättbara i förlusten. En betoning som 

fokuserade på konsekvenserna denna förlust hade för de kvarlevande, för de sörjande och hur detta 

begärde ett kall på hämnd. Detta var en tid av ett aktivt utvidgande av territorier och strider, och 

soldaterna måste därmed ha ansetts som en viktig del av den politiska ordningen i Aten. Att vara soldat 

under denna tid då olika förändringar genomfördes, kan liknas vid att gå från att ha varit ansedd som 

något ’större än livet’ till något mycket litet. Att gå från att ha varit sedd som en hjälte, en 

förkroppsligad representant för skönhet och smärta - till att nu bli mer anonym, till att endast ses som en 

soldat ’i mängden’. Från att ha varit en oersättbar son som förlorats i stridigheter, som sörjdes högljutt 

av de efterlevande, blev man nu en som offrat sig för det allmänas bästa.25 En bland många andra söner, 

en som kunde ersättas av nya söner. Någon som skulle sörjas, men då helst i stillhet. 

 

Patrios nomos, själva arvs-lagen instiftade under denna period nya minnesakter för bortgångna atenare 

som dött i strid. De döda samlades upp efter klan eller stam från slagfälten och kremerades gemensamt. 

Askan samlades sedan i en för klanen gemensam kista och blev utställd för åskådning inne i staden. De 

fallna soldaternas namn listades på marmorskivor och man höll en gemensam offentlig oration över de 

döda. En oration som skulle beröra och behaga sina åhörare, men utan att uppmuntra till hämnd. Jag 

lyfter fram detta bara som ett exempel för att beskriva hur olika nya regleringar bidrog till att tona ner 

elementet av just personlig förlust. Man kan tänka sig att man därmed minskade utrymmet för det 

individuella och unika i förlusten. Samtidigt minskades även ett utrymme för den sörjandes subjektiva 

utlevelse och känsla av förlust. Detta för att vinna en mindre hämnd-bejakande kultur. Det blev allt mer 

vanligt med kollektiva och offentliga former av sorgepraktiker. Särskilt vid förlusten av soldater där ett 

livs ärevördiga dedikation till det goda för polis nu i större grad blev det nya fokuset. Under denna 

period hade ett utåtagerande, okontrollerat beteende som att dra och slita sitt hår, högljutt klaga och ropa 

och att riva och klösa sig själv i ansiktet - varit en vanlig första respons på dödsfall. Detta beteende som 

hade delats av män och kvinnor gick nu istället över till att bli något feminint kodat.26 Proffesionella 

gråterskor som hade sjungit såkallade threnos, och de personliga improviserade sorgesångerna goos som 
                                                
24 Olga Taxidou, Tragedy, Modernity, and Mourning (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004) s. 175-176 
25 Honig, Antigone´s lament´s s.11 
26 Nicole Loraux, Mothers in Mourning, with the Essay ”Of Amnesty and its Opposite”, övers. C. Pache (Itacha: Cornell 
University Press, 1998) 
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sjöngs av släktingar, modererades och transformerades genom införandet av polis-styrda former för 

lamentationer. Skamlös självömkan skulle bort. Dessa skulle i allt högre grad komma att ersättas av 

begravningsoratorier som hölls av män, där den dödes bidrag till staden glorifierades samtidigt som 

dennes ersättbarhet poängterades.27 Med olika strategier tonade man alltså successivt ned det unika och 

individuella i förlusten. Man fick en säkrare stats-styrd stat med mindre sentimentalitet när det gällde 

krigens offer. Antigone hon sjunger och klagar däremot just på ett sådant ’homeriskt’ sätt som nu 

alltmer skulle höra till det förgångna. Hon betonar Polyneikes oersättlighet högt och klart i sitt tal. Hon 

lever kvar i ett förbund som vill hedra de sedliga banden till de döda. Hon sörjer på ett ”feminint” vis, 

överdrivet och för mycket. Frågan som kan stå öppen är hur Kreon ska komma att sörja sina förluster? 

 

Som Bonnie Honig uttrycker i sin ”Antigones Lament´s, Creons Grief” förutsätter sorgepraktiker vissa 

former av ett kollektivt liv. Så det blir därigenom en djupt politisk fråga detta med hur vi sörjer. När en 

ny ekonomi av ersättbarhet introducerats blir det en ekonomi där ingen längre anses ha en sådan unik 

individualitet att förlusten av denna skulle bli förödande.28 Varken för familjen eller för staden. När en 

sådan ny inställning och ekonomi av ersättbarhet introduceras ser jag det som relevant i förhållande till 

hur liv värdesätts.  

 

När det individuella tonas ner och känslan av förlust allt mer regleras eller till och med som i Antigones 

fall helt förbjuds, så får det konsekvenser för sorgen. Även om ett ständigt sökande efter hämnd för 

varje förlust inte är att föredra, så kan det inte ses som helt problemfritt att förbjuda ett sörjande helt. 

Antigone blir en berättelse som bekräftar detta. När sorgen - både i Antigones fall men även generellt - 

inte längre kan ageras ut så tvingas den ta andra former. För sorgen finns kvar, förlusten har skett även 

om erkännandet och uttrycken för den ändras. Även om vi förbjuder den att ageras ut, så finns den. 

Även om vi inte hör den så ekar den inne i ett hjärta någonstans. Antigone agerar så starkt för sin rätt att 

sörja, hon offrar till och med sitt egna liv för att få sörja riktigt. Hon protesterar mot denna reglering av 

att bli nekad ett erkännande av sin förlust. Dessa drivkrafter är så starka att de leder henne mot ännu mer 

död. 

 

 

 

 

                                                
27 Larry J. Bennet & William Blake Tyrell ”Sophocles’ Antigone and Funeral Oratory”, American Journal of Philology 111, 
nr. 4 (1990), s. 442 ff. 
28 Honig, Antigone´s Lament´s s.10 
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2.2 Mot en fond av Hegel och Lacan 
Jag ansåg heller inte att de påbud du, en dödlig, utfärdat förmådde ersätta gudarnas oskrivna och säkra 

lagars bud. De gäller inte bara nu eller igår utan alltid, och ingen vet när de kom till. Jag ville inte 

bryta mot dem och bli dömd av gudarna bara för att jag fruktade en mans idéer. (453-460) 

 

Varför Antigone hävdar sin rätt att sörja är något som G.W.F Hegel pekat mot i sin tolkning av dramat. 

Han lyfter fram samma konflikt, samma dikotomi i denna övergång som uppstår mellan ett nytt och ett 

förgånget. Hegel ser det som att människans ande genom sin utveckling gått isär och ur detta har det 

uppstått två olika etiska system. Det ena är den mänskliga lagen, - det moraliska, som upprätthålls av 

polis, av staten. Det andra är den gudomliga lagen, - det sedliga som främst bärs av hemmets sfär, av 

familjen, - oikos. Det är dessa gudarnas oskrivna lagar som Antigone refererar till när hon negligerar en 

mans idéer. Dessa ordningar - tillsammans med den mänskliga andens historiska utveckling, är det som 

Hegel redogör för i sitt verk Andens fenomenologi från 1807. Den berättelse som tydligast stiger fram 

där är Sofokles Antigone. 

