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In opposing itself to the world of nonhumans, 
humanity opposes itself. For, in the end, it is 
in the relationship that we maintain with the 

totality of the living world that the truth of 
who we are is made visible. 

Achille Mbembe 
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1. Världen här och nu 
Studiens syfte, urval och upplägg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I den andinska aymarska kulturen föreställer man sig att vi människor 
rör oss med ryggen mot framtiden. Blicken har vi fästad mot det 
förflutna eftersom det är den enda tidshorisont vi har någon kunskap 
om. Framtiden i sin tur är en ryggsäck full av förpliktelser som om vi 
skulle ha den för ögonen skulle förhindra oss att fortsätta vandra.1 
Detta innebär inte att den aymarska kulturen har förlorat sig i det 
förflutna eller att den räds framtiden. Tvärtom är det nuet som träder 
fram som den enda verkliga horisonten, utifrån vilken det förflutna 
och framtiden på samma gång bebos.2 Som Silvia Rivera Cusicanqui 
betonar pekar detta sätt att förankra sig i världen mot det faktum att 
urfolken först och främst är nutida varelser.3 I den på samma gång 
spatiala och temporala dimension som på aymarska träder fram som 
aka pacha, världen här och nu, förverkligar de med Rivera Cusicanqui 
sin egen satsning på modernitet.4 Denna förståelse av tid och rum lär 
mig att begripliggöra den situation jag befinner mig i när jag skriver 
den här doktorsavhandlingen i litteraturvetenskap. Förankrad i en 
omtumlande nutid söker jag blicka tillbaka i tiden för att möjliggöra en 
litteraturvetenskaplig praktik som inte förminskar forskarens 
förpliktelser inför framtiden.  

 
1 Silvia Rivera Cusicanqui, Un mundo ch’ixi es posible: ensayos desde un presente en crisis 

(Buenos Aires: Tinta Limón, 2018), 84. 
2 Rivera Cusicanqui, 84. 
3 Silvia Rivera Cusicanqui, Ch’ixinakax utxiwa: una reflexión sobre prácticas y discursos 

descolonizadores (Buenos Aires: Retazos, 2010), 54. 
4 Rivera Cusicanqui, 54. 
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En möjlig utgångspunkt för en sådan verksamhet är vad Achille 
Mbembe benämner vår tids grundläggande erfarenhet, nämligen den 
händelse att Europa5 har upphört att vara världens tyngdpunkt.6 
Huruvida denna omständighet visar sig vara en källa till glädje, 
förvåning eller oro är med Mbembe en öppen fråga, men en sak är 
säker: ”the demotion of Europe opens up possibilities – and presents 
dangers – for critical thought”.7 Denna historiska situation motiverar 
Mbembe att utifrån sin sydafrikanska belägenhet skriva Critique de la 
raison nègre (2013), en essäistisk uppgörelse med det vetande om 
svarthet som under århundraden har upprättats i olika delar av världen, 
inte minst i Europa. I och med de koloniseringsprocesser som utgått 
från monarkistiska och kapitalistiska center i de nordatlantiska8 trakter 
som idag igenkänns som europeiska har denna diskursivitet spridits 
över världen så att den idag häftar vid en mångfald av kroppar som 
genom rasifieringen görs möjliga att exploatera.  

Det som utmärker Mbembes författargärning är inte endast den 
skarpa blick han riktar mot det koloniala etablerandet av svarthet som 
ett slags underjordiskt kraftfält som föder ett kolonialt modernt, eller 
med ett annat ord – som jag kommer att förklara i avhandlingens andra 
kapitel – modernikolonialt projekt,9 utan också hur han frigör sin egen 
skrift från denna rasiala narrativitet genom att även vända den kritiska 
blicken mot det upprättande av svarthet som har skett i anti-
kolonialismens namn.10 På så vis banar Mbembe vägen för tanken på 
en kollektiv förnyelse av mänskligheten där den modernikoloniala 
drömmen om äganderätt över planeten övergår i medvetenhet om våra 

 
5 Jag förstår här begreppet Europa som en metonymisk konstruktion som åsyftar 

den del av kontinenten som har trätt fram som överordnad resten av världen 
genom modern och kolonial krigföring. Att Europa som geografiskt område även 
rymmer andra verkligheter som inte träder fram som överordnade i koloniala 
relationer står inte i motsättning till min användning av ordet.  

6 Achille Mbembe, Critique of Black Reason, övers. Laurent Dubois (Durham: Duke 
University Press, 2017), 1.  

7 Mbembe, 1. 
8 Jag följer här Rivera Cusicanqui som genomgående använder adjektivet 

nordatlantisk framför västerländsk för att lokalisera den moderna och koloniala 
världens epicentrum. Som Rivera Cusicanqui framhåller är det globala väst och 
öst koloniala föreställningar som saknar materialitet, till skillnad från det globala 
nord och syd. Greenwichmeridianens status skiljer sig med andra ord från 
ekvatorns inom ett avkoloniserande tänkande. Rivera Cusicanqui, Un mundo ch’ixi 
es posible, 89f. 

9 Mbembe, Critique of Black Reason, 2. 
10 Mbembe, 28. 
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ömsesidiga band med resten av skapelsen.11 Titeln på Mbembes epilog 
till kritiken av det svarta förnuftet i form av sentensen ”There is only 
one world” förvandlas till en kreativ framåtblickande formulering av 
en värld där skillnaderna inte är det som skiljer oss åt, utan det som vi 
delar.12 

Även Rivera Cusicanqui lyfter utifrån sin bolivianska belägenhet 
fram insikten att vår planet är en enda som fundamental i arbetet med 
att förnya mänsklighetens sätt att förhålla sig till pacha och det liv som 
hon härbärgerar.13 Förankrad i det aymarska språket benämner hon det 
tillstånd där skillnader tillåts att verka utan att undertryckas eller uppgå 
i varandra för ch’ixi –14 ett på samma gång materiellt och metaforiskt 
tillstånd där förnyande energier inte utvinns genom exploatering utan 
genom samexistens mellan kroppar som ingår på samma gång brokiga 
och bråkiga relationer.  

 
 

Studiens syfte och frågeställningar 
 

I den här doktorsavhandlingen i litteraturvetenskap vill jag – utifrån 
kraften hos samtida tänkare som Mbembe och Rivera Cusicanqui – 
pröva att läsa svenskspråkig fiktionsprosa från tidigt 1900-tal utifrån 
insikten att världen inte längre kretsar kring Europa. Annorlunda 
uttryckt vill jag undersöka vad som händer då den litteratur-
vetenskapliga praktiken inte cirkulerar kring världsdelens moderna och 
koloniala projekt som underförstådda premisser för läsningen, utan 
istället vänder sig mot dem som främmande fenomen möjliga att 
studera. Jag vill på så vis undersöka hur läsningen av denna 
svenskspråkiga fiktionsprosa kan generera en kunskap som sträcker sig 
bortom ett litteraturvetenskapligt frammanande av en modernikolonial 
världsbild. Sålunda bör den här studien förstås som fokuserande en 
metodologisk problematik – och inte en historisk eller teoretisk – i det 

 
11 Mbembe, 179. 
12 Mbembe, 178. 
13 Rivera Cusicanqui, Ch’ixinakax utxiwa, 57. 
14 Rivera Cusicanqui, Un mundo ch’ixi es posible, 166. Ch’ixi uttalas “Tjesche”. 
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att det är frågan om de avkoloniserande15 läsningarnas möjlighet här 
och nu som är dess huvudsakliga ämne.  

Mer precist är studiens syfte att läsa tre svenskspråkiga 
fiktionslitterära verk från 1900-talets början på avkoloniserande sätt 
och på så vis ge insikter i vad utvecklingen av en sådan läsart innebär. 
I arbetet med att realisera detta syfte tar jag hjälp av den ras- och 
vithetskritiska och avkoloniserande begreppsapparat som utvecklas i 
det andra och det tredje kapitlet. En raskritisk studie undersöker hur 
det semiotisk-materiella fenomenet ras blir till i tid och rum i syfte att 
övervinna dess logiker. Avhandlingens avkoloniserande läsningar 
sätter denna kritiska ansats i tjänst hos en mer kreativ ansats inriktad 
på att studera vilka icke-koloniala berättelser som ligger förborgade i 
de koloniala. I detta arbete uppmärksammar jag inte minst de markerat 
rasifierade16 fiktiva kroppar som är invävda i den aktuella 
fiktionslitteraturen i syfte att undersöka hur(uvida) den textuella 
närvaron av dessa kroppar genererar icke-kolonialitet. Det yttersta 
syftet med denna avkoloniserande vetenskapliga praktik är att 
undersöka huruvida en annan modernitet än den koloniala görs möjlig 
i läsningen av svenskspråkig fiktionsprosa.  

Inom ramarna för ett mer eller mindre nationellt forsknings-
paradigm är många aspekter av det tidiga 1900-talets svenskspråkiga 
fiktionslitteratur som relaterar till klass och kön sedan tidigare 
uppmärksammade inom litteraturvetenskapen. Men i vilken mån kan 
sådana texter förstås som uttryckande en estetik som kretsar kring 
rasialitet och vithet? Eller annorlunda uttryckt: i vilken mån är den 
modernitet som den tidigare forskningen har funnit i författarnas verk 
också en kolonialitet? Är det möjligt att finna prov på icke-kolonialitet 

 
15 En gren av det avkoloniserande vetenskapliga fältet träder idag även på svenska 

fram under i grunden anglicistiska beteckningar som ”dekolonisering” och 
”dekolonialitet”. När dessa strömningar åsyftas använder jag därför det latinska 
prefixet ”de-” istället för det germanska ”av-” i sammansättningar som syftar på 
nedmonteringen av koloniala system. 

