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Abstract 

Jag har i denna uppsats försökt komma fram till varför romanerna Följeslagerskan av Nina 

Berberova och Skrivet på kroppen av Jeanette Winterson berör mig. Jag har i två olika 

skönlitterära experiment placerat romanernas huvudpersoner i nya situationer, där jag har 

försökt efterlikna de båda författarnas berättarteknik avseende språk och innehåll, för att om 

möjligt belysa vad det är i deras texter som påverkar mig känslomässigt. Jag har kommit fram 

till att båda författarna dels låter sina historier framföras av en jag-berättare, dels låter det 

mesta av huvudpersonernas mest betydelsefulla känslor lämnas outtalade, vilket gör att jag 

som läsare tillåts tänka och känna själv. Att jag dessutom känner ett stort förtroende för 

författarnas skicklighet som skribenter tror jag också är något som påverkar min grad av 

beröring. 
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A comparison between the narrative techniques 
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1. Inledning 

Det finns många texter som beskriver hur människor drabbas av svårigheter. Det intresserar 

mig att vissa av dem berör mig på så sätt, att jag känner sympati för och deltagande med 

karaktärerna, medan det motsatta inträffar emellanåt, alltså att jag läser om människor i 

svårigheter utan att känna engagemang. Romanerna Följeslagerskan av Nina Berberova och 

Skrivet på kroppen av Jeanette Winterson är två exempel på det förstnämnda. Här finns två 

olika huvudpersoner som båda drabbas av förlust och sorg, vilket påverkar mig känslomässigt 

så att jag känner ömhet för dem och lever mig in i deras situation. Att bli berörd av en 

romankaraktär kan också innebära att man får avoga känslor gentemot den, som irritation, 

leda, vanmakt eller vrede. Jag menar inte att man måste stötta allt en karaktär gör, utan man 

kan ta avstånd från dess agerande, och ändå känna sig berörd av dess öde. Jag är helt 

medveten om att även om människor ofta gråter och skrattar åt många likartade saker, finns 

det inget konstnärligt uttryck som påverkar alla individer likadant, eftersom vi alla har olika 

bakgrund, erfarenheter och personligheter. På vilket sätt och till vilken grad en text berör 

läsaren är således subjektivt och dessutom mycket svårt att mäta. Jag vill trots det undersöka 

dessa romaner för att försöka förstå vad det är som gör att de berör mig. 

2. Syfte  

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka Berberovas och Wintersons berättartekniska 

metoder att gestalta förlust och sorg, och därmed försöka finna ut vad det är i texterna som 

gör att jag känner mig berörd av deras huvudpersoners livsöden. 

3. Material och metod  

Romanerna Följeslagerskan och Skrivet på kroppen är de material jag använder för att 

undersöka vilka metoder Berberova och Winterson använder för att gestalta förlust och sorg 

hos sina karaktärer. Till min hjälp för analyserna av texterna använder jag Epikanalys av 

Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson.   

   Genom att genomföra skönlitterära experiment, där jag placerar in respektive huvudperson i 

de båda romanerna i ytterligare skeenden som inbegriper förlust och sorg, vill jag synliggöra 

författarnas berättarteknik. I experimenten försöker jag efterlikna romanernas händelseförlopp 

och situationer, ord, meningsbyggnad, miljöbeskrivningar, meningslängd och 

tidskomposition, samt huvudpersonernas reaktioner på det upplevda.  
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4. De valda romanerna 

Följeslagerskan och Skrivet på kroppen har flera gemensamma komponenter även om mycket 

också skiljer dem åt. Båda är berättelser som beskriver förlust och sorg. Båda historierna är 

berättade i jag-form men ingen av dem är uttalat självbiografisk. Båda böckerna inleds med 

att jaget slår fast att det är ensamt: Följeslagerska konstaterar att hennes mor varit död i ett år 

och Skrivet på kroppen inleds med frasen ”Varför är förlusten kärlekens språk?”. Därefter 

reflekterar huvudpersonerna över den tid  som lett fram till nuet. Båda bär på vrede; den ene 

misshandlar och den andra gör sig beredd att utföra ett mord. Båda jagberättarna vänder sig 

också emellanåt (Berberova) eller ofta (Winterson) utåt mot Gud eller universum, och ger 

uttryck för en förhoppning om att det ska finnas en allsmäktig kraft som på något vis ska 

ställa allt till rätta. I Berberovas fall verkar det finnas en längtan efter att rättvisa ska skipas, 

medan Wintersons jag genom detta mer påminner sig själv om att även om det hon erfar är 

smärtsamt så finns det något större som hon och allt levande är en del av, som för att ge sig 

själv tröst. 

   Berberovas roman skrevs 1934 och utspelar sig i Ryssland och Paris kring år 1920. I Skrivet 

på kroppen från 1992, sägs inget om vilken årtal man befinner sig, men den verkar vara 

samtida, det vill säga kring år 1990, och utspelar sig i England. Språket i romanerna skiljer sig 

kraftigt åt, vilket kan bero både på tidsaspekten, kulturella skillnader och personlig stil: där 

Berberova berättar realistiskt och sällan med ett bildrikt språk, använder sig Winterson av ett 

mycket poetiskt språk med många metaforer, för att beskriva känslor, framförallt av kärlek. 

Hennes jag beskrivs som oerhört passionerat och känslostarkt, medan Berberovas berättarjag 

är dämpat och inåtvänt. Berberova berättar varje sak bara en gång, och låter väldigt mycket 

sägas mellan raderna, medan Winterson beskriver liknande omständigheter, framförallt 

känslan av kärlek och förlusten av densamma, om och om igen, fast med olika uttryck. I 

Följeslagerskan händer saker mestadels i kronologisk ordning medan berättelsen i Skrivet på 

kroppen ofta hoppar i tid och handling. 

   Så olika varandra de båda romanerna än är har de det gemensamt att författarna har ett 

alldeles eget sätt att berätta historier som särskiljer dem från andra författare. Deras respektive 

särpräglade personliga uttryck i romanerna är slående. Som läsare får jag känslan att de noga 

valt varje ord och inte skulle vilja byta ut något, och att de inte haft för avsikt att följa 

etablerade normer och rutiner för hur en roman ska skrivas. Resultaten har blivit vad jag 
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uppfattar som två ytterst välkomponerade berättelser, där den självständigt valda vägen vad 

gäller språk, innehåll och hur de olika delarna är sammansatta, imponerar. 

   Nina Berberova och Jeanette Winterson har skrivit varsin självbiografi (Med mina 

understrykningar samt Varför vara lycklig när du kan vara normal?) där det framgår att 

relationen till föräldrarna och framförallt modern, har varit kantad av svårigheter under 

uppväxten. Båda dessa skildringar samt de romaner jag ska undersöka, visar på hur en 

uppväxt utan ovillkorlig kärlek och nära anknytning till den som vårdar påverkar förmågan att 

låta sig älskas i vuxen ålder och kan skapa utanförskap och ständiga upplevelser av förluster 

och sorg. Den eventuella kopplingen mellan och författarjag och berättarjag lämnar jag dock 

därhän i denna uppsats. 

5. Följeslagerskan 

5.1 Om Nina Berberova 

Nina Berberova föddes 1901 i S:t Petersburg, Ryssland och avled 1993 i Philadelphia, USA, 

där hon varit bosatt i decennier. Hon lämnade Ryssland 1922 tillsammans med sin make som 

var poet, och slog sig ner i Paris 1925. Där publicerade hon flera noveller på ryska och en 

biografi om kompositören Tjaikovskij, samt ingick i en cirkel av ryska författare som levde i 

exil. 1934 utkom Följeslagerskan, vilken översattes till svenska 1993, alltså efter hennes död. 

Berberova flyttade till USA 1950, gifte om sig med en rysk pianist 1954, och började 

undervisa i ryska på universitet i Yale, samtidigt som hon fortsatte att skriva. Första gången 

hon blev översatt till engelska var på 1960-talet. Framgång med sin litterära karriär fick hon 

framför allt under slutet av 1980-talet samt efter sin död. 

5.2 Komposition 

Följeslagerskan inleds av två sidor med kursiverad stil, där ett okänt jag berättar att det som 

ska följa är anteckningar ur en blå skrivbok, som denne fått sig tillsänt av en man som köpt 

den av en lumphandlare, som i sin tur införskaffat den på ett hotell där en rysk kvinna bott, 

fram till sin plötsliga död.  

   Huvudpersonen i Följeslagerskan heter Sonetjka Antonovskaja. Kapitel 1 inleds med att 

hon befinner sig i Paris och ser tillbaka på sitt liv. På de första sidorna får vi veta att hon är ett 

utomäktenskapligt barn, något som på den tid berättelsen utspelar sig, i 1920-talets S:t 

Petersburg, var så socialt stigmatiserat att hennes mamma hade hållit henne hemlig, ända tills 
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hon var 9 år. Vi får veta att Sonetjka liksom sin mor spelar piano, och drömmen för från båda 

har varit att hon ska bli en framgångsrik konsertpianist. Sonetjka blir dock inte så lyckosam i 

sitt yrke som önskat. 

   Sonetjka får arbete som ackompanjatris (Ryska originalets titel: Akkompaniatorsja) till en 

firad sångerska, Maria Nikolajevna, och hennes förmögne make, Pavel Fjodorovitj. Maria blir 

en person som Sonetjka både beundrar och är avundsjuk på: hon upplever att sångerskan har 

och är allting som kan vara bra i en människas liv, och som Sonetjka själv saknar. Hon låter 

sig blir dominerad och styrd av Maria. När hon har en romans med en jämnårig ung man, 

menar Maria att han inte är tillräckligt bra för henne, och Sonetjka avbryter relationen – mot 

sin vilja, men ändå utan motstånd mot att göra något annat än det Maria anser vara bäst. 

Sonetjka lämnar sin hemstad och sin mor, som är den enda familj hon har, för att följa med 

det förmögna paret. Först flyttar man till Moskva, och sedan reser man runt i Europa innan 

man slutligen hamnar i Paris.  