 

Hos Hegel hänger den gudomliga lagen samman med den undre världen och jorden, med underjorden 

och det mörka. Medan den mänskligt skapade lagen är länkad till himlen och solen, till sanning och 

ljuset. I den gudomliga lagen är släktbanden och det som representeras av oikos, bundet till de döda på 

ett sätt som upplevs som förpliktande. Som en kraft som kallar underifrån och knyter ett förbund mellan 

de levande och de döda. Familjeplikten som skall värna om sedligheten, menar Hegel, får sitt yttersta 

ansvar i just en specifik akt, nämligen begravningen.29 I döden uppgår människan i något universellt 

bundet när hon lämnar över sig i total passivitet under naturens krafter. I omsorgen genom begravningen 

omvandlar familjen genom ritualen det som av naturen tagits från den döda, - dennes livsgärning och 

dennes andes förnuftssträvan, och skapar ett återupprättande för den. Det i människan som inte är natur - 

anden - tas omhand om. Den implementeras och investeras på så vis i familjens och släktens förbund 

och dess gemensamma ande. Det måste vara detta som blir så viktigt för Antigone. Att förbi dödens 

gräns återställa den dödas fulla universalitet. Man går med naturen istället för emot, genom att medvetet 

begrava kroppen, menar Hegel. Samtidigt som man utför denna plikt att värna om familjemedlemmar 

ända in i döden. Det bor något vackert i Hegels tankar här. Detta att man upprättar och förstärker ett 

band mellan de levande och döda. Hos Antigone får vi en berättelse om detta, om detta som ett inre 

tvång. Denna plikt att begrava familjemedlemmar, vilket i hennes kompromisslöshet i trotsandet av 

Kreons förbud leder till hennes egna undergång. Hos Hegel är alltså denna plikt vara så stark att den 

                                                
29 G.W.F Hegel, Andens fenomenologi (1807), övers; Brian Manning Delany & Sven-Olov Wallenstein, 2008. s.326 (§451) 
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tvingar Antigone att begrava sin bror till priset av att själv behöva dö. Bli levande begravd. Men det kan 

även tänkas vara något mer hon representerar, något som hon trotsar samtidigt som hon uppfyller de 

oskrivna gudomliga lagarnas krav. Jag förstår att Hegel tecknat en komplex allegori över en konflikt 

mellan staten och familjen, mellan två etiska sfärer som två sidor av andens strävan.30 Han berör på så 

vis just det historiska politiska skifte som trots allt pågick under denna period och lyfter in det i en 

filosofisk tanke kring just behovet av begravning. Att vi i begravningen försöker svara med något som 

verkar meningsfullt och kanske nästan rationellt på något som kan upplevas så obegripligt och svårt. 

Man agerar och gör något medvetet som ett svar på det omskakande i denna totala passivitet som döden 

ändå representerar. Men jag finner inget meningsfullt med Antigones oerhörda trots att begrava sin bror 

till priset av sitt egna liv. Jag ser vad Hegel menar, att det är ett förbund mellan de levande och döda 

som kan tänkas sätta igång starka krafter. Många gånger obegripligt kraftiga sådana. Men jag saknar 

ändå något i denna filosofiska förklaring. Han ser två delar av det etiska livet som balanseras av 

Antigone på ena sidan och av Kreon på den andra. Sofokles tragedi tecknar en beskrivning av två sidor 

av anden. I det antika Grekland levdes detta ut som ett symboliskt drama, som skulle skapa ett 

harmoniserande mellan dessa krafter hos sin publik. Hos det moderna subjektet däremot, menar Hegel, 

upplevs snarare denna etiska konflikt i förhållande till moraliteten, inom oss. Som att det är något vi alla 

bär på och slits emellan. Någonstans här, i en mer internaliserad läsning blir det som den 

psykoanalytiska tolkningen får ta vid. För psykoanalysen har nämligen de grekiska tragedierna använts 

för att artikulera teorier och system som är för komplexa att gestalta endast med begrepp. Oidipus och 

oidipus- komplexet är den berättelse som har format hela den Freudianska psykoanalysen. I ett föredrag 

av psykoanalytikern Jaques Lacan träder däremot Antigone fram.31 Han talar om hjältinnan som driven 

av sitt och sin familjs atä. Driven av detta atä måste hon fullfölja detta kall, att begrava sin bror trots att 

hon är medveten om att det leder henne mot döden. Hon känner varken fruktan eller medlidande menar 

Lacan, och det är därför hon har det mod som utmärker henne som hjälten i dramat. Antigone talar till 

Ismene i dramats inledande del; 

 Gör du som du finner bäst - så begraver jag min bror. Att dö för det blir något riktigt stort. Om systerns 

kropp får vila intill broderns kropp, är brottet inte ”heligt” då? Den tid jag får att glädja Hades blir ju 

längre än min tid bland er- där stannar jag för alltid. (71-76)32 

 

Det är som att Antigone redan från start står som en levande död genom hela sin berättelse, och detta 

kall att begrava brodern kommer ur det rena begäret att vilja gå bortom atäs gränser.33 Orädd är hon på 

                                                
30 Hegel, Andens fenomenologi, kap; ”sedligheten”. 
31 Jacques Lacan, Psykoanalysens etik, sjunde seminariet 1959-1960, (Stockholm: Natur och Kultur 2000) 
32 Sofokles, - Antigone talar till sin syster Ismene i pjäsens start. (övers. Jan Stolpe) s.23  
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väg både mot sin egen och sin broders andra död, enligt Lacan.34 Detta kall att gå mot sin egen 

upplösning, är vad han kallar dödsdriften. Är det ett mod som kan uppstå först när vi grips och förlikar 

oss med insikten i vår egen ändlighet undrar jag då? Är det så att det är just denna drift som gör det 

möjligt att börja leva modigt? När vi inte klänger fast vid livet så som det framträder för oss, när vi inte 

finner att vi har något att förlora längre och plötsligt kan släppa taget om allt vi gripit kring så hårt. När 

vi inte är rädda längre, då kommer modet. Det motstånd som bor i detta mod som Kreon får möta hos 

Antigone, det är något som bländar upplyser Lacan. Så starkt träder det alltså fram att det bländar. Något 

omänskligt, något som inte riktigt går att komma åt. Han ser (fast bländad) i Antigone detta rena begär 

som i slutändan söker sin egen upplösning, där ”varats falska metaforer urskiljs från varat”.35 Dessa 

falska metaforer som urskiljs från varat kan tolkas som ett ögonblick av klarhet. Ett ögonblick som kan 

uppstå först när vi släpper taget om de föreställningar och drifter som binder livet till jorden. Att det är 

en strävan mot denna upplösning och klarhet som motiverar Antigone att så modigt begrava sin bror och 

möta sin död. Lacan beskriver även något mer. Något om att en blindhet uppstår just där, i den 

skönhetens gnista som framträder först då när hon träder över gränsen för sitt eget atä. Denna blindhet 

visar för oss att begäret aldrig helt går att gripa.36 

 

I detta ögonblick, när Antigone begraver sin bror och han får sin andra död i ombesörjandet av 

begravningsritualen, inskriver hon samtidigt sig själv i sitt eget öde, i sitt atä, förklarade Lacan. När hon 

senare möter sin egen död, - i grottan som ska bli hennes gravkammare, kommer lamentationen till 

henne. I själva insikten av det oåterkalleliga. Och just där - i upplösningens stund - är det som det 

verkligt skönas fenomen träder fram.37 Det är först här som hon blir som mest levande när hon står på 

randen till sin största transformation, i själva mötet med den verkliga döden tolkar jag Lacan. Fram tills 

nu har hon levat som en levande död, men i detta ögonblick träffar henne insikten att hennes atä nu är 

införlivat, att hon verkligen ska dö. För just så kan det väl vara - att det är först i själva lämnandet, i 

uppgivandets stund - som verkligheten och närvaron stryker sig som allra närmast kroppen;  

 

Osörjd, vänlös, ogift förs jag, stackare, den väg jag måste gå. Nu förlorar jag min rätt att se solens 

skarpa ljus. Ingen frände sörjer mig: ingen gråter vid min bår. (876-882) Nu ger han order om att jag 

ska föras bort, som ogift, ovigd, innan jag fått veta hur det är att ha en man och fostra egna barn. 

