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Abstract 

In this paper, I study the bodies in Mare Kandre’s two novels Bestiarium (1999) and Xavier 

(2002), with the help of Mikhail Bakhtin’s theories of the grotesque. I examine the worldview 

that is portrayed in the novels – focusing on the attitude towards death – and seek answers to 

the following questions: how do the human bodies look and how do they relate to their 

surroundings? What does the way they are portrayed say about the world the novels portray? 

And what role does laughter play in the novels? I also examine the similarity between a 

grotesque body, and a gothic monster. As a result, I find that one body may exist both in life 

and death at the same time, that the bodies can merge together, and that the boundaries 

between body and world may be exceeded. I also find the grotesque abilities of the body not 

to be threatening, but filled with possibilities. Here, even monsters are not harmful. 
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Sammanfattning 

I den här uppsatsen undersöker jag kropparna i Mare Kandres två romaner Bestiarium (1999) 

och Xavier (2002), med utgångspunkt i Michail Bachtins teorier om det groteska. Jag söker 

svar på hur hans begrepp kan öka förståelsen för den värld som målas upp i romanerna, med 

ett fokus på inställningen till döden. Jag ställer mig frågor om hur de mänskliga kropparna ser 

ut och hur de förhåller sig till resten av världen, vad sättet de gestaltas på säger om 

romanvärlden och vilken roll skrattet spelar i romanerna. Jag undersöker också likheten 

mellan groteska kroppar och gotiska monster. I min analys visar jag att kropparna i Mare 

Kandres romaner kan befinna sig både i livet och döden samtidigt, att de ständigt är i rörelse 

och kan uppgå i varandra. Dessutom kan gränsen mellan kropp och värld upplösas. Jag visar 

också på att den glädje som kännetecknade medeltidens grotesk bara kan förnimmas, men att 

de groteska kropparna trots det besitter positiva möjligheter. Inte ens monster måste här 

besegras, då de inte utgör något hot. 

Nyckelord: Mare Kandre, Michail Bachtin, Grotesk, Gotik, Kropp, Monster  
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1. Inledning 

 

han lade märke till att individerna runt bordet alla hade exakt samma buckliga huvudform 

och nästan identiska drag. Det var som om samma ansikte satt på varenda kvinna, 

spädbarn, pojke och gamling…1 

Det är någonting med Mare Kandres kroppar. I citatet ovan har Doré, huvudperson i 

Bestiarium från 1999, just kommit fram till byn Sleepy Hole, där befolkningen ger ett minst 

sagt märkligt intryck. Rent visuellt tycks gränserna mellan deras drag smälta samman med 

varandra, och det är svårt att avgöra sådant som ålder och kön. Här har barnen grova 

manshänder, och de vuxna är uppseendeväckande små. Dessutom existerar, mitt ibland de till 

synes förvridna människorna i byn, det s.k. modersmonstret. Hon är Dorés reinkarnerade mor, 

som vuxit sig till ett enormt, otympligt monster. 

De märkliga kropparna är ett återkommande element i Kandres romaner. Också i Xavier, 

hennes sista roman från 2002, får läsaren möta människor som tycks ha smält ihop med någon 

annan. Ett tydligt exempel är kejsaren, en karaktär som genom romanen lyser med sin 

frånvaro, men vars fysiska uppenbarelse ständigt refereras till:  

han hade varit över två meter lång men haft ett mycket, mycket litet huvud och små, små 

frökenhänder och lika små knappt femton centimeter långa damfötter.2 

Kejsarens uppenbarelse blir än mer tvetydig, då han gång på gång beskrivs som ond – han 

högg av människors kroppsdelar, för att kunna lägga dem i glasburkar och ha i sin samling – 

men ändå är romanens huvudkaraktär Xavier den enda som upplever honom som 

skrämmande. Alla andra skrattar åt honom. 

Många år efter att jag första gången kommit i kontakt med Mare Kandres verk, bekantade 

jag mig med Michail Bachtins teorier om det groteska. Inte förrän då tyckte jag mig ha fått de 

verktyg jag behövde för att kunna närma mig Kandres kroppar. Bachtin har ett stort fokus på 

det han kallar det materiellt kroppsliga. Han menar att ett utmärkande drag för de groteska 

bilderna just är hur kroppen presenteras. Den är ”en kropp i vardande”. 3 Den är inte stagnerad 

utan står ständigt inför en förändring. Dessutom har den förmågan att övergå de gränser som 

skiljer den från resten av världen, och från döden. Och framför allt, menar Bachtin att den 

                                                 
1 Mare Kandre, Bestiarium, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1999, s. 141f. 
2 Mare Kandre, Xavier, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2002, s. 43. 
3 Michail Bachtin, Rabelais och skrattets historia: François Rabelais’ verk och den folkliga kulturen under 

medeltiden och renässansen (övers. av Lars Fyhr), 3. uppl., Göteborg: Bokförlaget Anthropos, 2007, s. 295. 
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verklighet som målas upp i grotesk litteratur är fylld av glädje: allt som kan upplevas som 

skrämmande degraderas och skrattas åt – här kan inte ens människans oundvikliga död inge 

fruktan. 

I grotesk litteratur är det överlag en annorlunda bild av världen som presenteras, en som 

skiljer sig från ”de klassiska och naturalistiska bilderna”.4 Även om det på många sätt är en 

bekant verklighet som målas upp framför läsarens ögon i Kandres romaner, finns insprängda i 

allt det bekanta förvridna detaljer, vilka i kontrast till resten av miljön framstår som 

främmande. Kandre förknippas ofta med både det gotiska och det groteska, och i en intervju 

med Mattias Fyhr är det just kontrasten mellan det verklighetsnära och det ”groteska” Kandre 

själv använder för att beskriva sina texter.5 

I den här uppsatsen är det Bachtins teorier jag lutar mig mot, för att närma mig 

gestaltningen av Kandres kroppar, i hennes två sista romaner: Bestiarium (1999) och Xavier 

(2002). 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Genom att lyfta de detaljer som skaver mot en bekant verklighet undersöker jag hur det 

groteska tar sig uttryck i två av Mare Kandres romaner, med fokus på de mänskliga 

kropparna. Jag söker svar på hur Bachtins begrepp kan öka förståelsen för den värld som 

presenteras i romanerna – med fokus på inställningen till döden. Det här gör jag genom att 

utgå ifrån följande frågor:  

• Hur ser de mänskliga kropparna ut och hur förhåller de sig till sin omgivning?  

• Vad säger sättet de gestaltas på om den romanvärld Kandre förmedlar?  

• Vilken roll spelar skrattet i romanerna? 

 

1.2. Metod och material 

I uppsatsen lutar jag mig främst mot Bachtins verk Rabelais och skrattets historia: François 

Rabelais’ verk och den folkliga kulturen under medeltiden och renässansen (1965), i vilket 

han analyserar det groteska bildsystemet i texter från medeltiden och renässansen, med 

utgångspunkt i François Rabelais’ verk. Trots att Bachtins teorier bygger på litteratur från 

medeltiden och renässansen undersöker jag vilka aspekter som är intressanta i analysen av 

Kandres nutida verk. Bachtin menar att även om groteska drag i litteraturen har utvecklats och 

                                                 
4 Bachtin, s. 293. 
5 Mattias Fyhr, De mörka labyrinterna: Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel, Stockholm: Ellerströms 

förlag, 2003, s. 182. 
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förändrats, finns deras historiska rötter kvar och kan utläsas även i verk från senare 

tidsperioder.6 Mot slutet av min analys lyfter jag även in Wolfgang Kaysers definitioner av 

begreppet, presenterade i verket The Grotesque in Art and Literature (1963). Det här för att få 

en mer övergripande bild av vad det groteska inneburit även för senare tidsperioder, då 

Kayser behandlar det groteska i litteratur under romantiken fram till och med 1900-talet. Han 

lyfter t.ex. hur grotesk litteratur främmandegör världen för läsaren, vilket är intressant i 

analysen av Kandres verk. Då hennes romaner, som jag nämnde ovan, också förknippas med 

det gotiska, är det för uppsatsen viktigt att också se till det nära sambandet mellan grotesk 

litteratur och gotisk litteratur, speciellt de likheter som finns mellan en grotesk kropp och ett 

gotiskt monster. Här blir främst Judith Halberstams Skin Shows: Gothic Horror and the 

Technology of Monsters (1995) aktuell, som behandlar det postmoderna monstret, samt Kelly 

Hurleys The Gothic Body: Sexuality, Materialism, and Degeneration at the Fin de Siècle 

(1996), som skriver om den gotiska kroppen som en kropp i rörelse, på väg att bli ”inte-sig-

själv”.7 

Om romanerna specifikt finns mycket lite forskning, vilket också är en av orsakerna till 

att jag vill lyfta just dem. Akademiska texter som behandlar Kandre fokuserar till stor del på 

hennes tidiga romaner, så som Bübins unge och Aliide, Aliide. Jag lyfter dock en uppsats 

skriven av Simon Lövgren, Att skapa en man: Mare Kandres romaner Bestiarium och Xavier 

(2007), i vilken han analyserar de båda romanerna utifrån Julia Kristevas abjektionsteori. I 

den här uppsatsen fokuserar jag främst på den tolkning Lövgren gör av Xavier, i vilken han 

menar att platsen i romanen kan tolkas symboliskt. 

För att få en god grund inför analysen, följer här handlingsreferat av de båda romanerna. 

 

1.2.1. Handlingsreferat Bestiarium 

I ett smutsigt, 1800-talets London lever den faderlöse Doré ett plågsamt rutinmässigt liv. Hans 

dagar styrs av ett dagligt möte hos sin mor, som sedan tio år tillbaka ligger i koma efter ett 

slaganfall. När hon tidigt i romanen dör ser han det som en befrielse, att få bryta sina rutiner. 

Men istället tappar han fotfästet helt, och faller i en djup depression, till följd av den enorma 

saknaden.  

