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”Jag ligger alldeles intill Ellen.
Vi har alltid varit tillsammans.
Vi är fåglar, säger hon.
Jag vet inget annat.”
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1.

Inledning

Johanna Boholms Jag är Ellen (2016) är en prosalyrisk berättelse om två kvinnor
som kämpar med och för sin egen fågelhet. I Jag är Ellen finns ett välkomnande
att läsa mellan raderna och att tolka såväl orden som berättelsen som helhet,
symboliskt. Här finns mycket rytm, poesi och upprepningar som håller läsaren
uppmärksam, här finns karaktärsöden att följa, men här finns också snåriga
skogar av märkliga händelser, skiftande tidsuppfattning och metamorfoser som
inte verkar logiska. Många av elementen i verket påminner om, och är i någon
mån, magisk realism: här finns övernaturliga förhållanden som läsaren behöver
gå med på och det finns en sammansmältning av naturvetenskap och magiska
element som i likhet med magisk realism utmanar hur vi ser på vår
kunskapstradition. Men samtidigt finns här också något som lockar till att inte
läsa dessa förhållanden som övernaturliga eller enbart magiska. Det är frågan om
fågelhet och natur som smälts samman med det mänskliga, och som manifesteras
genom ett onaturligt narrativ. Även om just det också ofta förknippas med magisk
realism hävdar jag att det magiska bara är en aspekt av texten. Det går att läsa till
exempel vingarna som växer ut ur skuldrorna som verkliga vingar och smärtan
som verklig känsla samtidigt som detta bildar ett mönster som kan betyda något
annat, något mer. Men funktionen hos magisk realism: att skapa utrymme för en
marginaliserad eller ickenormativ syn på tillvaron, tycks vara densamma. I min
läsning av Jag är Ellen ser jag en kamp för att dra mattan undan maktordningen,
under en patriarkal norm som skymtas i och mellan raderna, och här finns en
strävan efter att ge makt och betydelse åt det som med patriarkatmått mätt inte
har fått lika mycket värde och utrymme, i det här fallet kvinnorna och naturen.
Min nyfikenhet för verket väcktes ytterligare när jag snubblade över bok
efter annan som alla hade fåglar antingen som tema eller illustration på pärmen.
Jag fann fågeln som tema eller bild speciellt hos nyutgiven litteratur skriven av
kvinnor. Här kan nämnas de finlandssvenska Fågeltanken (2017) av Sinéad
Obrey, Vänd om min längtan (2016) av Ann–Luise Bertell och de svenska Dikter.
Ur. (2018) av Agnes Lidbeck och Nordisk fauna (2018) av Andrea Lundgren.
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Mitt intresse för att göra en litteraturanalys av Jag är Ellen började i att min
uppfattning om vad verket egentligen handlade om efter första läsningen inte
verkade stämma överens med vad som verkligen stod skrivet när jag gick tillbaka
till texten igen. Det verkade finnas mycket motstridigheter och mycket i
berättelsen som inte liknade det jag var van vid att läsa. Därmed vill jag inte ge
vika för att enbart tolka in betydelse i verket eller läsa det till synes magiska som
magi och det poetiska som enbart metaforer, utan jag vill också läsa och se det
som verkligen står skrivet. Jag vill se vad det är i Boholms språk och narrativ som
gör att det blir en konflikt mellan å ena sidan: magi och metamorfos; onaturligt
narrativ; det poetiska, och å andra sidan: det normativa; det alldagliga; det
realistiska och logiskt sammanhängande narrativet och de förväntningar vi som
läsare har på berättelsen. Jag vill i min analys se vad det är som gör att allting
verkar rymmas under samma tak i Jag är Ellen. I min läsning strävar jag efter att
läsa fåglarna och det mytiska och magiska som reell natur, reella djur och inte
som symboler. Samtidigt tror jag det är viktigt att inte blunda för det poetiska och,
enligt min mening, filosofiska som trots allt finns i verket, och faktum är att
fåglarna, naturen och till exempel sidenhandsken också är symboler, men
omvärderade och dekonstrerade. Utan också en sådan läsning försvinner ett lager
av berättelsen. Det må låta motstridigt men genom min teori och analys kommer
jag att visa hur detta är möjligt.
Jag ämnar göra en läsning av Jag är Ellen som är både ekofeministisk och
feministiskt filosofisk eftersom jag hävdar att jag genom en sådan läsning kan få
syn på vad behovet av att använda fåglar och natur på det sätt Boholm gör är,
alltså svara på frågan vad det är Boholm skriver och berättar om. Samtidigt tror
jag att det med hälp av den feministiska filosofin är möjligt att se funktionen i det
och effekten av det, alltså varför berättelsen ser ut som den gör, vad det är läsaren
kan hitta med hjälp av narrativet och i själva texten i Jag är Ellen. Min metod
kommer utgöras av feministisk narratologi och en narrativ teori som kallas
onaturligt narrativ, eftersom jag genom denna metod bäst kan svara på frågan
hur Jag är Ellen berättas och vad detta får för konsekvenser för berättelsen.
Jag vill nämna några textuella saker innan jag går vidare. Jag väljer att
använda ordet fågelhet när jag talar om de mänskliga karaktärerna då det bäst
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förklarar hur de fysiskt har fågelattribut. Jag upplever att fågellik inte fungerar
lika bra då jag vill komma ifrån att se det fysiska som enbart symboler eller att
inte tro på att karaktärerna har verkliga fjädrar och röster som stundvis kvittrar.
Suffixet lik insinuerar att det inte är frågan om verkliga fåglar utan om en likhet.
Fågelhet anspelar även på mänsklighet och eftersom jag i enlighet med
ekofeminismen inte är ute efter att höja upp det mänskliga över det djuriska eller
naturen är just fågelhet som term det mest passande i sammanhanget.
När jag citerar utdrag ur Jag är Ellen kommer jag att använda snedstreck
för att beteckna var det finns radbrytning, i enlighet med hur poesiutdrag brukar
citeras. Detta för att boken är prosalyrisk och texten är tryckt mitt på boksidan
med ett genomsnitt på 9 ord per rad. Jag kommer att använda dubbla snedstreck
för blankrad för att det ibland förekommer styckeindelning med blankrad och
ibland inte. Även om jag inte kommer analysera radbrytningen desto mer utgör
det ett viktigt textelement och kan vara värdefullt för vidare forskning.
1.1. Johanna Boholm
Johanna Boholm är född i Kronoby i norra Österbotten 1976 och har bott på
Åland sedan 2004. Hon debuterade 2013 med Bygdebok och 2016 kom hennes
andra bok Jag är Ellen. Bygdebok nominerades till Nordiska rådets litteraturpris
år 2014 och Jag är Ellen nominerades för samma pris 2016. Boholm har fått ett
hedersomnämnande i Solveig von Schoultz–tävlingen år 2010 för sina dikter som
handlar

om

relationen

mellan

en

far

och

en

dotter.

Hon

gick

författarutbildningen Litterärt skapande i Åbo år 2010.
Min analys följer en nykritisk tradition och jag kommer inte att fokusera på
de

möjligen

självbiografiska

elementen

i

romanen.

En

av

de

två

huvudkaraktärerna i verket har samma namn som författaren och den man som
porträtteras anspelar på författarens efternamn och kallas för Boholmsman. Det
skulle även kunna gå att dra paralleller mellan naturskildringen i verket och
författarens hembygd Åland, eller tidigare hembygd Österbotten, men jag
upplever inte att det skulle tillföra något till min analys. Jag kommer inte heller
att skala ner varken teorin eller litteraturhistorien för att bygga en enbart
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finlandssvensk utvecklingslinje då jag upplever att de ämnen jag kommer att
behandla inte är specifikt finlandssvenska; de är snarare en del av en nordisk
tradition. Men inom ramarna för den här uppsatsen kommer inte heller den
nordiska anknytningen att förankras desto mer än genom enstaka nedslag.
1.2. Jag är Ellen
Johanna Boholms båda verk är fulla av kvinnlig gemenskap men också avstånd,
såväl själsligt som rumsligt och tidsmässigt. I hennes böcker är mannen inte
närvarande på ett emotionellt plan. I Bygdebok är pappan perifer i de två
flickornas liv, minnen och vardag. I Jag är Ellen är det Boholmsmannen som
strövar omkring och tycks ha glömt det mesta. Boholm har inte skrivit mycket
men hon har redan en distinkt stil. Hennes berättelser är poetiska och fulla av
förnimmelser, minnen, känslor, tankar, kroppslighet och natur. Men de är också
fulla av trånga rum och komplicerade förhållanden.
Bygdebok handlar om två systrar som vill skriva ner sin egen närvaro och
historia i en bygdebok. De minns, eller minns fel, och berättelsen växlar mellan
deras liv, deras minnen och deras möten med mödrar och mostrar på
kaffebjudningar. Trots att de är två systrar talar berättarrösten om ”din far”, som
om han enbart är far till den ena systern, eller som om systrarna är en och samma
flicka. Här finns också, precis som i Jag är Ellen, ett djurliknande beteende hos
och beskrivning av de mänskliga karaktärerna: samlande av glänsande föremål,
frusenhet likt en utsatt fågelunge, stelhet likt ett rådjur på en motorväg och
naturen som är nära inpå i form av smuts och dåligt isolerade hus.
Bygdebok är 77 sidor lång och boken är väldigt liten till formatet.
Berättelsen är inte lika fullfjädrad som Jag är Ellen, fast den innehåller mycket
av samma teman och samma berättartekniska grepp som upprepningar, tidshopp
och diffus fokalisering.
Jag är Ellen i sin tur startar i, vad jag väljer att kalla, en skapelseberättelse
där fåglarna bygger sina bon och lever sina liv. De flyger iväg och glömmer sin
skogsfågelvän som de lämnar efter sig på ön. Småningom flyger också hon iväg
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och efter att en annan morgon grytt ligger det ett ägg i ett bo. Livet inuti ägget
spiller ut över landskapet och till sist över bebyggelsen:

Alldeles innanför det tunna, spräckliga skalet börjar livet, och det är stort
till sitt omfång, det omfamnar allt: det bryter sig genom skalet, ut i
morgonen, ut över holmen, det svallande vattnet, ut mot andra marker,
andra holmar, andra skogar, kroppar, fågelbon. Livet rör sig som en
ringlande strimma morgonljus genom skuggiga sänkor, det söker sig ut i
gläntor; det rinner ner i diket, över åkrarna, vägarna, det fyller samhället,
kyrkbyn, och så: // har det gått hundra år. (7)

Genom hela verket finns en rörelse mellan den orörda naturliga naturen och
den av människor konstruerade naturen och miljön.

[…] ute på stora vägen brusar trafiken, och snöranden i diket är smutsig.
Det är ingen plats för en fågel. (8)

Mina ögon tåras medan jag står och låter bröstet tömmas på allt virrvarr
som funnits i hundra år, i gråaste leran och dunklaste redet. / Förlåt, Ellen,
för att jag lämnade dig ensam i blåbärsriset. […] Och din ullsocka vippade
skrämt där du satt i skogen, utlämnad, med allt sjudande liv slocknat inuti
dig, jag fanns inte! (31)

Det växer mossa och skägglav på hans ytterrock […] (71)

Johanna lever i nuet, och Ellen har levat, samtidigt som de verkar befinna sig i
samma tid med samma upplevelser. Johanna och Ellen längtar till skogen,
längtar efter att ruva, längtar efter att kvittra, och gör det också. Men de sitter
även fysiskt fast inomhus och i sin mänsklighet. Svårgripbara minnen gör att de
båda sitter fast i sin situation och sin tanke, som stundvis hindrar dem från att gå
dit de vill för att de helt enkelt inte kommer åt sina minnen. De får inte grepp om
sin fågelhet.
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Efter skapelseberättelsen introduceras Boholmsmannen som i nötta kläder
vandrar omkring i skogskanten. Han har kläckts ur ett ägg men kan inte minnas
om han varit en fågel, om han flugit, eller inte. Därpå introduceras Ellen som har
ont i kroppen och som ser allt. Ellens kvitter bränner i halsen och både hennes
arm och bröstkorg är mer fågel än människa.

Hon famlar med handen mot någon som går förbi, men hennes hand är
obrukbar, den liknar en vinge. / Hon är en fågel. / Det bränner av kvitter
i hennes hals. […] skelettet inuti bröstkorgen är så lätt, så lätt […] (9)

Till sist introduceras Johanna som befinner sig i ett hus där ingen ”andats
[…] på tio år, tjugo år?” (10) Ellens och Johannas stycken varvar varandra och de
viskar varandras namn, de vill berätta saker och längtar efter varandra. Ibland
når de fram och ibland verkar det vara antingen deras tid eller medvetande som
inte är samspelta. Ibland avbryts orden mitt i en mening och ibland gör
fågelheten, smärtan eller skammen det svårt för dem att tala.
Johanna börjar gå en släktforskningskurs för att skriva ner, eller som
kursledaren uppmanar henne, hitta på sin släkthistoria. Likt en vågrörelse mot
en strand pulserar berättelsen med flera lager samtidigt: vingarna som växer ut
ur skuldrorna; minnen; ägg som lockar och ska ruvas eller ruttnar; släktingar som
antingen förstår eller inte förstår; skammen över fågelheten och lyckan i att vara
fri i den. Tiden och karaktärerna rör sig också som vågor mot och från en strand
för allt tycks höra ihop och ha ett samband, inget och ingen är konstant (förutom
möjligen Boholmsmannen) och enbart sig själv. Samtidigt finns en dialog mellan
Johanna och Ellen och tiden är linjär endast när berättelsen fokuserar på
släktforskningskursen.
Boholmsmannen har också en längtan men utforskar den inte. Han är
förvirrad i sin längtan och förstår varken sina tankar eller sitt tillstånd, inte ens
när fågelsången sipprar ur honom. Boholmsmannens lösning är att antingen vifta
bort fågelheten och främmandegöra den eller att följa instinkten utan att
analysera den. Mot slutet kommer även ”gamlingarna” in i bilden som rör sig i
flock och har minnen de med. Men de har gapande munnar och ruttnande sår.
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De orkar knappt leva. De strosar omkring i periferin och vill girigt åt en
sidenhandske.
Texten är även full av lera, av fjädrar, sidenhandskar, ägg, sår och släktingar.
Det mjuka och lätta i fågelheten varvas med det smärtfulla i växande vingar. Den
förtärande längtan efter fågelheten kontras med en skam, ett dömande och en
tystnad kring fjädrarna som växer på kroppen.

Min släkting gråter. / Var inte ledsen, tröstar jag. Du längtar efter ägg. Det
är medfött. Det går inte att undvika. / Jag begriper inte, säger min släkting.
Jag har aldrig bott bland fåglar. Jag är en stadsmänniska. Jag är inte van
vid ägg. (97)

1.3. Reception och tidigare forskning
Boholms författarskap förekommer hittills inte i några vetenskapliga
avhandlingar eller uppsatser. Det som finns att läsa om Boholms verk är
recensioner och intervjuer om hennes skrivande och hennes böcker, främst i
samband med nomineringarna till Nordiska rådets litteraturpris.
Bygdebok analyseras kort i en studie skriven av Dan Ringgaard på hemsidan
Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Ringgaard skriver in Bygdebok i ett nordiskt
rum och ett ”minnes– och kvinnorum” i artikeln ”Omgiven”. Han skriver om
minnen som rum, och om identitetsbygget som starkt kopplat till omgivningen.
I sammanfattningen av artikeln står det: ”En speciellt nordisk stämning
tematiseras i en rad verk utgivna efter år 2000. Snön, tystnaden, mörkret och
kontrasten mellan det trånga hemmet och den vida naturen är ett gemensamt
drag i en språklig undersökning av ett kvinnligt rum.” (hämtad 19-10-18)
Ringaard försöker i artikeln sätta fingret på en speciellt kvinnlig upplevelse av att
vara omgiven, befinna sig i ett könat rum såväl fysiskt och inomhus men även i
minnen och natur. Ringaard vill se hur den kvinnliga upplevelsen av att vara
omgiven påverkar hennes identitetsbygge:
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I en tid av globalisering, klimatförändringar, sociala medier och luftburen
teknologi är det inte överraskande att identitet och existens uppfattas som
något som sker i samspel med omvärlden, samspel som är affektiva och
stämningsfyllda och som går före stabila subjekts– och objektspositioner.
Vi är alla omgivna, i en omfattning som aldrig tidigare. Ändå har vi redan
sett hur böckerna arbetar med könade rum: det målmedvetna
faktarummet mot det känslomässiga, de intima rummen för kvinnliga
maktkamper mot den fria naturen[.] […] Snön, tystnaden, mörkret och
kontrasten mellan det trånga hemmet och den oändliga naturen är
påfallande gemensamma drag och typiskt nordiska.

Jag är benägen att hålla med Ringaard om att ”Snön tystnaden, mörkret och
kontrasten mellan det trånga hemmet och den oändliga naturen” kan ses som
typiskt nordiska teman. De här temana finns i Bygdebok och Boholm bygger
vidare på dem i Jag är Ellen. Omgivningen, i det här fallet den naturligt
förekommande eller av människan byggda naturen, är högst närvarande och
både instängande och befriande. Ellens farstu, hennes plaststol eller till och med
Johannas och Ellens kroppar blir könade rum som kämpar med och mot naturen.
Något jag däremot inte håller med om är att gruppen av böckerna Ringaard
tittar närmare på, till vilken Bygdebok hör, skulle arbeta med ”de intima rummen
för kvinnliga maktkamper mot den fria naturen”. Rummen må vara könade
ibland, ja, men att ställa en kvinnlig maktkamp mot den fria naturen är både att
förenkla och att, enligt mitt förmenande, missförstå. Kampen handlar inte om de
påstådda motpolerna människa och natur och inte heller om den klassiskt
förtryckande patriarkala bilden av en kvinnlig närhet till naturen, även om verket
kritiserar en sådan. Den handlar snarare om att definiera var gränsen mellan
människa och natur går och hur kvinnor och män på olika sätt upplever sig vara
eller inte vara en del av naturen, på grund av hur en patriarkal världssyn har
format människors sätt att tänka. Det är inte heller varken produktivt eller
särskilt rättvist att ställa ”det målmedvetna faktarummet mot det känslomässiga”,
en polemik som enbart kan ses som ett felslut eller ett osynliggörande av
patriarkalt sett kvinnliga egenskaper. Jag öppnar upp denna problematik i
kapitlet feministisk filosofi i teoridelen av min uppsats.
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Jag skulle absolut skriva in både Bygdebok och Jag är Ellen i en nordisk
kvinnokontext på basis av de gemensamma teman hos nordiska kvinnliga
författare som Ringaard lyfter upp men jag upplever att hans resonemang om att
det är omgivningen som gör det här rummet till ett typiskt nordiskt kvinnorum
blir för spretigt. Ringaards omgivning är för stor och betyder för många olika
saker för att kunna visa på typiskt nordiska teman. Däremot tror jag definitivt att
det kan ligga något i att ”kontrasten mellan det trånga hemmet och den oändliga
naturen” kan ge upphov till liknande teman i de nordiska länderna.
I svenskfinland recenserades Jag är Ellen i så gott som alla de
finlandssvenska dagstidningarna, i enstaka tidskrifter och även på olika nätsidor.
Bygdebok har däremot recenserats i mycket mindre skala. I Sverige och i övriga
Norden har boken inte fått desto större uppmärksamhet än omnämnanden i
samband med nomineringen för Nordiska rådets litteraturpris.
Elin Swedenmark skriver i Uppsala nya tidning (”Nordisk litteratur lyfts i
prestigefyllt pris” 30-10-17) att ”[s]yftet med litteraturpriset är att öka intresset
för grannländernas språk och kultur. Men i Sverige får Augustpriset och
Nobelpriset betydligt större uppmärksamhet.”
Boholms verk har inte uppmärksammats i Sverige på någon annan
plattform än ett kort referat på poesiochprosa.se, en recension om Bygdebok på
tidningenkulturen.se och ett omnämnande i samband med Nordiska rådets
litteraturpris på svt.se och sverigesradio.se. De övriga Nordiska länderna har bara
nämnt boken i samband med samma nomineringar.
De finlandssvenska recensenterna har främst tagit fasta på teman som tid
och rum, minnen, inledningen som en skapelseberättelse, Ellen som en urmoder
och viljan att både fly och flyga. Freja Rudels skriver så här i sin
recension ”Avgrund och ögonblick” (21-03-17) på hemsidan lysmasken.net:

Boken tar avstamp i en skapelseberättelse. I en tid innan åkrar och vägar.
På en ö där en skogsfågel lägger ett ägg. Lämnar det som ett löfte, en
början, som sen löper in både i Ellens historia och i Johannas jakt på
denna. Det är till fåglarna i skogen Ellen har sökt sig. Det är med Ellens
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äggsamling i väskan som Johanna går på kurs i släktforskning. Det är det
arvet hon försöker göra reda i, som hon förvaltar till den grad att hon
transformeras. Till Ellen. Till fågel. Kanske till sig själv.

Marit Lindqvist påpekar i sin recension på svenska.yle.fi att Jag är Ellen varken
är lättläst eller entydig i sin tolkningsmöjlighet: ”Johanna Boholms text undflyr
alltför snäva tolkningar och bör inte fångas in i någon liten och nätt fågelbur.”
(26-10-16) Också Rudels håller med om det här. I Emma Juslins recension i Ny
Tid, ”Om konsten att fly(ga) i tid och rum” (20–01–17) ser Juslin däremot Jag är
Ellen i en ”prosalyrisk tradition som för tankarna till Mare Kandre och hennes
sätt att gestalta inre metamorfoser genom landskap, karaktärer och stundom
nästintill oförståeliga händelseförlopp”. Rudels håller med och skriver att:

Det lyriska anslaget, och det stilistiska gehör Boholm ger prov på för
tankarna till storverk som Birgitta Trotzigs Dykungens dotter och Anne
Carsons Röd självbiografi. Men om skönheten i Trotzigs språk stiger ur
en visshet om livets dydjupa mörker och om glöden i Carsons
framställning föds ur friktionen mot ett givet mytstoff förblir avstampet
hos Boholm diffust. (lysmasken.net)

Rudels

skriver

in

Jag

är

Ellen

i

ett

kvalitativt

kvinnligt

litteratursammanhang men konstaterar att avstampet är ”diffust”. Det är den här
diffusheten jag vill försöka bena ut.
Alla tre recensenter jag här nämnt ser fåglarna i berättelsen som bilder och
symboler: ”Fåglarna har en viktig symbolisk funktion” (Juslin) och ”[…] äggen
och fåglarna [spelar] en central roll – som bild för livets ursprung liksom för
ofruktsamhet.” (Lindqvist) Rudels funderar om berättelsen rentav handlar
om ”kvinnlig galenskap” och skriver också om möjligheten att tolka Ellens tillvaro
som fångenskap.
Rudels, Lindqvist och Juslin skriver också alla om någon form av
gemenskap och kollektivitet. Rudels undrar om det är en ”dröm om att ruva och
bli ruvad. Om att sluta sig kring en annan och därmed bli omsluten, inväntad,
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kläckt och ny” medan Lindqvist tar fasta på Johannas och Ellens relation som det
gemensamma: ”[Johanna och Ellen flyter] ihop från ett vi till ett jag och
berättelsen gör en vindlande färd genom tid och rum.” Juslin läser berättelsen
mer som en mänsklighetens historia och som ”[f]öreställningen att vi har ett
gemensamt förflutet, både kollektivt och individuellt.”
Ann–Christine Snickars recenserar Jag är Ellen i Åbo Underrättelser (2912-16) och hon ser inte fågelmotivet som ”symbol eller allegori i egentlig mening”.
Hon läser däremot fågelmotivet som en ickeorganisk ”exponering över
berättelsen”, fågelheten är alltså inte längre organisk eller naturlig utan en
konstruerad nivå som löper genom hela verket. Snickars talar också om boken
som en saga, med en ”allvarligare ton”. Snickars läser alltså varken fåglarna eller
äggen mer realistiska eller verkliga än någon annan, hon läser dem tvärtom ännu
mer metaforiska och nästan mer filosofiska än allegoriska. Snickars tar också
fasta på äggen i Jag är Ellen och läser dem som ”påminnelsen om risken att
krossas och möjligheten att födas.”
Jag vill, likt Juslin, med den feministiska filosofin se om det finns någon
slags kollektiv kvinnlig upplevelsebeskrivning i verket. Juslin ser dock det
kollektiva som ”[k]araktärerna [som] lever inom Johanna, är en del av henne likt
ett kollektivt traumatiskt minne, det söndrar henne inifrån men får henne även
att fly(ga)”, hon läser berättelsen som om den delvis utspelade sig i Johannas
medvetande. Det kollektiva traumatiska minnet som Juslin pratar om är något
jag delvis håller med om, även om jag också ser minnena som positiva, men
avfärdar upplevelsen av att karaktärerna enbart skulle leva inom Johanna. Jag
väljer att se dem även som verkliga varelser och inte som variationer av Johannas
medvetande. Kollektiviteten kommer, enligt mig, från de liknande upplevelserna
av livet, det är en verklig filosofisk kollektivitet, inte kollektiviteten som känsla
som existerar inom Johanna.
Jag kommer också, som Rudels, att se på inledningen som en
skapelseberättelse, men utvecklar resonemanget på ett ekofeministiskt filosofiskt
sätt och kopplar det till berättelsens narrativ eftersom jag väljer att se det som en
alternativ skapelseberättelse, eller som ett komplement till den bibliska.
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Snickars och Lindqvist väljer att tolka fågelmotivet som symboler,
metaforer och som sagolika, men det vill jag undvika. Jag vill se på vad en verklig
sammansvetsning av människa och natur får för konsekvenser i berättandet och
vilka betydelser det går att hitta om läsningen görs textnära. Med det sagt är det
ändå omöjligt att inte tolka in något alls i texten eftersom det är skönlitteratur
det handlar om, men om jag läser Boholms ting enbart som metaforer för annat
stöter jag på problem: dels för att hon blandar bilder som är välanvända
metaforer och bilder som är lite ovanligare och dels för att hon ändrar på
uppfattningen om vad de symboliserar. Det finns en slags råhet vid det kroppsliga
och vid det faktum att uppleva fågelheten som kroppslig och fysisk hos de
mänskliga karaktärerna som jag menar att inte går att läsa enbart metaforiskt.
Det är absolut frågan om något metamorfosliknande, något transformativt som
karaktärerna upplever, som jag vet är verklighetsfrånvänt och kan te sig ologiskt
och det säger sig självt att det inte går att förvandlas till fågel om du är född som
människa. Men om jag vänder bort blicken från vingarna som fysiskt bränner i
skulderbladen, fågelrevbenen som känns bräckliga, det faktiska ruvandet av
äggen och det faktum att lukten från hur de ruttnar går att känna missar jag något
som berättelsen har att säga.
Likt Juslin menar jag att jag genom att se berättelsen delvis som en antydan
av att vi alla har ett gemensamt förflutet, (både kollektivt och individuellt, även
om den upplevelsen kan vara olika för Boholmsmannen, kvinnorna i berättelsen,
gamlingarna

och

fåglarna

och

naturen)

kan

se

berättelsen

som

mönstervarseblivning, som är ett av nyckelbegreppen inom feministisk filosofi.