Förrådd av min familj och ännu levande ska jag, min stackare, gå in i dödens berg. (916-920) 

                                                                                                                                                                   
33 Lacan, Psykoanalysens etik s. 344, 345, 355, 356, 357 
34 Lacan, Psykoanalysens etik s.344, 382, 385 m.fl. 
35 Lacan, Psykoanalysens etik s.336 
36 Lacan Psykoanalysens etik s.335, 380 
37 Lacan,Psykoanalysens etik s.351 m.fl. 



 16 

Det är i alla fall som att hennes osörjda sorg över förlusten av sig själv då plötsligt sköljer fram över 

henne och tar form av en klagan, - komos.38 För Antigone gestaltar den sig som en klagande hymn, 

vilken vibrerande kan resa henne över och förbi det som nu i mötet med döden kommer att fullbordas. 

En klagan som medialiserar alla tings förgänglighet, något som inte går att förstå helt på förhand, utan 

som plötsligt drabbar en. Som drabbar en som stämning och omvandlas till insikt. Så här står denna 

kraft så central som gör att Antigone obönhörligt går mot sin egna upplösning. Som om hon bar på en 

längtan att stå fram som mer levande och att det är därför hon vandrar längst med dödens gräns, tolkar 

jag Lacan. 

 

Både Lacan och Hegel ger Antigone-tragedin en tolkning som tecknar en slags dikotomi mellan olika 

krafter, där hennes självdestruktivitet ses som något som lyfter fram och får bära deras poänger. 

Antingen i relation till olika tidsåldrar som ska stabilisera utvecklings tanken hos Hegel, eller som en 

artikulering av det imaginära hos psykoanalysen. Båda skapar system där vissa relationer får ett 

erkännande men på bekostnad av andra. Ingen av dem följer egentligen upp det spår som gör henne till 

en representant för de som hamnat i marginalen. Inte heller ifrågasätts hennes möte med döden som ett 

misslyckande. Hon ses som tragedins hjälte. Hon hyllas för sitt bländande mod. Bland annat för att hon 

så utan fruktan accepterar sitt öde och frivilligt går in i döden. Tar sitt liv. Hon får denna symboliska 

betydelse, hon förkroppsligar någonting vackert och skönt trots att hon helt klart går mot sin egna 

utplåning. Så varken Hegel eller Lacan fäster någon större vikt vid det olyckliga i denna utgång. De tar 

fasta på henne som en representant för inre stridigheter och drifter, gör tolkningen till en av 

internaliserad betydelse. Dett blir för mig lite märkligt, eftersom hon för mig så väldigt tydligt 

representerar den förtryckta, den som placerats i marginalen. I berättelsen förs hon helt klart bort från ett 

maktens centrum och begravs levande, begravs instängd i en grotta. Hon förs från en position där hon 

talar och agerar, hon lever dessutom ut sin sorg och straffas för att hon tog sorgen på större allvar än 

staten/övermaktens påbud. Jag ställer mig kritisk till vad som skulle vara så skönt i detta. Hon tas från 

maktens centrum därför att hon i sin omänsklighet, i sitt mod och sitt trots antagligen blir någonting 

farligt. Farlig för att hon med sitt agerande ifrågasätter den etablerade ordningen och makten. Därför att 

den förlust som hon lider - av de som står med makten - just inte räknades som en förlust. Därför att den 

förlust som hon bär inte kunde få något erkännande. 

 

 

                                                
38 Lacan, Psykoanalysens etik s.381 
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2.3 Livets värde och dess sörjbarhet 
Ingen frände sörjer mig, ingen gråter vid min bår. (881-882)39 

 
I ett större perspektiv hänger ett livs sörjbarhet samman med värdet på detta liv och tillbaka igen 

implicerarar det att värdet därmed understryks av dess sörjbarhet. Att någon sörjer visar att det liv som 

dött hade ett värde. Som Judith Butler framhävt står ett liv inte som något säkert, ett liv är ett osäkert liv 

då det är beroende av ett upprätthållande av krafter utifrån - av ”andras händer” som säkrar dess 

fortlevnad och blomstrande.40 Därmed så står varje liv i ett förhållande till ett potentiellt utsläckande. 

Om förutsättningar för upprätthållande av liv tas bort så dör det livet. Liv som sådant, erkänt eller icke, 

förutsätter därmed död. Från start ligger så att säga en degenerativ kraft i ett spänningsförhållande till 

det vitala. Så att förneka eller att lyckas utrota döden, att leva ut en fantasi om evigt liv, skulle därmed 

bli döden för själva livet, en livets död poängterar Butler. Därför kan det också bli problematiskt att säga 

att det skulle finnas en rätt till liv, eftersom ingen rätt kan avvärja alla former av nedbrytningsprocesser 

och degenerering.41 Liv och död hänger tätt samman. Vilka liv har då ett värde och vilket värde tillskrivs 

vissa liv medan andra former tenderar att falla utanför, vilket liv skall värnas om, ska upprätthållas, 

skyddas och näras och till vilken grad? Någonstans sker det en tolkning, ett värderande där värdet på ett 

liv står i relation till just detta hur sörjbart ett liv är. Hur mycket förlusten skulle kosta, (och för vem) 

skapar en livets egna ekonomi.  

 

Själva erkännandet som sörjbar - att ett liv saknas när det går förlorat - ger också det livet dess värde. 

Detta liv får ett erkännande att vara just liv och ett värdefullt sådant i och med att det berättigas som 

sörjbart. Så på grund av att det anses som värdefullt och sörjbart befogas även att detta liv skall 

upprätthållas, stödjas och värnas om. Häri ligger erkännandet. Men ett sådant erkännande implicerar 

även att det finns det som faller utanför, att det finns ett ”icke erkännande”. Detta träder fram än mer 

klart om vi ser de normer som tydligt reglerar hur vi sätter gränser för liv. Det var detta vi såg exempel 

på i regleringen av begravningspraktiker och sörjandet i det antika Aten. Vilka liv som anses som mer 

värdefulla än andra och vilka som därmed kan offras för att upprätthålla de förras liv.  

 

Exempelvis sker just detta i krig. Där förlikar vi oss med normer och en etik som understödjer att vissa 

liv skall offras för att andra liv skall kunna fortgå. Det är ett pris som får betalas som man berättigar med 

hur och att värden har skapas, vilka normerar dessa ställningstaganden. Polyneikes väljer att återta 

                                                
39 Sofokles, vers 881-882, Antigone i lamentationen över sig själv innan hon blir instängd i grottan. 
40 Butler, Krigets Ramar, s.24 
41 Butler, Krigets Ramar, s.27 
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Thebe med våld, från sin bror Eotekles. Båda dör dessvärre i striderna, och Kreon berättigar sitt val av 

att endast gravlägga den ena, med att deras liv och gärningar värderas olika. Den ena är en hjälte och 

skall sörjas som sådan, den andra en förrädare och fiende och skall inte begravas. Skall därmed inte 

sörjas alls. Just här kommer Butlers frågor kring osäkra liv och livets sörjbarhet till användning. Hon 

menar att utan sörjbarhet finns inget liv men istället att; ”det finns någonting som lever som är något 

annat än ett liv”.42 Vi har då alltså även undantag av liv som inte anses eller levs som ett liv, och som 

inte blir understött av något betraktande, något vittnesmål och därmed även ingen sorg när det går 

förlorat, menar hon. ”Sörjbarhet föregår och möjliggör uppfattandet av den levande varelsen som 

levande”43 Just för att Antigone träder in och sörjer Polyneikes får han ett erkännande som sörjbar, han 

står på så vis inte längre som ett undantag av liv. Samtidigt som kollektivet - staten - inte erkänner 

Polyneikes som sörjbar, han är ett undantag av liv i dess ögon. Här skapas en spänning som riskerar 

Antigones egna liv sett som ett värdefullt liv och som ett sörjbart sådant. Hon stängs levande in i en 

grotta. 