Doré blir beroende av opium i ett försök att fly sin sorg. En dag försöker han ta sitt liv 

genom en överdos. Han misslyckas, och hittar då han vaknar en bok som modern 

                                                 
6 Bachtin, s. 57. 
7 Kelly Hurley, The Gothic Body: Sexuality, Materialism and Degeneration at the Fin-de-Siècle, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1996, s. 4. 
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testamenterat honom, med titeln Bestiarium. Boken leder honom till en sjö intill byn Sleepy 

Hole, där ett sjöodjur sägs leva. Han bestämmer sig för att ägna återstoden av sitt liv åt att 

spana efter odjuret. 

Flykten till Sleepy Hole får dock oanade vändningar. I byn finner han sitt ursprung. Där 

finns hans farmor och farmorsmor, och i ett hål i marken hittar han även sin far. När byns 

invånare strax därefter tillfångatar odjuret i sjön, visar sig det vara hans mor, återfödd i en 

enorm monsterkropp. Medan byborna öppet visar sin avsky mot besten, kan Doré inte känna 

annat än kärlek.  

Modersmonstret säljs till en kringresande cirkus, och Doré och fadern blir hennes skötare. 

De följer henne då hon visas upp för allmänheten, som liksom byborna visar stark avsky mot 

henne. Det slutar med att fadern, i ett försök att skydda modern från de ilskna folkmassorna, 

blir dödad. Strax därefter avlider också modern för andra gången i Dorés liv, och efter att ha 

begravt henne följer också han sina föräldrar in i döden. 

 

1.2.2. Handlingsreferat Xavier 

Xavier är en man som närmar sig fyrtio år, som liksom Doré är utled på sitt inrutade liv, så till 

den grad att han går i självmordstankar. När han en dag får se en kvinna komma ut ur 

slakteriet blir han övertygad om att hon är den enda som kan förändra hans liv till det bättre. 

Han går hem, skriver ett brev till henne, där han förklarar henne sin kärlek, och går tillbaka 

till det hyreshus där han tidigare sett henne gå in. Väl i huset möts han av ett enormt antal 

lägenheter, och han vet inte i vilken hon befinner sig, och börjar slumpmässigt knacka på 

olika dörrar. Bakom varje blir han indragen i någon annan karaktärs liv.  

Bakom en möts han av en man som just är på väg att hänga sig. Bakom en annan pågår en 

förlossning och bakom ytterligare en har en ung kvinna precis dött. Många av de personer han 

träffar pratar också om en kvinna de träffat, som precis liknar henne som Xavier söker. Men 

han stannar aldrig länge nog för att kunna ta reda på hur det verkligen ligger till.  

Genom fönstren i varje lägenhet kan stadens museum skymtas, där den ökände kejsaren 

och hans samling kan beskådas. Kejsaren själv är upprest som vaxstod och samlingen består 

av avhuggna, deformerade kroppsdelar han varit besatt av att skaffa under sin livstid. Samtal 

om kejsaren följer Xavier genom huset, och trots andra karaktärers förlöjligande av honom, är 

det med skräck Xavier tänker på den onde mannen. 

Dock mildras skräcken inför kejsaren mot slutet av romanen, och samtidigt bestämmer sig 

Xavier för att avbryta sitt sökande efter kvinnan och istället avsluta sitt liv, genom att dränka 

sig i stadens flod. Men medan han letar sig ut ur huset står hon då plötsligt där, mellan honom 
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och utgången. Han inser att hon, trots det nästan gudomliga skimmer han gett henne, är en 

helt vanlig människa. Men han ger henne ändå brevet. Vad som sedan sker förtäljer inte 

romanen. 

 

1.3. Teoretiska utgångspunkter 

 

1.3.1. Det groteska 

I den här uppsatsen lutar jag mig mot Bachtin och hans teorier om det groteska, och framför 

allt teorierna om den groteska kroppen. Innan jag går djupare in på vad som är utmärkande för 

den, vill jag först förtydliga hur själva ordet ”grotesk” ska förstås. Huruvida det syftar till en 

stil, en estetisk kategori eller kanske en genre är inte helt självklart; olika teoretiker har olika 

ingångar i begreppet.8 Bachtin är en av de som skriver om grotesken, och syftar då på en 

litterär genre. Dock är Kandres användning av groteska uttryck inte lika renodlade som t.ex. 

Rabelais’ under medeltiden, och det är i hennes fall mer aktuellt att tala om groteska drag än 

om någonting mer konsekvent, som en litterär genre. Jag behandlar i den här uppsatsen därför 

begreppet som ett stilmedel.  

Ingemar Haag menar i sin avhandling Det groteska: Kroppens språk och språkets kropp 

att de groteska stilmedlen alltid syftar till ett visuellt uttryck9 – talar man om det groteska talar 

man om groteska bilder. Också jag refererar till språkliga bilder i den här uppsatsen, och 

åsyftar då hur den mänskliga kroppen visuellt framställs i romanerna. Dock vill jag inte 

begränsa mig till att det groteska enbart syftar till det visuella. Som jag i min analys visar kan 

t.ex. lukter fungera som en förlängning av kroppen, trots att de inte är synliga för ögat. 

Vad är då typiskt för den groteska kroppen? En av de främsta egenskaper den äger, är att 

den är ambivalent, i bemärkelsen att den aldrig är färdig: den formas ständigt, bryter upp de 

gränser som finns mellan den och resten av världen, och skapar dessutom själv andra, nya 

kroppar. Särskilt intressanta är därför de kroppsdelar som själva överskrider kroppens gränser, 

och äger förmågan att antingen inta världen, eller att alstra nytt liv: såsom könsorgan, mun 

och mage. Det här gör att även kroppsliga akter – som att ha sex, äta eller föda barn – är 

viktiga, då de alla sker vid världens, och vid gamla kroppars, gränser.10 Dessutom 

representerar kroppen i de groteska bilderna ett helt kosmos, någonting långt större än bara en 

                                                 
8 Jmf Ingemar Haags diskussion kring begreppet i Det groteska: Kroppens språk och språkets kropp, Stockholm: 

Bokförlaget Aiolos, 1999, s. 54-62, eller Per Bäckmans i Enhet i mångfalden: Henri Michaux och det groteska, 

Lund: Ellerströms förlag, 2005, s. 56-60. 
9 Haag, s. 56. 
10 Bachtin, s. 295. 
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människa. Här är ansiktet det höga, himlen och det gudomliga, där munnen har förmågan att 

uppsluka – och därmed också döda – vilket leder ned till det kroppsliga helvetet magen, där 

nytt liv kan uppstå.11 

I de groteska bilderna är gränsen mellan liv och död upplöst. Fundamentalt är att kroppen 

består av två kroppar, där en föds och en annan dör. Båda närmar så mycket som möjligt 

extrem ålder – närmar sig födelse och död – men förenas och bildar en och samma kropp, så 

att döden och livet existerar samtidigt.12 Bachtin kallar det här för tvåkroppsligheten. 

Typiskt är också den överdrivna kroppen. Kroppsdelar kan anta extrema proportioner och 

sträcka sig ut över sina fysiska gränser. Det härstammar från de medeltida texterna, som inte 

behandlade kroppen som en individs kropp, utan som en hela folkets ”kollektiva 

stamkropp”.13 Alla människor var en oupplöslig del av varandra, där varken födelse eller död 

var det absoluta slutet, bara moment i ett oändligt växande.14 Döden är här inte slutgiltig, utan 

ur det som dör föds alltid någonting nytt. 

Bachtin menar också att de groteska bilderna under medeltiden alltid var glädjefulla och 

positiva, och lägger speciell tyngd vid skrattets roll i de litterära verken. Det har att göra med 

att det groteska härstammar ur den folkliga karnevalkulturen. Under karnevalen upplöstes 

samhällets sociala barriärer och alla behandlades som jämlikar. Det var en extrem skillnad 

från det medeltida folkets vanliga verklighet, där man levde under stränga hierarkiska 

ordningar.15 Nu var rika ämbetsmän på samma nivå som fattiga bönder, gränserna mellan det 

höga och det låga suddades ut. Under karnevalen var det också fritt för alla att få skratta. I det 

vardagliga livet var medeltidens och renässansens människa starkt präglad av kristna 

värderingar, och på den här tiden skulle en god kristen alltid vara allvarlig. Skrattet kom från 

djävulen.16 

Under karnevalerna skrattade man åt allt som annars bar fruktan med sig: naturens 

krafter, gudar och människors makt, döden och helvetet, och också åt sin egen roll i hela 

historien. På så sätt kunde det besegras och en ny syn på tillvaron uppstod. Samma funktion 

har skrattet i den groteska litteraturen. Bilderna som målas upp förlöjligar annars skrämmande 

företeelser, för att kunna besegra dem, och låter de dessutom vara grund till förnyelse. 17 

                                                 
11 Bachtin, s. 36. 
12 Ibid. 
13 Ibid., s. 30. 
14 Ibid., s. 93. 
15 Ibid., s. 21. 
16 Ibid., s. 79. 
17 Ibid., s. 95. 
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Även under senare tidsperioder anses de groteska bilderna vara källa till skratt18, dock 

menar Bachtin att den pånyttfödande effekten i det har försvagats. Det handlar ofta om ett 

reducerat satiriskt eller ironiskt skratt, som inte innehåller samma glädje som i den medeltida 

grotesken. Men, menar Bachtin, även om groteskens natur försvagats finns dess ursprung 

kvar.19 Det negativa och dystra som det groteska idag gärna förknippas med är alltså inte hela 

sanningen, det är någonting gladare som kommer till uttryck i bilderna. Kayser skriver t.ex. 

om hur det groteska främmandegör verkligheten, genom att ta vardagliga företeelser och måla 

upp de som någonting okänt och skrämmande, vilket ingjuter en rädsla för livet.20 Bachtin 

menar däremot att det Kayser beskriver som en främmande värld, är avslöjandet av 

”möjligheten till en annan värld”.21 

 

1.3.2. Det gotiska 

Groteska stilmedel är i våra dagar nära förknippade med den gotiska romanen, och den har 

också kommit att påverka hur vi idag uppfattar det groteska.22 Då Kandre är en författare som 

nära förknippas med det gotiska23, är det för mig nödvändigt att utforska vad som 

kännetecknar den gotiska romanen, och hur de groteska stilmedlen kommit att användas i den. 