   Sonetjka blir varse att Maria har en hemlig älskare; Andrej Behr. Denne finns i parets närhet 

i Ryssland, och dyker så småningom upp i Paris också. Sonetjka vill, i sina blandade känslor 

av kärlek och avund, orsaka svårigheter för Maria genom att avslöja henne, men inser också 

att det skulle förstöra hennes egna trygga tillvaro hos Maria och Pavel. Hon vill inte riskera 

den. 

   Sonetjka bestämmer sig för att döda Marias make, för att sångerskan ska få leva med sin 

älskare. Hon tänker sig att hon genom att utföra dådet ska befria både Maria och Pavel från en 

olöslig situation, då en skilsmässa vore ett alltför skamfyllt alternativ och ett liv utan kärlek 

otänkbart för Maria. Sonetjka ser framför sig att hon ska bli en sorts betydelsefull hjältinna.  

Hon ändrar sig dock och lägger tillbaka den revolver hon tagit och gömt. Strax därefter begår 

emellertid Pavel Fjodorovitj självmord med samma vapen. Föreställningen om att plötsligt – 

hur ohygglig anledningen än vore – få vara huvudpersonen i ett stort drama, får ett tvärt och 

snöpligt slut. Återigen, precis som i allting annat i hennes liv, får hon nöja sig med att vara en 

följeslagerska; inte den som allt viktigt i tillvaron kretsar kring.  

Allt var förändrat, min tillvaro sedan två år tillbaka, upphetsningen, förföljandet, allt var över, 
och allt som skett hade skett mig förutan, utanför mig, som om jag över huvud taget inte 
existerat. Jag hade åter blivit den jag var i början; i hjärtat fanns en känsla av oövervinnerlig 
trötthet och medvetandet om att jag var totalt överflödig. (s.106) 

   Maria och Andrej Behr reser till Amerika för att påbörja ett nytt liv där, medan Sonetjka blir 

kvar i Paris, där hon börjar arbeta som pianist på en biograf. Mitenka, som i sin ungdom tagit 
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spellektioner av hennes mor, och som sedan blivit en firad kompositör, dyker plötsligt upp i 

Paris, och uttrycker besvikelse över att Sonetjka inte lyckats bli konsertpianist. Han menar att 

alla haft stora förväntningar på henne, och hon slår det ifrån sig och menar att han blandat 

ihop henne med någon annan eftersom ingen någonsin trott något om henne. Bokens sista 

rader bekräftar att det vi som läsare fått tag del av är anteckningar som härmed avslutas, 

medan berättarjagets inre monolog, den som ingen kan höra, fortsätter. 

5.3 Analys av berättarteknik 

Fokalisering: Romanen har ett tydligt berättarjag som berättar om sitt liv, och allt ses ur 

hennes synvinkel hela tiden. Ingen person nämns som inte på något sätt har med henne att 

göra. Hon gör sig synlig som berättare i slutet när hon talar om för läsaren att detta är 

anteckningar som hon fört. I och med att romanen inleds med ett förord (dock utan rubrik) 

som ger sken av ytterligare ett berättarjag, nämligen den som fått tillgång till dessa 

anteckningar och redigerat dem, är det en form av hypodieges; alltså ytterligare en narrativ 

nivå i texten. Det finns alltså två berättarjag, även om den första inte säger något mer efter 

detta. Själva det anslaget bidrar dock till att öka läsarens tro att texten är autentisk. 

Åtminstone första gången jag läste den, tänkte jag tanken: ”Undrar om detta är på riktigt?”. 

Nu vet jag att det inte är så, men jag menar att greppet med bokens inledning, kan suggerera 

läsaren att tro att detta är verkliga dagboksanteckningar, och alls ingen fiktiv berättelse.  

Tid: Romanen är en cirkelkomposition, det vill säga själva berättelsen inleds med att 

berättarjaget befinner sig i nutid (”i dag”), varefter den direkt går tillbaka till den allra första 

perioden i hennes liv, och sedan följer den i kronologisk ordning skeendena fram till nutid. 

Fokus ligger på det mest avgörande (uppväxten i skam, i fattigdom och utan far) och 

spännande (mötet med sångerskan Maria och den period i Paris när hon förföljer henne och 

hennes älskare) för henne, och många år, både under uppväxten och i vuxen ålder, berörs 

väldigt flyktigt. 

Miljö: Rummen i hennes eget hem och Marias beskrivs kortfattat, ibland med bara enstaka 

ord, men ändå tillräckligt tydligt för att läsaren ska förstå att syftet är att tydliggöra skillnaden 

mellan den som har det dåligt ställt och den som har det gott ställt. Genom ordvalen 

framkommer också den avundsjuka över de materiella orättvisorna som Sonetjka känner, till 

exempel:  

Nej, jag tror inte mina ögon – de eldar i den väldiga kakelugnen – det är så varmt att man inte 

kan komma i närheten av den. Mattor. Draperier. Levande blommor – blå hyacinter – i en korg 
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på ett litet bord. En ask dyrbara papyrosser (rysk cigarett med pappmunstycke (min anm.) 

/Hennes strumpor är också skära. Skära strumpor! (s.21-22), 

 att jämföras med  

Mamma och jag hade ju blivit drabbade precis som den där sångaren och tusentals andra som 
förfrusit fingrarna och tappat tänderna och håret på grund av svälten, kölden, skräcken och 
smutsen… (s.28). 

 I övrigt spelar miljön oftast en underordnad roll. 

Stil: Språket är sakligt och innehåller få och korthuggna miljöbeskrivningar. Det saknar ofta 

både adjektiv och beskrivningar av de känslor hos huvudpersonen, som man som läsare kan 

förvänta sig att en författare skulle skriva ut. Alla händelser som beskrivs leder fram till något 

annat och är alltså betydelsebärande. Det känns som att inget ord är överflödigt, utan exakt 

avvägt för att föra berättelsen framåt men utan att säga för mycket. Meningarna varierar i 

längd, men är sällan vare sig överdrivet långa eller korta. Emellanåt använder Berberova 

metaforer, men oftast berättar hon realistiskt och kortfattat hur saker och ting sker, är och ser 

ut. Då och då funderar berättarjaget på tillvaron och om Gud finns, och om det finns någon 

hjälp för henne att få där. Jag upplever att det inte finns någon humor i romanen. Personer 

namnges med både för- och fadersnamn. Texten uttrycker genomgående huvudpersonens 

självförakt och brist på självkänsla, och berättarjaget saknar medvetenhet om på vilket 

nedlåtande sätt hon ser på sig själv. När hon beskriver sig själv i negativa ordalag, finns det 

inte utrymme för henne att reflektera över att det kan finnas en annan sanning, utan hennes 

tillkortakommanden känns för henne självklara och outbytbara.  

Jag var arton år. Jag hade avslutat mina studier vid konservatoriet. Jag var varken intelligent 
eller vacker; jag ägde inga dyrbara klänningar och var inte speciellt begåvad. Jag var, kort sagt, 
ingenting. (s.16) 

   Det mest slående i texten tycker jag utgörs av berättarjagets återhållsamma sätt, i både ord 

och handling. Hon uttrycker sina egna tankar och känslor fåordigt, såväl när hon tilltalar 

läsaren som i dialog med andra människor i berättelsen. Hon beskriver sitt agerande som 

mycket avvaktande och neutralt och - om än inte helt och hållet – accepterande av situationer 

som egentligen borde uppröra henne.  

   Genomgående i romanen får man som läsare ana sig till Sonetjkas känslor. På några enstaka 

tillfällen kommer de till ytan, och då blir man nästan förvånad över hur starka de är, då det 

annars är lätt att få intrycket att hon inte reagerar så mycket på missförhållandena i hennes liv. 

Episoderna när Sonetjka ser sig själv i spegeln och inte känner igen sig själv och när hon 
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bestämmer sig för att döda Pavel Fjodorovitj, kommer för läsaren mycket överraskande och 

kontrasterar i hög grad mot den bild man fått av henne tidigare. 

Jag tog tag i den smala spegeln med båda händerna och stirrade på mitt ansikte som om jag 
aldrig tidigare sett det på så nära håll. Och ju mer jag såg, desto mer tycktes det som om det inte 
var jag som betraktade mig i spegeln utan spegelbilden som betraktade mig. Det var ögonen hos 
en människa som tänker sätta eld på sitt eget hus. (s.62-63)  

  /- - -/ 

Jag reste mig och det var knappt att benen lydde mig när jag gick in i Pavel Fjodorovitjs 
arbetsrum. Utan att tända drog jag ut skrivbordslådan och tog fram revolvern. Jag återvände tyst 
ut i korridoren och in på mitt rum och gömde revolvern under kudden. Jag hade bestämt mig för 
att döda Pavel Fjodorovitj den natten. (s.94-95) 

Effekten är slående. Plötsligt framstår hon som både aggressiv och handlingskraftig. Ett 

tydligt motiv för hennes handlande här beskrivs emellertid inte, vilket lämnar 

tolkningsmöjligheter. 

   Det finns således mycket undertext genom hela den korta (endast 118 sidor) romanen. Inte 

förrän på romanens nästsista sida uttrycker Sonetjka missnöje med sin mors agerande (fast 

hon ifrågasätter också denna känsla), medan man som läsare ända sedan de första raderna 

misstänkt att negativitet mot denna inte bara varit närvarande, utan styrt hela hennes liv:  

I dag är det ett år sedan mamma dog. Flera gånger uttalade jag det där ordet högt: läpparna var 
inte vana vid det. Det kändes egendomligt och behagligt. Sedan gick det över. (s.7) 

5.4 Skönlitterärt experiment  

I experimentet med Följeslagerskan har jag skrivit en tänkt fortsättning på Sonetjka 

Antonovskajas liv med en jagberättare, såsom jag tänker mig att en logisk följd av det kunde 

ha blivit, baserat på den personlighetstyp hon i romanen utkristalliserats som, och de 

handlingar hon verkar vara i stånd att utföra och inte. Jag tänker mig att det har gått cirka 10 

år sedan berättelsen i ursprungsverket slutade. Sonetjka har bott kvar i Paris och fortsatt 

försörja sig som biografpianist. Hon har inte gift sig eller skaffat barn, eller varit med om 

något som gett henne en större tro på sina möjligheter här i livet; snarare tvärtom. 