 

Om vissa liv inte räknas som liv, eller förstås som liv inom vissa epistemologiska ramar, då är heller inte 

dessa liv varken levda eller förlorade i full bemärkelse om vi håller med Butler. Det finns kulturella 

former som reglerar både etiska och affektiva dispositioner, och det sker genom en selektiv inramning 

av våld. Liv måste först uppfattas som levande innan det kan ses som skadat eller förlorat.44 Vad som får 

oss att uppfatta detta liv styrs eller påverkas av vissa överenskommelser, vilka får mig att se dessa 

uppfattanden som politiska. Detta hänger även tätt samman med dessa ekonomier av ersättbarhet som 

går tillbaka på att reglera just ’uppfattandet' kring ett liv som sörjbart eller inte, som Honig har fått 

illustrera tidigare. Antigones behov att stå upp för Polyneikes liv som ett värdefullt liv, och även som ett 

sörjbart sådant, står i relation till en sorg hon förnekas. Hon tvingas förhålla sig till denna reglering att 

liv (och död) ligger i andras händer, inte i hennes. När statens regleringar inskränker på hans värde ser 

hon det trots allt ändå som en förpliktelse, med Hegels ord, att som syster värna om hans begravning 

och sörja sin förlust. (Trots att staten, kungen förbjuder henne detta.) Hon förnekas att agera ut sin sorg, 

och Polyneikes nekas samtidigt erkännandet av att vara ett värdefullt liv som gått förlorat. Han kommer 

enligt Kreons dikret att efter döden stå som platslös. Han hindras sin nedgång till Hades, han blir fritt 

vilt för hundar och fåglar att bli spridd som ett frö för vinden. Men som Antigone uttrycker i sitt 

                                                
42 Butler, Krigets ramar, s.25 
43 Butler, Krigets Ramar s.25 
44 Butler, Krigets Ramar s.13 
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välkända tal är Polyneikes för henne oersättlig.45 Han är för henne nästan detsamma som hon själv. Ett 

barn eller en make enligt hennes uppfattande, betonar hon däremot som om de hade varit ersättbara och 

därmed inte lika sörjbara. Denna broder som ses som så oersättlig, - som är som hon själv fast ändå en 

annan. Som är av samma börd och samma blod, samma far och samma mor. Han är som hon fast ändå 

inte hennes att äga. Nästan som i en melankolisk psykos görs han - och allt som hon sörjer - nu om till 

att bli en del av henne. Hennes atä går till slut upp i hans. Fast omedvetet. Hon går mot sin egna 

upplösning driven av att gravlägga brodern. ”Genom att dö har du förstört mitt liv”  (871) ropar hon i 

sitt sista tal. På ett enligt ovan beskrivet homeriskt vis, kommer Antigone att välja att sörja Polyneikes. 

Dessutom inte bara en gång - utan två gånger - begraver hon honom vilket i sig framhäver en viss 

överdrivenhet. I vissa fall, menar Freud, kan en önskepsykos framkallas för att få avstånd till 

verkligheten och till sin förlust. Vad som skiljer melankolin från sorgen, är att melankolikerns jag-

känsla minskar. Antigones jag är här ännu starkt och närvarande, men kanske att det snart är på väg att 

trängas undan? ”I sorgen är det själva världen som blivit fattig och tom; i melankolin är det jaget 

självt.”46 Libidot som är själva livskänslan, drivkraften, klarar i melankolin inte att rikta sig mot ett nytt 

objekt. Libidot blir fast och riktas istället in mot jaget självt. Väl där vandrar det inte omkring planlöst 

utan tjänar som själva länken i denna identifikation mellan det förlorade objektet och jaget självt. 

Därmed faller det förlorade objektets skugga över på jaget. Antigones förluster (hon har ju förlorat 

nästan hela sin familj…)47 finner på något vis sin kulmen här, i konflikten att få begrava och sörja 

Polyneikes. Hon gråter och klagar högt vid graven (denna den andra gången), vilket även bidrar till att 

hon blir upptäckt. Men hon vill bli upptäckt, för henne spelar detta erkännande av Polyneikes som 

sörjbar - och hennes sorg som något värdefullt - en större roll än ett fortsatt liv som levs utan sörjbarhet. 

Hennes sorg blir i denna stund till en politisk akt. Hon värnar inte bara om hans sörjbarhet, utan trots 

och på grund av sitt risktagande värnar hon samtidigt om rätten till sitt egna livs sörjbarhet. Med ett mod 

som få besitter står hon stadigt fram för rätten att få sörja som sådan. Freud tillägger att den omedveten 

identifikation med förlusten leder till hos melankolikern, att jaget hädanefter kommer att bedömas som 

om det var ett objekt, - själva det förlorade objektet. Objekts-förlusten har omvandlats till en jag-förlust 

och konflikten mellan jaget och den älskade hamnar i en klyfta mellan den kritiska delen av jaget och 

den del av jaget som stärks av identifikation.48 

                                                
45 Utdrag från Antigones tal; ”Om maken dött, hade jag kunnat gifta mig igen och ha fått nya barn om något dött, men 
efterssom min mor och far har hunnit dö skulle jag aldrig kunna få en annan bror.” (vers; 909-912) 
46 Freud, Mourning and Melancholia s.245 (min översättning) 
47 Se Antigones tal vers 857-871 övers. J. Stolpe ”Nu rörde du vid det som smärtar mig allra mest: min fars beklagansvärda 
lott, och hela vår släkts, de vida frejdade Labdakinernas, öde. Vilken olycka min stackars far fick utstå - att äkta sin egen mor 
och gå i säng med henne! Vilka föräldrar jag fick, stackare! Nu går jag för att vara hos dem, leva med dem, utstött, ogift. Åh 
Polyneikes, du som gifte dig så olyckligt! Genom att dö har du förstört mitt liv.” 
48 Freud, Mourning and Melancholia s248 
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Det libido som borde riktas ut mot världen, mot nya älskade objekt står i regression tillbaka in mot sig 

självt och där - ”genom tillflykten in i jaget, undkommer kärleken utrotning”.49 Det hela bottnar i en 

omedveten strategi av att slippa erkänna förlusten och därmed behålla det kära objektet. Denna 

identifikation med objektet gör inte att man älskar sig självt mer, tvärtom urholkar denna narcissistiska 

kraft självkänslan och själv-uppskattningen. Denna kraft dömmer och gröper ur jaget som blir allt mer 

tomt. Det sker senare, när Antigone kommit till grottan. Det är där som melankolins krafter överväldigar 

Antigone, det är då den får sitt grepp om henne. Vägen mot total upplösning som Lacan målat upp, mot 

att hon går ’bortom’ sitt atä kan finna sin egentliga orsak där. Det är i detta stenkummel hon verkligen 

hamnar i melankolins fäste, först när hon kommer till grottan tar den henne i total besittning. Innan dess 

riktade sig sorgen mot sina förlorade objekt med en potentiell lösning i begravningen. När hon skall 

träda in i grottan blandas istället sorgen av brodern tillsammans med sorgen för sig själv. Nu finner 

sorgen ingen annan möjlighet än att ’stängas inne’. 