Speciellt intressant för min undersökning är de likheter som finns mellan den groteska 

kroppen, och det gotiska monstret. 

Människans inre värld var främmande för medeltidens och renässansens grotesk24, och 

som jag redan nämnt fokuserade den på mänsklighetens stamkropp. Det var en kollektiv 

uppfattning av världen som präglade den, där individen inte var intressant. Den här 

uppfattningen är en av de största skillnaderna mellan grotesken och den gotiska romanen, då 

den senare har ett stort fokus på det subjektiva.25  

Judith Halberstam skriver om det postmoderna gotiska monstret som någon som uppvisar 

en direkt synlig monstrositet, där det subjektiva inre sammanfallit med det yttre.26 Precis som 

i Bachtins teorier om den groteska kroppen är monstret en upplösning av kroppsliga gränser. 

                                                 
18 Wolfgang Kayser, The Grotesque in Art and Literature, Bloomington: Indiana University Press, 1963, s. 187. 
19 Bachtin, s. 55. 
20 Kayser, s. 184f. 
21 Bachtin, s. 56 (författarens kursivering). 
22 Bäckström, s. 56. 
23 Se t.ex. Fyhr, 2003, s. 182. 
24 Bachtin, s. 52. 
25 Fyhr, 2003, s. 64. 
26 Judith Halberstam, Skin shows: Gothic Horror and the Technology of Monsters, 3. uppl., Durham och London: 

Duke University Press, 2000, s. 1. 
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Men istället för att kroppar fysiskt går in i varandra, eller i sin omgivning, är det gränser 

mellan insida och utsida som löses upp: 

The immediate visibility of a Buffalo Bill, the way in which he makes the surface itself 

monstrous transforms the cavernous monstrosity of Jekyll/Hyde, Dorian Grey, or Dracula 

into a beast who is all body and no soul.27 

Också Kelly Hurley skriver om den gotiska kroppen och menar att människan här som helhet 

dekonstrueras – människan är ett subjekt som är inte-riktigt-människa, och som ständigt 

riskerar att förvandlas till ett inte-sig-själv. Hon kallar den gotiska kroppen för ”abhuman”, en 

term som i sig själv uttrycker en förändring: ”ab-” syftar till en rörelse från någonting, och 

därigenom också en förlust. Men då en rörelse har två riktningar, och alltså också går i 

riktning mot någonting nytt, finns en hoppfullhet i att vara en abhuman.28 Viktigt är att 

Hurleys teorier grundar sig i en icke-stabil kropp, som alltid är på väg att bli någonting 

annat.29 Precis som den groteska kroppen är i vardande, är också en abhuman en kropp som 

inte stagnerat i en bestämd form.  

 

2. Analys 

 

2.1. Tvåkroppsligheten 

Som jag nämnde under min presentation av Bachtins teorier, är tvåkroppsligheten 

fundamental i de groteska bilderna – d.v.s. bilder där en kropp dör och en kropp föds. Jag tar i 

följande stycke upp exempel ur de båda romanerna där kroppen övergår sina egna gränser och 

där döden går in i livet, och uppvisar en förnyande kraft. 

 

2.1.1. Den havande döden 

Som exempel på tvåkroppslighet tar Bachtin upp ett par berömda groteska figurer, 

föreställande havande gamla gummor. Han menar att de uttryckligen visar på hur en kropp 

står i förfall, medan en annan blir till. De blir den ambivalenta bilden av döden som föder, 

eller den ”havande döden”.30 När Xavier kliver in i det femte rummet i lägenhetshuset, är det 

just tvåkroppsligheten och den havande döden som uppvisas, i form av en förlossning. Scenen 

                                                 
27 Halberstam, s. 1. 
28 Hurley, s. 3f. 
29 Ibid., s. 9. 
30 Bachtin, s. 36. 
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är också ett tydligt exempel på den ambivalens Xavier själv besitter, som jag nedan ska 

förklara. 

I rummet är han väntad. En stor samling människor misstar den irrande mannen för en 

läkare man kallat efter och ber honom hjälpa en kvinna, som ligger på sängen, långt gången i 

en förlossning. Xavier är till en början oförmögen att agera. Han ser på medan kvinnan 

kämpar och försvinner in i en inre monolog, om det gränsland hon befinner sig i: 

aldrig är man så nära både liv och död som vid framfödandet av ett barn, man svävar som 

i ett gränsland, i en blandning av liv och död, de sipprar in i varandra, de båda tillstånden, 

det är som om ett berg klingande av mörka toner långsamt passerar genom kroppen, […] 

man är fast i detta väldiga som en gång börjat i kroppen och en gång också ska komma att 

upphöra där31 

I citatet fokuseras Xaviers tankar om den blivande moderns dödlighet, men tankarna växlar 

fortsättningsvis mellan en oro inför henne och en oro inför barnet. Speciellt utrymme ger han 

tanken att barnet ska fastna och alls inte bli fött. För att illustrera det hotande scenariot målas 

en bild upp för läsaren: bilden av modern som dör men där barnet fortsätter att leva ”djupt 

begraven inuti den iskalla stilla födslotunneln”.32 Beskrivningen ter sig ordagrant vara en 

variant av den groteska bilden av den havande döden, där den ena kroppen snart ska ta sitt 

sista andetag, medan den andra just ska ta sitt första. 

I samma scen målas ännu en bild upp, som tycks beskriva det rakt motsatta: att barnet ska 

dö och att den ännu levande modern ska föda fram en död kropp. Det här är en destruktiv bild, 

som snarare pekar mot en utplånande aspekt av livet, än en pånyttfödande i döden.33 Bachtin 

menar dock att ambivalensen i döden syns ur båda vinklar. I de groteska bilderna finns en 

glimt av liv i döden, men också motsatsen, i form av en glimt av död i livet.34 Ytterligare 

betoning på just det här kommer senare i scenen, då barnets huvud helt är synligt. Xavier har 

precis letat sig in till dess axlar och börjat dra ut det. Han reflekterar över barnets skörhet, och 

över en fruktan att nacken ska knäckas, då han ”läst att spädbarnsnackar var det vekaste som 

fanns, som ångkokta sparrisar ungefär”.35 Och strax efteråt lyfter barnet själv sin sköra lilla 

nacke och tittar rakt upp mot Xavier, och i dess mörka blick tycker han sig utläsa orden:  

                                                 
31 Kandre, 2002, s. 108f. 
32 Ibid., s. 109. 
33 Ingemar Haag menar att det just är det utplånande, snarare än det pånyttfödande, som är utmärkande för den 

modernistiska traditionen, där de positiva kvaliteterna i det groteska inte är lika tydligt som i medeltidens 

grotesk, se Haag, s. 13. 
34 Bachtin, s. 379. 
35 Kandre, 2002, s. 113. 
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Jaha, så det var du, det är du som är bödeln!36  

Genom Xaviers tankar låter Kandre spädbarnet självt kommentera sin dödlighet. 

Barnets ord har dock dubbel effekt. Samtidigt som det kommenterar sin dödlighet, utser 

det Xavier till bödel. Xavier äger en destruktiv kraft, då han som bödel har förmågan att döda, 

vilket han under scenen själv också fruktar att han ska göra. Trots det slutar förlossningen 

lyckligt, och han hjälper modern att föda fram barnet, och räddar det dessutom strax efter att 

det fötts genom att befria dess luftvägar från en slempropp. Scenen visar på ambivalensen i 

kroppen: i modern och barnets framfödande process går liv och död in i varandra, och Xaviers 

person visar på det dödandes förmåga att ge liv. Han får i scenen en dubbel roll, där både 

bödeln och förlösaren existerar i samma kropp. 

Också i Bestiarium finns karaktärer som äger tvåkroppsliga egenskaper, där en del av 

kroppen går mot livets slut och den andra mot födelsen. Jag lyfter här Dorés föräldrar, och 

börjar med hans mor. 

Bachtin betonar att den groteska kroppen aldrig stagnerar:  

Den är aldrig färdig, aldrig fullbordad: den formas och skapas ständigt och den formar 

och skapar själv en annan kropp: vad mer är, denna kropp slukar världen och slukas själv 

av världen37  

Hur moderns kropp slukas av världen återkommer jag till under avsnittet om hur miljön 

förkroppsligas i romanerna, men jag vill här lyfta hur hon, då hon liksom den födande modern 

i exemplet från Xavier, skapar en ”annan kropp”. Efter sitt slaganfall befinner sig också hon i 

ett tillstånd mellan liv och död. Doré uttrycker att han inte vet hur han ska förhålla sig till 

henne: ”var hon vid liv, existerade hon ännu, hörde hon, såg hon, visste hon?”38 Kroppen är 

fysiskt vid liv och har kvar sina grundläggande basbehov – under sängen står en överfylld 

potta, hon matas dagligen och tvättas – men en del av henne saknas. Doré menar att det 

”modersväsen” hon förut besatt, och som kom till ytan genom ögonen och de blickar hon gav 

honom, nu är oåtkomligt. När han ser in i hennes ögon ser han bara sin egen spegelbild, som 

speglas ”i det oändliga rakt ner i hennes ödelagda labyrintiska innandöme”.39 Det tycks som 

om kroppen helt stannat av i sin utveckling, och istället för att den i en framåtskridande 

                                                 
36 Kandre, 2002, s 113 (författarens kursivering). 
37 Bachtin, s. 295 (författarens kursivering). 
38 Kandre, 1999, s. 21. 
39 Ibid. 
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rörelse formas, degenererar den och förlora delar av sig själv. Men så är inte fallet, vilket 

uppdagas efter hennes död.  

Sedan kroppen gett upp begravs hon och verkar ha lämnat världen, men uppenbart blir att 

det bara är den gamla kroppen som upphört att existera. Doré återfinner hennes 

”modersväsen” i blicken hos monstret i Sleepy Holes sjö. När odjuret ser in i hans ögon blir 

han övertygad om att det inte är någon annan än hon som ser på honom, med den blick som 

hon i sin mänskliga form mot slutet saknade. Modern föder här inte fram en ny kropp. Hon 

besitter själv rent fysiskt två kroppar, där den ena uppdagas efter att den andra har dött. 