16 Jag föreslår att den svenskspråkiga raskritiska forskningen använder sig av två 
rasifieringsbegrepp i form av ”markerad” och ”omarkerad” rasifiering, där den 
markerade rasifieringen i regel innebär en icke-vitifiering och den omarkerade en 
vitifiering. Detta för att även kunna begreppsliggöra vitifieringen, eller med andra 
ord den omarkerade rasifieringen, som en form av rasifiering, som dock verkar på 
helt andra sätt än icke-vitifieringen, eller med andra ord den markerade 
rasifieringen. Se vidare: Therese Svensson, ”Alla rasifieras!”, Tidskriften Mana, 
2015, http://tidskriftenmana.se/alla-rasifieras/. 
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genom att bruka en läsart som inte kretsar kring vithet? Och hur in-
verkar svaren på dessa frågor på den tidigare forskningens antaganden 
om hur klass och kön, som liksom ras iscensätter människoblivande i 
narrativ form, verkar i texterna? Frågor som dessa är drivande i mitt 
möte med de valda verken, vilka strax presenteras. Innan dess vill jag 
emellertid teckna en mer personligt hållen bakgrund till studien för att 
fördjupa bilden av dess karaktär. 

 
 

Studiens bakgrund 
 

En tidig inspirationskälla till mitt arbete var Rosa Taikon som skrev ett 
öppet brev till svenska litteraturvetare, i vilket hon frågar varför de 
aldrig uppmärksammar Selma Lagerlöfs rasistiska framställningar av 
romer.17 Mig veterligen fick hon inget svar, men frågan om huruvida 
Lagerlöfs rasistiska skrifter bör lyftas fram i ljuset eller ej, givet att 
lejonparten av hennes skrivande svårligen kan betraktas som fördoms-
fullt, har debatterats i svenska medier.18 Mitt eget intresse har i första 
hand inte kretsat kring texter som Lagerlöfs ”En historia från Halland” 
(1910), vilken på ett otvetydigt sätt skriver fram rasistiska 
föreställningar som på olika vis kan knytas till verklighetens romer, 
utan kring mer komplexa och därmed också mer uppburna verk som 
Gösta Berlings saga (1891). Just denna roman har jag med tiden kommit 
att älska, och därför har den subalterna situering som blivit den svart-
håriga kvastflickans öde gjort extra ont. Det är nämligen i de litterära 
gestalter som i kraft av sitt mörker andrafieras som jag har förmått 
spegla mig själv. Jag har genom saker som har sagts till mig tidigt fått 
lära mig att den svenska gemenskapens möjlighet att härbärgera mig 
alltid villkoras av människors förhållande till mina mörka ögon, min 
olivfärgade hy, min böjda näsa, min korta kropp och mitt svarta hår. 
Trots – eller kanske tack vare – detta har jag valt att ägna mitt liv åt det 
svenska språket och dess fiktionslitteratur; att läsa den, att tänka och 

 
17 Rosa Taikon, ”Selma Lagerlöf och synen på romer”, Invandrare och minoriteter, nr 2 

(2010). 
18 Lennart Bromander, ”Motbjudande rasism”, Aftonbladet, 20 juli 2015; Lisbeth 

Stenberg, ”Selma var tolerant”, Aftonbladet, 27 juli 2015. 
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att känna kring den, att skriva om den och att undervisa om den. Sam-
tidigt har just de karaktärer i den som djupast talar till min egen till-
blivelse som människa i den här världen förblivit ohörda inom 
forskningen. 

Mitt vetenskapliga projekt bottnar med andra ord inte i en vilja att 
avfärda den svenskspråkiga fiktionslitteraturen som rasistisk, utan 
tvärtom att lyfta fram dess rikedom. Här känner jag en samhörighet 
med Toni Morrison, som i relation till sitt arbete med att blottlägga 
vithet i de stora romanerna från USA, menar att ”it would be a pity if 
the criticism of that literature continued to shellac those texts, immobi-
lizing their complexities and power and luminations just below its tight 
reflecting surface.”19 Under den i många professionella läsares ögon 
blanka och självbespeglande, men i själva verket genom deras praktiker 
förseglade, ytan i ett språks kanoniserade verk göms en rikedom av 
betydelser som, fortsätter Morrison, relaterar till ett störande mörker: 
”All of us, readers and writers, are bereft when criticism remains too 
polite or too fearful to notice a disrupting darkness before their eyes.”20 

Mitt arbete med att studera vithet i svenskspråkig fiktionsprosa 
började i Dan Anderssons Kolarhistorier (1914) och Chi-mo-ka-ma (1920) 
och fortsatte med Moa Martinsons Mor gifter sig (1936) och Hagar 
Olssons Chitambo (1933).21 Hur dessa vithetskritiska läsningar kom att 
uppenbara behovet av avkoloniserande läsningar resonerar jag kring i 
avhandlingens tredje kapitel där jag för en prövande diskussion kring 
en sådan läsart. Vid sidan av dessa metodologiska utmaningar 
uppenbarade mina läsningar av den svenskspråkiga arbetarlitteraturen 
en produktiv spännvidd mellan den första och den andra generationen 
av arbetarförfattare, som i min forskning motsvarades av ett manligt 
och ett kvinnligt författarskap. Anderssons fiktionsprosa, som bottnar 

 
19 Toni Morrison, Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination (New York: 

Vintage Books, 1993), 91. 
20 Morrison, 91. 
21 Katarina Leppänen och Therese Svensson, ”Om naturupplevelser hos Elin 

Wägner och Hagar Olsson: lästa i eko- och vithetskritisk belysning”, Tidskrift för 
Genusvetenskap 37, nr 1 (2016): 11–31; Therese Svensson, ”Livet i grådomslandet: 
en vithetskritisk läsning av Moa Martinsons Mor gifter sig”, Ord & Bild, nr 3 
(2013): 65–69; Therese Svensson, ”’Trött på vithet’: intersektionalitet i Dan 
Anderssons Kolarhistorier”, Edda 101, nr 03 (2014): 196–208; Therese Svensson, 
”Vita män på gränsen: om vitifierad underklassmaskulinitet i Dan Anderssons 
Chi-mo-ka-ma”, i Ras och vithet: svenska rasrelationer igår och idag, red. Tobias 
Hübinette (Lund: Studentlitteratur, 2017), 139–56. 
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i en sverigefinsk situering, iscensätter ett på samma gång öppenhjärtigt 
och karnevaleskt förhållningssätt till vitheten, kondenserat i 
formuleringen ”trött på vithet”, ett slagord som Andersson låter 
kolarna uppfinna där de arbetar kring den svarta milan,22 eller varför 
inte i titelvalets ”chi-mo-ka-ma” som betyder ”vit man” på det 
amerikanskt23 indigena språket ojibwe.24 

Martinsons Mor gifter sig hakar i den svartifierande gestaltningen av 
potentiellt vitifierad arbetarklass-maskulinitet när romanen till-
sammans med uppföljaren Kyrkbröllop (1938) beskriver arbetarklass-
femininitetens rörelse mot vithet som grundad i kvinnornas idoga 
renlighetsarbete som fjärmar dem från männens köttsliga smuts såväl 
som i kvinnornas egen ljusstinna kroppslighet.25 Till detta föränderliga 
spänningsfält av semiotisk-materiella26 relationer av klass, kön och ras 
som i mina läsningar visar sig verksamt i svenskspråkig arbetarlitteratur 
ansluter sig framskrivningen av vithet hos den borgerliga modernisten 
Olsson, vars roman Chitambo jag gjorde en analys av som ett tidigt led 
i arbetet med avhandlingen. Som titeln – en europeisk stavning av den 
plats i Zambia där David Livingstone avled – ger läsaren en ledtråd 
om, banar berättarjagets borgerliga och finlandssvenska situering 
vägen för romanens utarbetande av ett kvinnligt kolonialt projekt riktat 
mot den finländska majoritetsbefolkningen.27 

 
 

Studiens här och nu 
 

I denna doktorsavhandling i litteraturvetenskap fortsätter jag arbetet 
med att läsa svenskspråkig fiktionslitteratur från tidigt 1900-tal på sätt 

 
22 Svensson, ”’Trött på vithet’”, 200. 
23 ”Amerikansk” syftar här och i resten av avhandlingen inte endast på USA, utan på 

hela den landyta som efter den europeiska invasionen och ockupationen 
namngavs efter den italienska köpmannen och sjöfararen Amerigo Vespucci. I en 
avkoloniserande förståelse av världen namnges samma land som Abya Yala, som 
är dess enda kända för-koloniala beteckning. 

24 Anton Treuer, red., ”Glossary”, i Living Our Language: Ojibwe Tales and Oral Histories: 
A Bilingual Anthology (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001). 