Jag var 37 år. Det var visserligen den ålder min mor haft när hon födde mig, men sanningen 

var ändå att jag var för gammal för att få en egen familj. Jag spelade sedan många år på en 

liten biograf vid en gata som leder till Porte Maillot. Ljudfilmens inträde hade gjort det svårt, 

men än kunde vi hanka oss fram. Plötsligt en kväll när filmen var slut, var det en man som 

sökte kontakt med mig. Jag hade just fällt ner pianolocket när han försynt närmade sig. 

Violinisten och violoncellisten slamrade med sina instrument, så jag hörde först inte vad han 
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sa. Han hade hålig blick och sliten rock. Jag vet inte varför jag tackade ja när han frågade om 

jag ville följa med på en bit mat. Han såg vänlig ut trots sjabbigheten. Kanske tänkte jag att 

det var min sista möjlighet att någonsin i livet få träffa en man. Jag minns att jag undrade om 

han hoppades att det var jag som skulle stå för notan. Det visade sig sedan att han insisterade 

på att få betala. Jag fick emellanåt ett litet bidrag från Amerika, men han tycktes mena att jag 

gjorde honom en ogärning om jag skulle använda mina medel.  

   Han hette Pjotr Ivanovitj och det visade sig så småningom att han var Mitenkas äldre systers 

son, och vi hade tydligen träffats i S:t Petersburg vid något tillfälle en gång för länge sedan. 

Jag mindes inte honom, men han mindes mitt pianospel och hade tydligen lagt mig på minnet. 

Jag kunde inte förstå varför någon skulle lägga en obetydlig person som jag på minnet, men 

han beskrev klänningen jag hade haft på mig: en svagt gul med en liten volang i 

halslinningen, och jag visste att en sådan hade jag haft.  

   Det skulle visa sig att han var så förtjust i mitt pianospel att han ville att jag skulle spela för 

honom varje kväll, innan filmen började. Jag övade på musiken jag skulle spela till filmen, jag 

spelade Mitenkas koraler om och om igen, Schubert, Mozart och Chopin, och oftast satt han 

och blundade och nickade försiktigt. Någon enstaka gång kommenterade han kritiskt med ett 

litet ”nej!” om jag råkade spela fel, vilket dock inte skedde särskilt ofta. Det hände att han 

råkade vidröra mina fingrar med sina. Det var så längesedan någon rörde vid mig att jag 

ryckte till, men det var inte obehagligt. En kväll bad han mig att flytta på mig, och så spelade 

han själv helt plötsligt ett komplicerat stycke av Rachmaninov som jag sällan lyckats få till så 

bra. Han spelade utmärkt. Han hade långa händer som såg ut som gjorda för ett piano. Jag 

undrade vad som fått honom att misslyckas med sin karriär. 

    Vi hade ytterst lite att säga varandra. En fattig själ känner dock igen en fattig och efter att 

ha träffat honom varje dag i två veckor började jag fundera på var vi skulle bo om vi gifte oss. 

Samtidigt förstod jag ju att han aldrig skulle vilja gifta sig med mig. Det hade inget velat. Det 

vill man inte. Vi hade aldrig träffats hos varandra, utan bara varit ute och gått, ätit på 

restaurang och spelat piano. En kväll sa han: 

-Sonetjka Antonovskaja…inte en dag har gått utan att jag har tänkt på dig sedan den gången 

jag såg dig hemma hos Mitenka. 

Inte en dag? Det var ju så många år! Säkerligen måste han ha glömt mig ibland. 

-Jag visste att du flyttade till Moskva. Jag hoppades alltid att du skulle komma tillbaka.  
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-Jag flyttade hit i stället. 

-Det var Mitenka som sa att jag måste söka upp dig. Att ingen av oss har hört från dig på flera 

år. Kan du inte flytta hem igen? 

-Det är inte mitt hem. 

Jag var färdig med S:t Petersburg. Snön och mörkret. Kylan och svälten. Smutsen, sotet, de 

glipande fönstren. Skammen.  

   En av de första riktigt varma vårdagarna promenerade vi omkring hela dagen i Paris. Pjotr 

Ivanovitj hade trasiga skor. Vi besökte Notre Dame och studerade storögt de färgade 

glasfönstren och imponerades av att någon kunnat konstruera en sådan vacker byggnad. Även 

om jag många gånger förr vandrat in i kyrkan drabbade den mig med sin storslagenhet. Jag 

hoppades varje gång att jag kanske skulle komma närmare Gud där inne än någon annanstans. 

När vi satt i tystnad på en bänk för att iaktta rummets stillhet, frågande han plötsligt viskande  

om jag tyckte att det vore en bra idé att vi gifte oss. Jag reste mig och gick raskt iväg, medan 

ljudet av mina klackar mot stengolvet ekade, för att stanna vid några sarkofager. När han kom 

fram till mig läste jag högt för honom namnen på personerna som vilade där. 

   Ute i solljuset tog han min hand. Han sa att han älskade mig och aldrig hade älskat någon 

annan. Sedan kysste han mig. Jag hade blivit kysst förut, men det var många år sedan. Jag 

drog mig undan och sa att jag måste träna för kvällens filmföreställning. Det var inte för att 

han var fattig och inte kunde ge mig en solid framtid, eller något annat med honom. Det var 

något med mig. 

-Jag kommer och lyssnar, sa han. Det kunde jag ju inte neka honom att göra, men vetskapen 

om att han satt där gjorde att jag spelade fel flera gånger. Violinisten, som också är dirigent, 

gav mig arga blickar vid filmens slut och jag tittade skamset ner. Så brukade jag verkligen 

inte spela. När Pjotr Ivanov kom fram förklarade jag att jag kanske skulle mista mitt jobb om 

jag satt och spelade fel, så jag bad honom att inte komma igen. Vi gick på promenad några 

gånger efter det, men ingen av oss vidrörde det känsliga ämnet.  

   Till slut var han tvungen att återvända till S:t Petersburg. Han hade något engagemang han 

måste vara med på. Innan han reste överlämnade han ett litet kuvert i vilket det låg ett 

handskrivet brev med sirlig, vacker handstil. Han skrev att han hoppades att jag skulle ändra 

mig angående äktenskap. Brevet låg i flera månader under min huvudkudde, och jag 
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funderade på vad jag skulle svara. Det blev aldrig av att jag gjorde det. Jag såg honom aldrig 

igen. 

5.5 Analys av skönlitterärt experiment  

   Följeslagerskans inledande rader, om att berättelsen som här följer är anteckningar som 

hittats i ett hotellrum efter en rysk kvinna som dött hastigt, fick mig att tänka att denna 

förmodligen begått självmord. Detta är alltså något jag bara tänker mig och som jag inte 

skriver ut, vilket inte heller Berberova gjort i romanen, men som skulle kunna vara det hon 

antyder, även om till exempel ett snabbt sjukdomsförlopp också kan vara anledning till 

kvinnans plötsliga död. Jag tänker att Sonetjka tar sitt liv någon gång efter att mötet med den 

ryske pianisten ägt rum. I min berättelse har tankarna om att vara överflödig, obetydlig, 

oattraktiv och ointressant pågått så länge, att hon inte kan tro att det sker, när det faktiskt 

dyker upp någon som säger att han älskar henne.  

   Jag har tagit fasta på Berberovas metod att i jag-form väldigt sparsmakat skriva vad 

huvudpersonen tänker och känner. Det är hennes handlingar, och framför allt brist på 

handlingar, som talar. Hon framlever sitt liv relativt passivt: hon gör det hon vet att hon kan, 

nämligen spela piano, men hon gör det inte där hon skulle vilja: på de stora scenerna. Hon har 

längtat efter en kärleksrelation, men det som skett tidigare i hennes liv, nämligen att hon 

mestadels blivit förbisedd, och den gång hon verkligen hade en reell möjlighet, blivit hindrad 

av andra (Maria), har fått henne att tro att det aldrig skulle kunna ske. Jag har försökt 

åstadkomma en beskrivning av hur Sonetjka känner att hon inte är värd det goda i livet.  

   Jag har likt Berberova använt personernas både för- och fadersnamn. Tiden är linjär, med 

vissa återkopplingar till dåtid. Jag har försökt efterlikna det sakliga språk hon använder, med 

få och korthuggna miljöbeskrivningar samt begränsad användning av både adjektiv och 

beskrivningar av huvudpersonens känslor. Det som sker är ganska vardagligt men skapar stor 

dramatik inuti henne, vilket hon dock inte förmedlar. Att Sonetjkas känslor sällan kommer till 

uttryck skapar undertext; man kan både känna sig oförstående inför hennes agerande och 

kritisera det, likaväl som man kan delta i den sorg hon känner inför de stora förluster hon gjort 

i sitt liv, framförallt vad gäller kärlek Hon klagar inte över sin situation utan accepterar den, 

men de nedtryckta känslorna och tankarna av ovärdighet får henne att inte gripa tillfället till 

kärlek som kommer. Hon säger nej till en man som hon egentligen tycker om, kanske för att 

hon tror att hon inte förtjänar kärlek och sorgen över detta får henne så småningom att avsluta 

sitt liv. 
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6. Skrivet på kroppen 

6.1 Om Jeanette Winterson 

Jeanette Winterson föddes i Manchester, England, 1959 och kom 6 veckor gammal som 

adoptivdotter till paret Winterson. Uppväxten hos dem i Accrington, ett samhälle en liten bit 

därifrån, skildras såväl i den delvis självbiografiska romanen Det finns annan frukt än 

apelsiner (1985), vilken också blev tv-serie, som i självbiografin Varför vara lycklig när du 

kan vara normal? (2010). Hon har flertalet gånger prisbelönats för sina verk. 