2.

Teori

I teoridelen av min uppsats kommer jag i huvudsak fokusera på att kartlägga och
redogöra för begreppen mönstervarseblivning och ekofeminism. I samband med
att jag talar om mönstervarseblivning tar jag också upp vad den feministiska
filosofin erbjuder för verktyg för att se på metaforer, både hur de konstrueras och
vad de kan få för funktion. Ytterligare tittar jag på vad det faktum att mannen fått
namnge världen innebär för vårt språkbruk och betydelsen av samspelet mellan
en texts form och innehåll. Eftersom kartläggandet av mönstervarseblivning
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också i sig är en metod inom feministisk filosofi kommer teori– och
metodkapitlen att i någon mån gå in på samma områden. Slutligen kommer jag
kort att redogöra för svårigheten i men också, för min analys, betydelsen av att se
likheter mellan Jag är Ellen och den bibliska skapelseberättelsen.
2.1. Feministisk filosofi
Eftersom Boholm, enligt mitt förmenande, sysslar med ett återupprättande av
den kvinnliga erfarenheten, de mjuka värdenas upplyftande och en
mönstervarseblivning i själva berättelsen verkar det uppenbart för mig att den
feministiska filosofin tillsammans med ekofeminismen är den teoribakgrund jag
behöver stödja mig på i min analys.
Jag har frågat mig vad det är som skiljer feminism som teori, och specifikt
litteraturteori, från feministisk filosofi och kommit till att den feministiska
filosofin erbjuder en begreppsvärld och en idévärld som kommer närmast det jag
upplever att Boholm gör i Jag är Ellen. Med det sagt är det en självklarhet att den
feministiska teorin överlag sträcker sig över många vetenskaper och samma
värdegrund finns att hitta i dem alla: ett upphöjande av kvinnors och andra
minoritetsgruppers upplevelser, historia, värde och livskvalité till samma nivå
som männen historiskt haft och fortfarande har. Orsaken till att jag vill använda
mig av just den filosofiska delen av feministisk teori grundar sig i mitt intresse
för den feministiska filosofitraditionen som startade med Simone de Beauvoirs
Det andra könet från 1949. Främst är det fenomenologin och det
existensfilosofiska förhållningssättet hon har – att könet inte är en biologisk
egenskap utan en social konstruktion – och frågeställningen vad det är som gör
kvinnan till en kvinna samt existensteman som frihet, ångest, livets mening och
döden som gör att jag drar kopplingar mellan Jag är Ellen och den
kunskapstraditionen. Jag kommer därför att ta upp Toril Moi, som forskat i De
Beauvoir och skriver i hennes tradition, och hennes Sexual/Textual politics:
Feminist Literary Theory (1985). Hennes tankar om hur vi ser på
kunskapstraditionen i vårt språk är viktigt för min tolkning av Jag är Ellen
eftersom jag inte vill göra antagandet att kvinnornas känslor eller upplevelser i
verket är något essentiellt, utan en produkt av patriarkatet, något inlärt.
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Jag kommer även att använda mig av antologin Feministisk filosofi
redigerad av Jeanette Emt och Elisabeth Mansén från 1994. Främst för att de
frågor jag behöver få svar på till stor del finns i några av artiklarna i denna
antologi, men även för att de på ett systematiskt sätt hela tiden speglar sin
feministiska filosofi mot den manligt kodade filosofiska traditionen.
Slutligen kommer jag kort ta upp Martha Nussbaums teori om form och
innehåll för ett ytterligare lager av hur jag tolkar vad det är jag menar romanen
vill säga.
Eftersom min analys och min kunskapsbakgrund främst ligger i
litteraturvetenskapen kommer jag inte att redogöra för en heltäckande historia
eller gå utförligt in på alla aspekter av den feministiska filosofin. Jag håller mig
således till de områden som direkt gagnar min analys.
Mönstervarseblivning
Att förena en filosofisk och feministisk metodologi är inte helt enkelt. Orsaken till
det här är, som Susan Sherwin säger det i sin artikel ”Är filosofisk och feministisk
metodologi förenliga?”1 att de vilar på helt olika kunskapsarv och värdegrund.
Medan de manliga filosofernas metodologi grundar sig i ett förkastande av
dikotomier och av ”emotion och personlig känsla” som ett ”hinder för sanningen”,
är den feministiska metodologin tvärtom inriktad på att ”koncentrera sig på
väven av en komplex uppsättning skilda men relaterade verkliga upplevelser” (21)
som genom att fokusera på ”det konkreta och det specifika och vänta med
abstraktion

och

generalisering

till

ett

senare

stadium”

bygger

medvetandehöjning (och här använder Sherwin medvetandehöjning och
mönstervarseblivning som synonymer) genom kollektivitet där den personliga
upplevelsen inte ska anpassas enligt regeln utan regeln formas av upplevelsen.
Trots att varken filosofer eller feminister, enligt Sherwin, egentligen aldrig enats

1

Ingår i: Feministisk filosofi (1994), Emt, Jeanette; Mansén, Elisabeth (red.)
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om en enskild metod, och det därför är svårt att jämföra deras metoder, menar
Sherwin att metoderna ändå måste gå att förena:

En av farorna med traditionella metodologier vilken feminister pekat på
är accepterande av dikotomier. Dikotomt tänkande tvingar idéer,
personer, roller och discipliner i en rigid polaritet. Det förminskar
rikhaltigheten och komplexiteten för den logiska prydlighetens skull, och
när det gör detta förvränger det också sanningen. Vidare tycks skapandet
och användningen av dikotomier vara viktiga element i patriarkatets
själva struktur: patriarkatets institution innesluter maktrelationer som
vilar på ett antagande av fundamentala och oöverbryggbara skillnader
mellan könen, återspeglade i polaritetens mångskiftande former. (27)

Ett strikt dikotomt tänkande tjänar inte heller något syfte i min analys och det är
den större helheten som den feministiska filosofin erbjuder som gör det möjligt
att se hur Boholms text kan läsas som mönstervarseblivning. Trots detta går det
att hitta dem i Jag är Ellen, men Boholm skriver dikotomier på ett sätt som både
gör det möjligt för henne att kritisera dem och belysa möjligheten för dem att
gravitera mot varandra. Jag tittar närmare på det här framförallt i analysavsnittet
om Boholmsmannen.
Marilyn Frye har i sin artikel ”Den feministiska teorins möjligheter”2 en
teori om att metaforer kan fungera på samma sätt som mönstervarseblivningen:

När man säger att livet är en teater ger man inte och kan man inte ge en
specifikation av exakt i vilket avseende och i vilken grad livet påminner
om en teater. En aspekt av metaforens makt är dess öppna inbjudan till
tolkning – den kastar ett ljus som har en viss färg, men den fastställer inte
hur objektet ser ut i detta ljus för en viss observatör. (10)

Och vidare:

2

Ingår i: Feministisk filosofi (1994), Emt, Jeanette; Mansén, Elisabeth (red.)
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Mönster artikulerade av feministiska teoretiker har en liknande makt att
göra liv och erfarenheter fruktbart meningsfulla, delvis p.g.a. att mönstren
inte fixerar sin egen tillämpning utan bara skänker ramen för
meningsskapande. (11)

Likt den feministiska mönstervarseblivningen kan också metaforen vara
riktgivande utan att vara exkluderande. Det är genom mångfalden som mönstret
bildas och mönstervarseblivningen kräver inte att mönstret går att tillämpa på
varje enskild individ eller livsöde för att det ska konstateras vara ett mönster. Om
jag kan se på metaforerna och det poetiska i Jag är Ellen, som Frye här menar är
möjligt, kommer jag ett steg närmare det jag strävar efter: att analysera Jag är
Ellen som en del av den feministiska mönstervarseblivningen och att läsa
metaforerna, eller bilderna, både som metaforer och som verkliga ting: att se dem
som delar av det som gör Johannas och Ellens ”liv och erfarenheter fruktbart
meningsfulla”.
Metaforer och bilder är något som Phyllis Rooney granskar ur ett filosofiskt
perspektiv

i

sin

förnuftsuppfattning”

artikel
3

”Förnuft

och

kön

–

könsmetaforer

och

. Rooney vill ta ifrågasättandet av den filosofiska

metodologin ett steg längre och visar allvaret i en ”bildlig utestängning eller [ett]
nedvärderande [av kvinnor]” (47). Med ”bildlig” menar hon bilder, metaforer och
allegorier som nedvärderar det kvinnliga, där traditionen påbjuder denna
nedvärdering genom att använda sig av element som uppfattas som kvinnliga
och ”vanligen är något i stil med kropp, natur, passion, instinkt, klokhet eller
känsla.” (47) Hon hänvisar till Francis Bacons citat, som ofta används när det
diskuteras ”vilken roll vissa metaforer för kontroll och distans har spelat i den
moderna vetenskapens utveckling.” (48) Citatet lyder: ”låt oss skapa ett kyskt och
legitimt äktenskap mellan medvetande och natur...” (48), där medvetandet är
metaforen för mannen och naturen för kvinnan. Rooney menar att det inte räcker
med att försöka ”värdera det ’manliga’ och det ’kvinnliga’ lika högt” (70) för att vi
då går med på att det finns något essentiellt eller kulturellt kvinnligt och manligt
som respektive grupper graviterar mot. Hon vill istället att vi ska ”fästa vår
3

Ingår i: Feministisk filosofi (1994), Emt, Jeanette; Mansén, Elisabeth (red.)
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uppmärksamhet på tämligen naiva bilder som förutsätts i våra filosofiska
frågeställningar” (64) för att öka förståelsen för effekterna av en lättvindig och
slentrianmässig användning av metaforer som antyder att det kvinnliga förnuftet
är svagare än det manliga och få oss att se hur nämnda begrepp upprätthåller och
reproducerar stereotyper, förenkling och sexism.
Problemet är att metaforteoretiker inom filosofin har satt upp de ramar som
lyder för hur användningen av metaforer ser ut och att det inom dessa ramar finns
karikatyrer för det kvinnliga (o)förnuftet, för empatin och för intuitionen och att
kvinnor därför berövas möjligheten att på ett legitimt sätt använda dessa som en
källa till djupare kunskap.
I grund och botten handlar det alltså om att metaforer som är bundna till
något stereotypt kvinnligt bildar ett felslut då de används för att bygga upp
resonemang och logiska slutledningar inom filosofin. Samma felslut kunde jag se
i Ringgaards resonemang, som jag redan citerade i mitt kapitel om tidigare
forskning, när han ställer ”det målmedvetna faktarummet mot det känslomässiga,
de intima rummen för kvinnliga maktkamper mot den fria naturen”. Här byggs
en dikotomi av de metaforer han använder och det blir ett felslut som inte leder
till något annat än accepterande av dikotomierna och ett illegitimerande av en
kvinnlig upplevelse. Rooney fokuserar på att vi ska ifrågasätta både metaforerna
men också den metod som metaforteoretiker inom filosofin använder sig av.
Rooneys teori och tankesätt är en av de viktigaste insikterna i min analys
eftersom jag hävdar att Boholms användning av bilder och så kallade metaforer
(även om jag väljer att läsa dem som både verkliga ting och som metaforer) leder
till ett upphöjande av de traditionellt förtryckta kvinnliga egenskaperna, och är
samtidigt ett dekonstruerande av de historiskt och samtida rådande patriarkala
könsnormerna. Genom att läsa bilderna och symboliken som en kontring till den
snäva patriarkala bilden av det svaga kvinnliga oförnuftet och de mjuka värdena
som de ibland kallas, gör Boholm dem till egenskaper som är universella, som
finns i allt levande samtidigt som hon legitimerar den kvinnliga erfarenheten och
synliggör bagaget av historiskt förtryck och instängdhet. En feministiskt
filosofisk metod som går ut på mönstervarseblivning och en granskning av hur
den skapas i ord och mening är det jag vill fokusera på i analysen.
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Relationen mellan språk och innehåll
Toril Moi skriver i Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory (1985):

The fact that feminists have managed to fight back [mot sexism i språket]
have already made many people feel uncomfortable in using the
generic ’he’ or ’man’, have questioned the use of words like ’chairman’
and ’spokesman’ and vindicated ’witch’ and ’shrew’ as positive terms
surely proves the point: there is no inherent sexist essence in the English
language, since it shows itself appropriable, through struggle, for feminist
purposes. If we won the struggle against patriarchy and sexim the sign
would still be an arena of this and other struggles, but this time power
balance would have shifted and the context of our utterances would
therefore be dramatically different. What the studies of sexism in language
reveal is the past and present social–power balance between the sexes.
(158)

Vad Moi säger är alltså för det första att det inte finns något som är essentiellt i
hur olika kön använder språk. Det är snarare intressen, kontext och makt som
styr hur vi använder språket. Moi talar om det engelska språket, men jag hävdar
att det svenska och engelska språket nog är utbytbart här, och hur det går att
appropriera ord. Det går att ”vindicate”, alltså fria eller ta tillbaka ord, vilket
feminister och marginaliserade grupper i samhället gjort redan länge. (Som Mois
exempel ”häxa” och ”argbigga” i citatet ovan). Det här menar jag att Boholm
sysslar med när hon omdefinierar de bilder hon använder sig av (fågeln, vingarna,
åkrarna, sidenhandsken) men också då hon upprepande, som ett mantra, skriver
om och beskriver egenskaper som historiskt sett haft negativa konnotationer och
varit tillskrivna framförallt kvinnan (som längtan, bräcklighet, emotionell
kunskap, omsorg för att nämna några).
Moi talar om det faktum att eftersom det är männen som fått namnge
världen och med den den sociala tillvaron finns det många ursprungligen
kvinnliga erfarenheter som det inte finns ord för. Det har funnits, och finns, ett
behov av att sätta ord på dessa både för att synliggöra strukturer men även för att
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kunna tala om dem. Moi ställer sig ändå kritisk till ett kategoriskt utförande av
en sådan metod:

My own view is that such conceptual terms are at once politically crucial
and ultimately metaphysical; it is necessary at once to deconstruct the
opposition between traditionally ’ masculine’ and traditionally ’ feminine’
values and to confront the full political force and reality of such categories.
We must aim for a society in which these virtues have been expelled
altogether as ’unfeminine’. (160)

De dygder hon talar om är den maskulina rationaliteten som alltid har
representerat ”förnuft, lydighet [order], enhet [unity] och klarhet [lucidity]” (160)
och som i och med sin manlighet tystat det motsatta som setts som det
feminina ”irrationalitet, kaos och splittring [fragmentation]” (160). Det här är
samma syn på det kvinnliga och det manliga som Rooney talar om i sin
metaforkontext. Och likt Sherwin är också Moi här försiktig med dikotomier när
det kommer till hur vi ska se på språket, därmed också hennes användning av
citationstecken vid ”maskulin”, ”feminin” och ”ofeminin” i citatet ovan, det tyder
på en strävan efter att inte behöva använda sig av dessa inbyggda dikotomier
överhuvudtaget. Men utan dem går det inte att påvisa problemet. Hon
understryker att vi inte ska bli för fixerade vid substantiv för att det att ge namn
åt något alltid är ”a more slippery business than it seems” (160).
Orsaken till min redogörelse för hur mannen fått namnge världen och
hur dikotomier i språket ser ut, och detta uppmanade att vara försiktig i att
namnge vad det är som sker, är att Boholm använder sig av ett berättargrepp och
ett narrativ som inte alltid känns logiskt och verkligt men också för att det bara
genom hennes användning av upprepningar i olika kontext (eller avsaknaden av
den) går att se hur hon kritiserar en patriarkal norm och erbjuder ett alternativ.
Det är svårt att sätta ord på exakt vad som sker eftersom det oftare handlar om
att hon visar på ett mönster och en känsla än skriver svart på vitt hur det är. Som
exempel ska jag i följande citat visa hur Boholm sex gånger använder frasen det
är allt (min kursivering i kommande citat), ibland med ett och framför, för att
skapa avstånd:
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Jag har svårt att komma nära fåglarna, jag har vuxit ifrån. Jag ser dem
flyga, det är allt, och jag har minnen av dun, vingar. Det dunkar av smärta
i mina skulderblad. Det är som en längtan. (127)

Mannens ögon är fågelljusa och det är allt jag ser. Jag har alltid sett
honom: han är en skugga på min näthinna, en fläck i mitt fågelöga. Jag
blundar, men ser honom ändå, och det bränner i mina ögonlock, han är
innanför. Han börjar gå, och det flimrar i mitt synfält, jag spärrar upp
ögonen och springer efter honom på vägen. / Du har inget hem, ropar jag,
men han hör inget, han är bara en bild, ett förflutet. (47)

Tid har gått, tänker han. / Och det är allt. Sedan lyfter han på huvudet,
kvittrar, det är några enkla toner, men vackra. Alldeles intill svarar någon,
en annan fågel – kvittret är likadant, lika vackert, det är vår i skogen och
fåglarna sjunger. (71)

Jag har aldrig varit nära döden, protesterar min släkting. Jag är dunklädd,
det är allt. Jag bryr mig inte om att plocka dunet längre. Det är klädsamt
och varmt. (95)

Men jag vet så mycket, säger kursledaren med gråten i halsen. / Du har
samlat skärvor av äggskal, det är allt. / Vi har varit inuti äggen. Vi måste
– / jag fattar min släktings hand – / samla ihop vårt liv. Annars dör vi.
Kallnar, ruttnar. (99)

Nu kommer han, gående, // och det är allt. (109)

Det här är alla gånger frasen används i verket, och alla gånger signaleras ett
avstånd. Men när jag eller vi (som betecknar Ellen, Johanna och släktingen som
lever med och accepterar sin fågelhet) talar följs frasen ofta av en reflektion, en
känsla eller ett resonemang. När han (som betecknar Boholmsmannen och är
medveten om sin fågelhet men inte omfamnar den) omtalas följer ingen
reflektion, ingen känsla, på sin höjd en beskrivning av ett skeende. Avståndet
både till det som sker och till omgivningen upplevs mycket större än när jag eller
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vi använder frasen. I citatet om kursledaren etableras ett avstånd mellan jag och
vi på ena sidan och kursledaren på andra sidan (som desperat vill förstå men som
inte själv, ännu, har en fågelhet). Känslan av ett avstånd kan också ha att göra
med textens avståndstagande till läsaren. Läsaren bjuds inte in att tolka utan
lämnas med ett ganska absolut uttalande, något som ska accepteras som det
är, ”det är allt”, ett slags ”och inget mer med det”.
Det här avståndet är inte något som är beskrivet, det finns inget svart på vitt
att det är så det ska läsas, men genom en kartläggning av var och hur uttrycket
används och hur de olika karaktärerna förhåller sig till det kan vi se hur en
mönstervarseblivning träder fram. Det blir synligt hur de kvinnliga karaktärernas
känslor och upplevelser får bekräftelse och hur berättelsen samtidigt tar avstånd
från Boholmsmannens patriarkalt sparsmakade och oreflekterande ”rationalitet”.
Här finns också ett mellanting där kursledaren, som har pronomenet hon, står
utanför och vill in, ett varken eller. Detta mellanting är viktigt för min tolkning av
texten och för hur jag menar att Boholm skriver dikotomier, men jag återkommer
till det i analysen.
Det är ändå viktigt att se att frasen det är allt utan kontext eller i en annan
kontext inte alls behöver signalera avstånd. Det är enligt mig en del av det
motstånd mot en historiskt sett manligt privilegierad upplevelse av världen, som
Boholm skriver fram, men jag kan inte hävda att det är det enda det är eller att
alla skulle uppfatta det så. Det är det här som Moi talar om när hon vill uppmana
till försiktighet vad gäller definitioner av fenomen. Att måla upp att de kvinnliga
karaktärernas beteende är bättre för att det är just ett kvinnligt beteende är inte
produktivt för då skulle jag behöva definiera vad kvinnlighet är. Men det är
däremot produktivt att definiera hur partiarkala strukturer ser ut, och eftersom
ett patriarkat inte nödvändigtvis eller ens överhuvudtaget är en motsats till något
kvinnligt går det därför att kritisera patriarkatet utan att skapa dikotomier mellan
manligt och kvinnligt.
Martha Nussbaum skriver i sin utförliga introduktion till sitt verk Love’s
knowledge (1990), i Aristoteles tradition, om vikten av att form och innehåll
behöver stämma överens för att kunna förmedla sanning, moral eller en verklig
bild av livet i en text:
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Life is never simply presented by a text; it is always represented as
something. This “as” can, and must, be seen not only in the paraphrasable
content, but also in the style, which itself expresses choices and selections,
and sets up, in the reader, certain activities and transactions rather than
others. The responsibility of the literary artist, then, [...] is to discover the
forms and terms that fittingly and honorably express, adequately state,
the ideas that it is his or her design to put forward; and to bring it about
the reader [...] in a way suited to the understanding of whatever is there
for understanding.4 (5–6)

En skicklig författare väljer med andra ord rätt form för rätt innehåll, rätt sätt att
berätta berättelsen beroende på vad det är författaren vill berätta. Enligt
Nussbaum går det inte att i skrift bara presentera hur livet ser ut utan livet är
alltid representerat på något sätt. Och det ligger hos författaren och hennes
skicklighet att se till att sättet på vilket hon representerar livet har samklang med
vad hon väljer att representera.
Således: om mönstervarseblivning är romanens projekt, om kvinnornas
upplevelser och syn på tillvaron är sanningen, det vill säga det som är
representerat, för att använda Nussbaums ord; passar Boholms form onekligen
ihop med dess innehåll. För även berättelsens form och stil och hur den är
strukturerad är mönstervarseblivning. Boholm visar oss vad som händer i
skapelseberättelsen i början, i Johannas och Ellens strävan och trätan och i
flykten till slut genom upprepningar, känslor och karaktärernas upplevelser. Hon
visar hur alla har ett gemensamt förflutet och hur detta påverkar deras
uppfattning om hur tillvaron ser ut eller borde se ut. Boholm skriver det inte svart
på vitt utan visar oss mönstret på väg genom berättelsen. Stilen, eller formen, är
inte enbart dekorativ utan har en funktion, det är mönstervarseblivning som är
formen och det är också mönstervarseblivningen som är innehållet. Läsaren kan
förstås välja att inte se ”sanningen” och mönstret går då miste om den delen av
berättelsen. Men för den som ser mönstren och möjligheterna finns det utrymme
Viktigt här att Nussbaum inte menar att en författare av ett skönlitterärt verk nödvändigtvis
ger en sannare eller mer verklig bild av verkligheten än till exempel en filosof eller psykolog i
sina respektive teoretiska texter. En välskriven (”thoughtfully narrated”) text i vilken genre som
helst har möjlighet att ge läsaren en känsla av ”what life is and what has value”.
4
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att se berättelsen som en spegling av en patriarkalt icke–normativ
verklighetsuppfattning. Jag menar dessutom att när form och innehåll stämmer
överens ökar förståelsen av berättelsen och underlättar för läsaren att se det
poetiska och magiska som verkliga reella upplevelser och ting.
Nussbaum fokuserar mycket på läsaren i sina teorier och då jag valt att inte
ge den aspekten mycket utrymme i min analys finns det inte möjlighet att ta in
dem desto mer. Men orsaken till att jag tar upp förhållandet mellan form och
innehåll är dels att helt enkelt visa på en hög litterär kvalitet i Jag är Ellen och
dels att bredda mönstervarseblivningen även till formen. Det fungerar som
hantverk och stil samtidigt som det också fungerar som strategi för kvinnorna i
texten. Det genomsyrar verket men är ändå svårupptäckt: ett återkommande
drag i Jag är Ellen.
2.2. Ekofeminism
I min redogörelse för ekokritik och ekofeminism kommer jag främst att använda
mig av artiklar i boken Ecocriticism: The Essential reader (2015) redigerad av
Ken Hiltner. Hiltner skriver att ekokritik som teori och begrepp växte fram under
60– och 70–talen i samband med att litteratur– och kulturkritiker såsom Leo
Marx, Lynn White Jr. och Carolyn Merchant började intressera sig för vad
litteraturen hade att säga om människans förhållande till litteraturen och den
pågående miljökrisen. (1) Ekokritiken fokuserar på hur antropocentrism, alltså
att sätta människan och människans behov i centrum, har sett och ser ut och
erbjuder ofta motstånd till detta (i form av till exempel ekocentrism eller
ekofeminism) och granskar detta kritiskt. I Hiltners introduktion skriver han om
Rachel Carsons The Silent Spring (1962) och hur den spelade en stor roll för
ekokritiken både för att den styrde uppmärksamheten mot den mänskliga
förödelsen av miljön, men också för att Carson med den visade hur humanism
och litteraturkritik kan vara en viktig del dels i att bidra till medvetenhet om hur
människans avtryck i naturen ser ut och dels i möjligheten att göra det avtrycket
mindre. Tidigare hade det legat i vetenskapens händer att syssla med sådana
frågor. (xiii)
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Bibeln och kristendomen blev hårt granskad i begynnelsen av ekokritisk
teori och anklagad av White Jr. att vara ”den mest antropocentriska religion
världen har skådat” (1) [min översättning]. Många har kritiserat Whites tankar
som för förenklande. Andra har hävdat att andra världsreligioner som Buddhism
är mer miljövänlig än kristendom, men även att människan oberoende av religion
tidigare var mer mån om naturen men sedan tappat den förmågan. (2)
Ekokritiken är en tvärvetenskaplig teori, men oberoende om forskare inom
ekokritiken är överens eller inte har det alla en nämnare gemensamt och det är
att alla ser på antropocentrism som något problematisk.
Ekofeminismen förgrenar sig från ekokritiken på så sätt att den istället för
människa som en enhet tar in kön som en enhet i teorin. Innan mekaniseringen
av kulturen och arbetet på 1600–talet och senare industrialiseringen i slutet av
1700–talet såg vi, enligt Carolyn Merchant i artikeln ”Nature as female” 5 på
naturen på två sätt. Å ena sidan såg vi naturen och speciellt jorden som en
vårdande moder som genom ett tryggt och planerat system såg till att
människorna fick det dom behövde. Å andra sidan såg vi naturen som vild och
okontrollerbar men också denna sida var kopplad till det kvinnliga könet.
Merchant skriver vidare:

The metaphor of the earth as a nurturing mother was gradually to vanish
as a dominant image as the Scientific Revolution proceeded to mechanize
and to rationalize the world view. The second image, nature as disorder,
called forth an important idea, that of power over nature. Two new ideas,
those of mechanism and of the domination and mastery of nature, became
core concepts of the modern world. (10)

Merchant menar att en ekologiskt orienterad mentalitet med kvinnliga principer
blev undergrävda, ersatta eller exploaterade till förmån för en mekaniskt
orienterad mentalitet och ett dominerande av naturen (10). Hennes artikel går
vidare in på hur gruvdrift har porträtterats i litteraturen och hur författare och

5

Ingår i: Ecocriticism: The Essential Reader (2015), Hiltner, Ken (red.)
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tänkare genom tiderna har försvarat exploateringen av naturen genom att vända
bilden av naturen som moder jord till sin egen fördel och därmed alltid vinna på
det själv: antingen är det mannens rätt att ta det som moder jord erbjuder, eller
så är det kvinnans, den kvinnliga moder jords fel att mannen lustar efter hennes
skatter.
Många ekofeminister har senare kritiserat teorier som Merchants för att de
talar om naturen eller jorden som kvinnlig. Stacy Alaimo och Susan Hekman
nämner detta i sin artikel ”Emerging models of materiality in feminist theory” 6
och pratar om samma saker som också den feministiska filosofin talar om: att
inte acceptera dikotomier som kultur/natur, tanke/kropp, subjekt/objekt,
rationell/känslostyrd, och att inte sträva efter att komma över till den andra sidan
av en dikotomi utan istället dekonstruera den (143). De menar alltså att det kan
vara farligt att gå med på att naturen är något kvinnligt för att du därmed går med
på själva dikotomin att naturen är kvinnlig och att allt som ses som en motsats
till naturen är manligt. Trots det finns det skäl att likt Merchant se vad som har
kategoriserats som kvinnligt i historien för att ens kunna få syn på strukturerna
och förtrycket. Men Merchant är inte tydlig med om hon håller med om en
kategorisering av naturen som kvinnlig och det är det som andra vågens
ekokritiker, eller postmoderna ekofeminister är måna om att vara tydliga med.
Jag väljer att använda mig av begreppet ekofeminism, men vill påpeka att det är
många som rört sig bort från den termen just på grund av essentialiseringen av
det kvinnliga som närmare naturen. I artikeln ”Feminist Ecocriticism: A
Posthumanist Direction in Ecocritical Trajectory”7 skriver Serpil Oppermann att
termer som ”material feminisms”, ”queer ecologies”, ”trans–corporeality”
och ”feminist ecocriticism” används istället för ekofeminism för att de upplevs ha
starkare socio–politisk och etisk positionering. (23) Eftersom jag inte upplever
att det finns ett ”antingen eller” inom ekofeminismens begrepp använder jag mig
för enkelhetens skull av just ekofeminism som term. Detta också för att min

6

Ingår i: Ecocriticism: The Essential Reader (2015), Hiltner, Ken (red.)