 

 

2.4 Att stå utanför ramen för erkännande 
 

Förmågan att uppfatta ett liv hänger samman med beroendet av att det livet skapas i enhet med normer 

som godkänner det som liv eller som en del av livet. Även det etiska problemet att uppmärksamma och 

att skydda liv, mot skador och våld hänger samman med dessa normer. Om vi för en stund bara dröjer 

vid tanken att normerna inte vill sörja någon alls, vad uppstår i en värld där inget liv ses som en större 

förlust och alla ses som ersättningsbara? Att värna om liv hänger samman med dess sörjbarhet, och att 

värna om liv hänger i vissa fall samman med ett risktagande. Ett risktagande som uppstår om man bryter 

mot dessa normer. Antigone går emot normer för vad som anses som sörjbart, hon sörjer fienden. I detta 

riskerar hon sitt egna liv och sin rätt till erkännandet som ett värdefullt liv. Hon ifrågasätter själva 

ordningen i sig, makten som vill instifta sig självt genom att just reglera normer för sörjbarhet. Men, 

vilket Butler påpekat, så avbryts normativa ordningar av varandra hela tiden. De framträder, förstärks 

eller försvagas beroende av vidare maktfunktioner. Ganska ofta råkar de också på; ”spöklika versioner 

av det som de gör anspråk på att veta: det finns sålunda ”subjekt” som inte är riktigt erkännbara som 

subjekt, och det finns ”liv” som inte riktigt är - eller förvisso aldrig blir - erkända som liv”, beskriver 

Butler.50 Trots att detta låter olyckligt, är det även just här som jag kan se att det hoppfulla bor. Det 

hoppfulla i att ordningar kan omförhandlas. För trots allt är vi aldrig totalt styrda av normer för att 
                                                
49 Freud, Mourning and Melancholia s.256 
50 Butler, Krigets ramar, s.16 
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uppfatta ett liv. Vi klarar ju till exempel att uppfatta att något inte är erkänt av ett erkännande. Just detta 

kan till och med skapa starten för ett ifrågasättande eller en kritik av normerna för erkännande. Det är 

just detta som jag ser att Antigone med sitt handlande gör.  

 

Så, vad händer med en sorg där det förlorade objektet aldrig får erkännas som en förlust? Aldrig får ett 

erkännande som något unikt förlorat, utan ses som något ersättningsbart. Dessa inramningar som styr 

vad som kan och vad vi väljer att erkänna som sörjbart och inte, som gör att vi förmår uppfatta (eller 

inte) andras liv som förlorade eller skadade är maktfunktioner i sig har Butler förklarat. Ett obekräftat 

liv, ett utifrån normen för erkänt liv anses som det normativas misslyckande. Detta misslyckande, kallar 

hon för en skuggfigur. En skuggfigur som tätt följer på varje norm och varje erkännande.51 Skuggan är 

det som får stå utan ett erkännande. Vad händer i detta utanförskap då någon blir berövad alla 

rättigheter, förutom att man då står som undantaget som ska bekräfta regeln, blir det perversa som 

behövs för att upprätthålla normen? Antigone står med hela sitt arv som just ett undantag. Som det 

inscestiuösa resultat hon faktiskt är, står hon som en sinnesbild över den som hamnat i marginalen. Hon 

har redan på grund av sitt arv säkrat sig erfarenheten att behöva hävda sitt värde utifrån en position som 

skuggfigur, just för att hon uppstått som ett undantag från normen. I en rad fall är det uppenbart att 

melankolin är en reaktion på en förlust av något älskat förklarar Freud. Ibland kanske inte själva 

objektet har förlorats så radikalt som genom död, det kan vara förlusten utav själva kärleken i sig. Ibland 

räcker det med en upplevelse av förlust. Att något älskat gått förlorat finns närvarande men man klarar 

inte på ett medvetet plan få tag i exakt vad som därmed gått förlorat. ”Detta antyder att melankoli på 

något sätt är relaterat till en objektsförlust som inte kan nås av medvetandet, i motsats till sorgen där 

inget av vad man har förlorat är oklart eller omedvetet”.52 Så en människa som inte kan nå eller placera 

sin förlust får svårigheter i att sörja. När sorgen inte kan placeras på ett medvetet objekt går den över i 

melankoli. Sorgen som inte finner en grav att fästas vid får irra omkring platslös. 

 

Vi blinda måste alltid ha en förare. (990) 

Ständigt återkommande diskussioner kring när liv startar och slutar visar att det inte finns något liv eller 

död utan ett relaterande till en ram. Ser vi att det finns en ram inom vilken bilder för betraktande och 

framställande uppträder, kan vi även förstå att det finns någonting utanför bilden, utanför ramen. Att 

ifrågasätta ramen blir ”att visa att ramen aldrig helt rymde scenen den var avsedd att beskriva, att 

någonting redan var utanför, vilket gjorde själva insidans begriplighet möjlig, erkännbar” beskriver 

                                                
51 Butler, Krigets Ramar, s.18 
52 Freud, Mourning and Melancholia s.244  
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Butler.53 Man skulle därmed kunna påstå att någonting alltid befinner sig utanför, annars klarar vi inte 

att begripliggöra något. Men jag tror inte att det är så Butler menar, utan snarare att detta som hamnar 

utanför alltid på något vis påverkar det som redan befinner sig innanför ramen och tvärtom. Något som 

hemsöker och så att säga stör vår ”verklighetsuppfattning” vilket gör att den aldrig kan bli helt stabil. 

Vilket i sin tur leder till att ramar alltid förr eller senare kommer att falla sönder. Detta tvingar oss att 

ständigt gå i en dialog med det som befinner sig ”utanför” ramen, med undantagen, eller med den 

skugga som följer oss vart hän vi än går.  

 

 

 

3.0 En plats mitt emellan liv och död 
 

Tina Chanter tar upp Antigone i sin Whose Antigone? The tragic marginalization of slavery (2011). Hon 

poängterar att det dramatiska arvet efter Antigone är ett där hon får representera kraften som står upp för 

den princip som rådande värden har ignorerat, övergivit eller ens vägrat att erkänna.54 Den kraft som 

opponerar sig mot en korrumperad stat eller makt. Chanter menar att Antigone artikulerar;” a polity to 

what should have been its proper function, exposing the corruption or monstrosity of what the state has 

become”.55 Chanter pekar på så vis mot att Antigone flera gånger just har blivit till ett verktyg för 

protest. Ett verktyg för dem vars tragiska verklighet inte har hörsammats eller ens erkänts.56Vid tillfällen 

när förtryck eller systematisk kränkning förekommit har nya översättningar, tolkningar och 

uppsättningar av Antigone återigen dykt upp på scenen. Kanske blir Antigone så tilltalande för många, 

just för att verket så effektivt belyser och exponerar detta med värdesystem? Dels vad som händer när de 

får operera som absoluta värden, men även i konsekvenserna utav en systematisk selektiv `blindhet´ som 

den Kreon representerar. Särskilt på ett sätt så att det faktiskt synliggör hur just sådana strategier och 

system alltid kräver en form av auktoritet, menar i vart fall Chanter. Jag ser Antigone som den berättelse 

som gestaltar detta hierarkiska förbund av en över och underordning, där vissa relationer aldrig når ett 

fullvärdigt erkännande. Ett förbund av en över och underordning som alltid kräver att vissa förpassas till 

en periferi förlagt i något slags platslöst landskap. Att några alltid ska befinna sig utanför ramen. 