   Mrs Wintersons personlighet och behandling av dottern, vilken innehöll såväl inlåsning i 

kolkällaren och utlåsning hela nätter som bestraffning, det ofta utslungade tecknet på vrede: 

”Djävulen ledde oss till fel krubba.” (det vill säga det hade varit bättre om de fått ett annat 

adoptivbarn istället), demonutdrivning med hjälp av frikyrkans äldste (när det visade sig att 

Jeanette hade en kärleksrelation med en jämnårig flicka), samt bokbål i trädgården när Mrs 

Winterson upptäckt att dottern i smyg har förvarat mängder av profan litteratur under sin 

madrass, har säkerligen genererat mängder av stoff för Jeanette Winterson att använda i sitt 

skrivande. Hon sökte sig också under sin uppväxt till Accringtons bibliotek, där hon läste alla 

böcker från A-Z (eftersom längtan efter litteratur var otroligt stark, och enbart Bibeln var 

tillåten i hemmet) och använder ofta referenser till andra författare, historiska händelser eller 

grekisk mytologi till exempel i sina berättelser 

6.2 Komposition 

Berättarjaget i Skrivet på kroppen, som beskrivs på ett könsneutralt sätt, inleder med att 

beskriva deprimerande ensamhet efter förlusten av en älskad person. Vem den älskade är och 

varför jaget drabbats av denna smärta klargörs inte, utan det primära verkar vara 

frågeställningen varför kärlek alltid måste innebära en förlust, och hur oerhört starka 

känslorna för den andra personen har varit och fortfarande är. Genom romanen varvas därefter 

historien om hur relationen med den älskade, Louise, startade, fortsatte och – åtminstone 

tillfälligt - avslutades, med berättelser om andra relationer och andra händelser, samt 

filosofiska spörsmål om kärlek och om vad det innebär att vara människa, till synes utan 

kronologisk ordning. Med metaforer som liknar både praktiska föremål och delar av naturen, 

beskriver jaget den intensiva kärleken som hon eller han just upplevt, både som att den 

fortfarande pågår och som att det finns en längtan efter densamma.  
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   Läsaren får veta att relationen till Louise varit kantad av svårigheter redan från början, då 

denna är en gift kvinna. Romanens berättare har sedan, i tron att det är det bästa för Louise, 

avbrutit relationen då hon har drabbats av leukemi och, enligt hennes make Elgin som är 

cancerforskare, enbart kan tillfriskna om hon följer med honom till hans laboratorium i 

Schweiz.  

   Romanen är inte indelad i kapitel, förutom i ett särskilt avsnitt som behandlar 

människokroppen, och där heter kapitlen ”Kroppens celler, vävnader, system och hålrum”, 

”Huden”, ”Skelettet”, och ”De enskilda sinnena”. Varje textavsnitt inleds med fakta som 

hämtat ur en läkarbok, vilka beskriver de olika kroppsdelarnas utseende, placering och 

funktioner, innan berättarjaget sorgesamt, kärleksfullt och bildligt beskriver Louises kropp: 

vad leukemin gör med den, minnen av deras tid tillsammans och berättarjagets önskan ett helt 

och hållet uppgå i relationen. 

   Berättarjaget har först flyttat till annan ort och avsagt sig all kontakt med Louise under ett 

drygt halvår, menande att den eftergiften från hennes eller hans sida skulle vara det största 

uttryck för kärlek man kan ge till någon människa: att avstå från sin egen möjlighet till lycka, 

för att den andra ska få det bättre, i detta fall Louise, som därmed skulle få en chans att 

överleva leukemin. Sedan har berättarjaget, efter påtryckning av en annan person som fått 

honom eller henne att inse att kärleken är viktigast av allt och att relationen måste återupptas, 

återvänt till London för att försöka få tag på Louise, vilket visar sig vara svårt.  

   Läsaren får inte veta om berättarjaget fått bekräftat att Louise är död, utan bara att hon inte 

står att finna någonstans. I slutet av romanen besöker jaget en kyrkogård och reflekterar över 

döden och begravningar. Man kan i romanens inledning som läsare få uppfattningen att den 

saknade är död, men det uppenbaras senare att berättarjaget inte är riktigt säker på om hon 

lever eller inte, vare sig under berättelsens gång eller i dess avslutning, vilket innebär att 

romanens slut är öppet. I berättelsens slutskede finns en beskrivning av hur Louise står i 

jagets dörröppning, och episoden går både att tolka både som ett minne, en fantasi och som 

något som verkligen händer. 

6.3 Analys av berättarteknik 

Fokalisering: Det finns ett tydligt berättarjag i romanen som berättar om olika situationer där 

det deltagit, och också formulerar generella problem i det mänskliga varandet. Berättarjaget 

vet också att förmedla situationer där hon eller han inte varit närvarande, som till exempel 
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konversation mellan Elgins föräldrar (s.70) vilket alltså innebär att jagberättaren emellanåt 

förvandlas till en allvetande berättare. Vissa avsnitt i romanen handlar om de processer som 

äger rum i en kropp som drabbats av leukemi, och där är det som att ett avsnitt ur en läkarbok 

blir själva berättaren, innan berättarjaget förvandlar de akademiska orden till poesi. Det finns 

också delar i romanen som är uppbyggda som teater- eller filmmanus med replikskiften, men 

som i själva verket handlar om berättarjagets egna tankar eller drömmar. Berättelsens jag 

vänder sig både till Louise som ”du”, och berättar om henne i tredje person.  

   Det finns alltså en stor variation vad gäller fokalisering, vilket jag upplever som ett 

okonventionellt och egensinnigt drag hos författaren. Upplevelsen är dock att berättarjaget är 

påtagligt närvarande romanen igenom, även om det syns från olika vinklar. 

   En form av metaberättande inträder på sista sidan, när författaren  gör synligt att detta är en 

berättelse och att den har ett slut, vad det nu än kan innebära:  

Det är här sagan börjar…/Skynda dig nu, det börjar bli sent. Jag vet inte om detta är ett lyckligt 
slut, men här släpps vi fria på de vida ängarna. (s.211) 

Tid: Romanen kan sägas vara en cirkelkomposition. Den börjar i ett nu och berättarjaget ser 

tillbaka på en tid som har varit, men slutet är oklart; vi har kommit tillbaka i nutid, men det är 

kanske inte samma nu som i bokens början, och vi vet inte om det är minnen eller fantasier 

eller faktiskt en ny händelse hon beskriver, när hon  på sista sidan ser Louise framför sig. 

Genom hela romanen varvas berättelser om lycklig kärlek och åtrå (dåtid; historien med 

Louise), saknad, sorg och depression (nutid, nu när de inte längre är tillsammans) med 

tragikomiska minnen av tidigare relationer (dåtid). Relationen till Louise beskrivs delvis i 

kronologisk ordning, men även den hoppar i tid. Många moment innehåller både 

kärleksförklaringar till Louise, och filosofiska spörsmål kring vad det innebär att vara 

människa, och dessa kan sägas vara både nutida och dåtida. 

Miljö: Jag upplever inte att Winterson egentligen försöker beskriva hur miljöerna ser ut för 

att läsaren ska se dem framför sig. Det är ganska oviktigt var karaktärerna befinner sig: hon 

skriver till exempel inte ut att kärlekshistorien med Louise utspelar sig i London, men 

eftersom jaget söker efter Louise där på slutet och man då får veta att hennes eller hans egen 

lägenhet är belägen där, är det förstås där det mesta av dramat utspelar sig.  

   När berättarjaget drar sig undan från Louise, gör hon det till en plats som beskrivs med vad 

man brukar uppfatta som negativt: den ligger i norr, det vill säga det är kallt och mörkt där, 

det regnar och är lerigt, orten är liten, huset hon flyttar till är gammalt, i dåligt skick och 
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saknar mycket av det som modernt liv kan erbjuda, och hans eller hennes nya arbetsplats blir 

på en sjabbig bar med en påträngande och fysiskt oattraktiv (enligt berättarjaget) person. 

Miljön blir där alltså något som väl sammanfaller med huvudpersonens inre fasor som 

separationen framkallat, och kan anses skrivna på detta vis för att förstärka känslan av misär, 

precis som känslorna av kärlekslycka förstärks av beskrivningar av sköna sängar och deras 

lakan. 

   Övriga miljöskildringar tolkar jag till stor del som lyckade försök att vara rolig: de föremål 

och platser som beskrivs får bli synliga för deras inneboende lustighets skull, och som ett sätt 

att degradera människor som berättarjaget inte håller högt. 

Intertextualitet: Winterson hänvisar ofta till andra texter, konstverk och filmer (Clint 

Eastwood, Jules et Jim, s.65), King Kong (s.86), Anna Karenina (s.81)),”Jag var fångad i en 

mardröm av Piranesi.” (s.100) eller mytiska och historiska händelser som Guds Eklesia (s.88) 

och ”ditt eget Galipoli” (s.197). 

Stil: Jeanette Winterson använder ett säreget språk, fyllt av egenhändigt formulerade fraser 

och väl genomtänkta funderingar över såväl berättarjagets egna livsvillkor som 

allmänmänskliga. Hennes uttryck är innerligt och ofta humoristiskt. Det fullkomligt kryllar av 

metaforer, men de har det gemensamt att de alltid är nyskapade: vare sig använda tidigare i 

romanen eller någonsin tidigare. De är oftast till för att beskriva känslan av kärlek eller av 

förlust och sorg. Lika ofta som Winterson använder kroppen eller faktiska föremål till sina 

metaforer, hämtar hon inspiration till sina uttryck från rymden, som stjärnor och månen.        

   Personerna har ofta namn som är aningen ovanliga i England, utan att för den skull direkt 

sticka ut: de är lagom mycket överdrivna precis som de märkliga episoder som inträffat, ofta i 

tidigare förhållanden, vilka berättas om med jämna mellanrum i texten. I dessa används 

många precisa uttryck. Språket är distinkt och aldrig tveksamt - däremot ofta överraskande. 