7

Ingår i: International Perspectives in Feminist Ecocriticism (2013), Gaard, Greta; Estok,

Simon C.; Oppermann, Serpil (red.)
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analys inte enbart fokuserar på ekofeminismen och en vidare specificering av den
skulle kräva mer utrymme. Men jag är medveten om möjligheten att också
använda andra och ser det som en styrka inom fältet att disciplinen hela tiden
omvärderas och utvecklas.
Att tala om natur och använda ordet natur som begrepp är inte heller helt
oproblematiskt för att definitionen av vad natur är skiftar. Jag väljer att använda
mig av Kate Soper som i artikeln ”The Idea of Nature”8 talar om tre olika sätt att
se på natur: 1) Den metafysiska, 2) Den realistiska och 3) Den ytliga (’lay’
or ’surface’) (125). I metafysisk bemärkelse är natur ”the concept through which
humanity thinks its difference and specificity” (125), alltså allt det som
människan uppfattar som icke–mänskligt eller som ”kultur”, ett antropocentriskt
sätt att se på natur. Viktigt att påpeka, säger Soper, är att vår uppfattning av
naturen hela tiden förändras i och med att vår uppfattning av vad som är
mänskligt förändras. I realistisk bemärkelse är naturen ”to whose laws we are
always subject, even as we harness them to human purposes, and whose
processes we can neither escape nor destroy” (125), alltså den verkliga och reella
naturen som existerar i den fysiska världen och den som naturvetenskaperna
undersöker. Ytlig uppfattning av natur är den som vi ser mest i teoretisk och
litterär kontext och som ”the Green movement”, alltså även ekofeminismen,
använder sig av:

(…) it is referring to nature as wildlife, raw materials, the non–urban
environment, and thus to a ’nature’ that has been affected in certain
respects by the human occupancy of the planet, and in some cases
acquired its form only in virtue of human cultural activity. (125)

Här påpekar Soper att det ”ytliga” sättet att se på naturen i någon mån
smälter samman med det metafysiska då det finns element av att vilja bevara och
skydda naturen i det föregående och naturen då sätts i relation till människan. På
samma sätt inkluderar den också den realistiska synen på naturen då den talar
8 Ingår i: The Green Studies Reader: From Romanticism to Ecocriticism (2000), Coupe,
Laurence (red.)
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om människors påverkan på naturen då ett organiskt mot ett icke–organiskt
(mänskligheten inkluderad) ställs emot varandra. De här kategorierna flyter
alltså in i varandra och är inte helt lätta att skilja från varandra. Soper skriver
också att redan Cicero gjorde en skillnad mellan ”inherited non–human nature”
och ”nature constructed through human activity” (124). Jag kommer att till viss
mån tala om av människan konstruerad natur, precis som i Ciceros bemärkelse.
Jag kommer också visa att Boholm använder sig av alla tre sätt att se på naturen,
hur hon gör det och vad det får för effekter. Jag talar om en antropocentrisk natur
när hon använder den första definitionen av natur, och om natur när hon
använder sig av den tredje definitionen av natur. Då och då blandas framförallt
Sopers andra och tredje definition samman av Boholm men i de fallen nämner
jag det explicit. Djur är här av Soper inkluderade i begreppet natur och jag
kommer också, med några undantag, inkludera djur i ordet natur.
2.3. Att jämföra skapelseberättelser
Carola Envall gör en analys av Solveig von Shoultz novell Även dina kameler
(1965) i artikeln ”Att vattna kameler – Tydliga spår och möjliga mönster från
kristet traditionsmaterial” 9 . Envall citerar Stefan Klint och Kari Syreeni,
redaktörer för boken Speglingar (2001) när de säger att ”[b]ibeln utgör ’ett
material som vår kultur har formats av – och glömt’” (66), och vill med det här
göra en poäng av att det kan vara svårt att upptäcka bibliska referenser och
mönster för en läsare på 2010–talet då bibelstudier varken är vardagsmat eller
ens bekant för en stor del av läsare. Det är också viktigt, menar Envall, att ”den
bibelläsande

litteraturforskaren”

själv

reflekterar

över

vad

hens

tolkningsgemenskaper är och vilket förhållande hen själv har till Bibeln då många
texter alltid – och här citerar Envall bibelforskaren Lina Sjöberg – ”är ’laddade’
genom den reception de fått” (67). Att tillämpa religionsvetenskap eller teologi i
litteraturanalys innebär begränsningar till och med för en ”vältränad bibelläsare”
(67) för att Bibeln är så omfattande.

9

Ingår i: – Jo. – Nej. Metodologiska läsningar av Solveig von Schoultz novell ”Även dina

kameler” (2010), Malmio, Krsitina (red.)
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Min intention är inte att försöka hitta paralleller mellan Bibelns texter och
Jag är Ellen konsekvent genom hela verket, det är jag varken kvalificerad för eller
intresserad av. Men skapelseberättelsen är såpass välkänd i ett samhälle med
kristna rötter, oberoende av läsarens bibelkunnighet, att det är svårt att inte se
likheter. Vi har sett hur även recensenter av Jag är Ellen också tagit upp
skapelseberättelsen som bild eller tema. Frågan är om likheten är en slump eller
om den är medveten och vad den isåfall har för funktion i berättelsen som helhet.
Den första frågan kan vi inte få ett absolut svar på genom nykritisk analys, men
det är inte heller den mest relevanta frågan att svara på. Det är däremot den andra
frågan: vad är funktionen eller betydelsen av skapelseberättelsen för helheten?
Envall påpekar vikten i att som forskare vara medveten om sina egna åsikter
och att inte läsa in för mycket, utan hålla sig nära texterna både medvetet och
metodiskt. (64) Detta gäller förstås för all sorts litteraturforskning, men jag tror
precis som Sjöberg att eftersom Bibelns texter har en tendens att vara laddade är
det desto viktigare att speciellt när det kommer till bibelintertextualitet vara noga
med att inte tolka in subjektiva associationer. Därför kommer jag ägna ett
analyskapitel till att titta extra textnära på de tre inledande sidor i Jag är Ellen
där

skapelseberättelsen

utspelar

sig

och

jämföra

likheter

med

skapelseberättelsen i första Mosebok vers ett till två: ”Gud skapar världen”.
Denna jämförelse är av betydelse för min analys både vad gäller den
narrativa strukturen som helhet, vilket jag tar upp i följande kapitel, men också
för den feministiska delen, såväl filosofiskt som ekologiskt då det Boholm gör,
enligt mig, är att hon skriver en alternativ eller komplementär skapelseberättelse
och dekonstruerar den patriarkala människans makt över naturen och kvinnan.

3.

Metod

Jag kommer att använda mig av ett narratoligiskt perspektiv som metod som dels
tittar på mönstervarseblivningen: vilken historia som berättas i Jag är Ellen, och
dels hur det görs: vilken berättandediskurs det finns. Annars får jag inte syn både
på en mönstervarseblivning och på det alternativ och motstånd till ett patriarkat
Boholms berättelse erbjuder.
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Jag ämnar göra en läsning av Jag är Ellen som till metod är en kombination
av att läsa textnära och att läsa symbolik. Samtidigt kommer jag, som jag visade
exempel på i teorikapitlet, göra ord– och kontextsökning, så kallad närläsning.
Detta eftersom det enda sättet att få reda på något, på grund av det poetiska
språket, är att titta på enskilda ord i sin kontext och vad texten i och med det säger
och lämnar osagt.
Narratologi som metod, specifikt feministisk narratologi som metod var för
mig från början inte en självklarhet i analysen av Jag är Ellen. Verket är – även
om det nog berättar en berättelse med en början och ett slut – poetiskt, fullt av
sinnesstämningar, ytterst flyktigt i tid och har speciellt i första halvan av verket
varken en tydlig berättarröst eller ett särskilt tydligt sätt att befästa vem som är
fokalisator och när detta skiftar från en karaktär till en annan. Emellertid var det
skapelseberättelsen i början av berättelsen i kombination med det trots allt rätt
enkla språket som fick mig att se att narratologi, eller det onaturliga narrativet i
Jag är Ellen, i själva verket är nyckeln till att göra en feministisk analys av
berättelsen. För även om språket inte är speciellt svulstigt eller komplicerat i sig
gör det vågliknande sammanvävandet av röster det svårt att vid första anblick se
vad som faktiskt sker och hur berättelsen är konstruerad. Tidshoppen och alla
förnimmelser och beskrivningar blir både meningsbärande och omslutande men
samtidigt är det svårt att lyfta blicken och se vilka beståndsdelar det egentligen
finns i berättelsen. Efter läsningen finns bilderna och känslorna liksom kvar i mig,
men det skulle inte vara lätt att återberätta själva händelseförloppet. Jag kommer
kalla det här för en vågrörelse då jag återkommer till hur Boholm konstruerar sin
berättelse.
3.1. Feministisk narratologi
Att tala om narrativ är så gott som lika gammalt som studiet av litteratur. Ändå
finns det hemskt få verk som uttömmande sammanfattar hela narratologin inom
två pärmar. I förordet till Gérard Genettes Narrative discourse (1972) skriver
Jonathan Culler:
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Even Wayne Booth’s The Rhetoric of Fiction, from which students of the
novel have learned a great deal, is primarily limited to problems of
narrative perspective and point of view. There has been no comprehensive
survey. (7)

Den feministiska narratologin ingår i den postklassiska narratologin. I den
klassiska narratologin, till vilken bland andra Gérard Genette hör, ”ligger
betoningen på textcentrerade och formella modeller och kategorier” (48) skriver
Anne–Marie Londen i artikeln ”Vem berättar, vem ser? Berättarroll och
framställningsformer i novellen ’Även dina kameler’”10. Hon påpekar att ”[d]en
nya narratologin är mer kontextorienterad; man intresserar sig till exempel för
de specifika historiska och kulturella kontexter inom vilka narrativer skapas” och
vidare

att

man

”studerar

läsprocessen

och

läsarens

strategier

för

meningsskapande under läsprocessen.” (49) Eftersom jag inte kommer lägga
huvudfokus vid läsprocessen kan det tyckas märkligt att syssla med ny
narratologi (eller postklassisk narratologi), men eftersom mönstervarseblivning
och den feministiska narratologin i huvudsak fokuserar på just en historisk och
kulturell kontext ger teorin mening.
I ”The Living Handbook of Narratology”, som är en nätresurs baserad på
Handbook of Narratology (2009) av Walter de Gruyter, definierar Susan S.
Lanser feministisk narratologi bland annat så här:

Feminist narratology is thus also concerned with the ways in which
various narratological concepts, categories, methods and distinctions
advance or obscure the exploration of gender and sexuality as signifying
aspects of narrative.

Eftersom den feministiska mönstervarseblivningen är en stor del av min analys
av Jag är Ellen och eftersom själva berättandet ser så olika ut beroende på om
det är kvinnorna eller männen i verket som porträtteras finns det skäl att också
10

Ingår i – Jo. – Nej. Metodologiska läsningar av Solveig von Schoultz novell ”Även dina

kameler”, Malmio, Kristina (red.), (2010)
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narratologiskt se på kön, se på könsrollens narrativ. Hur skapas Johannas och
Ellens narrativ och vilket språk används för att beskriva dem och deras känslor?
Vad sägs om Boholmsmannen och de få manliga karaktärer som finns i boken
och hur skiljer de sig från eller liknar varandra?
3.2. Onaturligt narrativ
Jag hävdar att narrativet överlag i Jag är Ellen är ett så kallat onaturligt narrativ
med element av omöjlighet och transformativitet. Berättelsen vill med hjälp av
detta narrativ ändra på maktbalansen med utgång i ett patriarkalt samhälle
genom ett tystlåtet, innerligt motstånd såväl i språket som i skeenden. I och med
att onaturligt narrativ framförallt sysslar med dekonstruktion och utmanande av
det normativa är det lätt förenligt med en feministisk narratologi. Onaturligt
narrativ är Jan Alder, Brian Richardson, Stefan Iversen och Henrik Skov Nielsens
svar

på

Monika

doktorsavhandling

Fluderniks
Rajan

teori

tiloja

–

om

ett

naturligt

Luonnollisuus,

narrativ.

I

sin

luonnottomuus

ja

epäluonnottomuus 2000–luvun pohjoismaissa autofiktioissa (2015) citerar
Heta Marttinen Jan Alber när han ger följande definition på vad onaturligt
narrativ är:

Epäluonnollinen kertomus rikkoo fysiikan lakeja, loogisia prinsiippejä tai
perustavia

antropomorfisia

rajoituksia

vastaan

esittämällä

tarinankerrontatilanteita, kertojia, henkilöhahmoja, temporaalisuuksia
tai tiloja, jotka eivät voisi esiintyä aktuaalissa maailmassa. (53)

En onaturlig berättelse raserar fysikens lagar, logiska principer eller
ställer sig emot rådande antropomorfa begränsningar genom att visa på
berättandesituationer, berättare, karaktärer, temporalitet eller rum som
inte skulle kunna existera i den verkliga världen. (53) [Min översättning]

I ett onaturligt narrativ finns det en riktning bort från det realistiska och det
logiska och det leker förstås även med läsarens förväntningar på hur en berättelse
ska berättas. Det onaturliga narrativet passar onekligen väl in på Jag är Ellen när
Marttinen citerar Bo Petterson:
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[E]päluonnollisen narratologian mielenkiinto vaikuttaisi kohdistuvan
suoranaisen

epäluonnollisuuden

sijaan

ennemmin

erilaisiin

reaalimaailman puitteissa mahdottomiin, yliluonnollisiin, kokeellisiin,
leikillisiin,

transgressiivisiin

tai

hybridisoiviin

kertomuksiin

tai

kerrontatilanteisiin. (53)

Den onaturliga narratologins intresse, till skillnad från en direkt
onaturlighet, verkar mer bestå av realvärldens omöjliga, övernaturliga,
experimentella, lekfulla, transgressiva eller hybrida berättelser eller
berättarsituationer. (53) [Min översättning]

Det onaturliga i ett onaturligt narrativ består alltså inte i att det skulle vara något
som är icke–natur(ligt) vid narrativet, något ickeorganiskt. Snarare handlar det
om en dragning mot något utanför normen. Även det faktum att Boholms verk är
prosalyrisk – en hybridform – inbjuder till att metodiskt granska verket genom
ett onaturligt narrativ.
Marttinen skriver även följande:

Luonnollisuus ja luonnottomuus eivät myöskään ole toisensa poissulkevia
kategorioita, ”luonnollinen” kaunokirjallinen kertomus ei ole koskaan
täydellisen luonnollinen ja yhtä lailla epäluonnollisiinkin kertomuksiin ja
kerrontatilanteisiin sisältyy väistämättä luonnollisia elementtejä. On
kyseenalaista, missä määrin ylipäätään voidaan puhua suoranaisesta
kaksijakoisuudesta.” (51)

Naturlighet och onaturlighet är inte heller kategorier som utesluter
varandra, en ”naturlig” skönlitterär berättelse är aldrig absolut naturlig
och

på

samma

sätt

innehåller

onaturliga

berättelser

och

berättelsesituationer oundvikligen naturliga element. Det är värt att
ifrågasätta i vilken grad vi överhuvudtaget kan tala om en tydlig dualitet.
(51) [Min översättning]

Att ställa de två grupperingarna, onaturligt och naturligt, mot varandra är alltså
inte ett självändamål med det onaturliga narrativet, och det är svårt att ens tala
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om något som ett rent naturligt eller onaturligt narrativ. Ett sådant är i själva
verket varken möjligt eller fruktbart. Marttinen talar själv om ett spektrum
mellan det naturliga och onaturliga narrativet som ett ”epäluonnoton”:
onaturliglöst. Eftersom den termen blir rätt klumpig rakt översatt från finskan
väljer jag att i min analys använda mig av termen icke–onaturligt när jag påvisar
ett avvikande från det onaturliga narrativet och en rörelse mot ett mer naturligt
narrativ. Dels för att det inte är min avsikt att med min analys ge det bästa möjliga
exemplet på vad ett onaturligt narrativ är, och dels för att det onaturliga
narrativet ändå är dominerande och spelar en roll vad gäller ett konstruerande av
en ny norm. Det onaturliga narrativet gör det möjligt för mig att se alla aspekter
av romanen tillsammans som en helhet. Det är det onaturliga narrativet som gör
att känslan av att allt kan rymmas under samma tak, som jag nämnde i min
inledning, kan kartläggas och ger mening. Det är också genom det onaturliga
narrativet som tiden i Jag är Ellen blir intressant, det faktum att hela verket är
skrivet i presens. Tempus skiftar inte fastän berättandekonventionen påbjuder
det och det blir därmed ett dekonstruerande av konventionen. I analyskaptilet
Johanna och Ellen ska jag titta närmare på hur det görs och vad effekten blir.

4.

Analys

Min analysdel kommer bestå av fyra huvudkapitel. I det första kapitlet är det
skapelseberättelsen i början av verket som är huvudfokus. I de två följande
kapitlen ”Johanna och Ellen” och ”Boholmsmannen” är det dessa karaktärer som
jag tittar närmare på. Eftersom jag på grund av att jag har begränsat utrymme
inte har möjlighet att utförligt analysera allt de gör, tänker och känner kommer
jag att i huvudsak fokusera på tre avsnitt av romanen för att göra det mer
överskådligt: början av boken där introduktionen av Johanna, Ellen och
Boholmsmannen finns; släktforskningskursen och dess kontext och bikaraktärer
ungefär i mitten av romanen; och till sist slutet av romanen. På det här sättet får
jag med det jag behöver för att kunna se på narrativet i romanen men kommer
också åt att se på karaktärernas egna narrativa kurva. I det sista kapitlet kommer
jag att göra nedslag i några bilder och föremål som är mest betydelsebärande för
min analys men också enligt mig för verket. Genom hela analysen ligger fokus på
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att hitta mönstervarseblivningen, hur det onaturliga narrativet tar sig i uttryck
och hur ekofeminismen manifesteras.
Orsaken till att jag gör ett ganska krasst urval av vad jag tar med från
romanen, även om den inte är speciellt lång, är att språket är så pass fullt av
blinkningar, analysmöjligheter, symboler och förnimmelser. Att få med allt är
inte en möjlighet inom ramen för denna analys, men jag har försökt vara
noggrann med att få med det som bäst representerar både stilen i verket och
helhetskänslan av berättelsen. I avslutningskapitlet ger jag sedan förslag på
sådant jag utelämnat som jag upplever kunde ligga till grund för ytterligare
forskning.
4.1. En alternativ skapelseberättelse
I det här kapitlet kommer jag att jämföra Jag är Ellens tre första sidor där den
alternativa skapelseberättelsen äger rum med Bibelns skapelseberättelse i första
Mosebok vers 1 och 2. Med det här hoppas jag visa vilka paralleller det går att dra
mellan de två berättelserna och vad Boholms skapelseberättelse får för betydelse
för resten av berättelsen. Det är också betydande att det är med just en
skapelseberättelse som hela verket inleds. Jag antar att gemene läsare är så pass
bekant med Bibelns skapelseberättelse att hen kan känna igen den som en
referens. Med en sådan referens genast i inledningen, en tillspetsad eller laddad
bild för att använda Sjöbergs ord, skapas en upplevelse av att läsaren har en
gemensam förståelse med texten. Men eftersom Boholms skapelseberättelse
ändå avsevärt skiljer sig på många sätt från Bibelns berättelse skapar den
förvirring hos läsaren och dekonstruerar normen.
Jag använder mig av Bibel 2000 när jag citerar Bibeln eftersom syftet
med det här analyskapitlet inte är att se hur exakt likadana texterna är rent
religionsvetenskapligt, då det inom den vetenskapen ofta finns en strävan att
hålla sig nära ursprungstexten. Eftersom läsarens förståelse för Bibelns
skapelseberättelse som referens är huvudsaken i detta analyskapitel använder jag
mig, för enkelhetens skull, av Bibel 2000.
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Likheter och olikheter
Jag är Ellen inleds med en miljöbeskrivning som följs av en beskrivning av fåglar.
Vi befinner oss på en holme där ”det blåser” och ”är tomt”, där fåglar flyger med
en längtan:

Det blåser. Det är tomt. / Vattnet svallar gråbrunt runt en holme, fåglar
flyger oavnför. De flyger runt, de väntar, och deras väntan är en ryckig
vind: den burrar upp deras fjädrar, får dem att stanna till i luften ibland.
Deras längtan är löv som virvlar omkring på marken, några kvistar som
blåser runt, lite gammalt gult hö. / Det går en dag, ett år, kanske mer? /
Fåglarna flyger, landar, lyfter; de dör, det kläcks nya fågelungar som lär
sig att flyga och cirkla runt, runt ovanför samma grå vatten, i tomheten:
det går hundra år. Vinden slutar aldrig blåsa, den blåser ihop kvistarna till
en hög mitt på holmen, i leran, där ingenting ännu finns, och löven lägger
sig ovanpå kvistarna. / Ett fågelöga ser vad som händer, fågeln stannar
upp – kanske av vinden, kanske av en enkel tanke: / det här blir ett bo. (5)

Boholm skriver här om en cyklisk tid, om ett kretslopp där fåglar ”flyger, landar,
lyfter […] dör”, och där kretsloppet hela tiden börjar på nytt: ”det kläcks nya
fågelungar”. Detta – att naturens gång beskrivs som cyklisk – är i sig inget
ovanligt, men vad som i sin tur är det är att Boholm ur denna cykliskhet skriver
en skapelseberättelse. Här förenas den cykliska tidsuppfattningen, som dessutom
förknippas med de österländska världsreligionerna, med den västerländska
linjära tidsuppfattningen av människolivet. Även synen på jorden är i den
västerländska traditionen linjär, om än inte helt okomplicerad, då den grundar
sig i att Gud skapade jorden och att jordens undergång väntas.11 Detta är kanske
inte vad gemene människa tror på idag, men vårt kulturarv och vår historia är
byggd på dessa uppfattningar. Det cykliska Boholm skriver om går alltså emot
själva berättelsen om skapelsen.