25 Svensson, ”Livet i grådomslandet”, 66. 
26 Detta begrepp förklaras i avhandlingens andra kapitel. 
27 Leppänen och Svensson, ”Om naturupplevelser hos Elin Wägner och Hagar 

Olsson”, 23. 
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som inte kretsar kring vitheten som dess underförstådda centrum utan 
tvärtom ställer fram detta semiotisk-materiella fenomen till kritisk 
beskådan. Som tidigare nämnts är avhandlingens undersökning 
huvudsakligen en metodologisk sådan, vilket innebär att utforskandet 
av den historiska aspekten har fått träda tillbaka till förmån för 
utvecklandet av en avkoloniserande läsart i relation till denna fiktions-
litteratur. Det innebär inte att jag är ointresserad av den historiska 
horisonten – tvärtom menar jag att erkännandet av kontextuella 
skillnader är en del av den avkoloniserande praktiken – utan att 
fokusvalet bör förstås som en del av just den här studiens nödvändiga 
avgränsningar.  

Den historiska kontextualisering som jag ändå utför i mina 
läsningar är knuten till mitt fokus på vad jag väljer att benämna olika 
episteme. Rivera Cusicanqui menar att ett episteme innehåller såväl 
teoretiska som praktiska element.28 Rauna Kuokkanen framhåller i sin 
tur epistemebegreppet som ett flexibelt verktyg som förmår belysa 
epistemologiska såväl som filosofiska, kosmologiska, ontologiska och 
religiösa aspekter.29 Utifrån ett urfolkligt perspektiv är dessa olika 
aspekter lika oskiljaktiga som teori och praktik, varför episteme-
begreppet förmår omfatta fler kunskapstraditioner än den europeiskt 
moderna och koloniala – eller med andra ord det episteme som Rivera 
Cusicanqui så träffande benämner det nordatlantiska. En ytterligare 
anledning till att episteme är ett lämpligt verktyg till skillnad från andra 
närliggande ord såsom världsbild och kosmovision, är att det inte 
privilegierar synen som källa till kunskap – en metaforik som är särskilt 
vanlig inom det nordatlantiska epistemet – utan öppnar för att även 
andra sinnen är värdefulla i upprättandet av relationer som ligger till 
grund för vetandet om världen.30  

Givet att min praktik är att läsa svenskspråkig fiktionsprosa kom-
mer det nordatlantiska epistemet, så som det träder fram i skrift-
ställande kulturer i norra Europa under det tidiga 1900-talet, att utgöra 
den huvudsakliga kontext som jag operationaliserar i mina läsningar, 
men min avkoloniserande läsart är framförallt på spaning efter frön till 
andra episteme som gror i texterna. Som Rivera Cusicanqui framhåller 

 
28 Rivera Cusicanqui, Un mundo ch’ixi es posible, 145. 
29 Rauna Kuokkanen, Reshaping the University: Responsibility, Indigenous Epistemes, and the 

Logic of the Gift (Vancouver: UBC Press, 2007), 56. 
30 Kuokkanen, 57. 
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är den modernikoloniala bilden av världen såväl antropocentrisk som 
eurocentrisk, androcentrisk och logocentrisk i sin konstruktion,31 och 
skiljer sig på så vis från de flesta indigena episteme, vilka istället 
utmärks av att vara biocentriska, eller med andra ord av att omfatta alla 
levande varelser som ständigt relaterar till varandra i ömsesidiga 
beroenden och på så vis ingår i en enda gemenskap.32  

Rivera Cusicanqui är otvetydig då hon skriver att det inte kan finnas 
någon avkoloniseringsteori utan en avkoloniserande praktik.33 Min 
praktik är att läsa fiktionslitterära texter på litteraturvetenskapliga 
avkoloniserande sätt. Det är en i tid och rum situerad verksamhet som 
är öppen för att knyta an till andra verksamheter som bedrivs av andra 
kroppar på andra platser i vår värld – men också i andra nutider. 
Annorlunda formulerat förhåller jag mig till olika visioner av tiden i 
min avhandling: dels till en kronologisk förståelse av tid så som den 
materialiseras i den gregorianska och koloniala tideräkningen, dels till 
en icke-kolonial vision av tiden som med Rivera Cusicanqui inte är 
linjär, utan rör sig i cykler och spiraler.34  

Genom spiralens verkan är det möjligt att anta att samma genom 
modernikolonialiteten fokuserade problem diskuteras och gestaltas i 
en roman av Karin Boye i Sverige 1931 och i en vetenskaplig artikel av 
Donna Haraway i Kalifornien 2004. Genom att jag som forskare läser 
texterna vid ungefär samma tidpunkt och i ungefär samma rum ges de 
en samtidighet i relation till den i avhandlingen studerade 
problematiken som överskrider varje kronologiskt och geografiskt 
separerad uppfattning av tid och rum. Min roll är att välja texter som 
talar med varandra på i sammanhanget produktiva vis, och att 
formulera den kunskap som härrör ur de intrikata språkliga 
relationerna mellan dessa textuella kroppar och den levande kropp 
som aktualiserar texterna genom sina läsningar i tid och rum. Med 
Rivera Cusicanqui är förflutenhet och framtid alltid redan inneslutna i 
nutiden, och alla tre står samtidigt på spel och avgörs av våra 
handlingar snarare än våra ord.35 Dessa i grunden metodologiska 

 
31 Silvia Rivera Cusicanqui, ”Palábras mágicas: Reflexiones sobre la crísis civilizatoria 

actual” (Keynote, NOLAN, Göteborg, 2017), https://vimeo.com/222658423. 
32 Aimé Taipa González, Mujeres indígenas en defensa de la tierra, Feminismos (Madrid: 

Cátedra, 2018), 10. 
33 Rivera Cusicanqui, Ch’ixinakax utxiwa, 62. 
34 Rivera Cusicanqui, 54. 
35 Rivera Cusicanqui, 55. 
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frågor kommer jag att diskutera vidare i avhandlingens tredje kapitel. 
Innan dess vill jag presentera de författarskap och verk som jag har 
gått i dialog med under arbetets gång. 

 
 

Nordström, Söderberg och Boye 
 

Den här gången har jag närmat mig författartrion Karin Boye (1900–
1941), Ludvig Nordström (1882–1942) och Hjalmar Söderberg (1869–
1941). De är alla verksamma i en tid och i ett rum vars litteratur 
genomsyras av förnimmelser av det moderna samhället, eller med 
andra ord av modernitet. De har sin förankring i borgerskapet och 
skriver i ett relativt ungt sekel då arbetarklassen steg för steg intar den 
politiska såväl som den litterära scenen. De skriver också i en tid då 
människor som blir till som kvinnor vinner mark inom dessa 
offentligheter. De skriver inte minst då de europeiska koloniala 
projekten både kulminerar och krackelerar så att nya modernikoloniala 
kontinuiteter – vilka sträcker sig genom de tidpunkter då de forna 
kolonierna blir självständiga stater – kläcks ur dem. Det kan sägas vara 
en premiss i mitt arbete att dessa koloniala kontinuiteter, vilka inte 
minst verkar i vävandet av rasifierande relationer, äger rum i nära 
samspel med formeringen av relationer baserade på föreställningar om 
art, funktionalitet, klass, kön och sexualitet.  

Trots att jag själv inte läser författarnas verk i skenet av deras 
biografier har kunskapen om Boyes, Nordströms och Söderbergs liv 
drabbat mig i varierande utsträckning under skrivandet av den här 
avhandlingen. Alla tre författarna dör under loppet av ett år mitt under 
ett brinnande världskrig. Den 40-åriga Boye fryser ihjäl ihopkrupen vid 
en sten i skogen utanför Alingsås natten till den 24 april 1941, påverkad 
av ett sömnmedel. Den 72-årige Söderberg avlider i sviterna av en 
hjärnblödning på sjukhus i Köpenhamn den 14 oktober samma år. 
Och den 60-årige Nordström dör av magcancer den 15 april 1942. 
Även om Boye, Nordström och Söderberg föds och debuterar i olika 
decennier, för att inte säga sekel, så ändar de sålunda sina liv mycket 
nära i tiden. Denna omständighet har gett mig möjligheten att utgå från 
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deras slut som en ingång till att läsa, tänka och skriva om några av deras 
verk.   

Djupast bottnar detta val i den akuta upplevelsen av att de värden 
som står på spel i det tidiga 1940-talet också står på spel i min egen tid. 
På så vis öppnas en plats som påminner mig om den aymarska 
lärdomen att jag som skrivande människa bebor olika tidshorisonter 
på samma gång. Insikten att världens förnyelse står på spel i varje 
ögonblick kanske heller aldrig är så stark som under ett krig. Under de 
år då jag har arbetat med min studie har fascistoida partier vunnit man-
dat i folkförsamlingar i Europa, och taktfasta steg har ekat i mina öron 
som en påminnelse om hur nazismens stöveltramp måste ha ljudit i 
öronen på 1940-talets skrivande människor. Söderberg ägnar sina sista 
år åt att skriva antinazistisk tidningsprosa, och använder på så vis sin 
penna till att gripa in i det världsliga skeendet utifrån en ideologisk 
ståndpunkt. Boye avslutar det litterära såväl som det jordiska livet 
krigsvåren 1941, då de nazistiska trupperna står på höjden av sin 
utbredning. Till skillnad från Boyes död vittnar Nordströms skrivande 
inte så mycket om ett slut som om en världslig början denna och 
följande vår, då han i olika texter lyfter fram det som han såg som det 
andra världskrigets företräden.  