Dorés far består inte rent fysiskt av två kroppar, däremot närmar han sig, i en och samma 

kropp, födelse och död. Samtidigt som Doré finner sin återfödda mor, finner han också sin far. 

Faderns ålder är dock obestämd, och deras roller som far och son blir därmed otydliga. Här är 

det sonen Doré som får agera förälder och tar hand om den äldre mannen, medan fadern 

beskrivs med barnsliga attribut: han har ett ”[skäggigt] pojkansikte”, ritar ”barnteckningar” 

och behöver ständig tillsyn.40 Han tycks överlag vara mycket yngre än han rimligen borde, 

och både faderns kropp och beteende stämmer inte överens med den föreställning Doré har 

om en ”far”. Särskilt tydligt blir den flytande ålder mot slutet av romanen, då Doré ser fadern 

raka bort sitt skägg och förskräckt tänker att det var ”som om han växt om sin egen far, som 

om han i själva verket nu var långt äldre än fadern!”.41 När fadern sedan blir ihjälslagen av en 

folkmassa, liknas han efter att liket har svepts vid en ”spädbarnspuppa”.42 

Genom hela romanen åldras fadern bakåt. När han slutligen närmar sig födelsen, 

spädbarnstadiet, dör han, och på så sätt sammanfaller födelsen och döden i en och samma 

kropp. 

Både Dorés mor och far kan också tolkas i linje med Hurleys definition av ”abhuman”. 

Abhuman är ett subjekt som inte riktigt är mänskligt och har förmågan att förändras, och 

riskera att bli inte-sig-själv. Som jag skrev i inledningen signalerar ordet i sig en rörelse, 

subjektet är på väg bort från sig själv och står därför inför en förlust. Men, som Hurley 

skriver, en rörelse iväg innebär också rörelse emot, emot någonting nytt och ospecificerat – 

”och innebär därför både ett hot och ett löfte”.43 I faderns fall står själva ordet 

”spädbarnspuppa” i bjärt kontrast till liket som döljer sig bakom svepningen. Ett spädbarn är 

en människa ny i världen, medan en puppa är ett utvecklingsstadium, ett stadium som 

                                                 
40 Kandre, 1999, s. 231. 
41 Ibid., s. 289 (författarens kursivering). 
42 Ibid., s. 321. 
43 Hurley, s. 3f (min översättning). 
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förbereder en metamorfos hos insekter. Båda orden pekar mot någonting livskraftigt, 

någonting i förändring, och inte på en kropp som stagnerat, dött. En rörelse har skett bort från 

kroppen, som kommer att förmultna i den grav den strax efteråt kastas ned i, men samtidigt 

finns en hoppfullhet i att den trots det är på väg mot någonting nytt, mot en metamorfos till 

någonting annat. 

Rörelsen bort från det gamla är liknande när det gäller modern. Också hon tvingas lämna 

sin gamla kropp, redan i och med att den förlorar sitt ”modersväsen”, för att återfödas in i 

någonting nytt. Hurley skriver om hur subjektet känner nostalgi inför att inte längre vara helt 

mänsklig, men att det hos det samtidigt finns en upphetsning i sitt monstruösa tillblivande.44 

Hos fadern är metamorfosen inte fastställd, och vad han ska bli är osäkert. Modern blir 

däremot rent fysiskt ett monster, och de positiva aspekterna i den förvandlingen syns främst 

hos Doré, som inte kan känna annat än lycka då han får återfinna sin mor. För modern själv 

förloras dock den upphetsning Hurley skriver om, genom att den övriga omgivningen 

uppvisar ett omotiverat och aggressivt hat mot henne. Jag återkommer till det här i analysens 

avslutande del. 

 

2.1.2. Människans kollektiva stamkropp 

Överlag är det en subjektiv verklighet som målas upp i Kandres groteska bilder. 

Berättarperspektivet är heterodiegetiskt i båda romanerna, men med intern fokalisering.45 

Även om texten har en extern berättare fokuseras alltså huvudkaraktärernas tankar, och deras 

känslomässiga utveckling. Trots det finns en antydan till det Bachtin kallar ”folkets kollektiva 

stamkropp”.46 För att återgå till förlossningsscenen i Xavier fokuserar texten på den kropp 

som i stunden håller på att bli till. Men vid ett tillfälle fylls Xavier av insikten att födelseakten 

är den akt som gett hela mänskligheten sitt liv, och är någonting som sker dagligen: 

frambringandet av nya människor ur andras kroppar som även de sprungit fram ur 

människor, och inte ur vilka människor som helst heller, nej, ur kvinnor, alltid ur just 

kvinnor, de hade faktiskt frambringat hela mänskligheten ur sig själva47 

Perspektivet vidgas, och förflyttas från framfödandet av individen, till framfödandet av hela 

mänskligheten. 

                                                 
44 Hurley, s. 4. 
45 Simon Lövgren, Att skapa en man: Mare Kandres romaner Bestiarium och Xavier, D-uppsats, Institutionen 

för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle, HT 2007, s. 14. 
46 Bachtin, s. 30. 
47 Kandre, 2002, s. 110 (författarens kursivering). 
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Som jag redan presenterat målade den medeltida grotesken upp bilden av en stamkropp, i 

vilken varje människas födelse och död var ett moment i ett oavbrutet förnyande, och varje 

kropp var del i den sammanhängande släktkroppen.48 Bachtin menar också att det ur den 

groteska uppfattningen av kroppen formades en särskild känsla för historien. Varje människa 

var en del av ”det odödliga folket”, där kroppen var en konkret del i ett släktled som skapade 

den kommande historien.49 Den här uppfattningen berörs i exemplet ovan, där Xavier ser 

framför sig den vidd av vilken mänskligheten utvinns ur sig själv, men exemplet saknar den 

ambivalens de groteska bilderna besitter. Det som beskrivs är kroppslig förnyelse, men den 

utplånande aspekten är frånvarande. Romanen innehåller dock ett än tydligare exempel. 

Återkommande är den flod som rinner genom staden som Xavier befinner sig i, en stad 

som förblir namnlös, men vars uppbyggnad beskrivs vid flera tillfällen. Tidigt skildras hur det 

på flodens botten ruttnar ett otaligt antal lik, vilka ger ifrån sig en stank som sprider sig i 

staden, och sätter sig fast i kläderna på de som bor där. Än mer anmärkningsvärt är att vattnet 

tycks fortsätta in under staden, då det strax beskrivs hur den är uppförd på ett träsk, också det 

fyllt av lik.50 Staden Xavier befinner sig i är ordagrant byggd ovanpå döda människor, och de 

existerar runtom och beblandar sig med de levande invånarna. Till skillnad från exemplet 

ovan betonar den här bilden den förnyande aspekten i döden, då de döda människorna utgör 

mark åt nya släkten, och blir en förutsättning för att staden ska kunna existera. De är dessutom 

fortfarande närvarande och på så sätt en konkret del av historien: deras lukt blir här en 

förlängning av kroppen, vilken möjliggör att de kan fortsätta finnas till bland de levande. 

Också i Bestiarium är stamkroppen närvarande, främst genom det ”folkmyller” som rör 

sig längs stadens gator, och som är satta i ett konstant förnyande stadium. Doré betraktar dem, 

och föreställer sig hur de ”älskade, åt, förökade sig, hatade, kopulerade lite till, föddes och 

älskade sedan åter”51, utan att låta några individer stå ut från mängden. De skrivs ihop som en 

enda stor kropp, som utför de kroppsliga handlingar som är utmärkande för de groteska 

bilderna. Dessutom är den här sammanhängande mänskligheten ständigt i färd med att ”bli 

till”, ett tillblivande som ”livet självt” satt dem i, och som aldrig upphör: 

Han kunde riktigt se hur växandet, levandet och älskandet fortskred inom dem, ja, hur det 

under stor vånda men ändå jublande ständigt födde fram dem på nytt, varje dag, varje 

                                                 
48 Bachtin, s. 93. 
49 Ibid., s. 340. 
50 Kandre, 2002, s. 15. 
51 Kandre, 1999, s. 27. 
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minut, varje sekund; det fanns en svindlande vacker obönhörlighet i hur de vuxna gradvis 

ännu mer blev till, och inte ens döden skulle hindra dem från att fortsätta bli till.52 

Inte heller här beskrivs döden som en absolut gräns, som kan hindra livet från att verka. Men 

medan Xavier är en del av den stad som byggts ovanpå träskets lik, betraktar Doré folkmyllret 

utifrån. Bachtin menar att ett genomgående drag för den litteratur som utvecklats efter den 

medeltida grotesken är att individen saknar en förbindelse med folkets stamkropp53, och i 

Bestiarium syns den här individualiseringen ordagrant: stamkroppen skymtas, men Doré är 

inte en del av den. 

 

2.1.3. Den projicerade insidan 

De bilder jag beskrivit ovan fokuserar på den förnyande kraft som finns i döden, och i bilden 

av tvåkroppsligheten. Här låter Kandre gränsen mellan liv och död flyta in i varandra, och 

lösas upp. Romanerna innehåller också exempel på tvåkroppslighet där den förnyande 

aspekten inte är lika tydlig, men där gränsen mellan kropparna istället luckras upp, där de 

fysiskt blir en del av varandra, och där en kropps subjektiva inre projiceras på en annan 

kropps utsida. 

Efter att Dorés mor har dött försätts han i ett kristillstånd. Trots den leda han känt inför att 

varje dag besöka hennes sjukbädd, förlorar han sin stabilitet i livet då hon försvinner. Han blir 

i sin nedstämda förvirring beroende av opiumextraktet laudanum, och försöker vid ett tillfälle 

också ta sitt liv genom en överdos. När han strax efter självmordsförsöket hittar moderns bok, 

får han grund till ny stabilitet och bestämmer sig för att ägna resten av sitt liv i byn Sleepy 

Hole, i hopp om att få syn på odjuret som sägs lura i sjön. 