11

Men undergången är inte en tröstlös undergång då den förväntas leda till en förnyad himmel

och jord, inte ett utplånande av dem.
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Jag vill jämföra Boholms första sida med den bibliska skapelseberättelsen
där det låter såhär:

(1.) I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. / (2.) Jorden var öde och
tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet.
(3.) Gud sade: ”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till. (4.) Gud såg att ljuset var
gott, och han skiljde ljuset från mörkret. (5.) [...] Det blev kväll och det
blev morgon. Det var den första dagen. (1 Mos 1:1–5) 12

Till skillnad från Boholms berättelse har vi här en Gud, ett subjekt som är
skaparen. I Boholms berättelse är det fåglarna som är subjekten. Men redan i
andra versen ser vi en likhet med Boholms andra mening: ”Det är tomt”. Också
vattnet och vinden är en gemensam nämnare hos båda berättelserna redan från
början. Dessutom avslutas båda berättelserna med att det har gått en dag; i
Biblens fall efter skapandet av ljuset, i Boholms fall efter beskrivningen av
fåglarna. Medan Bibeln efter varje dag konstaterar ”(5.) [...] det var den första
dagen”, ”(8.) [...] Det var den andra dagen” och så vidare, konstaterar Boholm
att ”[d]et går en dag, ett år, kanske mer?” och ”det går hundra år”.
Tidsuppfattningen är mer luddig och tilltalet och rösten mer diffus hos Boholm:
det finns till exempel inga frågetecken i Bibelns skapelseberättelse och det
ifrågasätts inte hur mycket tid som gått.13
Om jag ställer upp de element som nämns i båda berättelsernas början
fram till tidsbegreppen, i den ordning de nämns får vi följande tabeller:

12

Jag använder mig av parentes för att beteckna versnummer när jag citerar bibeln. För att inte

likna sidhänvisning för mycket används en punkt efter versnumret.
13

Här behöver ändå nämnas att skapelseberättelsens tid i Bibeln inte behöver tolkas bokstavligt

och det finns många som till exempel förespråkar en ”intelligent designer”–gudsteori som
hävdar att det snarare är frågan om en mycket längre period än en dag då det stämmer överens
med vad naturvetenskapen kommit fram till om Big Bang och jordens skapelse.
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Jag är Ellen: vind/luft, tomhet, vatten, jord, fågel/subjekt, känsla, jord,
tidsbegrepp

Bibeln: Gud/subjekt, himmel/luft, jord, tomhet, vatten, ljus, tidsbegrepp

Det är endast några överlappande placeringar, men vi ser att elementen är väldigt
likadana med undantag av ”känsla” hos Boholm: fåglarna känner något och detta
något beskrivs, och ”ljus” i Bibeln: då Gud skapar ljuset. Ser vi däremot på
narrativet under den ”första dagen”, tomhet till förflyttning i tid, får vi två
identiska berättelser. Om vi sedan kombinerar elementen med narrativet får vi
en berättelsestruktur som är närapå identisk med nästan samma element. Syftet
med att göra en sådan här närläsning är att visa på de textuella likheterna, för det
är på grund av att det finns likheter som det finns utrymme att avvika och det är
där det blir intressant.
Boholm nämner tid sju gånger i sin skapelseberättelse, och inte helt
överraskande har Bibelns skapelseberättelse sju dagar. Två gånger anges
tidsbegrepp med efterföljande frågetecken och resten av gångerna utan, alltså
mer bestämt. Däremot skriver hon både att ”det går hundra år” och ”det gryr en
morgon”. Tidsuppfattningen är inte klar för läsaren och det går inte att lita på att
tidsangivelserna är sanningsenliga eller liknar tiden i den verkliga världen. Här
kan också kort nämnas att inte heller karaktärerna i verket är överens om tiden:
en handfull gånger förekommer en förvirring om eller oenighet i vilken årstid det
är14. Den här avvikelsen i tid, både från Bibelns skapelseberättelse och från vår
verkliga värld, kan läsas som ett onaturligt narrativ. Marttinen citerar Jan Alber
när han talar om hur det onaturliga narrativet spelar på att problematisera det
naturliga narrativet (i det här fallet tiden, som vi ser som naturlig även om det är
ett mänskligt påfund) och den klassiska narratologins självklara element:

Epäluonnollinen

narratologia

pyrkii

yhtäältä

problematisoimaan

oletuksen kertomuksen ja kerronnan ”luonnollisuudesta”, toisaalta

14

(15), (26), (33), (36), (48)
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purkaamaan ja uudelleenarvioimaan kerronnallisia konventioita sekä
klassisesta narratologiasta juontavia vakiintuneita kertomuksen teorian
peruskäsitteitä, kuten tarina, aika, tila, henkilöhahmo, kertoja ja kerronta.
(53)

Onaturlig narratologi försöker å ena sidan problematisera ett antagande
om berättelsens och berättandets ”naturlighet”, och å andra sidan
dekonstruera och omvärdera berättandets konventioner och de
etablerade grundbegrepp som används inom berättelseteori, som
härstammar från klassisk narratologi, såsom historia, tid, rum, karaktär,
berättare och berättande. (53) [Min översättning]

Genom en avvikelse från vad som förväntas av narrativet, både på grund av
intertextualiteten till Bibeln men även på grund av vad en läsare förväntar sig av
ett klassiskt narrativ skapar Boholm en alternativ verklighet; en annan möjlighet
att se på skapelseberättelsen. Hon ifrågasätter den både vad gäller djurens
position i förhållande till människan och vad gäller tidsuppfattningen som något
linjärt. Att det är fåglarna och naturen som är karaktärerna istället för en skapare
eller människor är också en markör både för onaturligt narrativ och för
ekofeminism.
Fåglarna och naturen i fokus
Det finns även andra likheter mellan Bibelns skapelseberättelse och Boholms
skapelseberättelse utöver de jag hittade i min textnära jämförelse. Det kanske
mest intressanta är att Bibeln också nämner fåglar. Den femte dagen skapar Gud
levande varelser: ”(20.) Gud sade: ’Vattnet skall vimla av levande varelser, och
fåglar skall flyga över jorden, under himlavalvet.’” Därpå skapar Gud också
havsdjur och olika arter av levande varelser. Uppmaningen därpå lyder: ”(22).
[...] ’Var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav. Och på jorden skall
fåglarna föröka sig.’” Fåglarna nämns vid artnamn flera gånger, till skillnad
från ”havsdjur” som kunde benämnas som fiskar, och ”levande varelser” som ju
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inte hänvisar till en specifik djurfamilj.15 Även om fåglarna kommer in mycket
tidigare i Boholms berättelse än i Bibelns finns det en tydlig likhet i att det är just
fåglar som befolkar jorden. Men medan det i Bibeln står att människan ska ”(26.)
härska över [...] himlens fåglar”, finns inte människan med i Boholms berättelse.
Det finns ett ”hon” och det finns av människan konstruerad natur och miljö
(diken, åkrar, vägar, samähället, kyrkbyn) i slutet av Boholms skapelseberättelse,
men en uttrycklig människa nämns inte. Fåglarnas känslor, tankar och aktioner
är däremot väldigt lika en människas.
Det är just det här som skapar tonen i Boholms berättelse; att fåglarna
har känslor och därmed agens; att de har en väntan, och att även denna väntan
har en agens. Väntan är en ”vind” som ”burrar upp deras fjädrar” och ”får dem
att stanna till i luften”. Tongivande är också det faktum att det introduceras
ett ”fågelöga” som verkar stå utanför skeendet och som ”ser vad som händer”.
Fågelögat har inte bara känslor utan även tankar: ”det här blir ett bo.” Fåglarna
är alltså inte bara en miljöskildring eller en bakgrund till vad som kommer att ske
senare i berättelsen. De är, eller åtminstone en av dem, karaktärer med agens och
attribut som vilken männsikokaraktär som helst.
Boholms fåglar samlar tillsammans hö, kvistar och löv för att bygga ett bo
mitt på holmen. När de är klara flyger fåglarna iväg: ”[k]anske glömmer de
holmen så fort den är utom synhåll, de glömmer sin fågelvän, boet, allt.” (6) och
kvar blir skogsfågeln som lägger sig i boet. Sedan upprepas tomheten från bokens
första mening: ”Det är tyst. Det är tomt.” (6) Det står att fågeln inte drömmer för
att det ännu inte finns något att drömma om. Men efter en morgongryning ger
fågeln sig av, ”[g]er ifrån sig några läten” och så är det tomt igen. Här understryks
det cykliska ytterligare, för det är nästan som att skapelseberättelsen börjar om
igen. Fågeln och fåglarna är borta och det är naturen och livet som har agens:

15

Senare, i vers 26 och 28 nämns fåglar i samband med fiskar på ett mer symmetriskt sätt. Men

i vers 30 nämns fåglar igen vid artnamn i en kontext av ”markens djur” och ”dom som krälar på
jorden”.
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Det gryr en annan morgon. / Det ligger ett ägg i ett bo. / Och solen,
morgonsolen, når en lerig holme med gråbrunt vatten runt omkring. Solen
når ett ägg, och inuti ägget börjar det sjuda. Alldeles innanför det tunna,
spräckliga skalet börjar livet, och det är stort till sitt omfång, det
omfamnar allt: det bryter sig igenom skalet, ut i morgonen, ut över
holmen, det svallande vattnet, ut mot andra marker, andra holmar, andra
skogar, kroppar, fågelbon. Livet rör sig som en ringlande strimma
morgonljus genom skuggiga sänkor, det söker sig ut i gläntor; det rinner
ner i diket, över åkrarna, vägarna, det fyller samhället, kyrkbyn, och så: //
har det gått hundra år. (7)

Livet ”omfamnar allt” och föds ur ett ägg och det är solen som får ägget att sjuda
av

liv.

Ordet

”kropp”

finns

uppräknat

i

en

länga

av

natur: ”marker”, ”holmar”, ”skogar” och ”fågelbon”. Om vi antar att det är
specifikt en människokropp som oftast associeras med ordet kropp blir
människan här således bara ett fragment i ett större sammanhang där naturen
ligger i förgrunden. Livet rör sig ”som en ringlande strimma morgonljus” när det
omfamnar sänkor och gläntor. Men när det har nått ända fram till den av
människan

konstruerade,

den

antropocentriska

naturen,

alltså ”diket”, ”åkrarna”, ”vägarna”, ”samhället” och ”kyrkbyn”, då ”rinner” livet.
Det här går måhända obemärkt förbi vid en första läsning, men är en konsekvent
bild som Boholm använder sig av genom hela texten. Skillnaden mellan ”en
ringlande strimma morgonljus” och ett liv som ”rinner” blir i denna
skapelseberättelse, i denna tongivande anekdot i början av boken, både dystopisk,
pånyttfödande och slår an en dysterhet hos det mänskliga och det rådande
samhället som Boholm senare skriver om. Samtidigt är det också ett
dekonstruerande av dikotomier eftersom natur och samhälle inte ställs emot
varandra; de snarare smälter de samman. Naturen och livet rinner över det av
människan konstruerade samhället och skapar en grund där allt är natur, fullt av
samma liv och samma ljus. Boholm får Sopers alla tre definitioner av natur att
existera på samma gång i sin skapelseberättelse.
Det faktum att det är solen och inte något övernaturligt som får livet att
börja sjuda i ägget är också av betydelse eftersom den högsta makten och
kunskapen härmed finns hos de naturliga elementen (en sammansmältning av
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den andra, reella definitionen av natur och den tredje, ytliga definitionen av
natur), inte hos en gud. Det är solen tillsammans med ”fågelögat” som skapar liv:
som ser ”vad som händer” och ”stannar upp – kanske av vinden, kanske av en
enkel tanke: / det här blir ett bo.” (6) Det är fågelns instinkt, fågelns reaktion på
vinden eller en ”enkel tanke” som får henne att lägga ägget som sedan skapar nytt
liv. Det är ingen gudomlig händelse, det är natur som har sin gång.
Det är också av stor betydelse att det är ur just ett ägg som livet börjar
omfamna allt. Lika lite som vi hör om en gud hör vi om skogsfågelhanen.
Skogsfågeln är ensam och hon lägger sitt ägg för att sedan överge det. Livet
kommer ur något som porträtteras genom avsaknad av manlighet, befruktning
eller tvåsamhet. Boholm skriver ändå inte att ”hanen är frånvarande” eller ens att
hanen är en del av de fåglar som lämnade fågelhonan ensam på holmen. Han bara
inte finns där. Som Toril Moi skriver om det manligt definierade språket är det
den feministiska teorins sak att se förbi de patriarkalt bestämda betydelserna av
ord och se betydelsen i kontexten där de befinner sig istället. (158) Att inte
nämna ”han” överhuvudtaget säger oss både att han är utelämnad, oviktig eller
bortprioriterad, men också att han kan vara inberäknad i begreppet ”hon” eller
helt enkelt en fågel utan nämnt pronomen.
Jag har nu visat på de likheter och olikheter som finns mellan
skapelseberättelsen i Jag är Ellen och skapelseberättelsen i första Mosebok i
Bibeln. Det Boholm gör är att hon ger naturen och fåglarna agens medan
mänskliga attribut och mänsklig omgivning förpassas till bakgrunden. Samtidigt
smälter det mänskliga samman med naturen och fåglarna på ett nästan
katharsiskt sätt; den patriarkala världssynen dekonstrueras och det byggs en ny
norm. I en ekofeministisk tradition höjs djuren, naturen och det kvinnliga upp
till en nivå där också de får synas, höras och där de ges utrymme och värde.
Boholm använder sig av ett onaturligt narrativ när hon leker med läsarens
förväntningar på hur skapelseberättelsen i Bibeln ser ut och dekonstruerar i sin
egen tidsuppfattning och karaktärsförväntan.

41

4.2. Johanna och Ellen
I det här kapitlet kommer jag att se på hur Boholm skriver mönstervarseblivning
och onaturligt narrativ genom Ellens, Johannas och i någon mån släktingarnas16
gemensamma upplevelser och känslor. Släktforskningskursen spelar också en
central roll i hur mönstervarseblivningen är konstruerad. Jag är Ellen är indelad
i åtta kapitel. I kapitel ett finns skapelseberättelsen. Kapitel ett och två är längst
och i kapitel två börjar Johanna gå en släktforskningskurs. Händelser på och
kring kursen behandlas sedan i kapitel två, fyra, fem och sex. Det är en betydlig
del av romanen som utspelar sig på släktforskningskursen och jag kommer enbart
göra nedslag i det som är relevant för min analys. Avslutet och flykten behandlas
i kapitel åtta, men bäddas för i kapitel sju. Min analys är indelad i tre avsnitt och
jag kommer behandla första mötet med karaktärerna, göra nedslag i
släktforskningskursen och till sist se på avslutet och flykten.
Det onaturliga narrativet syns bland annat i hur tiden porträtteras och hur
känslor inte upplevs av enbart en karaktär utan kan kännas av flera karaktärer
samtidigt.

Berättelsen

är

genomgående

skriven

i

presens,

både

i

skapelseberättelsen i inledningen och i släktforskningskursen; både när Johanna
är fokalisator och när Ellen är det och både när det är minnen beskrivs och när
det är det som pågår just nu som beskrivs (i de fall det går att avgöra). Att använda
sig av samma tempus genom ett helt verk är inte ovanligt, men det som är slående
i Jag är Ellen – och som också faller inom ramen för ett onaturligt narrativ – är
att presens används konsekvent även om berättarkonventionen säger att tempus
borde ändra, som att använda preteritum då det handlar om minnen. Det här ger
läsaren en känsla av att allting händer just nu, även om karaktärerna talar om ett
tidigare, om minnen, om tidens begynnelse. Det utmanar också synen på tiden
som linjär och öppnar snarare upp för en cyklisk tidsuppfattning, en konsekvent
fortsättning på det som slås an i skapelseberättelsen.

16

Släktingarna omnämns alltid med pronomenet hon.
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Det ekokritiska kommer fram i karaktärernas fågelhet, men också i hur
naturen porträtteras och är något eftersträvansvärt och hur närvarande känslan
av att vilja ruva och bli ruvad är.
Ellen och Johanna introduceras

Ellen sitter i stolen. Hon har ont: kroppen vänjer sig inte vid det hårda.
Hon kvider. Hon har kvar en känsla av något mjukt, men hon vet inte vad,
och hon är ledsen. Hon famlar med handen mot någon som går förbi, men
hennes hand är obrukbar, den liknar en vinge. / Hon är en fågel. / Det
bränner av kvitter i hennes hals. Och hon ser allt som händer […] hon ser
hur allting skiftar i färg och värme och tid, hon ser allt. […] plötsligt flimrar
något till därinne [i bröstkorgen], det är minnet av en flykt, en snabb
dykning ner i vårens första blommor, i mossa –17 (9)

Ellen ”är en fågel” med kvitter som bränner i hennes hals. Hon minns att hon
flugit och att hon dykt ner ”i vårens första blommor, i mossa” och hon ser allt
precis som fågelögat i skapelseberättelsen. Det magiska finns här redan i början
av berättelsen för Ellen ser till och med färgernas, värmens och tidens skiftningar.
Samtidigt har hon en ”hand”, en ”bröstkorg” och hon ”sitter” i en stol och hennes
arm är inte en vinge: ”den liknar en vinge”. Hur ska jag då läsa Ellen: som fågel
eller som människa? Som både och tänker jag; precis så som Boholm skriver
henne. Det är här den feministiska filosofin och ekofeminismen kan hjälpa mig.
Jag har genom mitt urval av teori sett att det går att läsa att Ellen ”är en fågel”
men har en arm som ”liknar en vinge” som lika sant eftersom detta är en del av
en mönstervarseblivning och ett utmanande av metaforen. När jag läser det som
en strategi för att sätta kvinnan och naturen i samma kontext och position öppnar
sig möjligheten för att se båda delarna och det här ska jag kartlägga i min analys.

17

Jag har valt att inte analysera den språkliga användningen av ”–”, tankestreck, men de

förekommer 85 gånger och många av dem signalerar avbrott mitt i ett ord, i en mening eller
eventuellt i en tanke.
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Jag vill börja med att påpeka att det är just fågelheten som är bundet till
något kollektivt. Jag vet till exempel inte om det verkligen är Ellen som själv flugit,
men trots det har hon ett minne av en flykt. Boholm skriver inte vems minne det
är men hon skriver att Ellen kan minnas det. Det är en gemensam upplevelse av
något som både Ellen och Johanna känner av och som de försöker sätta fingret
på och vara bekväma i, men som möter motstånd av deras mänsklighet. De kan
inte leva fullt ut i sin egen verklighet.
Johannas tillvaro är inte lika mycket fågelhet som Ellens när vi först hör om
henne, men fågelheten finns ändå där. De två kvinnorna befinner sig i samma
rum, i samma tid och talar till varandra:

Johanna vänder sig om vid fönstret. / Ellen viskar hon. / Och gardinen
lossnar från sitt fäste, singlar sakta ner på golvet bakom Johanna. Hon
vänder sig om. Det är en sidenhandske som ligger där, skinande vit. / Ta
den, väser Ellen. (11)

De befinner sig verkligen på samma ställe: Johanna ser en sidenhandske och
Ellen väser att hon ska ta den. Men det dröjer inte länge förrän varken Johanna
eller Ellen längre är statisk. Det onaturliga narrativet, det vill säga tiden och
rummet som avvikande, skapar känslan av magi och ologiskt skeende:

Johanna tar handsken, och plötsligt susar tiden i henne som en dånande
sång: hon är gammal, hon minns allt. Och det river inuti henne av sorg,
det är något som fattas. Det är allfarvägar och åkrar mellan henne och det
hon lämnade, vattnet har slutat svalla. Hon känner av en flykt, vad var det
för flykt? / Var är mitt rede, frågar hon. Men orden faller som virknålar18

18

Virknålen är ett traditionellt kvinnligt föremål och virkning är en syssla som kvinnor genom

historien har hållit på med. Att virknålen förekommer som en metafor för Johannas ord,
dessutom ord som innefattar både fågelhet och natur, och att de inte betyder något kan således
läsas som en första antydan på att kvinnans berättelse och fågelhet inte tas på allvar och att det
till viss mån är internaliserat av Johanna och Ellen. Mer om det här i det fjärde analyskapitlet.
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mot golvet, klingande; de betyder ingenting. Det är ingen som hör. Ellen,
viskar Johanna. […] Ellen är försvunnen. Hon är bara ett skal. (11–12)

Plötsligt är Johanna gammal. Plötsligt inser hon att något fattas henne. Hon
har ”lämnat” något, och mellan henne och detta något finns av människan
konstruerad natur: ”allfarvägar och åkrar”. Det är en antropocentrisk natur som
orsakar avståndet och smärtan. Den här relationen kommer upp många gånger i
verket

och

jag

ska

återkomma

till

den

grundligare

i

analyskapitlet ”Boholmsmannen”.
Johannas fågelhet blir uppenbar då hon frågar sig var hennes rede är. Det
indikerar också att den precis nämnda flykten, likt i Ellens citat, inte enbart
behöver läsas som en flykt från eller till något, utan som konkret flykt: Johanna
har flugit, eller åtminstone minns hon att hon flugit. Känslan av att allt händer
samtidigt beror på hur tiden och tidsuppfattningen är skriven: det är svårt att
veta vad som händer nu och vad som kanske hänt tidigare. Johanna kan därför
också tolkas som en nutida version av Ellen. Tiden ”susar” i Johanna och det är
som om berättelsen förflyttas till en minnesbild där Johanna är gammal vilket i
sig är motsägelsefullt för skulle hon minnas något skulle hon snarare vara ung i
sitt minne. Men om Johanna och Ellen på något vis är samma person eller om
tiden inte är linjär kan Johanna minnas vad hon, och Ellen upplevt tidigare.
Minnesbilden avbryts sedan av Johannas undran om ”redet” och av att
hennes ord ”faller som virknålar mot golvet” (virknålen nämns en gång tidigare
men då är det Ellen som ser hur ”en virknål rör sig” (9)) Precis innan
minnesbilden säger Ellen åt Johanna att röra vid sidenhandsken, och precis efter
minnesbilden är Ellen inte längre där. Skeendet verkar inte logiskt och eftersom
det inte står vad det är som händer lämnas läsaren i ovisshet. Boholm ger oss
ännu ingen förklaring på vad som sker; om det som står skrivet händer just nu
eller är ett minne, men genom min analys kan jag visa hur upprepningen av
liknande skeenden i själva verket blir själva förklaringen.
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Johanna ”minns allt”, precis som Ellen ”ser allt” (9) när vi första gången får
läsa om henne. Ellen vill tidigare berätta om ”en stulen sidenhandske 19 ” och
om ”ljuvliga dagar i skogen, hur hon flög!” (10) men det kommer bara väsanden
ur henne; och med ens skiftar perspektivet och det är Johanna som är fokalisator
och hittar sidenhandsken. När Johanna senare lägger handsken i Ellens knä får
Ellen igen impulsen att berätta ”men Johanna märker det inte, hon går. Från
yttertrappan går hon ut i tiden.” (12)
Johannas och Ellens tillvaro är som vi märker både sammansvetsad och
verkar vara full av samma upplevelser och minnen, samma begränsning och
längtan, men samtidigt är de inte samspelta. De når inte fram till varandra då de
själv vill det. Det är både omöjligt och samtidigt viktigt att skilja på Johanna och
Ellen.
Som både Frye och Sherwin pratar om i sina artiklar är det
mönstervarseblivning som är grunden för en feministisk filosofi och jag vill påstå
att det är precis det som Boholm gör med Johanna och Ellen här. Sidenhandsken,
minnena, känslorna och de traditionellt sett kvinnliga egenskaperna som, för
påminnelsens skull, är ”något i stil med kropp, natur, passion, instinkt, klokhet
eller känsla” är dominerande i de passager jag tittat närmare på. Dessa
egenskaper och upplevelser är som destillerade i dessa två karaktärer:
upplevelser som tillsammans visar på hur de, även om det står att de är olika
personer, har nästintill identiska erfarenheter av. Dessa upprepningar och
mönstervarseblivningen kombinerat med att det onaturliga narrativet leker med
tiden och läsarens förväntning på den, är själva dekonstruktionen av
narratologiska konventioner. Paradoxalt nog blir det både en parallell verklighet
samtidigt som det också kan läsas som ett alternativt sätt att se på verkligheten
vad gäller tid, rum, historia och individ.

19

Sidenhandsken verkar vara en katalysator för både minnen och avstånd och i det fjärde

analyskapitlet, ”Att skapa nya bilder” ska jag se på hur den även är skriven som en symbol för en
konstruerad kvinnlighet.
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Släktforskningskursen
Kapitel två, i vilket släktforskningskursen introduceras, börjar med att Johanna
är på ett utomhusträningspass. En kontrast till kapitel ett där språket, miljön och
berättarrösten är mycket mer diffus och svårgripbar. Samtidigt är tempus
fortfarande presens. Johanna har en böld på sin högra skuldra i vilken det hugger
till och som hon är rädd ska brista och börja vara. En kvinna bredvid henne frågar
henne om hon har ont. Hon verkar förstå Johannas situation, och först nu verkar
Johanna börja förstå sin egen situation:

Jag hör talas om andra bölder. Smärtande skuldror, trängande röd hud
och knöligheter som uppenbarar sig på mina släktingar utan förvarning.
Om dun som plockas bort med pincett varje morgon, det är så underligt.
/ Det är så gammalt, viskar en av mina släktingar. Det är något uråldrigt
som ska ut genom huden, känner du inte det? Dunet är sjukt och dött. Det
är skogsfågeldun. (41)

Dunet och vingarna som växer inne i bölden omtalas som något uråldrigt. Det är
något som kvinnorna verkar veta om men som ska tystas ner och undangömt
pysslas om: ”Det är bäst att du går nu” (40) viskar kvinnan på träningspasset efter
att de talat om bölden som något Johanna är ”drabbad” av. Kvinnan vill ”varna”
Johanna. Johanna har dessutom bara hört talas om dessa ”andra” bölder. Hon
har inte sett dem, och hennes släktingar har inte talat om varken dem eller
fågelheten med henne förrän nu, om än viskande: ”Du ska kvittra, viskar min
släkting. Du lär dig.” (42)
En bild av kvinnor som alla har samma hemlighet och erfarenhet målas upp.
Ett ”något” som måste viskas om och helst ”plockas bort med pincett” 20 (41).
Samtidigt uppmanar släktingen Johanna att kvittra och att omfamna sin röst och
sin fågelhet. Här finns en dragning åt två håll: å ena sidan att hålla det hemliga

20

Här går det inte att undvika en blinkning till ett patriarkalt krav på en kvinna att ansa sin

kroppsbehåring.
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hemligt och inte tycka om det och å andra sidan att omfamna det hemliga och
föra ut det i dagsljuset. I ena änden av spektret finns skam och rädsla:

Jag är rädd. För smärtan, för vämjelig vätska som kommer att väta ner
mina kläder och rinna ner i gräset, säkerligen stinka, och få alla runt
omkring mig att känna avsky. (39)

Men i andra änden finns positiva uppmaningar och möjligheter: ”Släpp ut
vingarna!” (40), ”Du ska kvittra” (42).
Här introduceras en manlig läkare som Johanna uppsöker efter ”alltför
många dagar med förvirring och sjukdomskänsla”:

Det låter fågellikt, säger han. Räkna med att känna dig bortkommen och
sjuk så länge bölden är intakt. Snart brister den, och då förändras allt. (42)