Som vi skall se i nästa kapitel är den kronologiska ordningen 
avgörande i det modernikoloniala framskrivandet av tid och rum. 
Givet den här avhandlingens avkoloniserande ambitioner prioriterar 
jag andra ordningar. Mina läsningar, som äger rum i avhandlingens 
fjärde, femte och sjätte kapitel, börjar med att nysta i vad det var 
Nordström såg i kriget.  På så vis låter jag 1940-talets formuleringar 
kasta sitt ljus över det tidiga 1900-talets prosa när jag sedan tar mig an 
läsningarna av Nordströms novellsamling Herrar (1910) och Söder-
bergs dagboksroman Doktor Glas (1905) i den ordningen. Därefter 
närmar jag mig återigen författarnas slutår då jag läser Boyes roman 
Astarte (1931). Även om varje kapitel fokuserar ett verk av vardera 
författaren, letar jag mig ofta fram till brännpunkterna i dessa verk 
genom att även förhålla mig till andra texter ur författarskapen.  

Detta studiens urval och upplägg bottnar i analytiska och 
litteraturhistoriegrafiska såväl som pedagogiska hänsynstaganden – 
samtidigt som det möjligen kräver en del av läsarens självständighet 
när det gäller allmän historisk kontextualisering. Mellan Doktor Glas 
och Herrar återfinner vi den så kallade storstrejken, som satte klass-
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frågan på dagordningen på ett annat sätt än bara några tidigare. Mellan 
Herrar och Astarte återfinner vi ett världskrig, som omformade 
relationer baserade på klass såväl som kön och ras. Och mellan Astarte 
och Nordströms sista skrifter återfinner vi en stegring mot militarism 
och totalitarism. Emellertid höjer Söderberg som vi skall se ett 
varningens finger inför de framväxande härskarideologierna redan före 
1905, och på så vis träder den historiska vävens långa trådar fram i ett 
mönster som endast visar sig då man betraktar den lite på avstånd. Om 
frågor kopplade till fascistoida fenomen diskuteras i såväl Doktor Glas 
som Astarte kanske närheten dem emellan är mer relevant än den 
mellan Doktor Glas och Herrar? I utvinnandet av kunskap behöver 
litteratur-vetaren laborera med nya sätt att förhålla sig till historien, 
vilket den avkoloniserande praktiken också bjuder in till. 

En anledning till att det är intressant att läsa Nordström idag är att 
hans författarskap på ett så rättframt, för att inte säga humoristiskt, sätt 
iscensätter processer som är kopplade till modernitet, kolonialitet och 
vithet. En studie av Nordström utgör på så vis en pedagogisk och 
produktiv ingång till det textmaterial, de teoretiska perspektiv och den 
historiska kontext som utgör den här avhandlingens arbetsmaterial. 
Just Herrar skildrar ett centralt modernikolonialt skeende i det 
svenskspråkiga områdets historia, nämligen kapitaliseringen av dess 
nordligaste trakter. De trakter kring Sundsvall och Härnösand som den 
Nordströmska prosan fiktionaliserar, utgör de sydligaste delarna av 
Sápmi, och det får sägas överensstämma med avhandlingens 
avkoloniserande ambition att det första av tre analyskapitel inte bara 
utgör en grundläggande introduktion till den svenskspråkiga moderni-
kolonialitetens vitifiera(n)de narrativ utan också ringar in det intagande 
av samiskt land som en iscensättning av en sådan modernitet 
ofrånkomligen vilar på.  

Medan Herrar utgör ett inom litteraturvetenskapen i stort sett 
outforskat verk, kan inte detsamma sägas om Söderbergs Doktor Glas. 
Jag har sålunda valt författarskap och verk som på olika sätt relaterar 
till föränderliga kanoniseringsprocesser inom svenskspråkig litteratur-
historia. Även om Nordström på intet sätt är en okänd författare kan 
inte någon av hans texter idag sägas tillhöra språkområdets fiktions-
litterära klassiker. Lort-Sverige (1938), hans mest kända verk, är när allt 
kommer kring en radiojournalistisk skapelse. Söderberg är däremot ett 
av de mest uppburna författarnamnen inom svenskspråkig litteratur-
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historia, och Doktor Glas ett av dess mest omhuldade verk som dess-
utom har blivit översatt – och fortsätter att översättas – till många 
språk. Som vi skall se i avhandlingens femte analyskapitel har 
emellertid de aspekter av verket som relaterar till frågor om 
kolonialitet, rasialitet och vithet, i mångt och mycket förblivit 
ouppmärksammade inom den svenskspråkiga såväl som den 
engelskspråkiga forskningen. 

Men även en sådan detalj som publiceringsåret för Doktor Glas har 
inverkat på valet att inkorporera just denna roman av Söderberg i min 
studie. Flera av de forskare som tidigare har studerat vithetens 
verkningar i ett svenskspråkigt sammanhang landar i att något av vikt 
inträffar i början av 1900-talet.36 Mot bakgrund av den norsk-svenska 
unionsupplösningen utser Tobias Hübinette och Catrine Lundström 
1905 till startår för den första av sammanlagt tre hegemoniska 
vithetsfaser som de menar avlöser varandra i Sverige under hundra år. 
Jag skall återkomma till den rasiala temporalitet som de båda benämner 
”vit renhet” mot slutet av det andra kapitlet, men vill redan här markera 
att det inte är min avsikt att följa den till dess slutår, vilket Hübinette 
och Lundström identifierar som studentrevolternas 1968.37  

Till skillnad från min studies startår har dess slutår 1931, då Boyes 
Astarte publiceras, ingen särskild innebörd i den tidigare vithetskritiska 
forskningen. Jag har dock medvetet valt att avsluta studien innan det 
svenska folkhemmet såväl som det andra världskriget inträder med full 
kraft, då båda dessa fenomen, om än i varierande grad, är behäftade 
med en kontextuell särprägel i relation till rasialitet och vithet som 
ligger utanför den här avhandlingens intresseområde. Emellertid är 
fascismen liksom folkhemmet i full formering i Boyes prisbelönta 
debutroman, vilket bidrar till dess glasklara gestaltning av moderni-
kolonialitet, rasialitet och vithet. Boye hör tillsammans med Söderberg 
hemma på den svenskspråkiga parnassen, men romanen Astarte torde 
vara mindre (er)känd än sina syskon Kris (1934) och Kallocain (1940). 

 
36 Se till exempel Jeff Werner, Blond och blåögd: vithet, svenskhet och visuell kultur / Blond 

and Blue-Eyed: Whiteness, Swedishness, and Visual Culture, Skiascope 6 (Göteborg: 
Göteborgs konstmuseum, 2014). 

37 Tobias Hübinette och Catrin Lundström, ”Three Phases of Hegemonic Whiteness: 
Understanding Racial Temporalities in Sweden”, Social Identities 20, nr 6 (2014): 
427. 
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På så vis sluter sig en text som är inringad av ytterligare en konstellation 
av kanoniseringsprocesser till mitt urval.  

Av avhandlingens tre analyskapitel är det om Boye det kortaste och 
det om Nordström det längsta. Min ambition har aldrig varit att skriva 
lika långa kapitel om vardera författarskapet, utan att formulera det 
vetande som har trätt fram i mötet med fiktionslitteraturen utifrån 
pedagogiska, analytiska och litteraturhistoriegrafiska infallsvinklar. Jag 
vill emellertid bjuda in den läsare som inte känner sig hemma i 
avhandlingens disposition att visualisera de tre analyskapitlen som en 
pyramid där det första lägger grunden till de som kommer efter, eller 
som en tratt där perspektivet smalnar av för att mot slutet leda in mot 
nya forskningsfrågor. Att kapitlet om Boye är kortare än de om 
Nordström och Söderberg speglar på intet vis den litterära 
sprängkraften i de olika författarskapen; givet den styrka med vilken 
Boyes skrift i Astarte drabbar mig som läsare väljer jag att se läsningen 
av den romanen som en komet in i framtiden. 

Den tidigare forskningen kring författarskapen kommer jag att 
diskutera i anslutning till varje läsning av de valda verken. Som en 
avslutning på detta inledande kapitel vill jag i det följande presentera 
den forskning som på ett uttalat vis har ägnat sig åt den metod som 
står i fokus för min undersökning och som jag benämner avkoloni-
serande läsningar. 

 
 

Tidigare avkoloniserande läsningar 
 

Att på ett övergripande plan förhålla sig till forskning som närmar sig 
fiktionslitteratur utifrån teoretiska perspektiv som aktualiserar frågor 
kring kolonialitet, rasialitet och vithet och på så vis kartlägga möjliga 
metoder för avkoloniserande läsningar av fiktionslitterära texter är ett 
så omfattande arbete att det skulle utgöra en avhandling i sig. I den här 
studien har jag begränsat mig till att undersöka förekomsten av 
forskning som på ett uttalat vis utför vad jag benämner 
avkoloniserande läsningar, men som också skulle kunna kallas 
dekoloniserande läsningar eller dekoloniala läsningar. På svenska har 
jag inte hittat någon sådan forskning, medan det på engelska och 
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spanska finns litteraturvetenskaplig forskning som säger sig utföra 
”decolonial readings” och ”lecturas decoloniales”. Det rör sig om ett 
begränsat antal titlar där samtliga är tillkomna under de senaste fem 
åren. 