Väl framme i byn möts han av en märklig samling bybor. Beskrivningen av dem är det 

citat som jag lät inleda hela den här uppsatsen:  

han lade märke till att individerna runt bordet alla hade exakt samma buckliga huvudform 

och nästan identiska drag. Det var som om samma ansikte satt på varenda kvinna, 

spädbarn, pojke och gamling…54 

I sin likhet med varandra tycks de rent fysiskt bestå av en enda sammanhängande kropp, där 

gränsen de emellan har luckrats upp. Och vad kanske än mer uppseendeväckande är, att de 

besitter kroppsliga drag och delar som inte hör samman med åldern på den kropp som har 

                                                 
52 Kandre, 1999, s. 42. 
53 Bachtin, s. 299. 
54 Kandre, 1999, s. 141f. 



15 
 

dem: de vuxna är små, Doré ser ett spädbarn med en ”märkligt grov” hand55, och en pojke 

som, när han öppnar munnen, har ”grov mansröst”.56 De kroppsliga attributen sträcker sig så 

långt som till Dorés farmor och farmorsmor, som också de beskrivs som små och docklika. 

Bachtin beskriver den groteska kroppen som två kroppar, och byborna i Sleepy Hole 

tycks mycket riktigt vara två kroppar som förts samman, där den ena är gammal och den 

andra ung. Spädbarnets grova hand passar bättre på en vuxen man. Pojkens röst blir här, likt 

lukten från liken i floden, en förlängning av kroppen och stämmer inte överens med den ålder 

denne uppvisar. 

Överlag är tvetydig ålder ett genomgående motiv i Bestiarium. Det är någonting som inte 

begränsar sig till bybornas kroppar, eller till fadern, utan som kanske främst utmärker 

romanens huvudperson Doré, och hans subjektiva inre verklighet. Det beskrivs tidigt hur han 

anser sig leva i två olika världar samtidig. Dels i nuet och dels i en avlägsen barndomsvärld. I 

den här barndomsvärlden är han fortfarande liten, ”runt fem, möjligen sex år, han tycktes i 

minnena aldrig bli äldre än så”.57 Han håller fast vid ett inre barn, och på så sätt stämmer den 

fysiska utsida han uppvisar inte överens med den inre. Det är genom att hålla fast vid sitt inre 

barn som han håller sig utanför den ständigt förnyande mänskligheten, stamkroppen som han 

bara på avstånd betraktar, då han själv inte genomgår deras ständiga tillblivande. Att så är 

fallet blir tydligt då farmodern vid ett tillfälle frågar om han själv har barn, och Doré tycker 

frågan är skrattretande. För hur skulle han kunna ha det, han som själv är ett barn? 

Ögonblicket efter ser han ned på sina händer och inser att de tillhör en vuxen man: ”Vad eller 

vem som kunde förbinda det drömlika, inre barnet med vuxenkroppen hade han ingen aning 

om.”58 

För att få en djupare förståelse för hur bybornas kroppar hör ihop med Dorés egen 

ambivalenta ålder vänder jag mig till Halberstam och hennes teorier om det gotiska monstret. 

I Skin Shows menar hon att huden är den gräns som skiljer insidan från utsidan, och dess 

utformning är grundläggande för det monstruösa.59 Ett exempel Halberstam lyfter är från The 

Picture of Dorian Grey. Dorian själv är monstruös därför att han har ett korrupt inre som döljs 

av ett vackert yttre. Han får av en konstnär ett porträtt målat av sig och börjar åtrå sitt eget 

ansikte, vilket gör att han önskar att tavlan ska börja åldras istället för honom. Önskningen gör 

att porträttet med tiden förändras, medan Dorian själv inte gör det, och hans själ kan genom 

                                                 
55 Kandre, 1999, s. 142. 
56 Ibid., s. 146. 
57 Ibid., s. 29. 
58 Ibid., s. 116. 
59 Halberstam, s. 6f. 
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den stiga upp till ytan.60 Insida och utsida flyter samman till en och samma bild. När det skett 

är huden inte längre en behållare för det inre, för själen, och allt har blivit kropp.61 

Som jag redan nämnt finns en gräns också mellan Dorés insida och utsida, då hans hud 

inte stämmer överens med den ålder han innerst inne tillhör. Men när han efter moderns död 

bryter upp med staden och ger sig av till Sleepy Hole, är det mot de åldersöverskridande 

kropparna han beger sig. Liknande som i fallet med Dorian Grey och hans porträtt, tycks 

själen här vara separerad från kroppen, och i sin fysiska uppenbarelse blir byborna en 

manifestation av den motsättning som existerar i Dorés inre. Här finns ingen gräns mellan 

deras kroppar och Dorés, och hos dem blir Dorés insida synlig, i deras fysiska blandning 

mellan en vuxen och ett barn. Om ett monster är monstruöst därför att det har en korrupt 

insida som döljs bakom det yttre, kan Doré också ses som ett gotiskt monster. 

Som min inledning antyder finns spår av den här kroppsliga blandningen även i Xavier, 

bestående av den ständigt återkommande kejsaren. Vid ett antal tillfällen låter Xavier tankarna 

föras till honom, som finns avbildad i vax i stadens museum. Där sitter han på en tron och ser 

ut över en mängd kroppsdelar i burkar, som han samlat ihop under sin livstid. Trots att 

kroppsdelarna består av mänskliga avarter, händer med tio fingrar t.ex., påstår fler av 

romanens karaktärer att kejsaren själv är det underligaste i hela museet:  

han hade varit över två meter lång men haft ett mycket, mycket litet huvud och små, små 

frökenhänder och lika små knappt femton centimeter långa damfötter.62 

Precis som byborna i Bestiarium tyder kejsarens kropp på en sammansmältning av flera olika 

kroppar. Den benämns konsekvent som en ”han”, men händer och fötter tilldelas kvinnliga 

attribut, samtidigt som både de och huvudet är förkrympta och outvecklade. Men gränserna 

mellan de olika kropparna har suddats ut, och de utgör en och samma. 

Liknande fallet med Doré, vars inre blir synligt genom Sleepy Holes bybor, kan också 

kejsarens kropp ses som en projektion av Xaviers inre. Tidigt i romanen görs tydligt genom 

en inre monolog, att Xavier lever med föreställningen att det enda som kan ge mening åt hans 

liv är ”en enda riktig kvinna eller två, kärleksaffärer, verkliga, realistiska relationer, en familj 

och barn”63, vilket han hittills varit helt främmande inför. Att han söker kvinnan som han sett 

utanför slaktarens butik, är hans strävan att uppnå just det. Intentionerna han har med 

sökandet är själviska, han vill bara finna henne för att hon ska kunna ”definiera” honom, 

                                                 
60 Halberstam, s. 74. 
61 Ibid., s. 7. 
62 Kandre, 2002, s. 43. 
63 Ibid., s. 24. 
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vilket Kandre låter honom själv kommentera: ”var det verkligen tillrådligt att tänka och känna 

så, att åtrå en människa av sådana helt igenom egoistiska skäl?”64 Vidare menar han att 

mänskligheten i grunden är självisk, då orsaken till den familj och barn han, och många med 

honom, eftersträvar är för att kunna mångfaldiga sig själva och bli odödliga: 

Föräldrar, med sina barn, ville de inte i dessa, ur sitt eget kött framavlade barn, se en 

odödlig avbild av sig själva, mångfaldiga sig själva, uppfylla jorden om och om igen med 

sig själva, förköttsliga sin egen kanske plågsamt urgröpta, diffusa självbild?65 

Som jag presenterade i början av min analys besitter Xavier en ambivalens då han äger 

förmågan både att döda och att ge liv, en ambivalens som finns också i kejsarens kropp. 

Tidigt beskrivs att kejsaren är ond, en ”blodtörstig, helt skrupelfri tyrann”66 som högg 

kroppsdelar av människor för att kunna spara dem till sin samling. Samtidigt besitter han 

förkrympta kvinnliga drag, och som Xavier förundrat uttryckte i samband med förlossningen, 

är det just kvinnokroppen som äger förmågan att föda fram nytt liv. Kejsaren har i en och 

samma kropp båda delarna. Men de kvinnliga dragen är förkrympta, och dessutom förvisade 

endast till händer och fötter, och överskuggas av kejsarens två meter långa gestalt. Och precis 

som den fruktan Xavier känner inför sina egna destruktiva krafter, och att de ska vara större 

än de förlösande, är det också fruktan han känner då kejsaren kommer på tal. Kejsarens 

tvåkroppslighet kan därför stå för Xaviers oförmåga att uppnå de ideal som han eftersträvar, 

som riskerar ställa honom, precis som Doré, utanför mänsklighetens tillblivande. 

Till skillnad från Doré och byborna har Xavier genom romanen en tydlig koppling till 

kejsaren. Gränsen mellan deras kroppar är obestämd, då de vid flera tillfällen skrivs samman. 

Vid ett tillfälle ser Xavier ut genom ett fönster, som liksom alla fönster vetter mot floden och 

museet. Han tycker då att kejsarens ansikte plötsligt stirrar rakt emot honom och hånler, men 

säger sig inse att det ”enbart var i minnet, i det inre, som detta vidriga, konstgjorda 

mansanlete stod att finna nu”.67 Strax efteråt ser han sin egen reflektion i fönsterglaset, och 

liknar då sitt bleka ansikte vid en vaxstod.68 Kopplingen blir än tydligare mot slutet av 

romanen, då Xavier menar sig kunna sammansmälta helt med vaxstoden, genom att dränka 

sig själv i floden. Från flodens botten skulle han sedan kunna gå över till den andra sidan och 

in i museet, där han:  

                                                 
64 Kandre, 2002, s. 63. 
65 Ibid. 
66 Ibid., s. 42f. 
67 Ibid., s. 130 (författarens kursivering). 
68 Ibid., s. 131. 
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äntligen sammansmälte med den kejserliga vaxstoden, blev till ett med denna, gav ett 

fruktansvärt blänk åt de till vax förvandlade kejsarens ögon, gav själ åt den jävulska, 

onda blicken –69 

Liksom Doré har också Xavier ett inre som inte är synligt i hans egen uppenbarelse, men som 

blir visuellt tack vare kejsarens kropp. Men som citatet ovan tyder på är kejsaren ingenting 

Xavier är, utan någonting han kan bli. Så som t.ex. modern i Bestiarium går Xavier mot en 

metamorfos, i vilken han ger själ åt en ny kropp. Och i enlighet med Hurleys beskrivning av 

abhuman, finns ett motstånd hos Xavier inför att lämna sin gamla kropp. Ett motstånd som 

han inte överkommer förrän han i slutet skrattar åt kejsaren. Jag återkommer i analysens 

avslutande del till Xaviers fruktan, och hur den genom skratt slutligen också kan besegras. 