 

                                                
53Butler, Krigets ramar, s.19 
54 Tina Chanter, Whose Antigone? The tragic marginalization of slavery. (Albany: SUNY, 2011)s.87 
55 Chanter, Whose Antigone? s.88 
56 Chanter, Whose Antigone? s.87 
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Högmod passar inte alls för den som ödet utsett till en annans slav. (478-479) Om hon får göra som hon 

tänker - ostraffat - , då är jag inte mannen längre: det är hon. (484-485) 

När Kreon uttalar detta speglar det hans känsla av Antigone som ett hot. Han måste markera vem som är 

herre och vem som är slav. Han är mannen, hon är kvinna och ska inte göra om honom till någon som är 

underordnad henne. Då förlorar han sin potens och tydligen även sin maskulinitet. Så ser han det, men 

så behöver det inte vara. Det är just detta han förtvivlat kommer att inse först när allt är försent. Denna 

kamp mot Antigone var ingen fruktbar kamp, den drev honom själv till ensamhet och dem alla ner i 

olyckan.  

 

För Kreon är detta straff mot Antigones handling en maktdemonstration. Hans trotsar även henne. I 

Antigone möter vi två representanter där båda vägrar underordna sig den andre. Antigone vägrar erkänna 

Kreons överordnade position, hon misstror hans blinda rättvisekänsla angående brödernas begravningar. 

Hon vägrar att vara slav, till skillnad från Ismene som säger att det är fel att jaga det omöjliga och 

dessutom att;   

Ska vi två nu - vi är de enda som finns kvar - utmana härskarens beslut och lagens makt? Hur hemskt 

blir inte då det straff som väntar oss! Vi får inte glömma bort att kvinnan ska vara sin man till lags och 

inte ta till strid och att vi styrs av män med mycket större makt och måste tåla värre plågor än de här. 

Själv ber jag underjordens härskare ha överseende med mig eftersom jag ju handlar under tvång. Jag 

tänker lyda myndigheterna: att gå till strids mot övermakten tjänar inget till. (58-68) 

Vilket visar på det hopplösa i att trotsa en rådande ordning, enligt Ismenes sätt att se. Antigone blir 

genom sin vägran till underordning, förpassad till ett liv instängd i en grotta, (halvt på väg ned i 

underjorden). Som ett besläktat exempel kan vi skymta den judiska myten om Lillith.57 Adams första 

hustru Lillith vägrade underordna sig mannen (Adam) och såg inte någon annan utväg till slut än att 

lämna honom då han vägrade att erkänna hennes jämlikhet. Som straff för detta blev hon av Gud 

förvisad till en fortsatt existens i underjorden. Båda dessa kvinnogestalter, Antigone och Lillith, stängs 

ute från livet i samhället, och hamnar i en periferi på grund av sina krav på rättvisa och erkännande som 

subjekt. De förevisas en plats i isolation, där det blir svårt att sörja och även att bli sörjd då de varken 

befinner sig innanför ”gränsen” i ett centrum, eller utanför den, -hos de döda. De har gemensamt att de 

båda hamnar mitt emellan, i detta ingenmansland.  

De kunde ha givits döden. Med detta ges dem istället en potentiell möjlighet att komma tillbaka. Vad är 

det med detta förvisande till en plats där de levande (förvaras) befinner sig på ett säkert avstånd från 

                                                
57 Per Faxneld, ”kap; II Woman and the Devil: Some Recurring Motifs” Satanistisk Feminism: djävulen som kvinnans 
befriare i 1800-talets kultur (Stockholm, Molin & Sorgenfrei, 2014) 
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maktens centrum. De har blivit förskjutna till en plats i marginalen. Med detta vill man markera något, 

man vill säga något med denna plats. 

 

 Freud har sagt att en avbruten eller en störd sorgeprocess kan leda till depression och melankoli. 

Antigone har begravt Polyneikes dubbelt, men hon sörjer fortfarande. Just innan hon stängs in i grottan 

sköljde en lamentation över henne själv fram. Kanske även att hon i sorgen för sig själv samtidigt sörjer 

alla hon en gång älskat som hon nu tvingas skära av banden till? När ett sorgearbete får lov att bli 

avslutat på riktigt vis, kan jaget däremot åter upplevas fritt och leva obehindrat igen.58 Ett accepterande 

av att det förlorade är förlorat har erkänts och läkts ut, har då funnit möjlighet att laddas ur. Livskänslan 

kommer tillbaka. Men detta gäller inte Antigone, hon når i vart fall aldrig dit. Snarare platsar hon in i en 

avbruten eller störd sorgeprocess, där det älskade och förlorade objektet vägras ges upp. I stället för att 

sörja det man har förlorat gör man motstånd. Här, i melankolin vägrar man sig själv ett erkännande. 

Erkännandet av förlusten. Antigones motstånd mot Kreons dekret har i sådant fall dubblerats till att även 

vara ett motstånd mot förlusten i sig. För melankolikern uppstår en bortträngning i vilken man i sitt 

förnekande istället förbinder sig själv med det förlorade objektet. Man identifierar sig med objektet och 

med förlusten. Man vänder sorgen inåt och på ett omedvetet plan sörjer man på ett vis sig själv. Känslor 

av sorg som inte klarar att levas ut finner sig en olycklig lösning i melankoli. Så kanske ändå blev 

Antigone melankoliker? 

 

 

3.1 En socialt död - skuggan av ett liv 

 
Att förvisas till marginalen skall dock inte ses som helt kraftlös då den i vissa fall kan vara just den plats 

som skapar ostabilitet till helheten och därmed kan förskjuta mening. Just därför hade det varit mer 

logiskt kanhända ifall dessa kvinnor hade fått dö. På grund av deras förvisning har dessa båda 

kvinnogestalter även fått stå som symboler för ett patriarkalt motstånd. Deras vägran mot att likt Ismene, 

endast låta allt få fortgå i tystnad medan de stilla ser på. Dessa båda berättelserna har gemensamt denna 

vägran och därmed möter de denna förvisning, och ett icke erkännande. Förvisning och icke 

erkännande, en position som framkallar något av en social död. Ett begrepp lånat av Butler som hon i sin 

tur hämtat från Orlando Pattersson.59 Social död för Pattersson beskriver slavarnas icke erkännande som 

individer. Vilket kan sägas vara detsamma som statusen av att vara ett levande väsen men radikalt 

                                                
58 Freud, Mourning and Melancholia s.244 
59 Judith Butler, Antigones´s Claim: Kinship Between Life and Death, (New York: Columbia University Press, (1998), 2000), 
s.73 
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berövad alla rättigheter. Alla rättigheter som är grundläggande och tillhör varje levande människa, 

rättigheter som erkänner henne som just mänsklig.60I denna benämning platsar däremot både Ismene - 

som väljer att leva oerkänd. Hon hävdar inte sin röst eller rätt som subjekt och faller därmed utanför, blir 

sedd som människa men inte som fullt mänsklig. Hon är slav. Hon har samma position som slaven 

under sin herre, men hon bevarar istället sitt liv, om än ett liv som socialt död. Hon fortsätter leva. 