Yomaira C. Figueroa använder sig av María Lugones begrepp 
”faithfull witnessing” i läsningen av afro-latinsk litteratur.38 Damsi 
Figueroa Verdugo och Noelia Figueroa Burdiles formulerar den av-
koloniserande läsningens praktik som ”la adopción de nuevas lecturas 
de la realidad desde un caleidoscopio epistemológico” när de närmar 
sig mapuche-poeten María Teresa Panchillos texter.39 I bruket av meta-
forer kring ljus och mörker i den indigena hawaiianska poeten 
Haunani-Kay Trasks samling Light in the Crevice Never Seen (1999) utläser 
Emma Scanlan avkoloniserande strategier som förmår fylla dessa 
kosmologiska storheter med betydelser som visserligen tar avstamp i, 
men därefter rör sig bortom, det modernikoloniala språkbruket. Så 
länge solen är innesluten i ett modernikolonialt betydelserum är dess 
brännande kraft förödande, men när natten så småningom omfamnar 
solen rehabiliterar den dess ljus som förvandlas till en älskande snarare 
än en angripande kraft.40 Detta motiviska fokus på ljus och mörker, 
dag och natt, sol och måne förenar, som vi skall se i avhandlingens 
andra kapitel, Scanlans studie med min egen. 

Kavita Bhanot (2019) läser brittisk-asiatisk fiktionsprosa i syfte att 
ta fasta på agensen i skildringarna av punjabiska mödrar. Genom att 
”se” gestalter som annars inte blir sedda kan den hegemoniska 
ordningens gränser avslöjas och epistemologier och ontologier som 
ligger utanför dess räckvidd begripliggöras, menar hon och upprättar 
på så vis en metod för läsning som påminner om den som jag 
diskuterar i avhandlingens tredje kapitel.41 Bhanot argumenterar för att 
de romaner som hon läser bär på internaliserad rasism, varför hennes 

 
38 Yomaira C. Figueroa, ”Faithful Witnessing as Practice: Decolonial Readings of 

Shadows of Your Black Memory and The Brief Wondrous Life of Oscar Wao”, 
Hypatia 30, nr 4 (2015): 641–56. 

39 ”tillämpningen av nya tolkningar av verkligheten utifrån ett epistemologiskt 
kalejdoskop” Damsi Figueroa Verdugo och Noelia Figueroa Burdiles, ”Lecturas 
decoloniales de la poesía mapuche de María Teresa Panchillo, Chile”, Izquierdas, 
nr 40 (2018): 122. 

40 Emma Scanlan, ”Decolonizing the Light: Reading Resistance in Native Hawaiian 
Poetry”, Interventions 19, nr 7 (2017): 991. 

41 Kavita Bhanot, ”A Decolonial Reading of the Punjabi (M)other in British Asian 
Literature”, Third World Thematics: A TWQ Journal 4, nr 4–5 (2019): 377, 391f. 
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material också är det som påminner mest om min eget som är 
formulerat utifrån en vitifierad situering. Bhanot argumenterar också 
för relevansen i att historiskt och språkligt kontextualisera de kroppar 
som andrafieras i fiktionslitteraturen,42 vilket jag finner vara ett 
värdefullt om än komplext grepp i litteraturforskningen, då relationen 
mellan fakta och fiktion får sägas vara allt annat än uppenbar. Som 
tidigare nämnts ligger tyngdpunkten i den historiska kontextuali-
seringen av exempelvis Sápmi på en epistemisk nivå i min avhandlings 
läsningar, men jag utesluter inte att det finns möjlighet att bredda 
analysen av den koloniserades historiska sammanhang i framtida 
studier. Bhanot argumenterar slutligen för faran i att låta det 
dekoloniala perspektivet idealisera det icke-koloniala tillståndet.43 

Den sista i raden av dekoloniala läsningar som jag vill presentera är 
Nathan C. Hennes Reading Popol Vuj. A Decolonial Guide (2020). Precis 
som titeln antyder rör det sig om en handbok för att läsa mayaspråket 
k’iche’s viktigaste skrift på ett sätt som svarar an på textens egen 
avkoloniserande ambition.44 Med Henne har 1500-talsskribenterna till 
Popol Vuh vinnlagt sig om att även nutida läsare skall utveckla 
”aggressive decolonial reading practices in order to get a Popol Vuj on 
its own terms”.45 Henne avtäcker med andra ord en avkoloniserande 
intention i själva texten, vilket tillåter en sammankoppling av ett 
avkoloniserande skrivande med ett avkoloniserande läsande.46  

Att svara an på ett avkoloniserande skrivande som det som finns 
materialiserat i Popol Vuh skiljer sig på avgörande sätt från att svara an 
på den icke-kolonialitet som möjligen finns närvarande i svenskspråkig 
borgerlig fiktionsprosa från tidigt 1900-tal. Utifrån forskningsläget 
inordnar sig min avhandling i ett litet men möjligen växande inter-
nationellt fält av dekoloniala eller avkoloniserande läsningar både 
utifrån dess teoretiska fokus på kosmologiska storheter såsom ljus och 
mörker, vilket presenteras i nästa kapitel, och dess metodologiska 
grepp att ta fasta på agensen hos de markerat rasifierade fiktiva 
kropparna, vilket presenteras i avhandlingens tredje kapitel. Min studie 

 
42 Bhanot, 392. 
43 Bhanot, 392. 
44 Nathan C. Henne, ”Introduction: Some Basics: The K’iche’, Popol Wuj, 

Decolonial Reading, and Comparative Translation”, i Reading Popol Wuj: A 
Decolonial Guide (University of Arizona Press, 2020), 4. 

45 Henne, 4. 
46 Henne, 4. 
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sticker ut i valet av material, då tidigare undersökningar uteslutande har 
arbetat med texter som har formulerats utifrån en koloniserad 
situering.  

 
 

Sammanfattning 

 
I avhandlingens första kapitel tar jag min utgångspunkt i den aymarska 
lärdomen, så som den formuleras av Rivera Cusicanqui, att nuet är den 
enda verkliga tidshorisonten, utifrån vilken det förflutna och framtiden 
på samma gång bebos. Jag förankrar detta ”nu” i Mbembes iakttagelse 
att Europa har upphört att vara världens tyngdpunkt. Därefter frågar 
jag mig hur en litteraturvetenskaplig praktik som inte låter världsdelens 
modernikoloniala projekt utgöra premisser för läsningen av fiktions-
prosa, utan tvärtom vänder sig mot dem som fenomen möjliga att 
studera, kan se ut. Denna praktik benämner jag avkoloniserande läs-
ningar. Det är den här studiens syfte att utröna vad utvecklingen av en 
sådan läsart innebär i förhållande till svenskspråkig fiktionsprosa från 
tidigt 1900-tal.  

Studien bottnar i mina tidigare vithetskritiska läsningar av Dan 
Andersson, Moa Martinson och Hagar Olsson, vilka uppenbarade 
behovet av en metod som inte endast förmår avtäcka rasialitet, 
kolonialitet och vithet i de fiktionslitterära texterna, utan även animera 
den icke-vitifierade materian som gestaltas i dem, i syfte att avläsa dess 
textuella agens. I utarbetandet av en avkoloniserande metod vill jag 
därför uppmärksamma de markerat rasifierade kroppar som är 
gestaltade i fiktionslitteraturen, i syfte att undersöka hur(uvida) deras 
närvaro generar icke-kolonialitet såväl som kolonialitet. Jag närmar mig 
på så vis texterna via en på samma gång kritisk och kreativ ingång, 
vilken knyter an till min egen situering i modernikolonialiteten. 
Studiens yttersta syfte är att undersöka huruvida en annan modernitet 
än den koloniala görs möjlig i läsningen av fiktionsprosan.  

Urvalet av fiktionslitteratur utgörs av dagboksromanen Doktor Glas 
(1905) av Hjalmar Söderberg, novellsamlingen Herrar (1910) av Ludvig 
Nordström och romanen Astarte av Karin Boye (1931) och motiveras 
bland annat av de kanoniseringsprocesser som omger de valda verken. 
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Inom ramarna för den tidigare forskningen är aspekter av texterna som 
relaterar till klass och kön redan uppmärksammade. Men, frågar jag 
mig, i vilken mån kan dessa texter också sägas uttrycka en estetik som 
kretsar kring rasialitet och vithet? I vilken mån är den modernitet den 
tidigare forskningen kartlagt i dem också en kolonialitet? Är det möjligt 
att finna prov på icke-kolonialitet genom att bruka en läsart som inte 
kretsar kring vithet? Och hur inverkar svaren på dessa frågor på den 
tidigare forskningens antaganden? 