Winterson använder sig inte av semikolon, vilket innebär att meningarna aldrig har tvetydiga 

slut, utan allt klargörs resolut. Meningarna är normallånga eller ganska korta, följda av 

enstaka långa. Jag upplever att kort-kort-kort-lång-upplägget av meningar är avsett att 

påverka texten i en humoristisk riktning. 

   Medan kärleken till Louise beskrivs oerhört dramatiskt och respektfullt, framställs det 

relativt stora antalet tidigare relationer med absurd humor och avståndstagande. De människor 

berättarjaget tidigare haft förhållanden med, förvandlas i berättelsen till stommen i lustiga 
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anekdoter, som om någon kärlek aldrig funnits dem emellan. Tillbakablickarna på dessa 

relationer berättas rumphugget med detaljrika och överdrivna - dock ej helt osannolika – 

situationsbeskrivningar. Jag förnimmer inte att berättarjaget upplever sorg vid minnet av dem, 

men sammantaget är situationerna så många att de utgör grunden till varför den starka 

upplevelsen av kärlek med Louise är så betydelsefull. Kontrasterna mellan de tidigare mötena 

och detta med Louise blir kraftfulla, och förstärker berättarjagets sorg över att när hon 

äntligen finner en djup, ömsesidig, så tas den ifrån henne.  

   De kärleksfulla liknelserna berättarjaget gör över allt som har med Louise att göra, är raka 

motsatsen mot beskrivningarna som oftast görs av andra människor. Lika dyrkande som jaget 

är mot Louise, lika nedlåtande är hon eller han mot andra, som i fallet med chefen på baren 

där hon fått jobb; Gail Right. 

Klockan sex på morgonen låg jag i min hyrda hopsjunkna dubbelsäng med Gail Right 
hopsjunken vid min sida. Hon luktade puder och röta…./Vi hade inte älskat. Jag hade strukit 
med handen över hennes vadderade hud med entusiasmen hos en försäljare av andrahandssoffor. 
(s.161).  

   Att beskriva nästan alla människor som inte är Louise på ett överdrivet nedvärderande sätt, 

med ett humoristiskt förakt för deras tillkortakommanden (ibland för deras maktmissbruk), 

blir en markör för hur oerhört starka känslor hon eller han har för Louise och, accentuerar den 

beundran hon eller han känner för henne. Möjligen är alla dessa människor och situationer 

som uppräknas också bara metaforer, för att beskriva hur jaget blivit sviken i kärlek gång efter 

annan.   

   Det finns en episod i romanen där berättarjaget ber om att bli fastlåst vid en biblioteksstol, 

där hon eller han sitter och jobbar med översättningen av en rysk bok, och mannen som har 

nyckeln till låset aldrig kommer tillbaka. Berättarjaget anses så småningom skyldig till 

avsiktlig skadegörelse av läsrumsstol samt är tvungen att lämna ifrån sig sitt bibliotekskort. 

Det är ett exempel på en surrealistisk men inte helt osannolik händelse, som med hela sin 

uppbyggnad kan sägas vara en metafor för vad berättarjaget genomgår inombords när hon, de 

starka känslorna till trots, avslutat relationen med Louise. 

   Författaren har i intervjuer gjort gällande att hon medvetet försöker beskriva berättelsens jag 

så att man inte ska veta om det är en man eller en kvinna. Det mest påfallande avseende detta 

är att huvudpersonen har kärleksrelationer med såväl män som kvinnor. Ytterligare exempel 

är att jaget bär shorts och skjorta, det vill säga något som både män och kvinnor brukar bära. 

Att han eller hon brukar våld på ett sätt som kvinnor normalt inte gör, balanserar den slagsida 
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som kan finnas mot att tro att berättelsens jag är en kvinna, då man vet att författaren själv är 

en homosexuell kvinna. I sin självbiografi berättar dock Winterson att hon själv varit våldsam 

under sin uppväxt och att det ofta varit gräl i hennes relationer, så berättarjagets kön är inte 

givet på grund av våldet. Det kan också vara så att författaren inte bara vill att läsaren inte ska 

vara säker på vilket kön det handlar om, utan att hon själv inte har bestämt vilket det är. 

Hursomhelst är det ett mycket udda inslag, att man som läsare är osäker på könsidentiteten 

hos en romans huvudperson, och det förstärker intrycket av att Winterson är en egensinnig 

författare.  

   Berättarjaget tar till våld mot två olika människor i romanen: dels den kvinna som hon eller 

han varit tillsammans med och som slagit sönder hennes eller hans lägenhet, efter upptäckten 

att berättarjaget varit otrogen mot henne med Louise (s.94), och dels Elgin, som sedan tio år 

varit gift med Louise. Vid dessa tillfällen framstår berättarjaget som hårdhjärtat och 

skoningslöst, det vill säga det är samma styrka i känslorna av hat, ilska och hämndlystnad mot 

andra människor, som i kärlekskänslorna för Louise. Hemma hos Elgin och hans nya flickvän 

händer följande: 

Jag såg Elgins uttryck av fullkomlig förvåning när mina knytnävar, sammanlänkade till ohelig 
bön, lyftes som till offer mot hans haka. Kollision. Huvudet knäckt bakåt, knastrande som en 
köttkvarn. Elgin vid mina fötter i fosterställning, blödande. Han ger ljud ifrån sig som en gris vid 
tråget. Han är inte död. Varför inte det? Om det är så lätt för Louise att dö, varför är det då så 
svårt för Elgin? (s.191) 

   Beskrivningen har delvis ofullständiga meningar, som för att bidra till att öka den bildliga 

effekten hos läsaren, och visar både på berättarjagets respektlöshet för offret och vanmakt 

inför Louises sjukdom och – trots allt – författarens humor. 

   Det infinner sig hos mig också en känsla av att ingenting av det romanens jag berättar om 

faktiskt har hänt, undantaget mötet med Louise. Det kan vara det överdrivna, surrealistiska i 

beskrivningarna av tidigare relationer som minskar trovärdigheten hos dem, men i så fall bara 

förstärker tron på att berättarjaget försöker förmedla något om sina egna känslor av förlust 

och sorg. De allmänmänskliga funderingarna kring stora livsfrågor som vävs in i berättelsen, 

beskrivs både säreget, poetiskt och – vad det verkar – klokt. Detta tillsammans med det 

synnerligen annorlunda upplägget vad gäller kronologi och fokalisering, får mig att tänka på 

författaren som en som både tänker stort och fritt, och är stilistiskt mycket driven. 
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6.4 Skönlitterärt experiment  

I mitt experiment skriver jag som om romanen fortsätter, det vill säga jag gör ett nytt slut i 

den tid huvudpersonen befinner sig, och fortsätter med ett jagberättande. I Skrivet på kroppen 

får vi veta att Louise har leukemi och att hon, efter att berättarjaget lämnat henne, verkar ha 

försvunnit. I min berättelse har Louise dött av leukemin hon drabbats av. Berättarjaget har i 

romanen sörjt henne medan hon levde, och här sörjer hon henne som död. 

Dina spår går i en krokig linje i ökensanden. Jag ser dem vackert utmejslade i den porösa 

materian efter dina perfekt formade fötter. Om jag skulle låta mina nakna fotsulor möta 

sanden som bär spår av din kropp, skulle det nästan bli som ett möte med dig och  din kropp. 

Jag skulle gladeligen vandra genom  den här öknen i spåren av dina fotsulor i femhundra 

dagar, om jag visste att du stod där i oasen på andra sidan och väntade med en kruka svalt 

vatten för min uttorkade gom och dina fingrars ljuvliga smekning för min sönderbrända panna 

och mitt vilsna hjärta. Men vissheten om var du finns nu bär jag inte i mitt hjärta. Förlusten av 

dig bär jag i mitt hår och mina naglar, och spåren jag betraktar finns bara för min inre syn. 

Den öken jag känner är brännande klar och het. Den gassande solen dödar kaktusar och 

kameler om vartannat men själv är jag oförmögen att dö eller ens tänka klart.  

   Det var sant alltså, det som Elgin sa. Leukemin skulle ta ditt liv. Länge närde jag en 

förhoppning om att det bara var hans elaka hjärna som hittat på allting, för att hindra oss från 

att leva lyckligt tillsammans. Att han bara ville lura med dig till sin forskningsstation i 

Schweiz för att hålla dig gömd från mig och allt annat anständigt liv, skulle kunna förklara 

den självklarhet och brist på empati han gav uttryck för, när han gav mig beskedet. 

   Stackars Elgin – inte bara har han mist sin fru; han har också mist forskarvärldens 

förtroende och det anseende han en gång obegripligt nog hade lyckats skapa sig (säkert hade 

hans föräldrar betalat ansenliga mutsummor till betydelsefulla personer på området för att 

uppnå detta) och kan inte längre leka i sitt alplaboratorium. Varför tycker jag inte synd om 

honom? Varför ångrar jag inte att jag krossade hans käke? Jag har funderat mycket på det. Det 

jag har kommit fram till är att man inte ångrar det som är rätt att göra, och ibland är våld enda 

lösningen. Det kanske inte är vackert, men åt sådana som Elgin finns det ibland inga andra 

metoder att ta till. Hur han ansåg sig ha rätten att gömma undan ditt hjärta under några 

ruggiga gamla täcken, och dräpa din livsglädje med sina provrör och frätande vätskor övergår 

mitt förstånd. Nej, det fanns inget annat att göra åt Elgin. 



	 	

22	
	

   Om jag bara rymt med dig. Jag hade kunnat ta din hand och portmonnä, packat ner allt vi 

behövde i en liten picknickkorg, och sagt att nu blir det äventyr, Louise. Vi ska hålla oss fast i 

Pegasus man, och låta honom galoppera i sträck med oss genom stjärnhimlen, till Cassiopeija 

och Andromeda, och långt bort till universums alla utkanter och in i minsta skrymsle och vrå, 

som kärlekens synliga apostlar, för alla som söker kärlek att beskåda och låta sig inspireras 

av. 