Här används ordet ”fågellik” som jag argumenterar emot i min inledning. Det
ligger något i att han, en läkare som vill hjälpa Johanna hitta sin fågelhet,
använder det här ordet. Han talar om sig själv som Människa medan han tilltalar
Johanna som Fågel i ett recept, eller diagnos, han ger henne: som att hennes
fågelhet och, som jag tolkar det, kollektivitet är en form av sjukdom. Diagnosen
har rubriken ”bemärkelsebrev” och är ett brev som ”är Skrivet till dig som ändrar
karaktär utan kunskap om vad som komma skall” (44) ett slags informationsbrev
om hur det är att leva som fågel. Det här signalerar en brist hos människan och
hos denna läkare: det finns en strävan att hjälpa och förstå men trots allt inte en
förmåga att se hela fågelheten. Läkaren är inte del av det kollektiv som fågelheten
innebär. Det här utanförskapet och att mannen är annorlunda syns även på andra
sätt, vilket jag analyserar närmare i analyskapitlet om Boholmsmannen.
Boholm fortsätter alltså att skriva mönstervarseblivning: de kvinnliga
karaktärerna strävar efter att visa sitt riktiga jag i och med sin fågelhet, de har en
strävan efter att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till de andra och en
vilja att lägga märka till och tala om sina gemensamma erfarenheter. Samtidigt
finns det en rädsla och en skam kring varandet och fågelheten som jag väljer att
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tolka som ett patriarkalt förtryck av kvinnligheten på grund av att läkaren och
Boholmsmannen inte är en del av denna kvinnliga kollektivitet. Genom att läsa
dessa bilder och symbolik som en kontring till och ett svar på den manliga blicken
och den patriarkala bilden av de svaga kvinnliga värdena, de mjuka värdena (en
inte helt svårhittad dunmetafor) kan jag se dem som egenskaper som i själva
verket är universella, som finns i allt levande. Samtidigt legitimeras den kvinnliga
erfarenheten, och bagaget av historiskt förtryck och instängdhet synliggörs.
Mönstervarseblivningen skrivs även fram i Johannas upplevelser på
släktforskningskursen. Här finns samma rörelse mellan skam och längtan och
även samma dekonstruktion av tiden. Samtidigt som Johanna lär sig mer och mer
om sin egen fysiska fågelhet skriver hon ner sin släkthistoria: ”Jag förväntas ha
med mig släktböcker, fotografier, utskrifter. Jag har ingenting.” (48), men
Johanna har med sig en kappsäck där det ligger ägg. Kursledaren varnar henne
för att krossa dem för att hon då blir utan minnen och ”olycklig för resten av ditt
liv” (50). Det är alltså äggen som är den enda källan till kunskap Johanna har. Vi
får också veta att alla på kursen inte är som Johanna: ”Vi har saknat någon som
du. Vi behöver människor med ägg i väskan” (50), och kursledaren har nästan en
pervers fascination för Johannas fågelhet, minnen och ägg. När Johanna sedan
skriver ner sin släkthistoria börjar hon med att skriva ner ett sammanhang som
är väldigt likt skapelseberättelsen i början: ”Jag är ägget, fågeln, människan, den
första.” (56) och medan hon skriver blir hennes handstil allt snirkligare:

Jag heter Ellen, skriver jag, och nu är min handstil ålderdomlig, trevande:
jag är bortglömd. / Du heter inte Ellen, säger kursledaren. Du har ett
annat namn. / Jag är ordinerad ett annat namn, säger jag. För att få tiden
att röra sig framåt. (57)

Därefter följer ett långt avsnitt där vi hör om Ellens verklighet, det är någon som
pratar om henne på ett avfärdande sätt, talar om henne som att hon är sjuk,
bräcklig och ”en hylsa av gammal tid” (64). De nästan tio sidor långa avsnittet
verkar vara något Johanna skrivit ner, för efter dessa tio sidor vaknar Johanna i
ett upplyst klassrum där kursledaren påpekar: ”Det var din berättelse, ler hon.
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Tack. Du skrev om allt. Det hände inget mer i din släkthistoria.” (67) ock nu
verkar Johanna vara mycket mer säker på sin fågelhet:

Jag vet hur det blev, säger jag. Jag har min snirkliga handstil. Jag har
hjärtesuset i mitt brötst. Jag har ett fågelbröst. Jag kommer snart att flyga,
jag blir en skogsfågel. (67)

Johanna och Ellen är nu närmare varandra och Johanna verkar kunna minnas
vad Ellen varit med om: ”Du kan läsa om henne [Ellen] i dina egna anteckningar.
[...] Du måste ha skrivit i sömnen. Eller medan du ruvade. / Det är samma sak,
säger jag och mina ögon tåras.”. (82) På samma gång är Johanna, och därmed
också Ellen, en del av skapelseberättelsen, hon är både ägget och fågeln och även
människan. Alla upplevelser är en och samma gemensamma upplevelse som rör
sig mellan tid och rum. Det bildas ett mönster av minnen som Johanna inte ens
visste att hon hade och ju mer hon får reda på desto mer säker blir hon på sin
egen fågelhet. Hennes berättelse backas upp av Ellen, och hennes fågelhet
legitimeras av släktingen: ”Jag bryr mig inte om att plocka dunet längre. Det är
klädsamt och varmt.” (95) Släktingen, eller släktingarna, verkar dessutom ha ett
samband med de fåglar som lämnade holmen i skapelseberättelsen:

Jag ska berätta var du kommer ifrån, säger jag. Du kommer att få lindring.
Alla behöver få veta om sitt ursprung. Ditt är i leran. Men du flög iväg,
tidigt. Du minns inte. [...] Det här är ingen saga, säger jag. Det här är din
historia. Jag berättar den, jag blev kvar. (97)

Johanna säger att hennes släkting ”flög iväg, tidigt”, som om hon var en av de
fåglar i skapelseberättelsen som flög iväg när skogsfågeln blev kvar på holmen.
Det går inte att säga exakt vad alla med en fågelhet minns eller inte minns,
men i citatet ovan står det uttryckligen att det inte är frågan om en saga utan om
en historia. Jag visade tidigare att uttrycket ”det är allt” både innehåller avstånd
och en påbjudan att inte tolka. Samma sak hittar jag här: ”Det här är din historia”
det är ingen saga, och så är det. Det är ett ursprung, ett sammanhang, en lycka
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eller frihet som de försöker hitta tillbaka till. Det här, ”att minnas” breder ut sig
som ett nät över berättelsen och tillsammans med upprepningar av detta i
samband med den cykliska tiden blir detta till mönstervarseblivning.
Men berättelsen visar också en bild av kvinnor med en, för Johanna, rätt
obekväm nyfikenhet (kursledaren) och kvinnor med motvilja, obehag och rädsla
inför en fågelhet. Det här blir tydligt under släktkursen, och Johanna markerar
att hennes historia inte automatiskt är alla kvinnors historia:

Den här kursen motsvarar inte mina förväntningar, utbrister en ung
kvinna förskräckt. Jag är rädd. Jag vill inte inkludera fågelliv och
bristande bölder i min historia. / Det här är inte din historia, försöker jag
förklara […] (93)

Att kvinnan är ung har möjligtvis något att göra med att det inte är hennes
historia, att samhället förändrats så pass mycket att hon inte behöver frigöra sig
på samma sätt som Ellen och Johanna, men det faktum att hon inte ”vill”
inkludera fågelliv i sin historia kunde också innebära att hon blundar för
omständigheterna. Det kunde tolkas som att kvinnan ifråga har en patriarkalt
normativ uppfattning av fågelhet och kvinnobild och har internaliserat den rädsla
och förvirring som Boholmsmannen, den gamla normen som jag återkommer till
i analyskapitlet om honom, har inför fågelhet; ett sorts kvinnligt medberoende.
Alla kvinnor är alltså inte inkluderade i den mönstervarseblivning som Boholm
skriver fram.
Att alla inte är en del av mönstervarseblivningen eller är medvetna om vilka
normer

som

råder

och

hur

dessa

påverkar

dem

syns

också

i

karaktärsgruppen ”människorna”, som nämns ett tjugotal gånger i berättelsen.
De benämns som gamlingar mot slutet och släktingarna klumpas också ibland
ihop med dessa. De är inte beskrivna mer än att de oftast är frusna, tunna, trötta,
rör sig sakta, huttrar, står, ligger eller går förbi. Oftast är de hjälplösa och blir till
exempel insvepta i tiden (31), omslutna av skri (19) eller har en längtan (26), två
gånger är denna längtan knuten till en mamma. De fungerar som en massa som
bara finns: ibland vid åkerkanten, ibland utanför huset. Men stundvis är de mer
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aktiva och då handlar det om att de vill åt sidenhandsken och rör sig mot den, de
kommer fram när den är nära. Detta verkar vara en grupp som består av både
män och kvinnor för de beskrivs ha på sig ”sjal” (109), ett traditionellt kvinnligt
klädesplagg, och ”stövlar” (115) som bara Boholmsmän bär i berättelsen. Inga
andra specifika plagg nämns förutom ”kofta” som både bärs av män och kvinnor
och har en något gammal konnotation.
Släktforskningskursen tar en oväntad riktning då kursledaren blir ”inlagd
på sjukhus för svåra smärtor i skulderbladen” (102) och Johanna och släktingen
måste rycka in och leda kursen. De skriver ner punkter för den kommande
kurskvällen: ”– Svallande vatten, ursprung / – Tankar om inkapslade vingar,
erfarenheter / – Bemärkelser & skepnader, vad är vi ordinerade i livet?”. (103104) Samma teman som jag hittills hittat i berättelsen återkommer i dessa
punkter och det verkar som att kursdeltagarna också plötsligt har hittat sin
fågelhet, eller åtminstone accepterat en fågelhet: ”Vi kan lära oss kvittra, hon
[släktingen] kan lära oss, säger någon.” (111) Men släktingen dör. ”Hennes kläder
murknar, hennes leder stelnar, hon slutar andas.” (110) Hennes vingar vecklas ut
och när Johanna rör vid dem klipper hon till med dem fast hon är död. En av
kursdeltagarna undrar när hon dog och Johanna svarar: ”För många år sedan,
kanske hundra, svarar jag. Hon hette Ellen.” (110) Släktingen och Ellen omnämns
som en och samma. Johanna säger att hon är Ellen. (67) Tiden omnämns som
både nu och hundra år sedan. Mönstervarseblivningen sprider ut sig, fler och fler
sällar sig till flocken och blir medvetna om fågelhet, fler och fler verkar vara en
och samma och tiden är ständigt just nu och hundra år sen. Som vi såg i
teorikapitlet talar Nussbaum om att form och innehåll behövs för att kunna
representera livet på ett sanningsenligt sätt. Här är innehållet och berättelsen
mönstervarseblivning; men även formen, narrativet och stilen är det. För Ellen
är samtidigt död och inte död, samtidigt fågel och alla kvinnor och tiden är
anorlunda än läsaren är van vid. Dessutom dör också Johanna och kommer även
hon tillbaka till livet, men jag ska se närmare på hur det slutar i nästa avsnitt.
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Avslutet och flykten

Det är något mörkt och tungt inuti mig, det värker. / Jag är rädd. Jag vill
stiga upp från åkern, ur sängen, jag vill slita av mig fastklibbade lakan,
spräcka alla ägg som ligger kalla och behövande i gräset, bland kvistarna,
i kjolfållarna; jag vill krossa allt som börjat, jag vill förstöra varje stråk av
ljus ren längtan: det finns inget ljus. Det är inbillning. All längtan är bara
gråblå unga fåglar och de dör snart, de ligger redan i dikena och darrar.
De krampar. Snart slutar deras hjärtan slå. Vad finns kvar sedan?
Ingenting! (133)

Det avslutande kapitlet, kapitel åtta, börjar med att Johanna tvivlar på allt. Det
är en snarast dystopisk bild av tillvaron som Boholm målar upp och Johanna
misstror allt vi fått höra om tidiagre i bertättelsen. På samma gång fortsätter
berättargreppet att vara detsamma: Johanna är samtidigt på åkern och i sängen,
det värker i henne och det ligger samtidigt ägg bland kvistarna och i kjolfållarna.
Under släktforskningskursen har Boholm genom onaturligt narrativ och
dekonstruktion sysslat med att långsamt skriva fram hur fågelheten ser ut och
hur Johanna handskas med den. Detta har blivit den nya normen. Men i kapitel
sju och i början av kapitel åtta är det som att allt som byggts upp raseras och blir
tvivelaktigt. Johanna tvivlar: ”det är inbillning”. Och här finns också andra
karaktärer som tvivlar. Deras tvivel betecknas oftast med ett ”man”:

Man tror att hon [Ellen] levde hastigt och flyktigt, sittande i en stol, ordlös
och stum. Att hon sedan bara försvann, och man tömde skänken på
hennes inbillade ägg: det var underligt, äggen kändes verkliga, man kunde
hålla dem och höra ljud inifrån dem, det hördes viskningar och rispande
ljud – men snabbt kastade man dem alla, ut och bort, fantasifoster, tänkte
man, fågelfoster, såg man – / allt medan Ellen bleknade bort. Allt medan
Ellen sakta steg upp och gick ut, lade sig tillrätta på åkern, blundade. /
Dog, kan man tänka. / Eller: lekte, som tiden skiftar. [...] Man hörde ett
lyckligt skratt genom köksfönstret på kvällen, det var obehagligt, som om
något gav efter. / Vi måste värja oss, viskade man. Och alla samlades i
vardagsrummet, dit hördes inte skrattet. I vardagsrummet var det tyst.
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Det var dragigt och kallt, det behövdes filtar, klädesplagg; där skulle tiden
stanna, lederna stelna. Men snart började det knäppa i skänken, det var
bekanta ljud. Äggen. / Inbillning, sade någon. / Overkligt, sade en annan.
/ Det är en berättelse, sade en tredje. / Och alla drog filtarna tätt om sig,
här skulle berättelsen sluta. (136–137)21

Denna grupp av tvivlande karaktärer blir en kontext som misstror Johannas och
Ellens varande och upplevelser och påverkar dem också i någon mån. Det finns
ett motstånd, som jag visat tidigare, mot fågelheten och mot sanningshalten i
Johannas och Ellens minnen och känslor. ”Man” objektifierar Johanna och Ellen
för de frågar dem aldrig hur de upplever det, de tilltalar dem inte ens. De bara
antar.
Detta tvivel är viktigt för berättelsen i den bemärkelsen att det är ytterligare
ett lager av dekonstruktionen. Läsaren kan kanske inte fullt ut lita på berättaren
och fokalisatorn (Johanna och Ellen) och det blir en konflikt mellan om
berättelsen är mer sann när den är mer narrativt normativ eller om det är det
onaturliga narrativet som förmedlar sanningen om tillvaron. Jag har valt att inte
tala desto mer om en opålitlig berättare, men det går ändå att se att tvivlet som
kommer av friktionen som uppstår mellan ett normativt narrativ, eller ett ickeonaturligt narrativ som jag tar upp närmare i ”Boholmsmannen”, och ett
onaturligt narrativ skapar dekonstruktion: De som tvivlar sitter inne i ett
vardagsrum och värjar sig, tysta. Tillvaron beskrivs som dragig och kall och dom
vill att berättelsen ska sluta här, vill förneka eller förhindra dess fortsatta existens.
Samtidigt ligger Ellen tillrätta ute på åkern, skrattande. Hon dog inte alls, hon
lekte med tiden. Friheten och glädjen finns där ute i naturen, där är tillvaron inte
kall. Det vanligtvis centrala och trivsamma vardagsrummet blir det obekväma
och ovälkomnande, det är där ute det händer, det är i naturen berättelsen och
livet fortsätter.

21

Denna grupp av karaktärer som klumpas ihop till detta ”man” förekommer tätast i just detta

stycke men nämns med samma tvivel på ett liknande sätt på följande sidor: (58), (59), (60),
(61), (62), (75), och (130).
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Obereonde om läsaren väljer att tro på Johanna och Ellen eller inte tror i
alla fall berättelsen på kvinnorna, för det tvivel som finns överbevisas regelbundet
genom verket. Till exempel i detta citat: ”För att man inte ska märka att det gått
hundra år, eller bara några minuter, några årstider: det är enklast så.” (62) [min
kursivering]. Det är ”man” som inte märker hur tiden går eller vilken årstid det
är, men det har gått hundra och på samma gång bara några minuter. Tvivlet ska
också komma att överbevisas på de allra sista sidorna i verket:

Det grå drar sig undan, det börjar grönska. Det blir vackert. Det finns
fåglar och fåglars sång, fåglars bon, ägg, dun, vingar. Det finns äggskal,
fågelungar, fågelmammor, soliga dagar, varma gläntor. Så mycket liv!
Ingenstans ett spår av gamlingar, klädbylten; ingenstans finns något
oruvat, halvfärdigt. (138)

Ellen och Johanna befinner sig i någon slags ny tillvaro. Johanna har dragit ut en
massa ”varelser” ur sitt sår och är nu tom och det är att bli av med allt
det ”ofullbordade” och döda som gör att hon äntligen kan komma till ro i sin
tillvaro. Det står: ”vi har alltid varit tillsammans”, ”vi är fåglar”, ”det var ingen
dröm”, ”detta är inget slut” och ”vi ska bygga bon”, ”vi ska bli varma”, ”vi är
levande” (139-140). Tvivlet finns inte kvar och Johanna, Ellen och naturen
behöver inte bråttas mot inomhusheten och den antropocentriska naturen mer.
Alla mönster som jag sett genom berättelsen understryks och befästs ytterligare
här.
Ur Johannas sår flyger ännu en sista varelse, en längtansfågel. Katalysatorn
för att få vingarna att växa ut och kvittret att bubbla fram är att bli av med väntan
(som nämns är dödsförvållande fem gånger). De flyger tillsammans iväg och
lämnar allt bakom sig för att ”hitta en skog och gyllene solvärme” (140) och för
att bygga reden och ruva. Ellens skratt är i sig en katalysator för ”ett allra första
ägg” (141) i begynnelsen, som blir varmt och nytt. Det är en allra sista begynnelse
och Johannas och Ellens berättelse slutar med flykt i dubbel bemärkelse när de
flyger iväg och lämnar allt bakom sig.
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Men berättelsen slutar inte där. Johanna och Ellen är inte här, men det står
kort om en värld där ”solen lyser blekt på allt” (143), och där ”livet var en
människa i en stol”(143); där inget blev ruvat fast det fanns fåglar och där ingen
ruvade äggen. Den världen är skild från det som hände (eller händer) i
skapelseberättelsen. Fåglarna arbetar med sitt och det står att det ”gråbruna
vattnet svallar annanstans”. Den sista meningen i verket är ”Ellen, säger någon
plöstligt, vad är det för ett namn?” (144) och det är nästan som att det är
meningen att läsaren ska börja om från sida ett igen. Det cykliska tidsperspektivet,
och med det mönstervarseblivningen, drivs till sin spets i och med att inte ens
berättelsen får ett slut.
I analysen av Johanna och Ellen har jag tittat på hur mönsterblivningen blir
till och hur den går att upptäcka både i det berättade och i berättandet. Jag har
visat hur ett kollektivt minne och kollektiva upplevelser skrivs fram både genom
hur Boholm använder tempus men också genom upprepningar. Att berättelsen
genomgående är skriven i presens skapar både ett avstånd mellan kraktärerna
och läsare och berättelse, men också en närhet mellan desamma. Det onaturliga
narrativet dekonstruerar begrepp som tid, rum och karaktär och skapar ett
utrymme där en alternativ verklighetsuppfattning är möjlig. Att både läsaren,
Johanna själv, och karaktärer i verket tvivlar på upplevelser och händelseförlopp
har en funktion i berättelsen då det ytterligare dekonstruerar de narrativa
förväntningarna och den normativa kunskapstraditionen. Slutligen har jag visat
hur återkommande det cykliska är i verket och hur en cyklisk tid hör samman
med mönstervarseblivningen.
4.3. Boholmsmannen
I det här kapitlet kommer jag att se på vad Boholmsmannen har för funktion i
berättelsen och hur hans upplevelse av verkligheten skiljer sig från, och i viss mån
liknar, Johannas och Ellens. Jag kommer att se på hur hans förhållande till
naturen och samhället ser ut och vad hans avslut i berättelsen genom min analys
får för betydelse. Läkaren, som är den enda uttalat manliga karaktären utöver
Boholmsmannen i verket, kommer jag också att analysera och jag gör en kort
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redogörelse för de andra karaktärerna för att belysa likheter och olikheter mellan
verkets man och kvinna.
I Jag är Ellen finns en närhet mellan Johanna och Ellen och naturen som
Boholmsmannen inte har. Med det sagt är det inte frågan om att Johanna och
Ellen essentiellt är närmare naturen, de omges bara av en annan definition av
den. En slags mönstervarseblivning finns också när det kommer till
Boholmsmannen och läkaren, men jag ska visa hur den skiljer sig i form och
innehåll från Johannas och Ellens. Även om ett onaturligt narrativ är
genomgående i hela verket används ett mindre onaturligt narrativ, det jag kallar
ett icke-onaturligt narrativ, när Boholmsmannen är med i berättelsen och jag gör
nedslag i hur det här sker och vad det får för effekter.
För enkelhetens skull kommer jag att tala om Boholmsmannen, men det
finns mycket som tyder på att Boholmannen inte är en man utan en sorts
man: ”Det är en människa, en Boholmsman” (25). Han är ändå den enda sortens
man vi får höra om förutom läkaren, men det ska visa sig att även läkaren har
likheter med en Boholmsman.
Boholmsmannen introduceras
Boholmsmannen är den första mänskliga karaktären som introduceras efter
skapelseberättelsen och när han introduceras går han i skogskanten. Det här är
intressant för trots att Ellen bara ser skogen på håll då hon sitter inne i sin stol
har hon en större längtan och emotionell närhet till skogen än vad
Boholmsmannen har, trots att han är precis intill den. Precis som Johanna och
Ellen är Boholmsmannen också kluven mellan fågelhet och människa. Men om
Boholmsmannen står det att han ”legat i ett bo” och dessutom som ett ”litet litet
ägg”, vilket är ett förminskande av honom. Vi hör att han har ”flugit, samlat,
landat, byggt” (8). Det finns ingen vaghet vid frågan om det är Boholmsmannen
som har upplevt dessa saker och dessutom har han har glömt detta. Han
anstränger sig inte för att minnas som Ellen och Johanna. Boholmsmannen
varken minns eller ser vilket är påfallande och kan tolkas som att han inte vill
känna av den fågelhet han har, och med det en samhörighet med Ellen och
Johanna och den kvinnliga kollektiviteten.
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Boholmsmannens kontext är en skogskant, ett vedlider och hans kläder;
praktiska och tunga eller lite klumpiga ting upprepas när det handlar om
honom: ”vedlidret”, ”fickan”, ”ytterkläder”, ”stövlar”. Dessutom är de alla ting
som också kan fungera som behållare för något, som hylsa – som jag senare
i ”Avslutet och vandringen” ska visa är en betydelsefull sak för Boholmsmannen.
Ellens kontext däremot är en stol, en för trång bröstkorg och Johannas är en
farstu, ett fönster. Boholmsmannen är nertyngd och nött medan Ellen är lätt,
bräcklig och hes. I Boholmsmannens stycke finns även brusande trafik, en
snörand i ett dike, konstruerad natur och mänsklig närvaro. Det är oklart om det
är Boholmsmannen som ser dessa saker för det går inte att avgöra av kontexten
om det är han som fokalisator. De facto står det att han inte ser någonting alls;
men det är hur som helst hans kontext:

Han har så mycket som har samlats överallt. I bröstet, ögonen, vedlidret,
fickan. Hans ytterkläder är tunga, hans stövlar nötta, var har han varit, all
denna långa tid? Han har legat i ett bo, som ett litet litet ägg, han har
krossat skalet och tagit sig ut, vuxit, kastat sig ner från boet, flugit, samlat,
landat, byggt. Och han har glömt. Var han en fågel? Var skogen hans, flög
han? Var höet mjukt, var han orädd? / Kanske. / Men ute på stora vägen
brusar trafiken, och snöranden i diket är smutsig. Det är ingen plats för en
fågel. Fågel? Boholmsmannen stannar till, i tanken. Kanske är det vinden,
ett öga, ett fågelöga. Han ser ingenting. (8)

Frågetecken används i mycket större utsträckning i Boholmsmannens kontext än
i Johannas och Ellen, och på frågan om hans fågelhet är svaret ”kanske”. Här
finns en förvirring som Boholmsmannen inte reflekterar över eller bryr sig om
och senare i berättelsen kommer han inte heller utvecklas eller vilja ta reda på
mer; han snarare degraderar mer och mer i sitt reflekterande och blir till sist
enbart instinkt. Det är som en parodi på en stoisk manlighet.
När Boholmsmannen introduceras har han inte ont som Ellen, men han är
trött. Något har samlats i och/eller hos honom men texten säger inte vad. Lite
senare verkar han vilja bli av med fågelhet och fåglar överlag:
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Det singlar ner fjädrar på farstumattan. / Jag hörde sång, säger han.
Fågelsång. Som på våren. / Ingen lyssnar. Farstumattan kastas ut i snön,
fjädrarna yr iväg över drivorna, långt långt bort. Boholmsmannen hörde
sång – / men det är dumheter, bara, alltihop, och mattan ska ut. Den
piskas, får en frisk doft. Den är fjäderfri. (14)

I kapitlet om Johanna och Ellen pekade jag på kvinnor som tisslar och
tasslar om, äcklas av och hemlighåller fågelhet. På samma sätt härbärgerar
Boholmsmannen ett avfärdande och förminskande av fågelheten. Fågelsången
han hört är ”dumheter” och fjädrarna ska bytas ut mot ”frisk doft”. Han skjuter
undan både sin egen fågelhet och en yttre fågelhet och har inte ens ett förhållande
till den. Han ogillar den och den ska bara bort.
Trots likheterna med de kvinnliga karaktärernas avfärdande av fågelheten
har Boholmsmannen inte samma tvivel på sin tillvaro och sina upplevelser som
jag skrev att Johanna och Ellen har. Han ifrågasätter och han glömmer, men det
är inte ett tvivel som gör läsaren osäker på om hans upplevelse eller känslor
stämmer. Han är mycket mer pragmatisk och oreflekterande än Johanna och
Ellen är, något som hör ihop med rationalitet och patriarkalt sett är just en manlig
egenskap.