 

2.2. Den förkroppsligade miljön 

Redan i fallet med staden i Xavier får värld och ting en kroppslig funktion, då staden genom 

att resa sig ur de ruttnande liken, i sina gator och byggnader blir till den mänskliga 

stamkroppen. Jag utvecklar här hur föremål och miljö blir kropp i de båda romanerna, och hur 

gränsen mellan mänsklig kropp och miljö luckras upp. 

 

2.2.1. Hängsnarans mun 

I det första rummet Xavier går in i hittar han en ung man, som liksom han själv ska göra, har 

gett ett brev till den kvinna han älskar, men utan att få sin kärlek besvarad. Han är precis på 

väg att ta sitt liv genom att hänga sig från en snara knuten i en kristallkrona. Efter ett samtal 

med den unge mannen skyndar denne sig ut från rummet och lämnar Xavier ensam. Han 

stirrar nu rakt in i öglan på hängsnaran, och överväldigas av en insikt: ”den var som en 

gapande, tandlös mun, den där öglan, som munnen på en död, ett svalg”.70 I scenen är det ett 

objekt, en hängsnara, som blir kropp, och tilldelas de egenskaper den groteska munnen 

besitter. 

Bachtin skriver vid flera tillfällen att munnen har en ledande roll i bilden av den groteska 

kroppen. Munnen förbinder den topografiskt övre delen av kroppen med den nedre: ”den är 

den öppna porten som leder till det nedre, till det kroppsliga helvetet”.71 Han beskriver också 

sväljandet och slukandet som ”en uråldrig ambivalent bild för död och förintelse”.72 För att 

                                                 
69 Kandre, 2002, s. 189 (författarens kursivering). 
70 Ibid., s. 39. 
71 Bachtin, s. 302 (författarens kursivering). 
72 Ibid. (författarens kursivering). 
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beskriva hur det här tog sig uttryck skriver Bachtin om de medeltida mysteriespelen, där 

scenens första våning symboliserade jorden, och där det som fanns under den var helvetet, 

vilket täcktes av ett förhänge med avbilden av ett stort djävulshuvud. Och genom huvudets 

öppna mun kunde alla möjliga groteska figurer hoppa fram. Att det öppna gapet var vägen till 

helvetet var därför en bild som den medeltida publiken var van vid.73 Munnen är således 

vägen till en helt ny värld. Bachtin visar på ett annat exempel, nu från Rabelais’ Pantagruel, 

där en man, Alcofrybas, söker skydd i jätten Pantagruels mun och där finner en ”helt okänd 

värld”.74 Där finns tjugofem kungariken, ängar och skogar och invånare. Det är, som Bachtin 

uttrycker, ett ”mun-helvete”.75 

Det Xavier ser i öglan är vägen ned till döden och likt den stad Alcofrybas ser i jättens 

mun tycker sig Xavier också i öglans mun se skymten av ett landskap, som han beskriver 

som: 

en öken, en tom stäpp, berg och snö och idel oländighet och en vind drog utan 

förbarmande, utan vare sig början eller slut över allt detta ödsliga, tomma.76 77 

Tydligt är också att Xavier uttrycker en rädsla inför det han ser. Det är ett ”stort ingenstans”, 

ett obarmhärtigt landskap som beskrivs både som öken och som täckt i snö.78 Jag gör under 

analysens avslutande del en djupare analys av Xaviers rädsla. 

Scenen i Xavier uttrycker den gränslöshet som existerar innanför kroppen, då en helt ny 

värld kan uppenbara sig där. Liknande bilder finns också i Bestiarium. Efter att Dorés far dött 

och kroppen svepts kör en vagn iväg med den, för att begrava den i en av kyrkogårdens 

fattiggravar. Doré följer efter vagnen, och ser hur hans far kastas ned i ett stort hål som grävts 

i marken. I hålet ligger en mängd lik, alla svepta, men svepningen har på många håll lossnat 

efter att ha behandlats ovarsamt, och han kan se hur hår, blånade fingernaglar och krökta tår 

blottas. Hans blick fastnar dock vid en kvinna, som nästan helt är synlig, och som håller ett 

spädbarn i famnen. Barnets mun är öppen och han kan se rakt ned i den, ned i ett mörker som 

tycks ”sträcka sig långt bortom spädbarnets oansenliga kroppshydda”.79 Liksom i hängsnarans 

gap visar sig en ny värld innanför munnen. Här syns den bara som ett mörker, men ett mörker 

                                                 
73 Bachtin, s. 323. 
74 Ibid., s. 313 (författarens kursivering). 
75 Ibid. 
76 Kandre, 2002, s. 39. 
77 Landskapet som beskrivs har stora likheter med det landskap Doré befinner sig i, under sin sista dag i livet, 

som beskrivs som en ”vidsträckt, översnöad sibirisk tundra som låg helt öde”, se Kandre, 1999, s. 338. 
78 Kandre, 2002, s. 39. 
79 Kandre, 1999, s. 327. 
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som inte begränsas av kroppen. Dessutom har också jorden i scenen öppnat sig som ett gap, 

och svalt de svepta liken, vilket ger även den kroppsliga egenskaper. I det följande stycket 

fördjupar jag hur jorden blir kropp i Bestiarium. 

 

2.2.2. Jordens sköte 

Tidigt i romanen uttrycker Doré en ovilja mot att beträda jorden. Han menar att ”det var som 

om den skrek till var gång han satte ned foten”80, och genom hela romanen beskrivs den som 

någonting levande, någonting med en röst och med kropp. När han mot mitten av romanen 

närmar sig Sleepy Hole, återkommer den olustiga känslan av att gå på jorden, och det är just 

de mänskliga egenskaper marken har som frambringar känslan: det hade ”tyckts som om han 

vandrat över en människokropp”.81 Samtidigt hör han då han beträder jorden hur ett mummel 

av röster kommer ifrån den ”och att alla dessa röster i grunden härrört från en och samma 

stämma”.82 

Bachtin menar att på samma sätt som hos den mänskliga kroppen är det naturens 

utbuktningar och djup som är intressanta i de groteska bilderna, såsom berg, sänkor och 

grottor, källare och brunnar.83 Grottor, källare och brunnar är alla likvärdiga med den groteska 

munnen, i vilken världen uppslukas, och som utgör vägen ned till magen och skötet, där ett 

pånyttfödande kan ske. Öppningar i jorden får därför en ”groteskt-kroppslig bibetydelse”, då 

de på samma sätt som kroppen visar på den oupplösliga relationen mellan död och födelse.84 

Bachtin nämner förvisso att bilden av jordens sköte, och specifikt begravningen som ett 

återvändande dit, är en gammal bild av döden-förnyelsen, men att den groteska bilden betonar 

de positiva aspekterna av det här återvändandet.85 

Också i Bestiarium kan uppslukandets – och på samma gång återfödandets – positiva 

aspekter ses, vilket jag också återkommer till i analysens sista del. Jordens kroppsliga karaktär 

blir än tydligare i samband med moderns död, främst genom hennes begravning och därefter 

återfödandet i monsterkroppen. Efter att hon begravts tänker Doré på henne, på hur ”mörkret 

under jorden […] svepte bort resterna av den pinade, skinntorra kroppen”.86 Här sker ett 

fysiskt uppslukande, då moderns kropp förs bort av mörkret i graven. Det är sedan ur samma 

mörker hon drygt hundra sidor senare återföds, nu ur sjöns djup:  

                                                 
80 Kandre, 1999, s. 30. 
81 Ibid., s. 136. 
82 Ibid. 
83 Bachtin, s. 295 och 306. 
84 Ibid., s. 306. 
85 Ibid., s. 304. 
86 Kandre, 1999, s. 66. 
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vinden som i en trombliknande virvel snodde runt i sänkan där den grällt purpurblå sjön 

låg kändes ovanligt mild och mycket unken, som om något stort äntligen fötts fram och 

nu mödosamt börjat andas rakt in i det karga landskapet.87 

Dorés mor som av jorden uppslukats i och med sin begravning har åter fått liv i den uråldriga 

sjön. Också Dorés far, som genom hela romanen antagits vara död, återfinns på liknande vis i 

en av jordens håligheter. Det sker i samband med moderns återfödande, då Doré följer efter 

sin farmors betjänt till en tillsluten lucka i marken. I en jordkällare finns fadern. Han är mager 

och svag och kan inte tala. Doré måste hjälpa honom upp ur hålan för att föra honom till sin 

stuga, där han sedan sköter om honom. Han matar honom, badar honom och söver honom. 

Dorés agerande liknar Xaviers i sin roll som förlösare av ett barn. I Bestiarium sker en 

symbolisk förlossning, då den antaget döde fadern föds ur jorden, och sedan måste skötas om 

som ett litet barn. 

 

2.2.3. Husets kropp 

I Xavier existerar ett liknande förkroppsligande som med Bestiariums jord. Men då romanen 

utspelar sig i en stad, lyser naturen med sin frånvaro, och det är istället byggnader som tar 

kroppslig gestalt. Jag har redan närmat mig ett exempel på det här förkroppsligandet, i och 

med stadens uppbyggnad. Liken i träsken blir en bild av den redan döda mänskligheten, och 

staden blir bilden av den levande, den som existerar tack vare de döda. Staden får en grotesk-

kroppslig bibetydelse genom att utgöra den mänskliga stamkroppen. 