   I din kropp finns hela universum, alla stjärnor, svarta hål, asteroider och dvärgplaneter. Den 

regelbundenhet varmed rymden utvidgar sig sammanfaller med dina andetag och min ömsinta 

blick. Jag ska fläta in mina näsborrar i ditt röda hår; dina eldsflammor ska slicka sin väg runt 

min hals, vira sig runt min kropp, runt återstoden av mitt väsende, och  vi ska  dansa tills 

månen slocknar. 

   Jag vandrar i denna öken och lägger mig för att dö varje kväll. Men jag vaknar och 

konstaterar återigen, dag efter dag, att spåren i sanden är en villfarelse och att jag inte vet var 

du är. 

   Jag försökte en gång ha en relation med en man som hette Birmingham. Han reste iväg med 

jämna mellanrum för att sälja tvättmedel i Vietnam. Han hade lockigt hår och brukade inte 

rengöra sina glasögon. En gång torkade jag hans köksgolv, och då upptäckte vi att det var 

svart-vitt-rutigt och inte bara svart. Jag älskade honom hett och innerligt och även om hans 

blick sa annat, sa han att han inte klarade av relationer, så vi kunde inte träffas så ofta. En 

gång hade jag packat väskan för att vi skulle resa i väg tillsammans, och ringde för att 

meddela min ankomst. Döm om min förvåning när en kvinna svarade i telefonen (han hade 

två) samtidigt som han. Han bad henne lägga på, och sedan frågade jag om det där var hans 

flickvän. 

”Ja, jag tror det” svarade han. 

   Jag frågade vad hon tyckte om att jag skulle komma, och det tyckte hon inte alls om 

tydligen: det var därför vi skulle åka iväg.  Jag påminde honom argt om att han sagt att han 

inte klarar av relationer, och då sa han att människor förändras.  

   Det är klart att människor förändras. Jag förändrades i detta nu från en oförstående 

romantiker till en hämndlysten galning. Jag var någonstans i London; en stor, smutsig stad 

med buller och bång och en sol man inte kunde se fast himlen var molnfri. Jag åkte i en bil 

med min vän Theobald bland alla de andra och såg reklamskyltar med ordet mördare på och 
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visste att det var jag. Vindrutorna var nedvevade för att vi skulle kunna sticka ut armarna när 

det var dags att svänga. Theobald körde och ropade med jämna mellanrum: ”Nu!” och då 

stack jag snabbt ut min vänstra arm. Mina fingrar vidrörde nästan fordonen som susade förbi. 

Han svängde vänster och han svängde höger, och jag hade ingen aning om var vi var eller vart 

vi var på väg. Det enda jag visste var att det måste bli fråga om ett mord: kanske två eller tre. 

Theobald stannade bilen vid en av stadens bästa vegetariska restauranger, och efter en stor 

portion blomkål med jordnötssås och rosmarinpotatis ville jag inte längre döda Birmingham, 

så den uppflammande mordlystnaden kanske bara berodde på att jag ätit en väldigt klen 

frukost just den dagen. 

 

   Med dig Louise, vill jag något helt annat. Dig vill jag uppväcka från de döda. Jag vill 

förvandla mig till en druid med mystiska krafter. Till månen och stjärnorna vill jag vända mig 

med min kraft och önskan. Om jag bara kunde få dig levande igen! 

   Jag hade en pojkvän som hette Sneb en gång. Han påstod att han varit Kung Arthur i ett 

tidigare liv. Han var magiker och programmerade amuletter, bankade på träd och riktade 

indianstatyetter i fönster för att uppnå maximal lycka. En gång hittade han en nyckelknippa. 

Jag skulle i hans ställe gjort allt för att den skulle hamna hos sin rätta ägare, men han såg den 

som ett tecken. Han var två saker med bestämdhet: kung och fisk. Vad föll sig då naturligare, 

än att hus nummer 1 på Fiskens höjd, skulle vara hans? När jag skeptiskt följde efter för att 

pröva nyckeln blev han förvånad när den inte passade. Jag borde ha dragit öronen åt mig då, 

men hans vackra läppar gjorde det svårt att tvärt klippa. 

   I början av vår relation tyckte han att jag var ett lysande parti, men hängivenheten för min 

person förminskades när han vid en privat session av något slag reste framåt i tiden och 

uppfattade att jag då skulle komma att ta planeten ifrån honom, vilket naturligtvis vore oerhört 

ogynnsamt om han nu sett framför sig att han skulle ha ensamt herravälde över densamma. 

Inte nog med det: han hade rest bakåt i tiden också, och funnit att jag och min ”österrikiske 

vän” hade utrotat hans förfäder. 

”Min österrikiske vän? Menar du Peter Clemens?” frågade jag klentroget. 

”Nej, nej – någon mycket mer berömd!” svarade han.  
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När jag vädjande om hans uppskattning påminde honom hur mycket han tyckt om min lena 

hud, svarade han: 

”Ha! Den borde täckas med svart och brunt hår!” – detta eftersom alla schäferhundar är 

reinkarnerade nazister. 

   Jag låste in honom i hans hus, och vet inte hur han kom ut. Förhoppningsvis gjorde han 

aldrig det. 

   Din kärlek omvandlades aldrig, Louise. Du höjde mig inte till skyarna för att sedan tycka att 

jag inte var värd att andas samma luft som du. Du ville vara min luft. Det fanns inget som 

påminde om början och slut, utan allt var utan ände. Du fanns under mina händer och under 

min törst och nu kommer du aldrig att göra det igen. Jag håller dem ut i tomheten och 

föreställer mig din levande kropp framför mig och under mig, och vetskapen om att den aldrig 

mer kommer att finnas där får mig att rysa in i märgen.  

   Nu har jag gråtit varje dag i sex månader. Jag är helt utmattad av mina tårar. Deras sälta har 

torkat ut min hud. Allt som sker utan dig är på låtsas och jag bara väntar. En dag kommer 

mardrömmen att vara över. Jag vet inte om jag tror på ett liv efter döden, men jag tror på 

döden, och tids nog kommer den. Det enda jag förbannar är att det är så långt kvar tills tidens 

ände. 

6.5 Analys av skönlitterärt experiment 

Jag har varvat beskrivningar av sorg, förtjusning och märkliga relationer med upplevelsen av 

att leva i sorg, liksom Winterson gör. Episoderna med tidigare relationer har jag försökt 

konstruera så att de verkar överdrivna och udda, men inte så överdrivna att de inte skulle 

kunna äga rum. Jag har också försökt väva in humor i dem samt hittat på något udda namn på 

huvudpersonerna, såsom det ser ut i romanen. 

   När jag försökt gestalta sorg med metaforer hämtade från naturen, hamnade jag bland annat 

i en öken, vilket sannerligen inte kan sägas vara något nytt tema. Å andra sidan är inte rymden 

och andra naturskildringar, som Winterson ofta vänder sig till, heller nya teman. Utmaningen 

var att försöka skapa metaforer som jag inte läst någonstans tidigare. Jag upplever som sagt 

att hon aldrig återanvänder andras, och jag hoppas att jag inte heller har gjort det. 

   Jag noterar skrivande, att jag själv ofta spontant använder semikolon i slutet av mina 

meningar, medan Winterson aldrig använder sådana. När jag använder dem tycker jag att de 
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ger mig möjlighet att avsluta meningarna på ett öppet sätt, med flera valmöjligheter. Jag inser 

att mitt eget sätt att skriva, med att inte direkt skriva ut vad jag menar, eftersom jag försöker 

beskriva en situation på flera olika sätt, inte alls är vad hon gör. Winterson är mycket mer 

distinkt och väljer sina ord mer resolut, och jag har strävat efter vara så tydlig. Jag har också 

försökt efterlikna Winterson avseende meningarnas längd, där enstaka korta meningar på 

varandra följs av en längre, medan de flesta är normallånga. Jag funderar också på varför jag 

reflekterade över att just Winterson inte använder semikolon, medan Berberova inte heller gör 

det och det inte var något jag fäste mig vid. Jag tror att det beror på att jagberättaren hos 

Berberova avslutar sina meningar långt innan man skulle vilja använda ett semikolon. Hon är 

tidigt färdig med det hon vill säga, eftersom hon lägger så mycket band på sig och sitt inre. 

Wintersons berättare däremot flödar över av uttryck, och skulle kunna låta sina känslor 

komma till uttryck i långa meningar där det finns semikolon. Dessa meningar avslutas i stället 

av stora mått av sarkasm, och detta förstärks av användandet av precisa ord med punkt efter, 

och inte semikolon, vilka ger skribenten möjlighet att uttrycka liknande saker på olika sätt.   

   Jag menar att läsarens upplevelse av jagberättarens sorg i Skrivet på kroppen, förstärks av 

att beskrivningarna av den varvas med förhoppningsvis humoristiska anekdoter som visar på 

udda bekantskaper och relationer som tagit slut. Om det omväxlande berättandet har samma 

effekt här, där det bara handlar om några få sidor och inte en roman, kan jag inte avgöra, men 

jag tycker att det varierade tilltalet påminner om Wintersons. 