Utifrån forskningsläget inordnar sig min avhandling i ett litet men 
möjligen växande internationellt fält av dekoloniala eller avkoloni-
serande läsningar både utifrån dess teoretiska fokus och dess metodo-
logiska grepp. Min studie sticker ut i valet av material, då tidigare 
undersökningar uteslutande har arbetat med texter som har 
formulerats utifrån en koloniserad situering. 
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2. Kolonialitet, rasialitet och vithet 

Studiens teoretiska och idéhistoriska utgångspunkter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I det här kapitlet presenterar jag några av avhandlingens tankemässiga 
utgångspunkter. Jag startar i min övergripande förståelse av de 
planetariska relationerna, eller med andra ord de världsomspännande 
och världsskapande fenomen som träder fram i kritisk belysning med 
hjälp av det i den här avhandlingen introducerade tankeverktyget 
modernikolonialitet. För att förstå detta begrepp är det nödvändigt att 
förstå vad kolonialitet innebär inom det avkoloniserande tänkandet, 
men också att förstå de på gränsen mellan human- och natur-
vetenskaperna formulerade begreppen intra-aktion och semiotisk-materiell 
metod. Efter en introduktion av dessa begrepp fördjupas tanken om 
modernikolonialiteten genom en presentation av de fenomenologiskt 
framskrivna begreppen rasialitet och vithet.  

Från denna övergripande teoretiska nivå rör jag mig därefter sakta 
mot en konkretisering av det modernikoloniala idéhistoriska samman-
hang ur vilket den svenskspråkiga fiktionsprosan från tidigt 1900-tal är 
sprungen. Jag inleder med Jaques Derridas kritik av den vita mytologin, 
eller med andra ord den metafysik och metaforik som präglar det 
kanoniserade europeiska tänkandet, och kombinerar denna kritik med 
den vithetskritiska fenomenologi som Sara Ahmed utarbetar. Derridas 
uppgörelse med vad jag med Mbembe i åtanke frestas att benämna det 
vita förnuftet ger mig verktyg att kritisera det modernikoloniala 
språket, men också att skönja konturerna av en vithetens kosmologi 
som förtydligas med hjälp av Ahmeds begrepp orientering. Även Sylvia 
Wynters idéhistoriskt motiverade översikt över den varierande 
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iscensättningen av mänsklighet i modernikolonialiteten är mig 
behjälplig i detta avseende, då de historiskt uppkomna människogenrer 
hon sätter fokus på även belyser det modernikoloniala framskrivandet 
av resten av skapelsen. Min användning av ordet kosmologi överskrider 
här dess strikt naturvetenskapliga betydelse på svenska, och lånar de 
engelska och spanska språkens förmåga att fylla ordet även med en 
filosofisk innebörd som åsyftar hur människor föreställer sig världen i 
dess helhet. 

Stefan Arvidssons religionshistoriska studie över den 
indoeuropeiska mytologin belyser hur framskrivandet av vitifierad 
mänsklighet äger rum i nordeuropeiska borgerliga sammanhang. Den 
hundraåriga skriftställande verksamhet inom vilken intellektuella 
människor sätter den föreställda vita rasens semiotisk-materiella särart 
på pränt träder med Arvidsson fram som en normativ berättelse som 
griper in i värdsliga skeenden genom att den ”ger motiv för bestämda 
handlingar, legitimerar specifika institutioner och framställer vissa 
beteenden, känslor och normer som naturliga, eviga och nöd-
vändiga”.47 Denna studie kompletteras av Håkan Blomqvists historiska 
undersökning av socialistisk vithet, eller med andra ord av de ideologiska 
förutsättningarna för den germaniserade arbetarklassens inskrivning i 
den vitifierade mänsklighetsgenren. Slutligen knyter jag ihop 
resonemangen genom att relatera mitt projekt till Hübinette och 
Lundströms begreppsliggörande av vit renhet. Författarna skriver fram 
den vita renheten som den första av tre hegemoniska vithetsfaser i 
modern svensk historia och som sådan antas den ha varat mellan de 
symboliska åren 1905 och 1968. Som den litteraturvetare jag är finner 
jag det fruktbart att förstå fenomenet i kronotopiska termer, och med 
hjälp av Martin Ericssons rapport över historisk forskning om rasism 
påminner jag läsaren om dess förankring i historiska händelser.  

För tydlighetens skull vill jag påpeka att jag inte presenterar dessa 
idéhistoriska sammanhang för att påvisa biografiska samband mellan 
författarna till fiktionslitteraturen och de källtexter som diskuteras i 
forskningen, utan för att lyfta fram de tankar som inte endast florerar 
i det tidiga 1900-talets svenskspråkiga kontext, utan också påverkar 
dess ekonomiska, kulturella, politiska och sociala praktiker och 

 
47 Stefan Arvidsson, Ariska idoler: den indoeuropeiska mytologin som ideologi och vetenskap 

(Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2000), 18. 
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institutioner. Detta för att kunna ta spjärn mot den idéhistoriska 
kontexten i utvinningen av betydelser i fiktionsprosan och aktivt 
använda mig av de verktyg den erbjuder för att synliggöra moderni-
koloniala fenomen som rasialitet och vithet i berättelserna.  

 
 

Modernikolonialitet 
 

De företeelser som vanligen samlas under den breda beteckningen 
modernitet, såsom kapitaliseringen av ekonomin, framväxten av 
nationalstater, det humanistiska formulerandet av människan i termer 
av fri varelse som själv bestämmer sitt väsen, vetenskapernas framväxt, 
sekulariseringen, reformationen av den medeltida kyrkan, upp-
lysningen, industrialiseringen, urbaniseringen och demokratiseringen, 
vilka samtliga i regel läses som europeiska angelägenheter, förstås ur 
de avkoloniserande perspektiven, vilka framförallt presenteras i 
avhandlingens tredje kapitel, som intimt sammantvinnade med det 
som skulle komma att bli den våldsamma erövringen av kontinenter 
bortom Europa. Genom den europeiska kolonialismen har delar av 
den nordatlantiska kontinenten framträtt som överordnade resten av 
världen, då människor som kommer därifrån med våld tillskansat sig 
demografisk, ekonomisk, estetisk, juridisk, kulturell, militär, politisk, 
religiös, social, språklig, vetenskaplig – listan kan göras lång – 
dominans i andra världsdelar. Dessa processer har utifrån en 
vetenskaplig synvinkel som fokuserar avkolonisering inte endast på-
verkat de koloniserade samhällena, utan utgör även oumbärliga pussel-
bitar för att förstå kolonisatörernas samhälle och kultur. Att, som i den 
här avhandlingen, läsa fiktionslitterära texter som, på olika nära håll, är 
besläktade med det moderna genombrottet i nordisk litteratur låter sig 
med andra ord inte göras utan att samtidigt ta hänsyn till att den 
modernitet som trädde fram i den europeiska offentligheten var en 
kolonial sådan, eller med andra ord en modernikolonialitet.48  

Kolonialitet är emellertid inte detsamma som kolonialism, om vi med 
det senare förstår de militära, politiska och ekonomiska processer som 

 
48 Detta perspektiv på världen och historien utesluter inte att koloniala processer 

förekommer i andra historiska kontexter än den europeiska moderniteten. 
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leder fram till att en kolonisatör, i regel en stat, erövrar, kontrollerar 
och exploaterar ett territorium utanför sitt ursprungliga område.49 
Kolonialitet är istället kolonialismens kulturella logik, om vi med kultur 
avser ett brett spektra av i fenomenologisk mening världsskapande 
verksamheter som har växt fram ur och även förökar sig som en följd 
av de koloniala arven.50 Även om ingen formell kolonial relation 
föreligger kan det därför vara relevant att tala om kolonialitet som 
utmärkande för en viss kontext. Nelson Maldonado-Torres skriver att 
begreppet refererar till 

 
long-standing patterns of power, that emerged as a result of 
colonialism, but that define culture, labor, intersubjective 
relations, and knowledge production well beyond the strict 
limits of colonial administrations. Thus, coloniality survives 
colonialism. It is maintained alive in books, in the criteria for 
academic performance, in cultural patterns, in common sense, 
in the self-image of peoples, in aspirations of self, and so 
many other aspects of our modern experience. In a way, as 
modern subjects we breath coloniality all the time and 
everyday.51 

 
Det var Aníbal Quijano som introducerade begreppet kolonialitet i 
artikeln ”Colonialidad y modernidad/racionalidad”,52 som publi-
cerades på spanska 1992 och på engelska 1999.53 Kolonialitet uppstod 
enligt Quijano som en specifik form av relation mellan Europa och 
resten av världen där olikhet endast kunde förstås i termer av 
ojämlikhet.54 Detta ledde till att relationen i dess helhet inte erkändes, 
varför de koloniserade inte inkluderades i förståelser av vare sig sam-

 
49 Björn Hettne, ”kolonialism”, i Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 21 februari 2019, 

http://www.ne.se. 
50 ”Grupo modernidad/colonialidad”, i Wikipedia, la enciclopedia libre, åtkomstdatum 

21 februari 2019, 
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_modernidad/colonialidad. 

51 Nelson Maldonado-Torres, ”On the Coloniality of Being”, Cultural Studies 21, nr 
2–3 (2007): 243. 

52 Aníbal Quijano, ”Colonialidad y modernidad/racionalidad”, Perú indígena: órgano del 
Instituto Indigenista Peruano 13, nr 29 (1992): 11–20. 

53 Aníbal Quijano, ”Coloniality and Modernity/Rationality”, i Globalizations and 
Modernities, red. Göran Therborn och Lise-Lotte Wallenius (Swedish Council for 
Planning and Coordination of Research (Forskningsrådsnämnden) (FRN), 1999), 
41–51. 