Jag tänker dock gå djupare in i en av de byggnader som staden består av; det hus som 

romanen utspelar sig i. Då Xavier för första gången ska till att träda in i det, står han utanför 

huvudentrén och betraktar dörren. Precis som hängsnaran, liknas nu dörren vid en mun.88 

Bilden fördjupas då Xavier menar sig tycka synd om den, då det dagligen strömmar ”ett slags 

stötvis uppsvällande, osammanhängande tal”89 genom den, vilket syftar till människorna som 

bor där innanför. Genom dörren, som Bachtin uttrycker det i samband med munnen, ”tas 

världen in för att bli uppslukad”90 och precis som i fallet med hängsnaran finns där innanför 

en hel värld att utforska. Men nu ser inte Xavier bara in i den, han gör precis som Alcofrybas 

och låter sig uppslukas och utforskar den främmande världen. 

                                                 
87 Kandre, 1999, s. 189. 
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89 Ibid. 
90 Bachtin, s. 295. 
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I själva huset finns ytterligare element som får grotesk-kroppslig bibetydelse. De 

tydligaste torde vara fönstren. I varje rum Xavier går in i finns fönster, och i många av dem 

beskrivs hur han ser ut genom dem. Men varje gång han ser ut är det samma bild som målas 

upp: därutanför finns floden med pråmar som rör sig längs den, och på andra sidan skymtas 

museet där kejsarens vaxstod stirrar ut över sin samling. Oberoende av var i huset han 

befinner sig, tycks alltså fönstren vetta ut mot samma håll. På så sätt får alla fönster en och 

samma funktion och det finns ingen gräns som skiljer dem åt, husets blick är riktad åt ett 

bestämt håll, och fönstren blir till husets ögon. 

Bachtin menar att den medeltida grotesken inte bara behandlade kroppens yttre, utan 

också dess inre fysionomi, så som blodet och organen.91 Samtidigt var individens inre 

oändlighet, den subjektiva världen, främmande.92 I sin uppsats Att skapa en man: Mare 

Kandres romaner Bestiarium och Xavier gör Simon Lövgren dock tolkningen att husets inre 

är en symbol för Xaviers ”inre rum” och där varje karaktär han möter speglar sidor av Xavier 

själv. Exempelvis tolkar han självmördaren som hans pessimistiska och självömkande sidor, 

och en förälskad äldre herre, som de romantiska idealistiska värderingar Xavier besitter.93 På 

så sätt blir huskroppens inre i Xavier ett subjektivt inre, som manifesterar Xaviers 

personlighetsdrag. Det han ser genom husets blick är kejsarens kropp, och som jag visade 

ovan, den metamorfos som ligger framför honom. Husets kropp blir i Xavier inte bara en 

fysisk kropp; den inre verkligheten som uppenbarar sig innanför dess mun är ett subjektivt 

landskap, och får till skillnad från den medeltida grotesken en symbolisk funktion. Precis som 

kejsarens kropp kan ses som en projicerad bild av Xaviers inre, blir hela hans personlighet i 

huset fysisk, vilket möjliggör en direkt konfrontation med hans egna farhågor och önskningar. 

 

2.3. Det glada groteska 

Som jag presenterade i min inledning menar Bachtin att skrattet är grundläggande för de 

groteska bilderna. Företeelser som kan verka skrämmande målas upp, men besegras då de 

förvandlas till någonting löjeväckande och muntert.94 Han menar att det i medeltiden och 

renässansens grotesk inte fanns ”minsta spår av något skrämmande”95, och där allt som i 

                                                 
91 Bachtin, s. 296. 
92 Ibid., s. 52. 
93 Lövgren, s. 38f. 
94 Bachtin, s. 48. 
95 Ibid. 
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folkets vardag kunde inge fruktan, bar på förnyelse. Det här var någonting som påverkade 

människans medvetande, och erbjöd en ny syn på världen.96 

Som jag antytt genom min analys finns i Kandres två romaner dock en utskriven rädsla 

för de groteska kropparna, och den främmande verklighet som uppenbarar sig genom dem. 

Kayser menar, i The Grotesque in Art and Literature, att “det groteska är den 

främmandegjorda världen”.97 Grotesk litteratur utspelar sig i vår bekanta verklighet, men där 

element i den förändras och upphör att vara bekanta. Vår värld är inte längre tillförlitlig och 

därför omöjlig att leva i, vilket är orsaken till att det groteska inger en fruktan för livet.98 

Främmandegörandet, menar Kayser, sker genom företeelser som också Bachtin menar är 

utmärkande för den groteska kroppen: dimensioner smälter samman, storlekar och former 

förvrids och det statiska upplöses, och ingen av de här förändringarna får en logisk 

förklaring.99 Han ställer den groteska verkligheten mot t.ex. sagor, där också en främmande 

värld presenteras, och menar att skillnaden är att grotesk litteratur tar avstamp i vår verklighet 

och förvrider den, medan sagor utspelar sig i en värld där det främmande är en accepterad del 

av den.100 

Också i Bestiarium och Xavier upphör världen att vara tillförlitlig, och både Doré och 

Xavier får se skymten av sådant som ger upphov till obehag och rädsla. Doré upplever t.ex. en 

ovilja mot att beträda jordens kropp, och när Xavier ser ned i hängsnaran fruktar han de 

främmande landskap som målas upp därinnanför, och den groteska munnen blir i scenen 

öppningen in till någonting hotfullt. På så sätt skiljer sig de groteska bilder Kandre målar upp 

från de som Bachtin beskriver utmärker medeltidens grotesk, där kropparna aldrig kunde 

uppfattas som skrämmande. Däremot är den rädsla karaktärerna uppvisar i Kandres romaner 

inte bestående. Den besegras, och den främmande värld Kayser skriver om förvandlas till 

någonting som snarare skulle kunna närma sig Bachtins teorier om en annan värld, någonting 

som upplevs som obekant, men för den dels skull inte är hotfullt. Jag fokuserar i det följande 

på två exempel från romanerna – modersmonstret från Bestiarium och kejsaren från Xavier – 

och visar på hur de upplevs som skrämmande bara för vissa karaktärer, och hur deras 

obekanta kroppar slutligen får en positiv funktion i den värld som målas upp.  

 

                                                 
96 Bachtin, s. 95. 
97 Kayser, s. 184 (min översättning). 
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99 Ibid. 
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2.3.1. Rädslan för det främmande 

Som jag beskrivit i min analys är Dorés mors kropp stadd i förändring, och efter att hennes 

mänskliga kropp har dött återföds hon in i en monsterkropp. Viktigt att poängtera är att 

modersmonstret genom romanen är fullkomligt passiv. Efter att hon tillfångatagits är hon 

oförmögen att handla och utgör därför inget hot gentemot sin omgivning. Hon har, precis som 

i sitt komatillstånd som människa, bara grundläggande kroppsliga behov kvar, vilka hon inte 

kan sköta själv – hon måste matas, tvättas och flyttas på med hjälp av andra. Trots det visar 

människorna i hennes omgivning ständigt aggressivitet och avsky mot henne. Alla förutom 

Doré och fadern, vilka också är de enda som kan uppfatta mänskligheten i hennes blick. För 

att få förståelse för den skräck modern frammanar, och vad den betyder för den uppfattning av 

världen som romanen presenterar, lutar jag mig mot Sandra Gilbert och Susan Gubars teorier 

om hur manliga författare porträtterat kvinnor i litteraturen, så som de presenterar dem i 

verket The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary 

Imagination. 

Gilbert och Gubar menar att de mest älskade kvinnogestalterna genom tiderna är de av 

kvinnor som framstår som passiva varelser. De målas upp som osjälviska och står helt utan en 

egen historia; en kvinnobild de kallar för ”ängeln”.101 Ängeln ger utan tanke på sig själv tröst 

och råd till andra, hon blir till ett konstverk, någonting blekt, och liknar i sin passivitet bilden 

av en död. Motsatsen är kvinnan som ett monster, där hon frångår sin passivitet och blir 

aggressiv; ett manligt beteende som i kvinnan blir till någonting monstruöst.102 Den här 

monstrositeten kan dölja sig bakom den änglalika kroppen, eller ta fysisk form så att kvinnan 

blir till ett faktiskt monster i litteraturen.103  

I Bestiarium kan den kvinnosyn Gilbert och Gubar beskriver skymtas i omgivningens 

uppfattning av modersmonstret. Då hon växt sig till ett fysiskt monster blir hon utsatt för hat 

ifrån romanens bikaraktärer. Snart efter att hon återfötts i sjön i Sleepy Hole tillfångatas hon 

av byns invånare och stängs in i en bur, där hon plågas. Hon blir stungen med långa spett, och 

hon torkar ut på land, då hennes kropp hör hemma i vattnet. Senare i romanen säljs hon till en 

kringresande cirkus, där man målar ett porträtt av henne som en ilsken best, och visar upp 

henne för allmänheten, som kastar saker och skriker åt den förmodade besten. På grund av sin 

kropp tillskrivs hon egenskaper som hon straffas för. Och straffet är fullkomlig passivitet, då 

                                                 
101 Sandra M. Gilbert och Susan Gubar, The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-

Century Literary Imagination, New Haven: Yale Univ. Press, 1980, s. 20. 
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hon i buren inte kan röra sig – någonting som leder till smärtsamma liggsår – och hon måste 

tas hand om för att överleva. Den metamorfos modern genomgick efter döden, vilken 

återfödde henne till den nya kroppen, förlorar sin positiva aspekt genom omgivningens 

fördomar om att monstret skulle vara farligt, deras skräck för det okända, och hon återgår till 

ett liknande tillstånd hon var försatt i som människa. I linje med Gilbert och Gubar kan 

modern sägas lyckats lämna föreställningen om ängeln, den passiva mänskliga kroppen, 

genom sin död. Som sjöodjur har hon möjlighet att vara aktiv, men som den nidbild som 

målas av henne på cirkusen visar, tolkas den aktiviteten som någonting hotfullt av hennes 

omgivning. Då hon tas upp på land tvingas modern tillbaka till ett passivt tillstånd; hon tas 

ifrån möjligheten att vara aktiv. I en och samma karaktär går det att skymta Gilbert och 

Gubars två kvinnogestalter, där monstret – i kontrast till hur monsterkvinnan vanligtvis 

gestaltats i litteraturen – är oförmögen att agera. 