7. Diskussion    

Själva det faktum att en berättelse är skriven i jag-form, gör automatisktatt läsaren känner sig, 

i åtminstone någon grad, närmare dess huvudperson än om den är skriven i tredje person. 
Man kan få känslan av att det är en icke-fiktiv person som berättar, så att man får följa en 

persons innersta tankar, nästan som om man läser en dagbok. Därmed skulle man kunna säga 

att Följeslagerskan och Skrivet på kroppen, som båda har en jagberättare, redan till själva 

formen har aktiverat en kod som minskar distansen till, och därmed underlättar, läsarens möte 

med den karaktär som berättar en historia. Det behöver inte innebära att man tycker om 

densamma eller sympatiserar med dess företag. Jag tror alltså att jagberättar-tekniken är en 

delkomponent i dessa romaners förmåga att beröra mig, men inte att det ensamt är en 

avgörande faktor. Vi blir som sagt berörda av olika saker, och det finns mängder av jag-

berättare som jag inte känner närhet till, likaväl som det säkert finns läsare som inte känner 

sig berörda av de två karaktärers öden som jag skriver om här.  
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   Berberovas sätt att beskriva att Sonetjka knappt reagerar på händelser som borde vara 

omvälvande för henne (att hon aldrig får träffa sin far, att hon förmås avsluta relationen med 

den unge man hon är kär i, att hon måste lämna sin mor när hon först reser till Moskva och 

sedan till Paris, för att aldrig mer återse henne) och sedan väljer att i åratal spela på en biograf 

fast hon egentligen hade storslagna drömmar för sitt pianospel, tycker jag fungerar som metod 

för att få mig som läsare att bli berörd av hennes öde. Berberova gestaltar en människa som i 

handling visar för sig själv och omvärlden att hon inte är att räkna med, och det gör att jag 

bryr mig om henne. En människas vetskap om att ens far aldrig velat veta av en och att ens 

blotta existens är en extremt försvårande omständighet för ens mor, borde skapa ett 

djupgående trauma. Temat förlust och sorg är något som följer med berättaren genom den 

livshistoria vi får ta del av, men utan att huvudpersonen säger det rent ut. Sonetjka visar med 

sitt sätt att vara och bete sig att hon accepterar det som händer i livet, men också missnöje 

genom sin brist på självhävdelse. Den kontrast det innebär, att dels vara med om något som 

sårat oerhört, dels inte uttrycka det och framförallt inte öppet klandra andra människor för det 

(modern till exempel) skapar utrymme för mig som läsare att bli berörd. Sonetjka kräver 

ingenting, och det gör att jag är villig att ge henne min sympati. Jag tror också att det är 

kombinationen av en jagberättare och det myckna outtalade som skapar denna effekt.  

   Genom hela Skrivet på kroppen strömmar längtan efter kärlek. Det huvudsakliga 

perspektivet i boken är de mycket starka känslorna som relationen med Louise väcker; av 

glädje medan de är lyckliga tillsammans, och den bottenlösa sorg när relationen tar slut. 
Temat att kärlek alltid måste innebära förlust och sorg genomsyrar hela boken, och även om 

texten känns både innerligoch storslagen, är hela tiden förmågan att se det humoristiska och 

absurda i händelserna kring jaget närvarande. Huvudpersonen i denna roman är helt 

väsensskild från den i Följeslagerskan, men de har ändå det gemensamt, att de är med om 

smärtsamma erfarenheter utan att klaga. Även om den ena framstår som introvert och den 

andra extrovert, är det ingen av dem som verbalt tycker att det är mer synd om dem än om 

några andra. Trots att så många omtumlande och varierande känslor beskrivs och gestaltas i 

Skrivet på kroppen, där man på ett vis skulle kunna säga att det klagas alldeles oerhört mycket 

på i stort sett alla människor och situationer, upplever jag ändå inte att huvudpersonen upplevs 

som ett viljelöst offer. En anledning till detta är humorn med vilken kritiken stänks åt alla håll 

och kanter, vilket distanserar huvudpersonen från lidandet när det berättas om besynnerliga 

människor och situationer. Dessa berättelser bildar en stark kontrast till när hon eller han med 

största möjliga innerlighet beskriver sin sorg, och jag misstänker att det är detta som hindrar 
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textens jag från att upplevas som en som tycker synd om sig själv och skyller på andra. Även i 

denna berättelse finns det alltså, trots ett mycket expressivt jag, en återhållsamhet vad gäller 

uttryckandet av sårade känslor, vilket ger mig utrymme som läsare att fylla i dem själv. Jag 

läser in en ännu större smärta hos henne eller honom än vad som ges uttryck för. 

   Jag tror alltså att det är betydelsefullt, att huvudpersonerna i både Följeslagerskan och 

Skrivet på kroppen håller sina känslor inom sig, och att jag som läsare därmed lämnas 

utrymme att känna dem åt dem och att själv formulera deras sorg. Båda har en negativ och 

kritisk inställning till mycket av vad de är med om, men de lyfter inte fram den verkliga 

anledningen till missnöjet med livet. Min tolkning av berättelserna är att Sonetjka är sorgsen 

för att hon inte känner sig älskad av någon, medan huvudpersonen i Skrivet på kroppen är 

sorgsen för att hon eller han, även om vetskapen finns om att kärlek kan väckas hos andra 

människor, aldrig kan lita på att kärleken är beständig. Det är detta de inte uttrycker, och det 

är detta jag känner deltagande med just därför, i och med att jag som läsare därmed tillåts 

tänka och känna själv. Detta gör att jag känner mig delaktig i processen som berättelserna och 

läsandet av dem utgör.    

   Att författarna verkar känna sig så hemma med sitt hantverk är också en betydande faktor 

vad gäller påverkansgrad av beröring i texterna. Det gör ett stort intryck på mig när jag läser 

dem, för jag får känslan att de upplever att de behärskar den litterära uttrycksformen så väl att 

de inte behöver efterlikna någon annan. Att jag känner mig trygg med och litar på dem som 

författare gör också att jag litar på deras historier och deras huvudpersoner. Detta bidrar också 

till att jag bryr mig om dem och därmed blir berörd av deras livsöden.  

6. Sammanfattning 

Romanerna Följeslagerskan och Skrivet på kroppen beskriver på varsitt sätt, de känslor av 

ensamhet och övergivenhet en människa kan erfara, som antingen bara känner sig oälskad, 

eller också är det, samt upplevelserna av förlust och sorg det innebär att mista närstående. 

Följeslagerskans huvudperson är så övertygad om sin ovärdighet att hon aldrig riktigt törs ge 

sig hän i relationer eller på något annat plan i livet. I Skrivet på kroppen har vi en 

huvudperson som ger sig hän gång på gång, i mängder av relationer, men drabbas varje gång 

av förlust. Den ena vågar alltså inte utsätta sig för risken att bli övergiven, och den andra 

utsätter sig oavbrutet, och mister kärleken gång på gång. Båda får alltså leva med känslan av 

övergivenhet, oavsett vilken strategi de väljer.  
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   Båda romanerna har med sin komposition, och sitt sätt att verbalisera förlust som har med 

övergivenhet att göra, gestaltat sorg på ett sätt som nått fram till mig. Jag tror att det till 

största delen beror på författarnas likartade berättarteknik att inte säga för mycket. 

Karaktärerna som drabbas av händelser som jag förstår kan vara smärtsamma, behåller sina 

känslor för sig själva. De kritiserar inte heller andra människor och tycker att det är andras fel 

att de är ensamma eller oälskade, utan de accepterar de villkor de lever under, även om de 

också längtar efter ett bättre öde. Delvis eller i hög grad vänder romanernas huvudpersoner 

utåt mot någon slags allsmäktig kraft som skulle kunna förbättra deras situation, eller genom 

att vara medveten om att den finns, få dem att känna att livets storslagenhet kan kompensera 

för alla mänskliga förluster de gjort.  

Jag har i mina skönlitterära experiment försökt efterlikna Berberovas och Wintersons 

berättarteknik när jag placerat in karaktärerna i nya situationer och nya möten, för att gestalta 

ytterligare smärta hos huvudpersonerna. Jag har försökt efterlikna de språkliga metoder 

respektive författare använt, för ett belysa vad det är som gör att berättelserna berör mig. 

Som kuriosa kan jag tilläga att även om dessa böcker är skrivna med många års mellanrum 

(Följeslagerskan 1934 och Skrivet på kroppen 1992), så trycktes båda de exemplar jag har i 

min ägo i Sverige 1993, och låg bredvid varandra på samma bord i en bokhandel 1996, och 

båda vann mitt hjärta. 
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Bilaga 1 

Ur Följeslagerskan: 

”I dag är det ett år sedan mamma dog. Flera gånger uttalade jag det där ordet högt: läpparna 

var inte vana vid det. Det kändes egendomligt och behagligt. Sedan gick det över. Somliga 

kallar sin styvmor för ”mamma”, andra säger det om sin svärmor; jag hörde en gång en äldre 

herre kalla sin fru ”mamsen” (hon var kanske tio år yngre). Men jag har bara haft en mamma 

och kommer aldrig att få någon annan. Hon hette Jekaterina Vasiljevna Antonovskaja. Hon 

var trettiosju år gammal när jag föddes, och jag var hennes första och enda barn. Hon var 

musiklärarinna och ingen av hennes elever hade en aning om att jag existerade – de visste 

bara att hon haft en svår sjukdom och varit bortrest ett helt år. De manliga och kvinnliga 

eleverna väntade tåligt på att hon skulle komma tillbaka. Innan jag föddes hade somliga 

besökt henne i hemmet. Efter att jag kommit till världen slutade mamma att ta emot dem där. 

Hon var borta hela dagarna. En gammal köksa hade hand om mig. Vår lägenhet var liten, bara 

två rum. Köksan sov i köket och mamma och jag i sovkammaren, men det andra rummet 

upptogs av flygeln – ”flygelen”, som vi brukade kalla den. Där åt vi. Inför nyårshelgen 

brukade de manliga eleverna skicka blommor till mamma, de kvinnliga gav henne porträtt av 

Beethoven och Liszts och Chopins dödsmasker. En söndag, när vi var ute och promenerade – 

jag var nio år då – råkade vi träffa de båda systrarna Svesjnikov, som nyss hade gått ut 

gymnasiet. De började kyssa och krama mamma så att jag skrek till av förskräckelse. 

-Vem är det där, snälla, rara Katisj Vasiljevna? undrade fröknarna. 

-Det är min dotter, svarade mamma. 