Jag är fjäderlätt, tänker Boholmsmannen försiktigt, och inte kan han
förstå var han får den tanken ifrån: hans ytterkläder är fortfarande tunga,
hans gummistövlar stora och klumpiga. / Han kan inte förstå (...) / Han
är glad. Men glädjen är inte hans: den snor in sig i sig själv, blir något tätt
och oåtkomligt, ramlar neråt, neråt i hans bröst. Han får svårt att andas,
andetagen är inte hans: de är gamla som glädjen, uttjänta, som sången ur
hans porer. Han ryser till i sin stora rock. Huden skaver mot fodret. (14)

Boholmsmannen har samma sorts fågelhet som hos Johanna och Ellen: ”Jag är
fjäderlätt”, ”sången ur hans porer”. Men för honom går tanken om det fjäderlätta
inte ihop med hans tunga verklighet. Glädjen som hans fågelhet framkallar landar
inte rätt hos honom. Han har inte Johannas och Ellens förmåga eller vilja att se
sambanden och att försöka förstå fast det inte känns logiskt. Samtidigt är även
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hans mänsklighet, hans rock, obekväm precis som Ellens stol är obekväm för
henne, men inget smälter samman hos honom och han sitter fast i sitt obekväma
tillstånd. Hans rock och stövlar är genomgående på honom i verket, medan Ellen
stiger upp ur sin stol. Han frigör sig inte.
Tidigt i berättelsen indikeras att han glömmer bort det sista av något han
haft: ”Han kurar ihop sig runt det sista milda lugna i bröstet, det som sakta
sjunker nedåt och kapslas in: glädjen.” (21) Avsnittet avslutas sedan med att
han ”vandrar bort i mörkret” (21) och följande gång han nämns är det genom
Johanna som ser en Boholmsman som är urholkad, kall och har tom blick; som
segt rör sig bortåt i leran och som har tappat sin längtan (25). Efter detta är
Boholmsmannen frånvarande i texten i 45 sidor där Johanna och Ellen försöker
nå fram till varandra, minnas varandra och där Johanna börjar gå
släktforskningskursen.
Först i kapitel tre är Boholmsmannen tillbaka i berättelsen: ”På några tuvor
en bit bort i skogen ligger en Boholmsman. / Han har dött. […] Det sitter
fågelmammor på hans spruckna stövlar […]”. (71) Boholmsmannens narrativ går
alltså från att han känner av sin fågelhet, till att han glömmer den och avfärdar
den helt, till att han dör. Men efter döden uppstår han igen, precis som också
Johanna och Ellen gör i slutet av berättelsen: ”Tiden har gått, tänker han. / Och
det är allt. Sedan lyfter han på huvudet, kvittrar, det är några enkla toner, men
vackra.” (71) Det är det cykliska, som finns genomgående på många plan i verket,
som äger rum, och vågrörelsen som Boholm använder sig av gör sig påmind igen.
För samtidigt som Boholmsmannen vaknar till liv och känner fågelkvitter i halsen
och är mer fågel än han varit innan, skiftar berättelsen till att handla om ”trötta
kalla människor” (72) som hör fågelkvittret och tar sig ut ur sina farstur och ut i
solen på gården. Det verkar lyckligt: ”äntligen är vi vakna” säger de och ”allt är
vackert”. Men så skiftar tonen redan i nästa mening: ”inuti kropparna på gården
tar tiden plötsligt slut, den rinner ner i daggvått gräs” och allting blir ”svart och
kallt” (72). Efter en kort passage där ”skräcken river i kropparna” och ”allt är
obekant” och ”slut”, kommer en sidenhandske som ”fladdrar över gården, lägger
sig på trappan: och där föds en strimma av något lent och vänligt. Något varmt.”
(73) Det är ”en mager hand” som rör vid strimman och det vaga ”något” upprepas
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igen: ”Det händer något […]”, varpå ”Tankarna får fäste och än en gång vaknar
livet till, ryckigt.” (73) Jag analyserar sidenhandsken näramre i mitt sista
analyskapitel, men värt att nämna redan här är att sidenhandsken – även om
Boholm alltid skriver om den enbart som just en sidenhandske – här tycks stå för
något som är helt främmande och kommer utifrån. Även sidenhandsken förklaras
aldrig. Precis efter att de kalla människorna fått tillbaka värmen och livet sköljer
en ny våg över det som sker, sitter Ellen i sin stol och ”är förvånad”:

Hon känner sin bröstkorg höjas och sänkas av andetag, det är hennes egna
andetag, det är tiden [...] hon lever […] [h]on är ännu en del av ett fågelliv
[…] [h]on ska vara den vackraste fågelmamman i skogen.” (73–74)

Berättelsen är förvirrande. Allt dör och vaknar till liv upprepade gånger, ord
som ”tiden” och en ”fågelmamma” både i singular och plural upprepas.
Vågrörelsen skapar en bild av att allt hör ihop, att skeendena är en kedjereaktion
och betydelsefulla för varandra, men ingen förklaring ges varför. Det är något
som händer och det är sidenhandsken som är katalysator för dessa märkligheter:
att Boholmsmannen, människorna och Ellen fågelmamma påverkar varandra –
men igen är det bara genom att kartlägga mönstret som jag kan få reda på hur.
Efter denna minst sagt märkliga och komplicerade passage övergår
berättelsen till att Ellen är fokalisator och hon tycks ha, vad jag tolkar vara, en
vision av en Boholmsman. Orsaken till min tolkning är att det som beskrivs till
näst inte upprepas igen. Den Boholmsman som här beskrivs är ett undantag och
avviker från hur han i övrigt beter sig:

Ellen sluter ögonen, men under ögonlocken rör sig hennes blick. Den ser
sådant hon inte kunnat se förut. Hon får aningar […] hon får en tanke, den
handlar om en landsväg. Det hörs ett sus. Det går en man längs vägrenen,
och efter honom flyger ljusa fågelbarn, som om de letade efter något. En
mamma. Ett skratt. // Boholmsmannen kvittrar. / Det tränger fram
skarpa toner ur hans hals, de är klara som morgonluften, vackra; hela
skogen stannar till, kvittret är allt som hörs. Boholmsmannen häver sig
upp. Hö och mossa som vuxit fast i ytterrocken dras loss – han har legat
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länge, länge. Han svettas och får tårar i ögonen, kvittret pressar sig ut ur
hans kropp, hela han är ett stycke skog som vibrerar av fågeltoner, han
gråter. Han skälver, flämtar. Han har ett liv runt omkring sig. Det flyger
fåglar ovanför honom, det är dag, det är ljust. Inte är han död. (76–77)

Det här är något Ellen aldrig sett förut, det är ”aningar”: en Boholmsman som
omfamnar sin fågelhet på det här viset. Allt är vackert, han gråter och han är en
fågel. Men samtidigt är han det inte för även om har inte är död är det inte han
som har liv, som flyger: ”Han har ett liv runt omkring sig”, ”det flyger fåglar
ovanför honom”, men han är inte en del av det. Däremot är ”hela han (…) ett
stycke skog”. Hans lycka och pånyttfödelse består i att han har blivit av med den
hö och mossa som vuxit på hans ytterrock och som tyngt honom. Hans lycka
består i att han ser fåglar och deras letande efter en mamma. Men istället för att
även själv bli lätt och flyga iväg blir han skog. Det finns alltså en version av
Boholmsmannen som är i kontakt med sin fågelhet, sina känslor och sin
omgivning. Men den här versionen av Boholmsmannen är inte långvarig, för
redan på nästa sida går han ”bortåt, bortåt, hör ingenting” (78). Han är uppslukad
av sin längtan efter fågelsång och skogsgläntor, och när Ellen försöker ropa till
honom och försöker påminna honom om tiden, vandrar han bara bort längs
vägen. Han är en ensamvarg och även i sin nyfunna tillhörighet till skogen och
fågelheten tittar han bara inåt och ser inte sin samhörighet med naturen.
Boholmsmannen är också han fågelhet och natur, men hans natur består av jord,
skog och väg och han blir aldrig fri från det antropocentriska.
Det dikotoma finns trots allt här. Boholm gör en skillnad mellan
Boholmsmannen och Johanna och Ellen, och hon gör det genomgående i hela
berättelsen. Men det är en dikotomi som ändå visar på potential: för
Boholmsmannen har potential att omfamna naturen och erfara närheten till den
precis som kvinnorna, men han kommer aldrig så långt. De som däremot föraktar
och

är

rädd

för

naturen

är

kursdeltagarna,

människorna,

inte

Boholmsmannen: ”Det är opassande att tala om dun, som om vi vore fåglar. [Till
Johanna] Du är som ett ruttet ägg. Har du fallit ur boet?” (102)
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Jag ska kort titta på det här också i avsnittet om släktforskningskursen och
läkaren, men innan jag går vidare till det vill jag ta upp följande citat:

I skogskanten står en flock unga skogsfåglar, de är nätta och ljust blå. De
är för första gången utanför skogen, mörkret: / tiden, tänker de, såhär ser
tiden ut. / En man som går på en spårig väg. / En åker, en ljum vind, solen.
/ Omslagspapper och trasor i diket, ljusrött dun på en darrande kropp.
Tiden, kvittrar fåglarna, den är knapp. Vi måste flyga. Och så flyger de.
(78)

Att de unga skogsfåglarna här talar om tiden som manlig, ”[e]n man som går på
en spårig väg”, är viktigt. Tiden är dessutom knapp. Jag tolkar det faktum att
tiden är manlig som att det är det manliga som är normen, det manliga som är
det vilket allt annat speglas i och jämförs med. Men att tiden är knapp, och att det
trots allt är Ellen och Johannas berättelse som ligger i förgrunden visar också en
bild av en manlig tid som något förflutet. Dessutom finns här en motpol mellan
den manliga tiden som ”en man som går på en spårig väg” en bild av linjäritet,
och den cykliska tiden som förekommer i Johannas och Ellens uppfattning av
verkligheten.
I det förra analyskapitlet visade jag hur Boholm gör mönstervarseblivning
av Johannas och Ellens och kvinnornas upplevelse av tillvaron. Boholm gör
mönstervarseblivning också av Boholmsmannen (och männen) i berättelsen,
men han (och de) är inte medveten om sitt eget mönster, det mönster som bildas
genom att vi hör om männens liknande upplevelser av sitt varande. Ellen och
Johanna ser sitt sammanhang och sin gemensamhet och söker aktivt efter den,
men det gör inte Boholmsmannen. Form och innehåll stämmer inte överens när
det kommer til Boholmsmannens narrativ: formen är mönstervarseblivningen,
men i och med att Boholmsmannen inte deltar i sitt eget mönstervarseblivande,
och inte heller gör något av den och därför stannar i en evig upprepning, går det
inte att säga att det är innehållet. Enligt Nussbaums teori om sanningsenlighet
genom form och innehålls samspelthet kunde jag hävda att Boholmsmannens
upplevelse av verkligheten i den här berättelsen inte är lika sann som Johannas
och Ellens. Åtminstone är den inte den viktigaste och den är definitivt inte i
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centrum. Men Johanna och Ellen måste ändå förhålla sig till den. Om än som
något förflutet.
I och med att det förflutna och nutiden vävs in i varandra i den cykliskhet
och vågrörelse som Boholm genomgående använder sig av riktas en kritik mot en
rådande norm som Boholmsmannen får stå för samtidigt som en annorlunda
tillvaro hela tiden finns där. Eftersom en potential till förändring finns hos
Boholmsmannen är det ändå inte enbart dikotomier som målas upp och ställs
mot varandra. Boholm visar på en skillnad mellan de manliga och kvinnliga
karaktärerna men utan att göra dem till motsatser. Hon snarare utmanar ett
dikotomt tankesätt som historiskt varit normen.
Släktforskningskursen
Genom släktforskningskursen är det i huvudsak Johannas berättelse som
berättas, men här finns ett några sidors möte med läkaren som är av vikt för hur
berättelsen fortskrider.
Läkaren är den som hjälper Johanna när hon tror att hon inte kan tyda sitt
bemärkelsebrev (sin ordination) på släktforskningskursen och till följd av det inte
får, eller hittar på att hon inte får, luft. Han är märkligt medveten om fågelheten
i jämförelse med Boholmsmannen. Det är samma medvetenhet som läkaren som
ger Johanna bemärkelsebrevet har (43) och det finns orsak att tro att det är
samma läkare. Här finns hos läkaren samma förståelse men också samma
oförståelse. Efter att ha tagit pulsen på Johanna och konstaterat att hon inte är i
fara lutar han sig fram och viskar åt henne: ”[…] vi kan för all del låtsas att du är
i fysisk fara”, varpå han ropar ”[h]är är något som spricker [...] det är en böld, ett
ägg, ett liv.” (93) Plötsligt blir det ett brott i det onaturliga narrativet och eftersom
det är det som utgör normen i berättelsen orsakar brottet tvivel gentemot alla
inblandade, men främst emot Johanna, Ellen och fågelheten eftersom det är
deras berättelse som berättas. Precis som jag visade med de karaktärer som
omnämns som ”man”, blir läsaren här igen tvungen att ta ställning till om hen
tror på fågelheten och Johannas upplevelser för att en patriarkalt normativ
förståelse av skeendet i form av läkarens icke-onaturliga narrativ blandas in.
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I och med det tvivel som hans icke-onaturliga narrativ skapar känns hans
viskning, som först verkar förtrolig, plötsligt nästan obehaglig. För det här brottet
i det onaturliga narrativet innebär att också läkaren blir tvivelaktig. Vi vet inte
om han verkligen ser bölden för Johanna själv ”vet […] inte vad det är som
händer.” (94) Det här förstärks av att även Johanna misstror honom: ”Jag låtsas
att läkaren vet, att han är yrkesman, men jag vet att han egentligen inte har en
aning.” (94). ”Nu har ni båda fått vård, ni andas och hjärtat slår. Det räcker.” (94)
Läkaren tilltalar både Johanna och släktingen, som om de båda är en och samma,
fast vi uttryckligen sett att det enbart är Johanna han undersökt och talat till.
Släktingen protesterar mot att även hon skulle vara ”nära döden” och även hon
misstror honom. Berättarperspektivet pendlar här hela tiden mellan det ickeonaturliga och onaturliga narrativet, för läkaren går till sist sin väg och Johanna
lägger märke till hur han ser ut:

Han har en tung ytterrock, märker jag nu. Och gummistövlar, vilket är
egendomligt, vi befinner oss inomhus och det är inte ens regningt ikväll.
(63)

Nu är det läkaren som inte passar in i det, för Johanna, normativa. Nu är det han
som verkar malplacerad och märklig. Johanna ”tar tillbaka” 22 narrativet och
definitionen av vad som är rimligt och möjligt.
Vi ska se hur det icke-onaturliga och det onaturliga narrativet ställs mot
varandra när läkaren kommer tillbaka efter tio sidor i berättelsen.

22

Att ”ta tillbaka” ett ord (to reclaim a word eller ”vindicate” som Moi använder sig av (158)) är

en strategi som främst använts av utsatta grupper i samhället. Strategin går ut på att ta ett ord
som använts mot en i negativ bemärkelse och använda det om sig själv i positiv bemärkelse, och
har blivit ett populärt fenomen; inte minst i samband med att Donald Trump beskriver Hillary
Clinton som en ”nasty woman” och feminister över hela världen ”tar tillbaka” ordet och
använder det för att istället identifiera och kategorisera sig själva i positiv bemärkelse.
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Läkaren har hittills, till skillnad från Boholmsmannen, talat med Johanna,
varit aktiv och haft en egen vilja och till och med ett yrke23. Han har till viss mån
förstått henne och försökt hjälpa henne två gånger. Men när Johanna och
släktingen kommer tillbaka till klassrummet där släktforskningskursen hålls,
ligger läkaren ”raklång på golvet”:

Vi inser snart att han legat kvar sedan förra kurstillfället: han ser ovårdad
ut, som om han inte tvättat sig på en vecka. Som om han bara legat, död
nästan, och inte förmått röra sig alls. Det ligger skräp runt omkring
honom, och hans tunga rock är smutsig, det luktar fränt i hela rummet.
[…] Jag är i förvandlig, säger han med grötig stämma. [...] Vi ser att du är
läkaren, säger min släkting, men du påminner om något annat. Det har
börjat växa mossa på dina kläder. Dina stövlar har murknat. (106)

Även om de ser att han är läkaren ser de också att han ”påminner om något annat”.
Viktigt här är att det är ”något annat” han påminner om, inte ”någon annan”, för
det han påminner om är natur i antropocentrisk bemärkelse: skräp, smuts, frän
lukt, mossa och murknade stövlar. Det är samma natur som Boholmsmannen är,
och han påstår själv att han är ”i förvandling”24. Han börjar tala om att ”det susar
så i mitt huvud […] som tung trafik” (107) och frågar om de är ”nära stora vägen”
och om ”det är långt till åkrarna” (107). Dessutom är han ordinerad att vandra.
Detta tillsammans med hans tunga rock och stövlar, att det växer mossa på
honom och att Johanna och släktingen tycker att han påminner om natur säger
mig att han är på väg att bli en Boholmsman.

23

Den enda andra karaktären med ett yrke är den kvinnliga släktkursledaren och

idrottsinstruktören som kapitalistiskt sett är mycket lägre i rang än en läkare. Johanna tror att
hon möter en kvinnlig läkare i samband med träningspasset på s. 40 men det visar sig att hon
inte är det.
24

Kan tänkas vara en blinkning till Kafkas Förvandlingen (1915) där Gregor också ”degraderas”

till en insekt, till enbart instinkter. Dessutom blir Gregors död en lättnad för hans familj precis
som Boholmsmannens död blir en lättnad för Johanna och Ellen som jag talar om i kapitlet ”Att
skapa nya bilder”.
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På samma sätt som det är möjligt att läsa Johanna och Ellen som en och
samma person i dåtid och nutid är det också möjligt att läsa läkaren och
Boholmsmannen som samma person. Här upprepas ett ord som också skulle
indikera det: ”susar”. Ordet används både när Johanna och Ellen har samma
minnen

och

upplevelser

och

även

när

läkaren

”förvandlas”

till

Boholmsmannen, ”det susar så i mitt huvud” (107). Läkaren har i och med sin
förståelse för fågelheten potential, precis som Boholmsmannen, att leva och se
verkligheten på samma sätt som Johanna och Ellen gör. Men av någon anledning
utnyttjar han inte den här potentialen och degraderar istället. Hans medvetande
och längtan förändras, han passiveras och han blir förvirrad. Han degraderar till
instinkt, till ett outvecklat stadie som påminner om det sätt på vilket patriarkatets
kvinnobild sett och ser ut: som förvirrad, inkapabel och perifer. Dessutom är han
mossig, en klassisk beskrivning av något föråldrat: ”han förvandlas till något
gammalt” (108) och som det står tidigare hör han till en förfluten tid och det
upprepas igen här: ”Din tid kanske snart tar slut, säger jag, du har levt väldigt
länge. / Läkaren ser på mig. Han verkar förstå vad jag pratar om.” (107) Läkarens
och Boholmsmannens tid verkar snart vara förbi och som jag visade tidigare
benämns tiden som manlig. Otaliga gånger i berättelsen står det dessutom att
Johanna och Ellen inte hör till samma tid eller att tiden beter sig märkligt, bland
annat kommer de gående ”ur en annan tid” (116), de befinner sig i en ”tid som är
utom räckhåll” (117), när Ellen dör är det ”tiden som lämnat henne” (76) och när
Johanna tror att hon inte ljuger angående sin smärta och böld är det för att ”det
är något med tiden” (40). Det här skulle tyda på att Johannas och Ellens
verklighet och framtid är en tid som inte hör ihop med en föråldrad, patriarkalt
normativ tid. Deras berättelse är ett frigörande från den gamla normen och detta
sker genom att visa på det irrationella i det till synes ”normala” förhållningssättet:
alltså det icke-onaturliga och patriarkalt normativa förhållningssättet.
Degraderad till Boholmsman vandrar läkaren iväg till en massa av
människor som är passiva, väntar och fryser.

[…] och så kommer han, Boholmsmannen. / Han närmar sig från åkrarna,
som en flyttfågel. Men han har aldrig flyttat, han har bara vandrat
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omkring. Han har bara legat fastvuxen genom oändligt lång tid, en livstid,
flera. Nu kommer han, gående, // och det är allt. (109)

Än en gång är beskrivningen dystopisk och stycket avslutas utan reflektion med
frasen ”det är allt” som jag visat är en avståndsmarkör. Att han har
legat ”fastvuxen genom oändligt lång tid” kunde peka på en mansbild och
mansroll som inte förändrats på flera livstider. Men att Boholmsmannen lämnar
samhället är ändå något positivt, för med honom lämnar också ”tiden” samhället
och klassrummet, där släktingen till följd av det här ”dör” och berättelsen
fortsätter med en ny tid med de återuppståndelser och sista tvivel som ska
komma innan Johanna och Ellen gör sig fria och flyr.
Avslutet och vandringen

Boholmsmannen kommer hem. I vägrenen står han, bland de sina. / Jag
har legat fastvuxen, säger han. / Ingen hör. / Jag är hemma nu, säger han.
/ Ingen förstår vad han säger. Gamlingarna runt honom stirrar med
uppspärrade ögon, de har ju väntat så, men på något helt annat. De är
stelfrusna. De har tankar om fjädrar, värme, en mamma. Och så kommer
han, med tung rock och murkna stövlar. (113)

Det är inget glatt återseende som väntar Boholmsmannen när han kommer ”hem”
till ”de sina” efter sin förvandling. Faktum är att det verkligen inte känns som att
det han kommer till är ett hem, eller att gamlingarna som är där är hans folk. De
förstår ju inte ens vad han säger. Men att han är bland de sina kan också läsas
som att han är bland den passiva massan som hör till det förgångna. Gamlingarna
har uttryckligen väntat på en kvinna, en mamma, en fågel, inte på
Boholmsmannen; fast det är det han verkar tro. Här drivs Boholmsmannens hela
existens genom berättelsen till sin spets. Den förvirrade och ickereflekterande
mannen vi hör om genom berättelsen blir här en parodi på sig själv. Han har lidit
av vaneföreställningen att han är väntad och saknad. Men förgäves. Den gamla
bilden av mannen, mannen som norm, mannen som den som behövs för att alla
andra ska känna sig trygga, är borta. Och när han inte blir emottagen som han
förväntat sig försvinner han för gott, i alla fall slutar berättelsen handla (med
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undantaget att Johanna upplever sig vara en ”sidenhandske i Boholmsmannens
ficka” (119) men jag återkommer till det i nästa analyskapitel).

Något från Boholmsmannen kapslas in. Det blir en grov, torr hylsa,
alldeles tät och stum, och den rullar iväg från honom i den studen som
han faller ihop vid vägkanten bland gamlingarna, trött och medtagen, kall.
Hylsan rullar stillsamt ner i diket över det frostiga gräset, sakta frasande.
[…] Och ur Boholmsmannen fattas något, det ligger i diket nu. Han är
iskall. Han ligger med munnen öppen och det kommer en slinga värme ur
honom, sedan inget mer. En blå fågel seglar in över skogen, dyker ner i
diket, tar sig upp igen i luften med något tung i näbben, det är hylsan. (115)

Boholmsmannen finns inte längre för att något ”kapslas in”. Detta ”något”
benämns aldrig, men den läsning jag hittills gjort påbjuder att det är den mossiga
gamla manligheten som lämnar honom, som fattas honom. Utan den är han inte
längre en Boholmsman och dör därför. Att detta ”något” kapslas in i en hylsa blir
också nästan parodiskt; och med det blir även hans kläder, hans stövlar och hans
kontext som består av behållare parodisk: Svensk ordbok på svenska.se (tryckår
2009) ger följande förklaring på ”Hylsa”: ”(rörformigt) föremål som omsluter
eller innesluter (viss del av) annat föremål, till skydd, förvaring e.d. <ofta i
fackspråk>”. Svenska Akademiens Ordbok på svenska.se (tryckår 1932) ger en
liknande beskrivning med följande etymologiska tillägg: ”ofta tekn. om dylikt
föremål på maskin l. värktyg o. d.” En bildgoogling visar också samma förståelse
av ordet; bilder på metalldelar till skruvmejslar står för merparten av träffarna
och de länkar alla vidare till hemsidor för byggföretag. Att manligheten kapslas
in i ett metallföremål som förknippas med ett verktyg, en av urbilderna för
machomannen och en föråldrad och snäv mansbild är att verkligen dra
könsnormen till sin spets. Mansbilden blir Boholmsmannens egen död och den
blå fågeln kommer och plockar upp den för att föra bort den.
Till skillnad från Johanna och Ellen återuppstår Boholmsmannen bara en
gång. I och med den cykliska tid Boholm använder sig av kunde jag läsa
Ellens ”vision” (där hon ser ”sådant hon inte kunnat se förut”, citerar det här på
s. 61) av Boholmsmannen som något som kommer att hända. Eftersom
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Boholmsmannen inte nämns mer i berättelsen kan jag inte anta att så är fallet.
Och även om så skulle vara fallet så är Boholmsmannen när han återuppstår, som
vi såg, inte mer samspelt med sin omgivning än han varit. Han är inte en ny och
förbättrad man. Även om han är mer natur än tidigare är han fortfarande
beroende av en antropocentrisk natur och till skillnad från Johannas och Ellens
luftburna natur är han bunden till en jordisk natur. I och med den cykliska tiden
kunde även den blå fågelns dykning läsas som något som redan hänt; på sidan
nio minns Ellen en flykt och en dykning ”ner i vårens första blommor, i mossa”.
Mer än så säger inte texten.
Det sker väldigt lite karaktärsutveckling hos Boholmsmannen. Han börjar
som en man som inte kommer ihåg, som glömt och som vill bli av med sin fågelhet
och fortsätter vara sådan, antingen stilla liggandes med växande mossa på
stövlarna eller som kringströvande vid vägen och på åkern; oftast med en längtan
till skogen och med en total bortkoppling från sin omvärld. Läkaren utvecklas
inte heller utan går snarare bakåt i utvecklingsstadiet. På slutet kommer han i
princip till insikt i sin egen situation men även här upprepas förvirringen: ”han
kan inte förstå. Han kan inte –” (114).
Om det är ett olyckligt slut för honom och för mannen i berättelsen överlag
är svårt att avgöra i och med att han försvinner ur berättelsen och i och med att
den cykliska tiden gör det svårt att veta i vilken ordning saker och ting sker. Men
eftersom manlighets”hylsan” ändå förs bort kan berättelsen om den unkna
manligheten ändå sluta någorlunda lyckligt. Det dikotoma och stoiska finns inte
längre kvar. Även om han dör tar han med sig den trånga mansbilden i fallet.
I analysavsnittet om Boholmsmannen har jag fokuserat på hans kontext,
hans egenskaper och attribut och på hur han skiljer sig från kvinnorna i texten.
Jag har visat hur han förhåller sig till sin och andras fågelhet och hur hans
förhållande till naturen och det antropocentriska ser ut. Jag har redogjort för
vilken mansbild han representerar, hur hans karaktärsutveckling (eller
avsaknaden av den) ser ut och hur hans öde i berättelsen möjligtvis kunde tolkas.
Vad gäller narrativet används ibland ett icke-onaturligt narrativ när det handlar
om mannen och jag har visat att mötet med det övergripande onaturliga
narrativet
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upphov

till

ifrågasättandet

av

honom

som

norm.
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Mönstervarseblivningen och samspelet mellan form och innehåll ser också olika
ut i berättelsen om Boholmsmannen än i berättelsen om Johanna och Ellen och
han blir den som står för det ”annorlunda” och för utanförskapet. Överlag
projicerar Boholm patriarkalt sett kvinnliga svagheter på Boholmsmannen men
höjer samtidigt upp dem då de är det normativa i Johannas och Ellens berättelse
och Boholmsmannen inte riktigt får grepp om dem. Boholm visar oss dikotomier;
men i dem finns det hela tiden potential till ett överskridande. Det är snarare ett
spektrum hon målar upp, och karaktärerna verkar i viss mån ha möjlighet att röra
sig på det här spektret. I ena änden finns frihet i och med fågelhet och
luftburenhet, i den andra avståndstagande till naturen, avsky och avsaknad av
den. Där emellan finns av människan konstruerad natur och skam över
fågelheten. Johanna och Ellen verkar pendla mellan mitten och den ena änden
medan Boholmsmannen pendlar mellan mitten och den andra änden. De övriga
karaktärerna rör sig däremot över hela spektret.
4.4. Att skapa nya bilder
Som jag skriver både i inledningen och i teorikapitlet måste det vara möjligt att
läsa Boholms bilder både som metaforer och som verkliga ting. Att bilderna blir
betydelsebärande beror på Boholms sätt att upprepa dem, men också på att hon
leker med och dekonstruerar bildernas vanliga konnotationer. Hon gör det här,
som jag ser det, åt två håll: dels dekonstruerar hon den patriarkala uppfattningen
och definitionen av bilden, och dels den reella. Hon landar därför mitt emellan
dessa två i något som samtidigt dekonstruerar och samtidigt blir nyskapande och
betydelsebärande inom verkets två pärmar.
I det här kapitlet kommer jag att fokusera på fågeln och sidenhandsken och
kort nämna virknålen och landsvägen. De här bilderna är de mest
betydelsebärande för min tolkning av verket, men de är också de bästa exemplen
för att visa hur Boholm leker med norm och avvikelse. Jag citerar Frye i mitt
teorikapitel om hur mönster som är artikulerade av feministiska teoretiker
har ”makt att göra liv och erfarenheter fruktbart meningsfulla” och att det här
beror på att ”mönstren inte fixerar sin egen tillämpning utan bara skänker ramen
för meningsskapande” (11). Jag vill lyfta upp det här igen för att understryka att
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jag tror på de beskrivningar av fågelhet, död och uppståndelse och smärta som
beskrivs i verket, men att de på samma gång är bilder och att det i dem finns
innebörder som bildar mönster.
De citat jag använder kommer delvis vara citat som jag hänvisat till och lyft
upp redan tidigare i min analys. Det här dels för att visa hur mycket som verkligen
finns i dessa korta textavsnitt, och dels för att koncentrera analysen och
förhoppningsvis göra förståelsen av den lättare.
Fågeln
Jag vill inleda med ett citera Beryl Rowland i boken Birds with Human Souls – A
Guide to Bird Symbolism (1978). Han skriver om hur du om du tittar en duva i
ögonen inte möts av ”meek eyes” som så många författare beskrivit duvans ögon,
utan av en ganska sträng blick. (41) Han menar att författare genom tiderna inte
tittat på naturen utan endast tittat på vad duvan symboliserar. Men det är möjligt
att se både symboliken och den verkliga fågeln samtidigt:

The strange and remarkable poet Emily Dickinson was able to confront a
bobolink or robin at eye level as it hopped along the path in her Amherst
garden, and appreciate both symbol and fact simultaneously. (vii)

Som jag visat genom Rooney och Moi är det framförallt män som namngivit
och byggt upp normen kring ord och symbolik och feministiska filosofer får
kämpa hårt för att dekonstruera det metaforarv som de manliga kollegerna
förvaltar och upprätthåller.
Historiskt sett är fågeln en av de mest symbolrika bilder du kan använda dig
av (Rowland använder slående ordet ”inexhaustible” (viii)). Allt från Bibelns
heliga ande, till Ovidius albatross, FNs fredsduva, Hitchcocks skräckfåglar,
Tjaikovskijs svan och A. A. Milnes kloka uggla. Det finns otaliga ordspråk där
fåglar är symboler för till exempel lathet, dumhet eller tjuvaktighet. Det är med
andra ord en uppsjö av betydelser och symbolik som tillskrivits fåglar och som
den som använder sig av fågeln i olika media är tvungen att förhålla sig till eller
brottas med.
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Om jag läser Boholms fåglar så textnära som möjligt ser jag att den
vanligaste användningen är just ”fågel”, utan artbestämning. Ordet förekommer
både i singular (42 gånger) och i plural (49 gånger). De gånger det förekommer
artbestämning skriver hon om skogsfågel (18 gånger) och om skogsduva eller
duva, men de senare förekommer endast en gång och det är när Johanna
beskriver hur hennes släkting ser ut. ”Fågel” förekommer också ofta som prefix
(ungefär 100 gånger). Det handlar om ord som: ”fågelöga” (5), (8), (47), (64),
(135), ”fågeltankar” (6), (22), ”fågelvän” (6), (92), (140), ”fågelblick” (27), (58),
(118) och ”fågelkänsla” (46) för att nämna några, och som suffix då Boholm
skriver om en ”längtansfågel” (31), (119), (135), (140). Vissa av dessa är mer reella
och andra har definitivt element av mänsklig tolkning. Människan kommer aldrig
kunna veta hur en fågeltanke eller fågelkänsla beter sig eller känns som, men
samtidigt bestämmer inte Boholm vad dessa fågelattribut innebär. De får
betydelse enbart genom upprepning eller avvikelse från upprepningen. Dessutom
använder Boholm vissa ord som är så gott som synonymer, som till exempel
fågelungar och fågelbarn; fågelsång, fågelkvitter och fågeltoner och ytterligare
fågelläte, fågelskrin och fågelgråt; skogsfågel, skogsduva och duva. Det här bidrar
till att attributen, eller bilderna, blir mångfacetterade och svårtolkade. Jag tror
att det dessutom i någon mån är ett försök att få läsaren att inte tolka dem
metaforiskt.
Det som också är viktigt att peka på är att Boholm dels använder termer som
är vanliga när det kommer till fåglar och dels använder termer som låter väldigt
märkliga. Som exempel på rätt vanliga ord kan nämnas fågelungar, fågelbon,
fågelsång, fågelägg, flyttfågel och så vidare. Men lika mycket som det finns av de
här rent av naturvetenskapliga fågelattributen, finns det även fågeltankar,
fågelblickar, fågelkänslor, fågelbarn, fågelhud och fågelfoster. Inget av dessa ord
är egentligen omöjliga att placera i fågelkontext, men det alla orden har
gemensamt är att när de radas upp såhär efter varandra påminner suffixet mer
om människoattribut än om fågelattribut. Det Boholm gör här är att hon suddar
ut gränserna för vad som är mänskligt och vad som är djuriskt. I ekofeministisk
anda utmanar hon sättet att tala om fåglar kontra människor, och samtidigt
utmanar hon gränserna för vad som är möjligt att både veta om en fågel och
uppleva som människa.
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I följande citat är det Johanna som är jaget och fokalisator:

Och för en stund undgår all vardag mig, allt liv runt omkring: jag svävar
upp ovanför den spruckna asfalten, över samhället, genom varma dofter
från bageriet, ut mot skogen, och i mitt bröst surrar en fågelkänsla, ljusröd,
ljusfylld. Jag svävar runt i skogskanten, känner meningen med varje träd,
varje granbarr, och det gör mig underbar, jag är allt. Jag är en skogsfågel,
uråldrig, ny, och allt i mig är friskt och beprövat: varje tanke, varje rörelse
med vingen. Jag försvinner in i skogen, och allt är tyst och mörkgrönt: jag
försvinner, allt är tomt. / Allt är som det var. (46)

Det kunde eventuellt vara såhär som en fågel upplever det att flyga: att
känna ”meningen med varje träd, varje granbarr”, det kommer vi som människor
med säkerhet aldrig kunna veta. Men det handlar inte bara om att visa hur en
fågel känner sig under en flygtur. Här utmanas en människas förståelse av sin
verklighet: att varje träd har en mening, att vara ”allt”, att ”allt i mig är friskt och
beprövat”. Det är en fullt möjlig mänsklig upplevelse av världen, men den blir
synlig på ett helt nytt sätt när den här beskrivs i närheten av fågelhet.
Ibland ger Boholm tydliga tolkningsförklaringar. Som när kursledaren
säger till Johanna:

Fåglar är inte tyngdlösa, säger kursledaren. Det är ett misstag att tro. Hur
tyngdlöst tror du att ditt förflutna är? Alla bilder? Mannen du såg sitta på
en sten med tunga stövlar? Han är en fågel, han också. Men tung. Det är
sinnet som väger mest. Sinnet har en skepnad av stövlar, gammal rock.
Du har missuppfattat din ordination. Jag ordinerar dig att minnas mera.
Det är därför du är här. (54)

Mannen är också han en fågel, och hans tunga stövlar och rock är manifestationer
av hans tunga sinne. Johanna är på släktforskningskursen för att ”minnas mera”.
Och ”[f]åglar är inte tyngdlösa”. Här får vi både en förklaring till texten, men
också ett utmanande av en väldigt klassisk bild av en fågel som tyngdlös. Här
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varvas igen både en reell bild av fågeln med det totalt motsatta: att både Johanna
och mannen hon sett, som båda är människor, också är fåglar.
I verket förekommer det i många bemärkelser skillnader mellan ett singular
och ett plural. Singular (till exempel i bemärkelsen, fågel/fågeln och i många av
de sammansatta ord jag redan räknade upp) är oftast knutet till Johanna och
Ellen och då är de fria att definiera till exempel sin egen fågelhet själva:

Jag känner ett sus i kroppen, och suset är något kvävt och återhållet: ett
gnyende, fågelgråt. / Jag vet hur fåglar gråter, viskar jag. (53)

Plocka inte bort dun. Det är dekorativt. Och skyddar dig för sådant som
Fåglar behöver skyddas för – (44-45)

I det andra citatet där fågel förekommer i plural har begreppet ett större avstånd
till Johanna och Ellen och även till läsaren. Det uppstår ett slags vi mot dom, en
formbar definition mot en statisk. Jag hävdar att det här hör ihop med den
patrairkala förståelsen av verkligheten. Det singulara blir således en möjlighet
och frihet för Johanna och Ellen: att gråta kan vara att känna samhörighet med
fåglar. Medan det plurala är den snäva uppfattningen; den som innehåller ett
patriarkalt metaforbagage, ett antropocentriskt förhållningssätt och en gammal
kvinnobild. Varför ska fåglar behöva skyddas och mot vad? Denna tes stärks
också av att plural i slutet av berättelsen beskrivs som positivt och glädjefyllt:

Det grå drar sig undan, det börjar grönska. Det blir vackert. Det finns
fåglar och fåglars sång, fåglars bon, ägg, dun, vingar. Det finns äggskal,
fågelungar, fågelmammor, soliga dagar, varma gläntor. Så mycket liv!
Ingenstans ett spår av gamlingar, klädbylten; ingenstans finns något
oruvat, halvfärdigt. / Jag ligger alldeles intill Ellen. / Vi har alltid varit
tillsammans. / Vi är fåglar, säger hon. / Jag vet inget annat. / Fåglar, säger
jag, och jag är hennes andning, hennes hjärtesus. (138)

Fågelheten är här en självklarhet och Johanna och Ellen är fria från det grå,
oruvade, halvfärdiga och från gamlingarna; allt det som hittills har begränsat,
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hindrat och ifrågsatt deras fågelhet. Om jag jämför detta plural med det plural
som förekommer i början av verket när Johanna och Ellen också är på samma
ställe, fast med ett avstånd emellan sig, ser jag att detta plural är långt mer
negativt:

Fågelungar! Jag går fram till mitt bo, ser hur äggen rör sig, skalet spricker,
det är levande små varelser i äggen! Jag lägger mig ner vid sidan av boet,
håller en kupad hand över fågelungarna. Jag andas över dem, de behöver
värme. Men fåglarna rycker till och darrar, det är något unket som
kommer ut ur min mun och över dem: gamla andetag, sjuk luft.
Fågelungarnas skälvande kroppar tappar kraft (29-30)

Plural i slutet beror delvis på att Johanna och Ellen för första gången sedan början
av berättelsen igen är ett ”vi”, de är tillsammans i samma tid och verklighet och
talar om sig själva i plural. Men också delvis för att Johanna och Ellen här är fria
från patriarkatet. I början är det plurala däremot fullt av det som begränsar och
fullt av motstånd: ”fåglarna rycker till och darrar”, Johanna andas ”något unket”
över fåglarna och deras kroppar skälver och ”tappar kraft”. Men i slutet, i
samband med Johannas och Ellens frigörelse, är det plurala inte längre en
patriarkal struktur, det plurala är dom: Johanna och Ellen och deras definition
av sig själva. Det plurala har fått en ny betydelse och är en feministisk
mönstervarseblivning som lyckats med sitt uppdrag att frigöra sig från gamla
normer. En bokstavlig medvetandehöjning till luftburenhet och lätthet. Deras
verklighet har förändrats och dom har också förändrats. Fågelungarna är fulla av
liv och andningen och andetagen är inte längre unkna.
Det fågelord som upprepas absolut flest gånger är fågelmamma. Ordet
förekommer hela 19 gånger antingen i singular eller plural. ”Jag är Ellen
Fågelmamma, skadad.” (59) säger Ellen och också Johanna omtalar Ellen som
fågelmamma: ”det är Ellen fågelmamma precis intill” (30). Det här låter som en
tolkningsförklaring Boholm ger, att Ellen är den mamma vi hör om. Men med
samma lite vaga metod, där hon använder ord som liknar varandra står det också
om ”fågelmamman” eller ”fågelmammor”. Boholm säger inte att Ellen är en del
av denna grupp varje gång fågelmammor nämns, men hon säger inte heller att så
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inte är fallet. Fågelmamman och fågelmammor förekommer rätt ofta i samband
med att sidenhandsken, sidenhandskar, en tyghandske eller ”något vitt” dyker
upp eller är närvarande.

Är det vår, frågar jag. / Naturligtvis, säger fågelmamman. Välkommen,
här knakar inga leder. Här är det varmt. Ser du, vi har det mjukt. Detta är
första dagen! Nu börjar allt! / Och fågelmamman ler, hon har ett ansikte
jag känner igen: ett människoansikte, litet, näpet. En spetskrage, ljusa
dun. Det ligger en tunn tyghandske över bokanten. / Ellen, viskar jag, jag
är så trött. Jag har vakat i flera år. Jag har skrivit allt som ingen minns,
känt dofterna, snöfallet. Jag har burit allt. / Det har jag också, säger
fågelmamman, det är därför jag är här. I boet. Här finns bara värme. Här
vilar vi. (70)

Fågelmamman finns i ett tryggt och varmt bo. Här är det vår: naturens
pånyttfödelse. Här finns inga gamlingar: ”här knakar inga leder”, här är det mjukt,
här finns ingen hård stol. Fågelmamman har ”ett människoansikte” och Johanna
viskar Ellens namn, vi kan anta att Ellen är fågelmamman även om det inte
förklaras. Ellen säger att de befinner sig i boet för de ska vilar. Igen är det här
tyghandsken som orsakar skiftningar i texten: allt är frid och fröjd i citatet tills vi
hör att det ”ligger en tunn tyghandske över bokanten” varpå Johanna säger att
hon är ”trött” och har ”vakat i flera år” och ”burit allt”. Boet är en paus från allt
detta vakande och bärande. Således är fågelheten också en paus från det. Om jag
kopplar det här till min tes om att det är det patriarkala som är det strama, tunga
och tröttsamma blir fågelheten alltså något annat än det patriarkala. Och
tyghandsken, den verkar vara bäraren av detta negativa, den verkar vara
påminnelsen av det tunga.
En mamma kommer på tal också i andra sammanhang där sidenhandsken
uppenbarar sig. I avsnittet ”Avslutet och vandringen” (s. 67) i kapitlet
om ”Boholmsmannen” skriver jag om hur han ”kommer hem” och gamlingarna
inte väntat på honom utan på en mamma. De ”utstöter läten”, ”stirrar med
uppspärrade ögon” och är ”stelfrusna”. Men när Boholmsmannen drar fram en
sidenhandske som han burit på innanför rocken får gamlingarna liv och rörelse
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och är genast ”framme och vill känna” (113). Samma koppling förekommer då det
sitter fågelmammor på Boholmsmannens stövlar och människorna kommer ut ur
sina farstur för att vakna till liv (citerar på s. 60):

Och där står de alla i gräset och lyssnar till fåglarna. Från skogen hörs
kvitter, alldeles tydligt. Från skogen hörs skratt, ett lyckligt pärlande
skratt, och det fladdrar silkeslena handskar mellan träden: de är som
vingar. (72)

Också i början av berättelsen finns fågelmammor och ”det vita” (som vi ska se
kan betyda sidenhandsken i nästa avsnitt) i samma sammanhang. Människorna
är en ”gemensam längtanstanke” och de längtar efter ”varma reden”
och ”dunmjuka fågelmammor med sång, sång” (27). De lägger märke till att
Boholmsmannen har något i barmfickan (som jag visat förekommer
sidenhandsken ofta i Boholmsmannens ficka eller innanför hans rock):

[…] en girig hand gräver sig in under rocken, river ut det vita, river ut
årtionden och ögonblick och fågelblick, nuet, eftervärlden, ett litet stycke
oändlighet; / så! Och i den stunden lösgör sig Ellen ur sin utnötta kropp,
hon svävar upp ur sin stol och ut i farstun, hon är ovanför allting (…) (27)

Det vita i Boholmsmannens ficka rivs ut och med ens frigörs Ellen ur sin stol.
Det vita kopplas till ”årtionden”, ”ögonblick”, ”fågelblick”, ”nuet”, ”eftervärlden”
och till ”oändlighet”. På ena sidan har vi gamlingarna och människorna som är
märkligt fascinerade av sidenhandsken: för dem betyder den något positivt och
är något de ”väcks” av samtidigt som det är en frånvarande (fågel)mamma de
längtar efter. På andra sidan har vi Ellen och Johanna: för dem är sidenhandsken
något de frigörs från och det som får dem att minnas något tung, men hos dem är
fågelmamman närvarande, tillgänglig och trygg.
Fågelmamman eller -mammor nämns också som en början på ett släktträd
(56) och några gånger i samband med den första dagen (69) och begynnelsen (56),
som någon som också har en spricka i sin skuldra men bara i ”nuet” och som att
hon bara är i nuet ”en liten stund” (58), men att hon i nuet är ”skadad” (59):
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Under henne finns ägg. / Finns det? / Ellen ser efter. / Under henne finns
skräp. Blanka omslagspapper, tygtrasor, korkar. / Sorgen väller in i henne
som en lerig vattenkaskad, hennes strupe snörs ihop, sprickan i axeln
djupnar och blir större, det rinner fram något fränt och kletigt. Hon låter
det rinna, hon kurar ihop sig bland skräpet och känner kvittret tränga till
hela bröstet, det kommer inget ur halsen, allt fastnar. Hon hör ropen
hemifrån och viskar: / Jag är Ellen Fågelmamma, skadad. (58-59)

I nuet, den linjära tiden som jag visat är kopplad till det manliga och patriarkala,
finns det skräp under henne istället för ägg. I nuet är hon sorgsen och begränsad
i sin fågelhet. I nuet är hon en skadad fågel. Men fågelmamman beskrivs också
som Johannas vän som hon talar med ute i skogen (69), som någon med ett
människoansikte (70), som någon släktingen minns (98) och deras ”kärlek tar
aldrig slut” (65). Fågelmamman är en trygghet och en början, någon som
Johanna har kontakt med och information om men som släktingen bara minns,
någon som inte hör till nuet men som är lycklig och fri i slutet. Att Johanna är
den enda som har kontakt med och närhet till fågelmamman är den viktigaste
länken i min analyskedja. Johanna går en släktforskningskurs för att skriva ner,
men samtidigt ta reda på sin egen historia och det gör hon genom att känna av;
känna sig som; och lära känna; Ellen. Johanna är också den enda som till fullo
omfamnar sin fågelhet och som till slut tillsammans med Ellen kan frigöra sig
från den patriarkala verklighet som målas upp i verket. I följande citat beskrivs
hur Johanna skriver ner sin historia samtidigt som hon upptäcker den:

Jag lever i en tid med idrott och kurser och olika slags möjligheter. Jag
känner mig inte som innehållet i ett ägg. Jag vet mer än ett oruvat ägg.
Men jag har en blåst inuti mig, från långt tillbaka, och en böld på
skulderbladet. Jag är gammal. Och därför så lik ett ägg som kommit till i
åkerkanten, som skyddats av hö, som legat bortglömt då träd vuxit upp,
då bon blivit byggda, då tiden gått. Detta har jag glömt att berätta. Jag
heter Ellen, skriver jag, och nu är min handstil ålderdomlig, trevande: jag
är bortglömd. (57)

79

Här står att Johanna är gammal och ”därför lik ett ägg som kommit till i
åkerkanten” och som ”legat bortglömt då träd vuxit upp, då bon blivit byggda, då
tiden gått”. Ellen är detta ägg som kommit till i åkerkanten och som är bortglömd.
Jag kan därför läsa Ellen, fågelmamman, som kvinnohistorien, som minnet av ett
förtryck men även som minnet av det motstånd som hela tiden funnits där, som
minnet av en annan möjlig verklighet. Fågelmamman och Ellen blir
mönstervarseblivningens start- och slutpunkt, för det är genom att Johanna har
kontakt med fågelmamman, Ellen, och sin egen fågelhet som hon upptäcker och
sprider kunskapen vidare till släktingen, kursledaren och till kursdeltagarna:

Vi kan samla fjädrar som faller ur hennes fjäderdräkt, säger någon
[kursdeltagare]. Sprida ut dem, det blir som en skog, vi kan leva fågelliv.
Vi kan ta äggen ur din väska och ruva. Vi kan få nya fåglar. Vi kan klara
oss. […] Vi kan lära oss kvittra, hon kan lära oss, säger någon. Jag känner
redan hur det river i halsen. Vi kan skapa oss något alldeles eget härinne,
en avskild skog med mycket värme, mycket glädje, friska tuvor och dagg.
Solen har redan börjat värma. Vi ska bygga bon. (111)

Det finns efter min redovisning helt tydligt en koppling mellan
fågelmamman och sidenhandsken, men den är inte helt lätt att varken få syn på,
få rätsida på eller tyda. Med den analys jag gjort hittills är det möjligt att pröva
min tes att de är olika kvinnobilder: fågelmamman är kvinnohistorien, kvinnans
upplevelse, förtryck och motstånd. Sidenhandsken är den patriarkala bilden av
en kvinna som Boholmsmannen passivt vaktat innanför rocken och
som ”massan”, det vill säga ”människorna” och ”gamlingarna” girigt vill åt och är
fascinerade av. Jag ska återkomma till och utveckla denna tanke i nästa avsnitt.
Sidenhandsken
Som jag nämnde är sidenhandsken kopplad till fågelmamman och således Ellen,
och kan tolkas som andra sidan av det mynt som i verket är kvinnan: kvinnan
som Boholmsmannen bär på och klamrar sig fast vid, den patriarkalt
konstruerade bilden av kvinnan och kvinnan som livgivande (för sidenhandsken
bringar för Boholmsmannen och människosamlingarna alltid liv i någon form)
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och del av den antropocentriska synen på samhället. Sidenhandsken är väldigt
långt från natur: ett skirt kvinnoplagg som för tankarna till baler och överklassens
minst sagt snäva bild av en kvinna.
Men samtidigt är sidenhandsken gjord av naturmaterial. Det finns ett annat
naturmaterial i verket och det är ull och de två omnämnanden av virknålen (som
jag nämner i analyskapitlet om Johanna och Ellen). Men till skillnad från ullgarn,
som oftast används vid virkning, och som trots rakning av får eller annat
ullbeklätt djur inte behöver skada djuret ifråga, utvinns silkestrådar genom
dödandet av larverna genom kokning. Virkning, och förstås även stickning och
andra handarbetsformer, är dessutom en traditionell kvinnosyssla som kvinnor
fått utöva ifred: vare sig de gjort det av eget intresse, av familjens eller samhällets
behov, eller på grund av uteslutande ur manliga (bildnings)sammanhang.
Silkesproduktion är framförallt förpassat till fabriker och textilbranschen där
främst kvinnor arbetat, och fortfarande arbetar, för inte alltid så skälig lön.
Sidenhandsken är natur på samma sätt som den naturkontext Boholmsmannen
befinner sig i är det: konstruerad och antropocentrisk. Virknålen däremot är en
del av kvinnohistorien. Jag återkommer till det citat jag nämner i kapitlet om
Johanna och Ellen där jag talar om hur mönstervarseblivningen påbörjas:

Johanna vänder sig om vid fönstret. / Ellen, viskar hon. / Och gardinen
lossnar från sitt fäste, singlar sakta ner på golvet bakom Johanna. Hon
vänder sig om. Det är en sidenhandske som ligger där, skinande vit. / Ta
den, väser Ellen. / Johanna tar handsken, och plötsligt susar tiden i henne
som en dånande sång: hon är gammal, hon minns allt. Och det river inuti
henne av sorg, det är något som fattas. Det är allfarvägar och åkrar mellan
henne och det hon lämnade, vattnet har slutat svalla. Hon känner av en
flykt, vad var det för flykt? / Var är mitt rede, frågar hon. Men orden faller
som virknålar mot golvet, klingande; de betyder ingenting. Det är ingen
som hör. (11)