Antigone, som väljer att dö för sitt uteblivna erkännande står också utanför ramen, står som en socialt 

död och ses som levande död. Hon står heller inte som fullt mänsklig. Samt Polyneikes som blir den 

oerkända, obegravda, platslösa skuggan. Han är något annat än liv, något som varit levande men inte ett 

fullgott liv när han levde. Bara Antigone erkänner honom. Att få sörja förlusten av nära relationer, eller 

begrava de bortgångna är mänskliga behov, är något mänskligt. Som socialt död har man inga erkända 

relationer, man existerar endast som objekt utan varken juridisk eller politisk rätt som subjekt. Denna 

position gäller till exempel slaven, den kan gälla den institutionaliserade fången, den namnlösa, de 

fattiga och papperslösa, och många gånger har den positionen gällt kvinnan. Man är då denna som 

hamnar på utsidan av ramen. Så väldigt många kan anses hamna utanför ramen, utanför ramen för 

erkännande. 

 

Hon tar sitt egna liv - Antigone - väl där instängd i grottan. Hon har så att säga ingen självbevarelsedrift 

kvar längre. Denna dödsdrift enligt Lacan, som nu drivit Antigone mot och förbi själva fullbordande av 

hennes atä. Detta som av honom hyllas som en akt av bländande skönhet. Antigone fullbordar sitt atä 

och går in i den tunga djupa sömnen. Eller kan det snarare vara så att någonting hände när hon klev in i 

grottan som gör att hon går runt där sömnlös snarare än sömnig?61 Likt en sömnlös melankoliker utan 

någon aptit kvar på livet vakar hon över sig själv därinne, innan hon bestämmer sig för att avsluta sitt liv 

genom hängning. Antigones ’fullbordande’ startar en hel kedja av självmord vilka alla kommer att 

tvingas bli sörjda utav Kreon, (statsmakten, fadern och mannen) som står med sitt ersättbara folk kvar, 

men själv är han ensam och full av djupa sår. Självklandret stegrar sig i slutet för Kreon. I denna virvel 

av mord drog Antigone med sig både Kreons son och hans hustru, hon drog dem med sig in i 

dödsdansen. När budbäraren beklagar Kreons hårda öde i slutet så säger han;  

 

Nu har han ingenting: för den som överges av livets glädjeämnen lever inte mer; för mig är han bara ett 

kringvandrande lik. Unna dig gärna, om du vill, ett dyrbart hem och lev i furstlig prakt, men om du inte 

kan finna nån glädje i det, är det inte värt ett dugg, inte ens skuggan av en rökslinga.( 1165-1171) 
                                                
60 Butler, Antigone´s Claim s.73, (jmf. Orlando Patterson om Slavery and Social Death s. 73) 
61 Freud referera bland annat till Abraham i sin essä och deras gemensamma iaktagelser av vägran mot att intaga näring 
(aptitlöshet) i vissa svåra fall av melankoli, samt att Freud på sidan 252 talar om jagets motstånd mot att sova, sömnlösheten 
som typisk för melankolin. 
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Ett liv utan glädje är inte ens värt skuggan av en rökslinga. Freud beskriver melankolin och hur en del av 

jaget i en objekts-identifikation med det man sörjer sätter sig över och emot en annan del. Där dömer 

den den andra hårt och kritiskt. Ett slags ”samvete” som tillsammans med en censur av verkligheten och 

censur av medvetandet i ett sådant här tillstånd totalt kan sjukliggöra sig självt.62 Melankolikerns 

tendens till självplågeri, dess självförakt och nedvärdering innefattar dessutom ett drag av njutning. Likt 

fenomenet inom tvångsmässig neuros där man finner en tillfredställelse av hatisk och sadistisk art. Vid 

förluster av en relation - som inte bara gäller inträffandet utav död utan kan vara en avvisning, 

besvikelse eller av annan ideell art - skapas turbulens av olika affekter. Såret i oss rör upp motstridiga 

känslor av både kärlek och hat. Förlusten av kärleksobjektet blir nu ett tillfälle för själva ambivalensen i 

kärleken att visa sig och komma ut i det öppna.63 Man både hatar och älskar objektet. Särskilt växlar 

dessa känslor om varandra till objektet i ett försök att få till en urladdning av själva bindningen till det. 

Så att det med tiden med sig, ändå skall gå att släppa. Om det då finns en disposition för tvångsmässig 

neuros kan den här konflikten av ambivalens skapa ett patologiskt drag av sorg samt tvinga fram uttryck 

av själv-förebråelse. En självförebråelse som, även om det sker dolt, skyller den sörjande själv för 

förlusten. Den sörjande har själv skulden för det förlorade och sörjda kärleks-objektet. Freud menar att 

den sörjande någonstans kanske även har önskat detta, kan hända till och med godkänt det?64Antigone 

har dragit med sig Haimon på sin väg ner till Hades och Kreon står snart ensam kvar. Tragedin är nu ett 

faktum. Kreons förbud har i slutändan förbrukat honom själv. Han kommer att vara den som står kvar 

med en brutal och svår sorg att sörja. En sorg av både förlusterna av hans närmaste och kära, men även 

att leva med sorgen av att han själv var orsak till den. En sorg som det går att fråga sig om den ens är 

möjligt att komma levandes ur? När ett sorgearbete fick lov att avslutas på riktigt vis, kunde jaget åter 

upplevas fritt och obehindrat igen.65 Om Kreon får till detta kan vi endast spekulera i. Blir sorgen inte 

erkänd och placerad utanför jaget självt, om den på något vis blir störd och aldrig kommer till en 

”begravning”, till ett avslut, så kan den vändas till melankoli. Om Kreon väljer att sörja som en man, 

nämligen inte lika överdrivet som Antigone, kanske han faktiskt aldrig når till en läkning. Då hamnar 

även Kreon i detta karga landskap, denna grotta av oförlöst sorg till slut. Den plats han förvisade 

Antigone till, en plats mitt emellan liv och död. Återigen anas tropen av att denna tragedi i sin estetiska 

form tecknar en tematik som kan beskriva melankolin. 

 

 

 
                                                
62 Freud, Mourning and Melancholia s.246 
63 Freud, Mourning and Melanchola s.250 
64 Freud, Mourning and Melancholia s.250 
65 Freud, Mourning and Melancholia s.244 



 27 

3.2 Antigones dödsdrift - slutdiskussion 
Du valde ju att leva. Jag har valt att dö. (555) 

 

 Melankolikerns erotiska katexis till objektet har i melankolin gått igenom ett dubbelt skifte. En del har 

dragit sig tillbaka till identifikation med objektet. Den andra delen har på grund av ambivalensen i de 

motstridiga känslorna av kärlek och hat, förts till ett stadium av sadism. Självförebråelse och 

självanklagelser. Så i denna regression - där vi kan tro att objektet har ”lyckats” att elemenieras, att det 

bara är ”jag” kvar här - har det i själva verket visat sig kraftfullare än jaget självt och tagit över.66 

Förlusten har flyttat in i jaget och tagit över. Som sagts förut, både när du är intensivt förälskad samt när 

du begår självmord blir jaget överväldigat av objektet.67 Fast på skilda vis. Det kopplas på och frigörs en 

enorm kraft i detta överväldigande. Melankolikerns anläggande av sadism bidrar till den låga 

självbevarelsedrift som annars är så kraftfull och fundamentalt närvarande i människan. Det är detta som 

gör melankolin så märkvärdig och så farlig, poängterar Freud. Det narcissistiska libido som kraftfullt 

frigörs när våra liv hotas, sker inte här. Den egenkärlek ur vilket hela instinktslivet uppstår och som 

driver det, gör det omöjligt att föreställa sig hur detta jag skulle kunna samtycka till sin egna undergång. 