54 Quijano, ”Colonialidad y modernidad/racionalidad”, 16. 
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hälle eller mänsklighet.55 Quijanos begreppsliggörande av kolonialitet 
utvidgades senare av María Lugones som tillförde analysen en köns- 
och sexualitetskritisk dimension när hon framhöll att de koloniserade 
inte heller inkluderades i förståelser av genus, då könsblivandet hos 
dessa kroppar rasifierades i termer av djuriskhet (hane/hona) istället 
för att genusifieras i termer av mänsklighet (man/kvinna).56  

Den i avhandlingen introducerade sammanskrivningen av 
modernitet och kolonialitet bör förstås i termer av intra-aktion. Detta 
begrepp kan, utifrån det tänkande som formuleras av 
naturvetenskapligt skolade forskare som Karen Barad och Haraway, 
sägas verbalisera det epistemologiska och metodologiska ställnings-
tagandet att det är relationen som utgör den minsta analytiska 
beståndsdelen vid studiet av världen, och att det är den som i sin tur 
ger upphov till vad som uppfattas som avgränsade entiteter.57 
Relationens epistemologiska primat pekar samtidigt mot en relationell 
ontologi, vilken utgör en grundsten inom det avkoloniserande 
tänkandet.58 Entiteter som modernitet och kolonialitet, Europa och 
Amerika/Abya Yala, träder fram som följder av en mångfald av 
relationer och att studera det ena utan att ta hänsyn till det andra får 
oundvikligen epistemologiska, metodologiska och ontologiska följder 
som behöver ansvaras för.  

Det vetenskapliga studiet av olika fenomen tar ur dessa perspektiv 
sålunda fasta på invecklingarna59 mellan det som ur en modernikolonial 
synvinkel framstår som avgränsade entiteter. En metodologisk följd av 
detta onto-epistemologiska ställningstagande är vikten av att ständigt 
spåra reciprocitet mellan det som upplevs vara avgränsade element i de 
fiktionslitterära texterna.60 För att tala med Haraway, handlar det om 
en semiotisk-materiell ingång där det materiella inte separeras från det 
ideella, utan där materian i dess ständiga förvandling förstås som 
sammanlänkad med hur människor framställer den i termer av 

 
55 Quijano, 18. 
56 Marìa Lugones, ”Toward a Decolonial Feminism”, Hypatia: A Journal of Feminist 

Philosphy 25, nr 4 (2010): 744. 
57 Karen Barad, ”Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How 

Matter Comes to Matter”, Signs 28, nr 3 (2003): 815. 
58 Quijano, ”Colonialidad y modernidad/racionalidad”, 16ff. 
59 En översättning av engelskans ”entanglements”. Andra möjliga översättningar är 

intrasslingar, härvor och insnärjdhet (vilket Mara Lee föreslår på sitt 
Instagramkonto). Dessa används parallellt i avhandlingen. 

60 Barad, ”Posthumanist Performativity”, 829. 
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semiotik.61 Att göra en semiotisk-materiell läsning innebär att följa den 
härva av relationer som utgör det fenomen man studerar och att 
samtidigt undvika att dela upp världen i dualistiska motsatspar såsom 
metaforik och metonymi, idealitet och materialitet, vithet och svarthet. 
Denna typ av läsning handlar med andra ord om att öppna upp den 
fiktionslitterära texten för möjliga betydelsebärande kopplingar snarare 
än att avgränsa och hierarkisera den. Innan jag diskuterar vad 
avkoloniserande läsningar innebär i avhandlingens nästa kapitel vill jag 
emellertid fördjupa förståelsen av hur kolonialiteten äger rum i 
moderniteten. 

 
 

Rasialitet och vithet  
 

Quijano menar att kolonialitet är den övergripande formen av 
dominans i den globaliserade världen,62 och att det centrala verktyget i 
iscensättandet av denna är det historiskt konstruerade fenomenet ras, 
vilket genomsyrar och utrustar hela dess maskineri.63 Ras är sålunda ett 
historiskt situerat fenomen, och dess innebörd måste, som 
Maldonado-Torres påpekar, alltid förankras i en sociokulturell kontext. 
Detta, fortsätter han, suddar emellertid inte ut det faktum att det finns 
en gemensam nämnare mellan hur 1500-talets spanska kolonisatörer 
och 1800-talets rasbiologer använder ordet, då det i båda fallen innebär 
en permanent misstanke om andra människors brist på mänsklighet.64 En 
avhandling som denna är med teoretisk såväl som empirisk 
nödvändighet raskritisk; förutom att dess avkoloniserande ansats 
kräver ett aktivt förhållningssätt till rasbegreppet, är den studerade 
fiktionslitteraturen mättad med framskrivningar av fenomenet ras. En 
raskritisk studie har som syfte att undersöka hur det semiotisk-
materiella fenomenet ras blir till i tid och rum, och jag vänder mig till 
fenomenologin för en preliminär teoretisering av begreppet. Denna 

 
61 Donna Haraway, When Species Meet (Minneapolis: University of Minnesota Press, 

2008), 4. 
62 Quijano, ”Colonialidad y modernidad/racionalidad”, 14. 
63 Quijano, ”Coloniality and Modernity/Rationality”, 44 Avsnittet om ras finns inte 

med i den spanska originalutgåvan av artikeln. 
64 Maldonado-Torres, ”On the Coloniality of Being”, 244. 
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kommer därefter att utvidgas och omformuleras i mötet med de 
historiska sammanhangen och de fiktionslitterära texterna.  

Utifrån Maurice Merleau-Pontys tänkande har Linda Martín Alcoff 
försett oss med verktyg som visar hur rasifiering – eller med andra ord 
görandet av ras – äger rum i mötet mellan kroppar i den 
modernikoloniala världen. Alcoff visar oss på så vis en möjlighet att 
förstå och tala om ras som något verkligt bortom rasbiologiska 
diskurser, i syfte att övervinna dess logiker. Alcoff begreppsliggör ras 
som en varseblivningsstruktur. Blotta anblicken av en annan 
människas kropp med dess former och färger accentuerar vissa drag 
och väcker associationer, som hos betraktaren tycks uppenbara en rad 
förgivettagna sanningar om människans väsen. De varseblivnings-
praktiker som är involverade i rasifieringsprocesserna är emellertid 
underförstådda, nästan gömda, och på så vis immuna mot kritisk 
reflektion.65 Ras är med andra ord tolkning som opererar som ren 
varseblivning.66 Men, betonar Alcoff, varseblivningspraktiker är 
dynamiska även då de stelnat till vanor – inte minst på grund av att den 
kroppsliga materian i sig är ett dynamiskt fält.67 

Det är denna mediering genom det synliga – hur vi avläser oss själva 
samt hur andra avläser oss – som gör rasifieringsprocesser unika, 
anmärker Alcoff.68 Ras verkar, i den Alcoffska förståelsen av 
begreppet, genom den mänskliga kroppens morfologi; dess former och 
dess nyanser. Det handlar närmare bestämt om storleken och formen 
på näsan, ögats utformning, kindbenens vidd, hårets nyans och 
struktur, och, sist men inte minst, intensiteten i pigmentet.69 Medan 
Alcoff sålunda framförallt betonar ansiktets morfologi, vill jag tillägga 
att även resten av kroppen utgör spelplats för iscensättande av ras. Jag 
tänker på faktorer som kroppens längd, huvudets form, höfternas och 
sätets utformning, fötternas beskaffenhet och kroppens behåring, vilka 
i olika empiriska sammanhang fylls med betydelser kopplade till ras. 
Alla dessa markörer utgör vad Alcoff benämner ett visuellt register, 
som då det sammankopplas med föreställningar om kroppens 

 
65 Linda Martín Alcoff, ”The Phenomenology of Racial Embodiment”, i Visible 
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rationella kapacitet, epistemologiska tillförlitlighet, moraliska skick och 
estetiska värde utgör grundvalen för rasifierande processer.70 

Även om skeendet tycks ta avstamp i kroppens utsida är själva 
poängen att denna utsida, eller med andra ord det synliga, knyts till 
kroppens insida, eller med andra ord det osynliga. Rasifiering är 
sålunda en praktik som upprättar semiotisk-materiella förbindelser 
mellan grundläggande aspekter av den mänskliga tillvaron i världen. 
Rasifiering är ur ett fenomenologiskt perspektiv en praktik som vi inte 
kan ställa oss utanför genom våra individuella val, eftersom den med 
Quijano är en integrerad del av den modernikolonialitet som är en 
historisk aspekt av vår värld sedan det symboliska året 1500. Däremot 
menar Alcoff att vi genom att titta på rasifiering genom fenomenologin 
inte är dömda till att upprepa dess processer; tvärtom är det ett 
raskritiskt projekt som ger oss reella möjligheter till en historisk 
reorientering.71  

En särskild form av rasifiering – så särskild att den många gånger 
framstår som avsaknad av rasifiering – är det som jag väljer att 
begreppsliggöra som vitifiering.72 Samma år som Toni Morrison till-
delades Nobelpriset i litteratur publicerade hon essäsamlingen Playing 
in the Dark. Whiteness and the Literary Imagination (1993). Morrison belyser 