När jag nu redogjort för de olika lagren i berättelsen och hur de hänger ihop
öppnar sig en ny tolkningsmöjlighet i citatet. Ellen har precis tänkt att hon vill
berätta en historia ”om ljuvliga dagar i skogen, hur hon flög! Hur hon rymde iväg
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och letade sig fram, allt var öppet, allt var nytt” och om en ”stulen sidenhandske
– så hemligt allting var” (11), något som kan tolkas som en stulen identitet, en
stulen kvinnoroll som jag senare ska visa att Ellen och Johanna tar tillbaka
– ”reclaimar”. Ellen vill att Johanna ska ta i sidenhandsken, för hon vet att den
kommer få Johanna att se något som hon behöver se. Den stulna sidenhandsken
får Johanna att känna sorg, får henne att minnas allt, att plötsligt se att en
konstruerad natur skapar känslan av att ”något” fattas. Det är en totalt motsatt
bild till den vi hör att Ellen vill berätta om: den om skogen och flykten. Och när
Johanna efter denna minnesbild nästan akut frågar efter sitt rede faller
orden ”som virknålar mot golvet” och ”de betyder ingenting”. I nuet betyder inte
hennes ord något. Virknålen, både som föremål och som bild för en
kvinnohistoria, är det ingen i Johannas verklighet som hör. Och inte heller Ellen
kan berätta sin lyckohistoria - den om ”ljuvliga dagar i skogen” - i Johannas nutid,
för ur hennes mun ”kommer nästan ingenting” (11), bara några väsanden.
Sidenhandsken är både ett redskap för Ellen att använda sig av för att sprida den
kunskap som hon är begränsad att berätta, men också ett föremål att göra sig av
med för att det är en del av begränsningen.
Om jag jämför i vilket sammanhang sidenhandsken och ull som material
förekommer i berättelsen ser jag att ull flest gånger nämns i samband med
Johanna och Ellen, och att det oftast fungerar som ett skyddande hölje: Ellen har
i berättelsen på sig en yllekofta (75), ”yllekläder” (117), ”ullsocka”/”ullsockor” (31),
(85) och ”ulltossor” (83), (136). Johanna bär vid ett tillfälle en ”yllekappa” (116)
och vid ett annat ”ullsockor” (87). Ellens sorg omnämns vara ”stum som gammal
ull” (74), Johanna har lindat in sina ägg i ”ängsull” (80) och inreder en kartong
åt dem med ”ullsockor” (97) och också Ellen bäddar med ull åt sina ägg (83), (85).
Men ullen nämns också i koppling till Boholmsmannen som har ”yllesockor” (26),
(71) på sig. Här finns igen Boholmsmannens potential till dikotomiöverskridning
som jag nämnt ett flertal gånger tidigare. Det faktum att gamlingarna och
människorna ibland beskrivs ha koftor på sig, även om materialet inte nämns här,
kunde också vara en koppling till detta.
Sidenhandsken omnämns uttryckligen nio gånger i verket. Färgen vit
förekommer 32 gånger: tre gånger som en vit sidenhandske (72), (108), (139), nie
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gånger som ”något vitt” (23), (32), (34), (46), (51), (108), (117), (199), (125), sju
gånger som ”det vita” (27) x 2, (32), (35), (117) x 3 och som ”vitaktig glömska”
(30), vit gardin (37), vita, friska fuktdroppar i ylletyget på Ellens kofta (75), vit
tyglapp (115), Johanna som är ”vit och lätt” och ”flyger runt, runt” (120) och i
bemärkelsen att ”allt blir vitt och tomt” (117). Även här finns alltså en vaghet i och
med att färgen vit flest gånger förekommer som ”något vitt” och ”det vita”. Och
även här är vagheten både en inbjudan till att hitta samband och en uppmaning
att inte läsa metaforiskt. Men av kontexten kan konstateras att detta vita flest
gånger syftar till en sidenhandske och att det vita också är knutet till vinter eller
frusenhet om det vita går sönder, eller värme, papper, ordinationer eller dun om
det vita är helt. Jag ska visa några exempel:

Ellen, de föste in dig tillbaka i din tunna kropp, och kroppen var i stolen:
där hade den alltid varit. Något vitt och mjukt hängde ur din armhåla, det
var det sista synliga av fjäderskruden, fågeldräkten – det allra sista sköna
ljusa, och en hand kom nära och grep om, så girigt, ville bli varm och
vacker – / slet bort det vita, och Ellen, du kastade dig efter, men din kropp
var stel och oduglig och du kom ingenstans ur stolen. Du blev sittande,
sned och vriden med blicken mot det mjuka som vandrade från hand till
hand, som murknade för varje finger som tog tag, som föll i flagor, snöade
bort, försvann. (32–33)

Här är det en ”girig” hand som vill åt ”något vitt”: det varma, vackra dunet som
är det sista av Ellens synliga fjäderskrud. Ellen sitter fast i sin stol där hennes
kropp alltid varit och hålls där av ”de”. När ”det vita” gått ”från hand till
hand” ”murknar” det och blir till ”flagor” och snö, något kallt. Det är händer och
fingrar som vill åt det vita, vill åt fågelheten, men som i sin girighet och sitt
petande får det att murkna.
Andra gånger är ”något vitt” det som mannen har i handen, som liknar
förbandsmaterial men ”är en sidenhandske” (46) och läkaren drar ut ”något vitt”
innanför rocken. Det liknar en ordination, men ”förvandlas […] till en
sidenhandske” (108). ”Det vita” är något ”varmt och sjudande” i mannens
barmficka och igen river en ”girig hand” ut detta vita (27). En annan gång är det
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något som Ellen trampar på vid en åkerkant: ”Det vita är ett äggskal, eller en
pappersbit, frusen: en sidenhandske, så bekant.” (117). Flera gånger står det alltså
att detta något är knutet till en sidenhandske, och det öppnar upp för möjligheten
att tolka det vita som sidenhandsken även de gånger som det inte uttryckligen
står att det är en sidenhandske det är frågan om.
Som jag nämnde fungerar sidenhandsken i början av verket som en slags
minnesportal som Ellen ger Johanna, men senare i verket då Johanna rör vid
sidenhandsken trasas den sönder – ibland också, som vi såg, när någon annan
rör vid den – den vittrar sönder, murknar sönder, den omnämns som spröd. Men
det är inte sidenhandskens sönderfall som magiskt befriar Johanna och Ellen
från sin begränsande verklighet, för den, och mycket annat av det som är ”vitt”,
faller sönder gång på gång utan att någon förändring sker:

Och jag gick ut, jag gick förbi granar där fåglar satt och väntade på nya
dagar. Jag gick ut i tiden, Ellen, och tiden rusade iväg, den blev dagar och
år. Jag vandrade fram med något tungt lindat runt mitt innersta. Eller var
det glatt? En svag glädje, fastvuxen i mitt bröst. I fickan hittade jag ibland
en tyglapp, något vitt: jag kramade det ljusa, sköra i handen. Det föll
sönder. Jag stod vid en åkerkant och såg hur det trasiga fladdrade iväg,
jag såg yrande snöflingor, och det brände till i mitt bröst. Jag ville sjunga.
Jag lät några trevande läten stiga upp i gommen, och det var något bekant
i dessa läten, de smakade mörkt, varmt, de hade alltid funnits inuti mig –
/ men lätena löstes upp i min mun och försvann i svalget, det blev ingen
sång. Det hade aldrig funnits någon sång. Bara kvidanden. Och det hårt
lindade längst inuti, det obrukbara, gäckande. (34–35)

Sidenhandsken och det vita är snarare något som följer Johanna och Ellen genom
hela verket, som ständigt påminner dem om det tunga. Sidenhandsken kommer
in i berättelsen och alla reagerar på dess närvaro, om än på olika sätt. Men det
finns en skillnad mellan ”det vita” och sidenhandsken i början och i slutet. Det
händer något med vad som beskrivs som vitt och vad det har för betydelse för
Johanna och Ellen i slutet, och denna förändring är beroende av att all tidigare
betydelse klargörs och försvinner. Jag ska återkomma till det lite senare.
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Vi hörde i ett citat i avsnittet om fågeln att Ellen är bortglömd och att hon
har kommit till i en åkerkant. Åkerkanten förekommer ofta i samband med
landsvägen, som nämns i någon form sju gånger i förhållande till en Boholmsman
som går på den eller nära den. Läkaren längtar till den en gång och en icke
namngiven man befinner sig nära den två gånger. Johanna och Ellen tänker på
vägen som miljö tre gånger, men är själv inte på eller vid den och längtar inte
heller dit. Boholmsmannen, och de männen som vi hör om i berättelsen, verkar
ha ett närmare förhållande till landsvägen, och till att vandra på den. Den, och
åkern och diken som ibland nämns tillsammans med vägen, beskrivs aldrig som
glada eller bra ställen. Upprepade gånger står det att Boholmsmannen har en
närhet till detta: åkern, skogen, landsvägen, diken. Natur som ur ett
antopocentriskt perpektiv är natur. En kontrollerad och till viss mån konstruerad
natur, men också en jordig, mossig och marknära natur. Johanna och Ellen
däremot har en närhet till fågelhet, till lätthet, luftburenhet, till ägg och vingar
som är en långt mer djurisk natur. En natur som inte är kopplad till det
antropocentriska utan som är okontrollerad och till stor del hör luften och himlen
till och som mer liknar Sopers definiton av reell natur. Att Ellen har kommit till i
en åkerkant har därför något med det antropocentriska att göra. Kvinnohistorien
har något med mannen och det antropocentriska att göra och som jag tolkar
verket är det därför inte sidenhandsken, den patriarkala kvinnobilden, som måste
vittra sönder för att Ellen och Johanna ska kunna leva fria i sin fågelhet. Det är
mönstervarseblivningen som måste få utrymme, det är berättelserna som måste
berättas, och eftersom Ellen inte kan berätta dem i nutiden då tiden, som jag visat,
är manlig och begränsar henne, får Johanna försöka ta reda på historien och
berättelserna genom släktforskningskursen, vilket hon till viss del gör. Men det
verkar ändå inte ske någon förändring. Fortfarande finns här sidenhandskar och
gamlingar och Boholmsmän. Det är som att allt måste vittra sönder för att det
ska kunna uppstå något nytt, för att det ska gå att omdefiniera sidenhandsken
och ta tillbaka definitionen av kvinnligheten och kvinnobilden.
Boholmsmannens död (115) är början på detta nya. För precis efter hans
död blir det vinter och Johanna kommer gående ”ur en annan tid”. (115)
Kölden ”värker” i Johannas kropp och ”hon ramlar” varpå ”hennes anteckningar
flyger ifrån henne, de vittrar sönder redan innan de nått marken” och när
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Johanna sträcker ut sin hand för att röra vid dem ”frasar” de ”sönder”. (116) ”Allt
tar slut” och Johannas ”blick stirrar rakt ut i det vita” och ”ett sista andetag” (117)
nämns. Johanna verkar dö och därefter dör Ellen första gången (118) varpå
frigörelse kan börja.
För när Ellen dör rinner det sex korta berättelser ur hennes mun och de har,
avvikande från verket överlag, rubriker: ”Om längtan, en berättelse.”, ”Om
skogsfåglar, en berättelse.”, ”Om tillblivelsen, en berättelse.”, ”Om begynnelsen,
en berättelse.”, ”Det är alltid samma berättelse.” och ”Om längtan, en annan
berättelse.”. I samtliga berättelser återkommer samma saker: sår i sidan, ruttna
sår, gråbrunt vatten (som Boholm skriver om även i skapelseberättelsen), längtan
och längtansfåglar, frusenheten och åkern, ägg – och specifikt att både vara ägget
och vilja ruva det, avsky: både vad gäller ägg och fågeldun som växer ut ur
kroppen och avsky både över dig själv och andras avsky över dig, och mycket,
mycket mer. Det finns inte utrymme att ta upp alla tolkningsmöjligheter och
aspekter som finns planterade i dessa berättelser, men det är som att en
uppgörelse med det som är den patriarkala nutiden görs.
I alla berättelser, utom den sista, finns det ord och skeenden som tyder på
pånyttfödelse, små skapelseberättelser i sig. Liknande händelser utspelas pånytt
och pånytt som i en cyklisk tidsuppfattning: ”Det sköljer lervatten över dig
[Johanna], det blir vår.” (120), ”Johanna susar fram [flyger] genom åren, hon
landar lerig och evig i en annan tid, på en annan plats, tänker tankar som susat
runt i otaliga liv – // landar” (122), ”Det är första dagen, det måste ljusna – / allt
börjar om” (124), ”Det är första dagen, begynnelsen” (125), ”Jag är ett ägg” (127)
och ”Det rinner minnen in i mig. Från en annan överlevnad.” (128). Den
vågliknande rörelsen syns även här, upprepningar som sköljer över varandra,
hakar på varandra och för berättelsen framåt men hela tiden finns samma
förankring:

pånyttfödelsen.

Jag

hävdar

att

det

som

sker

här

är

mönstervarseblivning: samma slags upplevelser och känslor finns hos Johanna
och Ellen fast tiden ständigt börjar pånytt. De här berättelserna kristalliserar de
känslor som berättelsen visat smakprov på hittills i verket, det är en kvinnas
upplevelse av en patriarkal verklighet som upprepas. Och genom att alla
patriarkala begränsningar har dött med Boholmsmannen och nutidens Ellen och
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Johanna kan Ellen nu berätta verkligheten och historien så som den sett ut och
känts för henne och Johanna:

Jag flyger: / jag är något vitt på en mulen himmel ovanför en åker. Jag är
en ljus fläck i dimman, en tystnad bortom tung trafik. Jag är en lätt och
vacker sidenhandske i Boholmsmannens ficka, en strimma värme alldeles
nära en gammal hand. Jag är en ihålig evighetstanke, en hudlös kropp
inuti en nött kappa. Jag är en söndertrasad gardin, ett klädbylte, en
besvikelse; jag är ett inlåst ägg. Jag är en tilltufsad längtansfågel, alldeles
kall, blågrå, ratad, jag är en underbar varelse i klänning, vit och skir, med
gredelina levande ägg i famnen! Jag vinkar till dig, Johanna, du ropar
något. Du öppnar munnen och låter ljuden komma, som en sång, tror du
– / men det är läten som gör ont, som rinner bort som ett liv. Du faller
ihop vid åkerkanten, som andra fallit ihop vid samma åkerkant, och fåglar
sätter sig på dig, de känner inte igen din sång. De krafsar i dina bylsiga,
fula kläder, de river loss stycken. Där ligger du och ser mig. Du ser hur jag
vit och lätt flyger runt, runt, och min sång är vacker: dina läten grova, låga.
Och jag ser hur fåglarna rusar upp från marken med klädtrasor i näbben,
de bygger bon, samlar, tätar: du ligger blottad i diket, det sköljer lervatten
över dig, det blir vår. (119–120)

Det här citatet är inte bara en beskrivning över hur den patriarkala kvinnobilden,
den ”vackra sidenhandske[n] i Boholmsmannens ficka” har känts, och hur Ellen
upplever sig varit ”en besvikelse”, ”ratad”, ”söndersliten”, ”en ihålig
evgihetstanke”. Här finns också positiva varanden: ”något vitt på en mulen
himmel ovanför en åker”, ”en ljus fläck i dimman” och ”en tystnad bortom tung
trafik”. Och vidare ”en underbar varelse i klänning, vit och skir” med ”levande ägg
i famnen”. Precis som i Edith Södergrans dikt Vierge Moderne från 1916, som
första delen av passagen liknar väldigt mycket, ryms här både krav på
kvinnligheten och kvinnan, vad kvinnan och kvinnlighet enligt henne själv är och
drömmar om vad kvinnan kunde vara. Det vita är här något som Ellen upplever
som ”underbar[t]” och skörheten har bytts ut mot skirhet.
Den andra delen av citatet visar en bild av Johanna som ”ligger blottad i
diket” och hur hennes läten är ”grova” i motsats till Ellens vackra sång.
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Sidenhandskarna förekommer igen: först som något som Johanna drar ur
sin ”öppna sida”, det är ”ljust och slamsigt, gammalt” och hon ”orkar inte” (123),
men efter att berättelserna är berättade tar det nydefinierade pluralet vid, det vita
som något positivt tar vid. Boholmsmannen nämns inte längre och Johanna och
Ellen är fåglar (citerar på s. 74). Sidenhandskarna nämns igen och Johanna
berättar för Ellen hur hon ”dragit ut det smärtande: varelser, sidenhandskar,
tunna kroppar” (139), men Ellen påpekar att det är något kvar därinne, det är
längtansfåglar:

[…] det är som om jag fylldes av alla längtansblå fåglars hjärtslag, deras
sång; min mun gapar vidöppen, jag hinner föreställa mig läten, vackra
ord … men ett stönande är allt, det stönar i hela min kropp, det skälver
och drar i mitt sår, allting buktar, rister, bränner – / Det är något kvar,
säger Ellen, och hon håller min hand, hon trycker till, jag hulkar, fryser. /
Ellen, viskar jag, jag dör. Nej, ler Ellen, detta är inget slut. Du vet inte vad
som väntar. Du har inte sett något än. Hon trär vita sidenhandskar på
mina händer, hon stryker min kind; hon kvittrar, det är underbart. Man
kan dö av väntan, säger hon, man dör ofta av väntan. Men nu: vi ska bygga
bon. Vi ska bli varma. Vi är levande. / Ur mitt sår kommer en sällsam
värme, mild, inget bränner mer. Och så rusar en längtansfågel ut ur min
sida, och en till, de är vackra: strax är de högt ovanför oss, borta. /
Johanna, viskar Ellen, vi längtar inte mer. (139–140)

Efter att allt annat har dragits ur Johannas sår, är det bara längtansfågeln som
också ska ut, och då är Johanna äntligen fri från allt som hållit henne tillbaka:
alla krav och åsikter (”varelser”), alla kvinnoroller (sidenhandskar), all kyla (”jag
fryser”) och all längtan efter något annat (”längtansfåglar”). Ellen säger att man
kan dö, och ofta dör, av väntan; måhända är det det som hänt dem alla gånger de
dött i berättelsen. Men hon säger också att de nu ska ”bygga bon”, ”bli varma”, är
levande”. Sidenhandskarna är, likt Ellens vithet, underbara och äntligen fria från
alla bilder och metaforer som är kopplade till dem. Johanna och Ellen har
dekonstruerat allt och byggt upp en ny verklighet som de själva definierar.
I analysavsnittet ”Att skapa nya bilder” har jag fokuserat på fågeln, och
framförallt fågelmamman och sidenhandsken och visat hur dessa rent textuellt
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konstrueras och hur de används i början kontra i slutet av berättelsen. Dessutom
har jag visat hur dessa två är sidor av samma mynt: kvinnobild. Med hjälp av
upprepningar på olika sätt dekonstruerar Boholm gamla betydelser av orden
samtidigt som hon konstruerar nya. På så sätt blir det möjligt att läsa bilderna
både som symbolik och som bokstavliga. Jag har också visat på en skillnad mellan
antropocentrisk natur i och med sidenhandsken och Boholmsmannen och reell
och ytlig natur i och med fågeln, ullen och Johanna och Ellen. Jag har gjort
nedslag i samma citat som jag använt mig av tidigare i analysen för att visa hur
mångfacetterade citaten är och hur allt är sammanflätat och inte går att lyftas ut
utan den kontext som bildar mönstervarseblivningen.

5.

Avslutning

Jag har haft två syften med min uppsats: för det första att visa hur Johanna
Boholm i Jag är Ellen skriver fram mönstervarseblivning såväl i berättelsens
innehåll som i dess form. Med denna mönstervarseblivning blir upplevelsen av
en fågelhet som är bunden till kvinnobild kartlagd och synlig. För det andra att
peka på de ekofeministiska drag som jag upplever att verket har och hur detta är
ett motstånd till den patriarkala och antropocentriska verklighetsuppfattningen.
Mina forskningsfrågor har varit vad det är Boholm berättar, varför berättelsen
ser ut som den gör och hur berättelsen berättas.
Genom att redogöra för teori om mönstervarseblivning genom de
feministiska filosoferna Susan Sherwin, Marilyn Frye, Phyllis Rooney och Toril
Moi och sedan ha kartlagt hur mönstervarseblivningen konstrueras i Jag är Ellen
har jag kunnat svara på vad det är Boholm gör: att beskriva en kvinnlig erfarenhet
av verkligheten och en kamp mot en patriarkal syn på vad kvinnlighet är, både
som samtid och som kvinnohistoria. Dessutom har jag visat hur det också är en
berättelse om naturen och fågelheten både som frihet och, i och med mannens
definition av språket, begränsning.
Svaret på varför berättelsen ser ut som den gör ligger i Boholms
sammanvävning av de olika lagren i texten, hennes upprepningar, tempus och
numerus. Också dessa hänger samman med mönstervarseblivningen och
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ekofeminismen. Jag har genom närläsning visat hur ord som till exempel ”fågel”
används och hur ordens innebörd skiftar mot slutet av berättelsen och beroende
på i vilken kontext de används. Med ekofeminismen som teori, och framförallt
Carolyn Merchants, Stacy Alaimos och Susan Hekmans artiklar om
ekofeminismens historia och deras teorier om varför ekofeminismen är viktig har
jag kunnat sätta fingret på exakt vad det är i Boholms text som gör verket
ekofeministiskt.
Som

metod

har

jag

dels

använt

mig

av

den

redan

nämnda

mönstervarseblivningen och dels onaturligt narrativ, en narrativ teori som Jan
Alder, Brian Richardson, Stefan Iversen och Henrik Skov Nielsen skrivit om och
som jag sammankopplar med feministisk narratologi. Detta blir samtidigt svaret
på frågan hur berättelsen berättas. Det onaturliga narrativet, som delvis är
orsaken till att verket har likheter med magisk realism, utmanar läsarens syn på
hur en berättelse ska berättas. Genom att begrepp som tid, rum och tempus inte
följer de regler och normer läsaren är van vid skriver Boholm en alternativ
verklighetsuppfattning som genom upprepning och konsekvens blir normen i
verket. När ett icke-onaturligt narrativ stöts mot verkets onaturliga narrativ blir
det synligt hur läsaren, men också karaktärerna i verket, kan tvivla på Johannas
och

Ellens

berättelse

och

upplevelser.

Jag

jämför

även

Boholms

skapelseberättelse med Bibelns skapelseberättelse och stödjer mig på Carola
Envalls redogörelse för hur en sådan läsning kan göras. Skapelseberättelsen
svarar även på frågan hur berättelsen berättas då den är nyckeln både till
dekonstruktionen och till det cykliska som är genomgående i hela verket. Genom
att redan i inledningen av verket utmana synen på hur världen skapas och sätta
(hon)fågeln och naturen i centrum istället för en gud omformulerar Boholm
premissen för hur detta verk ska läsas.
Berättelsen i Jag är Ellen handlar inte om att söka efter ett enkelt svar på
en komplex fråga: att föreslå hur kvinnan ska frigöra sig från en patriarkal
verklighet. Den handlar uttryckligen om komplexitet, och jag har genom att titta
på samma citat ur olika karaktärers perspektiv och på de olika karaktärernas
kontexter visat på denna komplexitet. Jag har lyft upp speciellt dikotomier som
ett tema och hur Boholm pekar på dessa dikotomier men samtidigt dekonstruerar

90

dem. Hon använder sig av ett spektrum där de olika karaktärerna har olika
rörlighet och möjlighet att gravitera mot varandra och också i viss mån också gör
det.
Jag har strävat efter att samtidigt läsa texten symboliskt och bokstavligt och
detta är möjligt genom en feministiskt filosofisk utmaning av metaforteori
tillsammans med ekofeminism och Beryl Rowlands Animal studies och hans
exempel om den verkliga duvan. Det här gör det möjligt för mig att frångå ett
antropocentriskt tänk också i min egen analys då fåglarna och naturen inte enbart
blir ett instrument för människorna att använda sig av utan också höjs upp och
har ett egenvärde och en agens.
Jag kommer fram till att Boholm lyckas i sitt projekt att ta tillbaka de bilder,
metaforer och betydelser som Johanna och Ellen kämpar mot då de i slutet är fria
i sin fågelhet och kan trä på sina sidenhandskar utan att de skapar sorg och
begränsning. Detta beror till stor del på att form och innehåll är tätt
sammansvetsat i kvinnornas berättelse genom hela verket, en teori som Martha
Nussbaum formulerar och som ligger till grund för min tes. Men samtidigt är
verket ingen solskenshistoria då det cykliska återkommer även i slutet och nästan
påbjuder att berättelsen kommer att upprepas igen och igen, med nya
begynnelser och nya (eller samma) begränsningar.
Jag kan konstatera att Boholm trots sitt hittills korta författarskap redan
har en distinkt stil och att denna stil utmärks av ett tätt förhållande mellan from
och innehåll, hennes poetiska språk och hennes förmåga att utmana ett normativt
narrativ.
Förslag på vidare forskning
Litteratur med djur som karaktärer och inslag av ekokritik, myter och magisk
realism finns utöver Jag är Ellen även som tema i finlandssvenska Vildsvin (2017)
av Hannah Lutz och Martina Moliis–Melbergs A (2015), också de relativt
nyutgivna precis som Jag är Ellen och de verk jag nämnde i min inledning. Dessa
teman och motiv är varken nya eller unika, men eftersom de förekommer så ofta
just nu kunde det vara av betydelse att granska om det finns ett samtida behov
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och en funktion för kvinnor att skriva berättelser som har dessa inslag. Fågeln
som symbol och naturen som tema har säkerligen förändrats och utvecklats i och
med en större medvetenheten om människans avtryck på jorden och djurens
utsatthet i och med klimatförändringen och det kunde finnas skäl att se på hur
den här förändringen ser ut för att få svar på frågan varifrån behovet kommer att
behandla dessa teman i litteraturen.
Genom att sätta in Jag är Ellen i en kvinnolitteraturhistorisk kontext kunde
det gå att se vad fågeln haft för funktion tidigare i litteraturen och hur Jag är
Ellen isåfall är lik eller olik dessa. På samma sätt kunde Jag är Ellen prövas i en
nordisk kontext, då ekokritik definitvt upplever ett uppsving och en utveckling i
norden. Dan Ringgaard, som jag nämnde i redogörelsen för tidigare forskning,
försökte sig på att skriva in Bygdebok i ett nordiskt kvinnorum men fokuserade
enligt mig på faktorer som inte gjorde litteraturen rättvisa utan oreflekterat
förenklade berättartekniska grepp och teman till ett specifikt kvinnligt rum. Jag
tror att Boholms författarskap satt i en komparativ nordisk kontext med fokus på
natur och djur skulle ge böckerna större rättvisa.
Som jag visat är tidsbegreppet en viktig del av romanen och det vore
intressant att göra en tidsanalys av verket och eventuellt kombinera en sådan med
en rumsanalys; vilka rum det finns i romanen, på vilka sätt inre och yttre rum
porträtteras och hur hör de ihop med de olika sätt att se på tid som kommer fram
i verket. Det skulle också vara intressant att göra en genomgående
religionsvetenskaplig analys av verket då kristna symboler, pånyttfödelse,
återuppståndelse och skapelseberättelser är återkommande teman. Jag tycker
mig också se en kritik riktad mot det kristna kulturarvet i och med det cykliska.
En språkvetenskapligt inriktad analys skulle också vara väldigt intressant
då Boholm bevisligen använder sig av mycket upprepningar, intressant
interpunktion och radbrytning och som jag visat: tempus. Det vore intressant att
fråga sig om detta har med Boholms stil att göra eller om en språkvetenskaplig
analys hittar något helt annat.
I motsats till min analys kunde det även vara intressant att se en klassisk
metaforfilosofisk litteraturanalys av de ting och bilder som finns i verket. Vad
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skulle hända om äggen, virknålen, bölderna, såren, de gapande munnarna och
den långsamma vandringen skulle läsas enbart metaforiskt och knytas till
metaforfilosofi i en manlig tradition? Eller varför inte en psykoanalys där detta
knyts till en psykets inre upplevelse, kanske till och med sjukdom? En sådan
analys är knappast särskilt framåtsträvande med tanke på könsperspektiv och
könsnormer eller vad gäller en feministiskt fruktbar läsning, men jag tror
definitivt att en sådan läsning är möjlig och att en sådan läsning även kunde göras
kritiskt. En analys av enbart Boholmsmannen eller mansrollen tror jag definitivt
skulle gynnas av en jämförelse med Franz Kafkas Förvandligen och analyser av
denna.
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