Det är detta som gör att Lacan och andra kan se Antigone som så omänsklig. Att söka sin egna 

undergång blir sett som något omänskligt. 

 

Så Antigone drivs att gå bortom atäs gränser, som Lacan ser det. Hon besitter modet som krävs för att gå 

mot sin egna upplösning. Detta ser han som ett rent begär som hon bländar oss med där ”varats falska 

metaforer urskiljs från varat”. Till och med att hon är skönheten själv när hon står där på gränsen och 

visar att begäret aldrig helt går att gripa. Men det skulle också kunna vara att allt detta som Lacan 

tillskriver Antigone egentligen är ett tillstånd av outtryckt sorg, av ofärdigt sörjande. Av en felriktad 

eller avbruten sorgeprocess. För är man som hon av Labdakinernas släkt har man mycket att sörja. Det 

finns relationer och sorg som behöver ett erkännande här. Kanske att den ses som obegriplig - denna 

dödsdrift - att gå mot sin egna upplösning för den som inte är melankolisk. Men för en melankoliker blir 

den en utgång som ses leda till befrielse. En befrielse från den smärta som fastnat och tagit boning inom 

jaget, en befrielse från det objekt som man omedvetet har identifierat sig med. Det kan tyckas lite 

märkligt att detta ska skapa en fascination som upphöjer denna dödsdrift, likt ett romantiserande kring 

döden som hos Lacan. Särskilt om det hela visade sig egentligen vara ett tillfälle av melankoli. Av 

ofärdig, oerkänd, osörjd sorg. En melankoli som hade kunnat finna möjlighet i att läkas om processen 

hade fått lov att gås igenom, om den hade fått ett erkännande. Kreons skuldbeläggning bär bland annat 
                                                
66 Freud, Mourning and Melancholia s.250-251 
67 Freud Mourning and Melancholia s.251 
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vittne om detta, att han kunde ha gett allt en annan utgång. Om han hade erkänt Antigone hennes rätt att 

sörja riktigt, hade det inte blivit till ett utdraget och ödesdigert fall av melankoli som drog så många med 

sig i fallet. Ett fall av en självutplånande melankoli som istället drevs till en tillspetsad tragedi. Detta 

pekar hon ut för oss, Antigone. En varning om hur det kan gå. Hon pekar mot denna klyfta mellan det 

sedliga och det moraliska. Att gå från att sörja individuella förluster på fullt allvar därför att vi erkände, 

gladdes och värnade om deras liv när de levde. Till en allt mer demokratiserad form där alla i sin 

ersättbarhet ska  bli lika sörjda och därmed riskerar att bli osörjda. Hon pekar mot ett melankoliskt 

tillstånd som uppstår när du inte erkänns din sorg eller din förlust inte erkänns och ses som sörjbar. En 

censur av verkligheten och censur av medvetandet i ett sådant här tillstånd totalt kan sjukliggöra sig 

självt, som Freud pekat ut i förhållande till melankolikern. Denna brist på erkännande, denna censur 

skulle kunna gälla mer än endast på ett individuellt upplevt plan. Den kan komma att gälla även för ett 

helt samhälle. I överförd mening kan begravning och sorg i denna uppsats därför beteckna flera fält av 

den mänskliga existensen. Som det visat sig behöver den inte alltid innebära en saklig förlust utan 

snarare en placering av objekt. Av ett förlorat kärleks-objekt. En begravning skulle i det här fallet kunna 

ses som en metaforisk plats som en förlust eller ett saknat objekt kan fästas vid. En plats som ligger 

utanför jaget självt. Många blir inte sörjda, för de blev aldrig ens erkända som liv. Många får aldrig lov 

att sörja då de inte ens får ett erkännande som levande. Alla dessa som faller utanför ramarna för vad vi 

anser som ”levande” liv. Detta gäller inte alla osäkra liv -för vi är alla osäkra - utan endast dem som står 

som platslösa och namnlösa. Dessa som aldrig kommer fram till något erkännande som värdefullt liv. 

Inträngda i en kall boning blir dem istället till skuggfigurer. De blir inträngda i denna melankolins 

grotta, som Antigone gestaltar. Det estetiska fältet har ofta fått stå som just en möjlighet att förbinda 

olika delar av den mänskliga existensen. Som en brygga mellan det förnuftiga och det sinnliga, vilken 

kan skapa ett framträdande för detta som är svårfångat och inte helt ryms inom endast en medveten eller 

bregreppsformad sfär. Det grekiska dramat Antigone är ett exempel på hur ett komplext begrepp som 

melankoli kan gestaltas dramatiskt och sinnligt. Genom Antigone kan denna melankoli därmed 

framträda för oss och just få en form av erkännande. 

 

 

4.0 Populärvetenskaplig sammanfattning 
 

Den kamp som står central för Antigone i dramat med samma namn, är vikten av begravningen. Här har 

jag visat hur ett skifte i sorgpraktiker stod i relation till politiska reformer som pågick under övergången 

till det klassiska Grekland. Hur Antigone är en berättelse som tar upp och bearbetar konflikter som 
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uppstår i denna kulturs övergång från en sedlig och familje-orienterad kultur till en stats-styrd och 

moraliskt orienterad kultur. Det introducerades en ekonomi av ersättbarhet, som ville tona ner det unika 

i individen för att statsmakten skulle växa sig starkare och tona ner konflikter av hämnd. Jag har även 

visat hur en del tidigare läsningar och tolkningar av Antigone har en tendens att fascineras av hennes 

självklarhet i att gå mot sin egna undergång. Hur hennes död framstår som något vackert och skönt, i 

vart fall hos Jaques Lacan. Här har jag föreslagit en alternativ läsning där Antigones död egentligen kan 

ses som en reaktion på en oerkänd och felriktad sorgprocess. Det är inte då längre något upphöjt utan 

snarare visar det oss något djupt olyckligt i bristen på rättigheter och erkännande. Att Antigone tar sitt 

liv - vilket i sig genererar en kedja av tragiska händelser - kan få sin förklaring i att hon drabbats av 

melankoli. Melankolin kommer av att hon av staten och sin morbror, inte fick tillgång att leva ut sin 

sorg eller ens erkännas sin sorg på riktigt vis. Melankolin har jag lokaliserat med stöd av Sigmund 

Freuds beskrivning. Jag har även med hjälp av Judith Butler visat att värdet av liv regleras genom olika 

värdesystem och normer för uppfattande och erkännande. Att dessa normer och erkännanden även 

hänger tätt i hop med ett livs sörjbarhet när det går förlorat. Med stöd av Tina Chanter har jag även 

poängterat att Antigone många gånger använts som ett verktyg för protest, då dramat belyser just detta 

med värdesystem. Att stå utan ett erkännande, att bli förvisad till en plats i marginalen frammanar även 

en position av social död. 

 

Vad det är som gör att Antigone så idogt strävar efter detta att få begrava sin broder och vad denna 

begravning representerar mer än endast en begravning, hänger samman med just ett behov av 

erkännande. Att vara människa är bland annat att vara i relation, att vara ett subjekt och att ha ett språk. 

Att förnekas detta, att stå med ett uteblivet erkännande av relationer där förlusten av det man saknar 

varken får en medveten eller given uttalad plats, kan skapa ett tillstånd av melankoli. När Antigone 

protesterar mot Kreons dikret står hon upp för rätten att sörja.  

Melankoli uppstår där en sorg inte blivit medvetandegjord och jaget därmed inte klarar att sörja. 

Melankoli gröper ur jaget, känslan av meningsfullhet förloras, den kan driva en mot sin egna 

upplösning. 
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