Halberstam skriver i avslutningen till sitt första kapitel i Skin Shows att postmodern gotik 

uppmanar oss att vara misstänksamma mot monsterjägare och monsterskapare, och hon menar 

att då monster representerar en upplösning av kategorier och gränser bör vi alla erkänna och 

hylla vår egen monstruositet.104 I romantikens gotiska romaner, så som Frankenstein, Dracula 

eller The Picture of Dorian Grey, är monstret en varelse som agerar hotfullt mot romanens 

övriga karaktärer och för dem måste besegras. I Bestiarium visar Kandre på ett annorlunda 

monster. Här ligger perspektivet hos Doré, som trots den vämjelse han uttrycker mot de 

kroppsliga vätskor och odörer som modersmonstret utsöndrar, i första hand fokuserar på den 

glädje han känner inför att få återse henne. Antagandet att hennes monstruositet skulle vara 

någonting farligt får för läsaren ingen grund. Omgivningens uppfattning av modersmonstret 

leder också till att den upphetsning Hurley menar existerar i ett monstruöst tillblivande, för 

henne förlorar effekt. 

Men överlag visar Kandre på en värld i Bestiarium där både monstrens, och de groteska 

kropparnas förmåga att ständigt vara i rörelse och överskrida sina gränser, besitter 

möjligheter. Inte minst för romanens huvudkaraktär Doré. Som jag skrev ovan i min analys 

står han utanför mänsklighetens kollektiva stamkropp, då han fastnat i sin inre barndomsvärld, 

och därför upphört att bli till. Genom att han är ett barn i en vuxen kropp står han utanför en 

mänsklig gemenskap. Den gemenskapen står för honom bara att finna i och med 

återförenandet med föräldrarna: 
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Han var nu en gång för alla rotad i sin egen historia och värld, i den han var och skulle 

förbli. Trots den märkliga vändning händelserna tagit hade han nått fram till ett rimligt 

ursprung som han, hur beklämd det än också må ha gjort honom, helt och fullt kunde 

acceptera.105 

Att återförenas med dem hade varit omöjligt i en stelnad värld, och förutsätter ett upplösande 

av gränsen mellan liv och död. Tack vare jordens förlösande kraft kan de födas igen, och 

återförenas med Doré. Det är den groteska kroppens gränslöshet, där döden inte består av ett 

definitivt slut som möjliggör att Doré kan acceptera sin plats i tillvaron, och därmed också sig 

själv. Det farliga ligger inte i att världen är otillförlitlig, utan i omgivningens fördomar, som 

t.ex. tar ifrån modern sin frihet till följd av hur hon ser ut.  

När alla tre i familjen sedan dör i slutet förloras inte den positiva aspekten som deras 

återfödande inneburit. Att faderns kropp pekar mot förnyelse har jag tidigare gått in på, men 

detsamma gäller även för de andra två. När Doré under romanens sista sidor håller sin döda 

mor i famnen har hon krympt, och han håller i henne ”likt en nybliven mor”.106 Hon liknas nu 

också vid ett spädbarn. Doré själv hittas förfrusen till döds, strax efter att han begravt modern 

för andra gången, och håller då armen utsträckt mot himlen ”som om han i dödsögonblicket 

försökt gripa tag om något eller någon.”107 Också modern återgår till ett spädbarnsstadium, 

medan Dorés kropp är i rörelse, då det efter döden fortfarande strävar efter att hålla fast i 

modern. 

 

2.3.2. Det besegrande skrattet 

I Bestiarium kan det skratt som Bachtin menar vara centralt endast förnimmas. Kandre menar 

själv i en intervju med Mattias Fyhr att det finns någonting komiskt i Dorés situation, då han 

känner leda över att behöva ta hand om sin mor i sitt komatillstånd, för att sedan åter behöva 

ta hand om henne som monster efter att hon kommit tillbaka.108 Det upprepande, och 

hopplösa i situationen, kan ge upphov till skratt. I Bestiarium är det dock inte skrattet i sig 

som besegrar skräcken. Snarare är det Dorés längtan efter att återförenas med sina föräldrar 

som leder till att det obekanta får en positiv effekt. De groteska bilderna får en besegrande 

funktion, en funktion som de också ursprungligen ägt, men skrattet är inte den primära 

orsaken. 
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Skrattet har större roll i Xavier. Också här skiljer det sig från skrattet som den medeltida 

grotesken frammanade, då det får funktion genom romankaraktärerna själva. Inom romanens 

ramar får läsaren bevittna de besegrande egenskaper som skrattet besitter.  

Som Bachtin skriver har skrattet sedan medeltiden försvagats, och antagit ”humorns, 

ironins eller sarkasmens form”.109 Det har reducerats till ett skratt som saknar den 

pånyttfödande effekten som var så viktig i t.ex. Rabelais’ grotesk. Till en början har skrattet 

som karaktärerna i Xavier ger ifrån sig en nedlåtande ton. Det riktar sig ständigt mot kejsaren, 

och hans kropp, som beskrivs som löjlig. En äldre kvinnas skratt beskrivs som 

”opassande”110, medan en annan skrattar ”föraktfullt” åt honom.111 Men när Xavier mot slutet 

av romanen själv brister ut i skratt, är det annorlunda.  

Han befinner sig i ett rum med en kvinna och hennes lilla barn. Hon berättar för Xavier 

om barnets far, och hur han besitter en ”galenskap”112, vilket gör att han inte längre finns i 

hennes och dotterns liv. När Xavier frågar ifall hon oroas över om barnet ärvt det draget av 

honom, menar hon att hon inte alls är det, då det är omöjligt att veta vad som ska ske i 

framtiden. Moderns ord fyller Xavier med lättnad, då han inser att ovisshet är någonting han 

själv besitter och att det är någonting han måste lära sig att leva med. Strax därefter börjar 

kvinnan tala om kejsaren. Hon säger att ”man försökt få honom att se grym ut, men i själva 

verket ser han tydligen ut som en pajas”113, och antyder därmed att det roliga inte ligger i 

kejsarens visuella utformning, utan det faktum att kroppen ska föreställa vara farlig. Strax 

därefter exploderar både hon och Xavier i ett ”förlösande, gemensamt skratt”114: 

Luften gick ur honom, för han skrattade till slut inte bara åt tanken på den löjlige 

kejsaren, utan åt allt, sig själv, och livet, för att det var så egendomligt underbart och 

faktiskt åtminstone för en del tycktes inrymma allt, räcka till allt –115 

Bachtin skriver om någonting han kallar karnevalskrattet, vilket han menar är utmärkande för 

den medeltida grotesken. Det riktade sig mot allt, inte minst den skrattande själv och är 

samtidigt både glatt och hånfullt.116 Det skratt som till slut besegrar Xaviers fruktan för 

kejsaren är precis som karnevalskrattet riktat mot allt, och däribland honom själv. Vilket kan 

förstås i tolkningen att kejsarens kropp i sig representerar den ovisshet och ambivalens som 
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Xavier känner inom sig själv, vilken han efter samtalet med modern inte längre fruktar. Som 

Hurleys teorier om abhuman finns en ovilja att lämna den gamla kroppen för den nya, men 

den oviljan besegras genom att Xavier kan skratta åt den. Att känna fruktan inför den nya 

kroppens ovissheten framstår snarast som löjlig, då det är kejsarens påstådda ondskefullhet 

som i scenen utlöser skrattet. 

Viktigt att belysa är att det i Xavier finns en tydlig utskriven rädsla för det främmande, 

och som måste besegras av karaktärerna inom romanen. Men efter att det skett ter sig de 

groteska bilderna positiva. Inte ens den ovisshet som döljer sig bakom döden är nu 

skrämmande, då Xavier bestämmer sig för att förenas med liken på flodens botten, och 

därmed sammansmälta med kejsarens kropp. Den förnyande aspekt som finns i döden, där 

kroppen är en del i den odödliga historien, blir därmed än tydligare. Att dö är här att förenas 

med kejsaren, vilket innebär att stagnera in i en kropp utställd på ett museum, öppen för alla 

att beskåda och minnas. Även om Xavier ger upp sitt sökande efter kvinnan, och därmed 

också efter de ”kärleksaffärer, verkliga, realistiska relationer, en familj och barn”117, som 

skulle ge mening åt hans liv, blir han likväl en del av den förnyande stamkroppen. Precis som 

i Bestiarium bär de groteska bildernas upplösning av gränser en möjlighet med sig för 

romanens karaktärer, och deras annorlundahet innebär någonting positivt. 

 

3. Sammanfattning 

Den groteska kroppen är en kropp i vardande, skrev jag i min inledning. Den har förmågan att 

övergå sina gränser, det som skiljer den från andra kroppar, från världen och från döden. Jag 

har i min analys visat hur kropparna i Mare Kandres två sista romaner kan befinna sig i både 

livet och döden samtidigt, hur de är i rörelse och blir till också efter att de slutat andas, hur de 

kan uppgå i varandra, och hur både miljö och ting kan äga kroppsliga funktioner och 

samtidigt upplösa gränsen mellan kropp och värld. De groteska kropparna i Kandres romaner 

har utöver det likheter med gotiska monster, och förmågan att låta den inre subjektiviteten 

projiceras på ytan, och därmed överskrida även gränser mellan insida och utsida. Här består 

kropparna inte bara av en balanserande akt mellan insida och utsida, liv och död, miljö och 

människa – där dessa ställs emot varandra – utan allting har förmågan att existera samtidigt. 

Genom att det muntra och glada som kännetecknade medeltiden och renässansens grotesk 

går att förnimma i Kandres romaner, finns en positiv inställning till de groteska kropparna och 
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deras möjligheter. Men eftersom att det glada bara går att förnimma, har skrattet en reducerad 

roll i jämförelse med t.ex. Rabelais’ verk. De positiva aspekter det groteska utgör ligger 

snarare i vad som gestaltas som fruktansvärt, och hur det groteska öppnar upp möjligheter för 

romanernas karaktärer. För även om romanerna innehåller kroppar som beskrivs som 

monstruösa, och till och med benämns som ”monster”, är monstren i sig ingenting som måste 

besegras och utgör överhuvudtaget inget hot. Precis som Bachtin menar, finns i sådant som 

kan upplevas som hotfullt, såsom döden, en förnyande kraft. Därmed ifrågasätts att ett absolut 

slut existerar. 
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