   Från den dagen stod allting klart: inom loppet av en vecka miste mamma tre musikelever, 

och en månad senare hade hon bara Mitenka kvar.” (s.7-8) 

”Hon är lång, har en stark och sund kropp som utvecklats på ett fritt och naturligt sätt – jag 

däremot är liten och torr och ser sjuklig ut trots att jag aldrig har haft några krämpor. Hennes 

svarta, släta hår är samlat i en knut i nacken – jag själv har färglöst ljust hår som jag klipper 

och lägger så gott det går. Hon har ett runt, vackert ansikte, stor mun, ett oförklarligt 

charmerande leende och svarta, grönskimrande ögon – mina ögon däremot är ljusa, ansiktet 

trekantigt, med utstående kindknotor, tänderna små och glesa. Hon går, talar och sjunger så 

självsäkert, hennes händer är så lugna och hennes ord och rörelser ackompanjeras av jämna 

gester, hon har ett slags hetta, en gnista – gudomlig eller demonisk – och hennes ”ja” betyder 



	 	

	
	

	

ja och hennes ”nej” nej. Kring mig står det ibland – det känner jag – ett dimmoln av 

osäkerhet, likgiltighet och leda, där jag skälver som en nattinsekt i solsken innan den bländas 

eller dör. Och när vi kom ut på estraden – hon först: utan minsta tillgjordhet, utan anspänning, 

nickande och leende och strålande av skönhet och hälsa, och jag bakefter: alltid i en aningen 

skrynklig klänning, aningen förtorkad, likaså nickande, kutig och angelägen att röra händerna 

på ett naturligt sätt när vi uppträdde tillsammans – då frågade jag mig: ”Vad kan du mer 

begära? Vad mer kan du önska dig här i livet? Ge igen? Göra upp räkningen? Hur då? Och 

med vem? Du är bara en grå liten mus. Här i livet gör man inte upp någon räkning. Och något 

annat liv får man inte!” (s.22-23)”  

”De reste sin väg och jag flyttade till ett hotell. Hon gav mig en hård kram och sade att om jag 

ville resa tillbaka till Petersburg så skulle hon ordna det också. 

   Nej, jag ville inte tillbaka till mamma.” (s.113) 

”- Att du inte skäms, Sonetjka. Vi som hade väntat oss så mycket av dig! 

   Herregud, han hade förväxlat mig med någon annan – ingen människa hade någonsin väntat 

sig någonting av mig!” (s.117) 

”Och bör man egentligen vara arg på sin egen mor för att man blivit bespottad innan man 

föddes? Det har ju hänt mer än en gång att sådana bespottade har blivit riktiga, stolta och goda 

människor. Här handlar det inte om hur man kommit till världen utan om något annat. Och 

även om folk säger att inte vilken liten insekt som helst kan göra anspråk på att vara 

universellt storslagen, har jag aldrig upphört att vänta och säga till mig själv: du får inte dö, du 

får inte vila, det finns fortfarande en annan människa kvar på jorden. Alltjämt återstår en 

skuld som du kanske kommer att kunna driva in en vacker dag…om Gud finns.” (s.117-118.) 

 

 

 

 

 

 



	 	

	
	

	

Bilaga 2 

Ur Skrivet på kroppen: 

”Du sa: ”Jag älskar dig.” Hur kommer det sig att det minst originella vi kan säga till varandra 

fortfarande är just det som vi helst vill höra? ”Jag älskar dig” är alltid ett citat. Du var inte den 

första som sa det och inte jag heller, och ändå är det så att när du säger det och när jag säger 

det så talar vi likt grottmänniskor som har hittat tre ord och dyrkar dem. Jag dyrkade dem 

verkligen, men nu är jag ensam på en klippa som har huggits ur min egen kropp.”(s.7)  

”Louise, i den här enkelsängen, mellan dessa grälla lakan, ska jag hitta en karta lika trovärdig 

som vid vilken skattjakt som helst. Jag ska utforska dig och gräva gångar i dig och du ska rita 

om mig som du vill ha mig. Vi ska överskrida varandras gränser och göra oss till en enda 

nation. Ös upp mig i dina händer, ty jag är god jord. Ät av mig och låt mig vara söt.”(s.19)  

”Jag var i dödsryckningarna av en historia med en holländsk flicka som hette Inge. Hon var en 

hängiven romantiker och anarkofeminist. Kombinationen var besvärlig för henne, ty den 

innebar att hon inte kunde förmå sig till att spränga vackra byggnader i luften.” (s.21)/ ”Hon 

förbjöd mig att ringa henne. Hon sa att telefoner var till för receptionister, det vill säga 

kvinnor utan status. Jag sa att i så fall skriver jag. Går inte, sa hon. För posten drevs av 

despoter som exploaterade ej fackansluten arbetskraft. Vad skulle vi då göra? Jag ville inte bo 

i Holland. Hon ville inte bo i London. Hur skulle vi kommunicera? Duvor, sa hon.” (s.23) 

”Efter Inge, samt mitt korta, passionerade återfall med Batsheba, tandläkaren, hade jag inga 

föreställningar om att få uppleva njutning med någon kvinna, speciellt inte med en som hade 

plågats av sin hårfrisör.” (s.26)  

”När hon lyfte soppskeden till sina läppar längtade jag bara efter att få vara det där 

oskuldsfulla stycket rostfritt stål. Jag skulle med glädje ha bytt blodet i min kropp mot ett par 

deciliter soppspad. Låt mig få vara slantade morötter, vermiceller, så att jag får komma in i 

din mun! Jag avundades baguetten. Jag såg hur hon bröt av och bredde varje bit av den, sakta 

blötte upp biten i soppan, lät den flyta, bli tung och fet, sjunka under den djupröda ytan och 

sedan återuppväckas till den saliga njutningen mellan hennes tänder.” (s.38)  

”En gång hade jag en pojkvän som hette Crazy Frank. Han hade uppfostrats av dvärgar trots 

att han själv var över en och åttio…./Frank hade en kropp som en tjur, en intryck han 

förstärkte genom att bära stora guldringar i bröstvårtorna. Olyckligtvis hade han 



	 	

	
	

	

sammanbundit ringarna med en tung guldlänk. Effekten skulle ha kunnat vara mycket viril, 

men faktum är att det snarare förde tankarna till handtaget på en Chanelväska.” (s.101) 

”Andra dagen av min skärseld tog jag med mig ett par handbojor till biblioteket och låste fast 

mig vid min stol. Nyckeln gav jag till herrn i den stickade västen och bad honom befria mig 

klockan fem. Jag berättade för honom att jag hade en deadline och att en sovjetisk författare 

kanske skulle missa sin asyl i Storbritannien om jag inte slutförde min översättning. Han tog 

emot nyckeln utan att säga något, men efter ungefär en timme upptäckte jag att han hade 

försvunnit från sin plats. 

   Jag arbetade på och den koncentrerade tystnaden i biblioteket gav mig viss hjälp i försöken 

att inte tänka på Louise. Varför har hjärnan så svårt att själv bestämma vad den ska tänka på? 

Varför är det så att vi, när förtvivlat vill tänka på det ena, ofelbart ändå tänker på det andra? 

Louise valvbåge hade fått mig att glömma alla andra tankar. Jag tycker om tankelekar, jag har 

lätt för att arbeta och jag arbetar snabbt. Förr har jag alltid i alla situationer kunnat finna ro i 

mitt jobb. Nu hade den förmågan övergett mig. Jag var en lösdrivare som måste låsas fast. 

   Så snart jag kom att tänka på ordet Louise ersatte jag det med en mur. Efter några timmar 

var min hjärna ingenting annat än murar. Och vad värre var, min vänsterhand hade börjat 

svullna. Förmodligen fick den inte tillräcklig blodtillförsel där den satt fjättrad vid stolsbenet. 

Herrn var spårlöst försvunnen. Jag gjorde tecken till vakten och framförde viskande mitt 

problem. Han kom tillbaka i sällskap med en annan vakt och tillsammans lyfte de upp min 

stol och bar mig i bärstol genom hela läsrummet i British Library. Det faktum att ingen tittade 

upp vittnar gott om forskartemperamentet. 

   På vaktchefens kontor försökte jag förklara. 

”Är ni kommunist?” undrade han. 

”Nej, jag är partilös.” 

   Han såg till att jag kom loss och skrev sedan en anmälan om Avsiktlig skadegörelse mot 

Läsrumsstol. Jag försökte få honom att ändra det till ”oavsiktlig skadegörelse”, men det ville 

han inte. Därefter registrerade han med allvarlig min sin anmälan och sa åt mig att jag måste 

lämna tillbaka mitt lånekort. 

”Jag kan inte lämna tillbaka mitt kort. Jag försörjer mig ju på det.” 



	 	

	
	

	

”Det borde ni ha tänkt på innan ni kedjade fast er vid Bibliotekets Egendom.” 

   Jag gav honom mitt kort och fick en blankett för överklagan. Kunde jag sjunka lägre?” 

(s.102-104) 

”Jag lirkade upp dörrens tröga klinka och satte ner teet på badkarskanten med en smäll. 

Vattnet var brunt. Gail var strimmig. Hon såg ut som ett prima stycke randigt sidfläsk. Hennes 

ögon var små och röda efter gårdagskvällen. Hennes hår stack ut som hö från en höstack. Jag 

rös. (s.163) /Medan Gail tuggade sig igenom det som var kvar av Höst-Effie, bondens årliga 

slaktgris…/Hennes egna händer körde in Effie mellan hennes käkar som fruktade hon att 

grisen fortfarande hade kraft att försöka smita. Hon hade själv stekt baconet och sedan dränkt 

brödet i fettet innan hon la ihop brödskivorna. Hennes naglar hade kvar lite rött lack och några 

flagor från det hade letat sig ner på brödet. 

”Jag älskar baconsmörgåsar”, sa hon”” (s.164). 

”Louise ansikte i köksdörren. Blekare, tunnare, men håret fortfarande yvigt som en man och 

med samma färg som blod. Jag sträckte ut handen och kände hennes fingrar, hon tog mina 

fingrar och förde dem mot sin mun. Ärret under läppen brände mig. Är jag spritt språngande 

galen? Hon är varm.” (s.211) 

 

 