 
70 Alcoff, 18. 
71 Alcoff, 22. 
72 Utifrån min mångåriga erfarenhet av att problematisera vithet inom olika 

utbildningssammanhang har jag identifierat två samtidiga begär som idag 
iscensätts i relation till detta fenomen; dels en vilja att reducera den till en fråga 
om hudfärg, dels att en vilja att frigöra den från denna fråga och låta den bli en 
fråga om sådant som klass och kön. Med ordvalet vitifiering vill jag understryka 
att all form av rasifiering, markerad såväl som omarkerad, är en mänskligt skapad 
process. Även om människor föds med olika grad av pigment innebär inte det att 
de samtidigt föds till ”vita” eller ”svarta”.  Med en parafrasering på ett berömt 
citat av Simone de Beauvoir vill jag understryka: Man föds inte till vit, man blir 
det. Jag vill också framhålla att tron på att man i biologisk mening är född till vit 
kan förstås som ett exempel på det ansvarsflyende självbedrägeri som Jean Paul 
Sartre benämner mauvaise foi – ond tro. Vitheten är med andra (fortfarande 
existensfenomenologiska) ord inte någon människas öde. Samtidigt är det 
nödvändigt att kunna framstå som om man har fötts till vit för att kunna åtnjuta 
de resurser som modernikolonialiteten som ekonomisk, epistemisk och estetisk 
regim fördelar till vissa kroppar men inte andra. I denna process är framvisandet 
av en ljus hudfärg en viktig ingrediens bland andra. Det är alltså inte möjligt att 
vare sig reducera vithet till en fråga om hudfärg eller att frigöra den från denna 
och låta den bli en fråga om exempelvis klass eller kön (även om en intra-aktion 
mellan olika semiotisk-materiella fenomen alltid pågår). Den fenomenologiska 
verktygslådan, vare sig den är ihopsatt av Ahmed, Alcoff eller Fanon, utgör en 
värdefull ingång till att förstå dessa förhållanden.    
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där bland annat hur euroamerikansk fiktionsprosa upprättar en 
svartifierad närvaro i texterna genom en strategi som hon benämner 
”afrikanism” och hur denna ”litterära svarthet” bygger upp en ”litterär 
vithet”.73 Denna insikt får henne att efterlysa ett nytt perspektiv på 
rasialitet inom forskningen, som kan verka sida vid sida med det i USA 
redan etablerade fältet black studies:  

 
A good deal of time and intelligence has been invested in the 
exposure of racism and the horrific results on its objects. […] 
I do not wish to disparage these inquiries. It is precisely 
because of them that any progress at all has been 
accomplished in matter of racial discourse. But that well-
established study should be joined with another, equally 
important one: the impact of racism on those who perpetuate 
it. It seems both poignant and striking how avoided and 
unanalyzed is the effect of racist inflection on the subject. 
What I propose here is to examine the impact of notions of 
racial hierarchy, racial exclusion, and racial vulnerability and 
availability on nonblacks who held, resisted, explored, or 
altered those notions. The scholarship that looks into the 
mind, imagination, and behavior of slaves is valuable. But 
equally valuable is a serious effort to see what racial ideology 
does to the mind, imagination, and behavior of masters.74 

 
Det är inte en slump att det är en afroamerikansk skribent som här 
argumenterar för att man bör vända blicken mot den överordnade 
sidan i de rasifierande relationer som upprättas och vidmakthålls i en 
värld präglad av modernikolonialitet. Åtminstone sedan William J. 
Wilson, som skrev under pseudonymen Ethiop, publicerade artikeln 
”What Shall We Do With the White People?” (1860) har afro-
amerikanska författare och forskare problematiserat vithetens olika 
uttryck.75 I samband med publiceringen av Morrisons essäsamling 
växte ett tvärvetenskapligt ras- och vithetskritiskt forskningsfält fram 
som spred sig även till andra språkområden än det anglosaxiska. 
Studier av vithet, liksom av rasialitet och kolonialitet, ser olika ut 
beroende på vilken empiri som studeras, men har det gemensamt att 
de undersöker de historiska processer som i modernikolonialiteten 

 
73 Morrison, Playing in the Dark, 9. 
74 Morrison, 11. 
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vitifierar vissa kroppar samtidigt som de förlänar dem herravälde över 
sig själva, andra människor, andra djur och jorden själv. Vithet 
begreppsliggörs med andra ord inte som en medfödd egenskap hos en 
specifik grupp människor, utan som ett historiskt konstruerat 
maktfenomen som på samma gång emanerar ur och vidmakthåller den 
modernikoloniala världen. Detta innebär inte att alla fenomen som 
iscensätter makt utgör exempel på vitifiering, men däremot att alla 
exempel på vitifiering iscensätter makt. I den här avhandlingen 
intresserar jag mig för hur vitheten fungerar som kosmologi, och som 
Richard Dyer skriver i White (1997) handlar det i regel om ett dualistisk 
ordnande av världen i termer av svarthet och vithet, där den förra 
iscensätts som det låga, mörka och kroppsliga medan den senare skrivs 
fram som det höga, ljusa och andliga.76 Inom detta kosmologiska 
spektra blir vissa kroppar genom de semiotisk-materiella processer 
som Alcoff beskriver mer orienterade i världen än andra, och det är 
dessa kroppar som med Ahmed blir till som vita, 77 eller med mitt eget 
ordval: som vitifieras.  

Vithetens betydelser i relation till fiktionslitteraturen kommer att 
framläggas och fördjupas under loppet av min läsningar, men jag vill 
redan nu lyfta fram det fiktionslitterära fenomen som jag, utifrån Dyers 
analys av den mångmediala vilda västerngenren, benämner vitifiera(n)de 
narrativ.78 Med detta begrepp avser jag en klassisk kolonial 
berättelsestruktur som upprätthåller vithetens grepp över olika 
komponenter såsom tid, rum och materia. I mina tidigare läsningar av 
svenskspråkig arbetarlitteratur kartlade jag begreppets tillämplighet, 
och att det äger relevans även för avhandlingens analyser är en premiss 
snarare än en hypotes i min arbetsprocess. Med hjälp av Dyer förlägger 
jag det mest typiska uttrycket för vitifiera(n)de narrativitet till den 
klassiska vilda västerngenren med dess bakomliggande föreställning att 
det är den vitifierade befolkningens öde att beröva urfolken, de vilda 
djuren och naturen all kontroll över den nordamerikanska 
kontinenten.79 Genrens centrala motiv är gränsen, vilken ständigt 
förflyttas framåt ur kolonisatörernas synvinkel, då vitheten lägger den 
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förställda vildheten i form av den vildifierade jorden, de vildifierade 
djuren och de vildifierade människorna under sig. När gränsen 
förflyttas framåt och det modernikoloniala rummet på så vis utvidgas, 
förflyttas också tiden framåt genom att en föreställd utveckling bringas 
till det erövrade territoriet. Gränsen mellan civilisation och vildmark, 
mellan vithet och icke-vithet, mellan utveckling och stagnation, är på 
så vis en spatial såväl som temporal aspekt av berättandet i ett 
vitifiera(n)de narrativ.80 Det generiska credot kan formuleras som tron 
på att erövringen av nya rum för mänskligheten framåt i tiden, men det 
är endast de kroppar som förmår följa med i den framåtskridande 
rörelsen som förtjänar epitetet människa. De vitifiera(n)de narrativen 
är på så vis inte endast vitifierade, utan också vitifierande. De 
stillastående kropparna, de som vänder sig mot andra tider än de 
kommande och de som irrar runt i en av det koloniala våldet orsakad 
desorientering görs istället meningsfulla som under-, halv- eller icke-
människor och förlänas epitet som slavar, vildar, skräp och djur. 

Detta begreppsliggörande av vitifiera(n)de narrativ lämpar sig väl 
för analysen av vad jag vill benämna en kolonial kronotop. Michail 
Bachtin utgår från den moderna fysikens fundament då han förflyttar 
begreppet ”rumtid” från den relativitetsteoretiska till den litteratur-
teoretiska diskursen, och beskriver hur tiden och rummet samman-
smälter till en enhet i den litterära estetiken: 

 
I den litterära kronotopen sker en förening av rums- och 
tidskännetecken i en meningsfull och konkret helhet. Här 
förtätas tiden, pressas samman och blir konstnärligt-åskådlig; 
också rummet intensifieras, dras in i tidens, sujettens och 
historiens rörelse. Tidskännetecknen blir synliga i rummet, 
och rummet tänks och mäts i tiden. Den konstnärliga 
kronotopen karakteriseras av denna intersektion av räckor av 
förening av kännetecken.81  

 
Bachtins forskning kring kronotopen är en etablerad litteratur-
vetenskaplig väg att begripliggöra de intra-aktiva relationerna mellan 
tid och rum som upprättas i den fiktionella världen. I en avhandling 
med avkoloniserande ambitioner är det emellertid inte möjligt att 
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stanna vid referensen till Albert Einsteins fysikaliska omformulering 
av dessa samband med bäring även på den faktiska världen, utan detta 
vetande måste också hänföras till de indigena genealogier som föregår 
båda dessa tänkare med tusentals år. Som nämndes i inledningen till 
avhandlingen begripliggör man inom den aymarska vetenskapen 
världen här och nu som aka pacha, ett fenomen med såväl spatiala som 
temporala innebörder, och det skulle vara fullt möjligt att kringgå 
Bachtins kronotop-begrepp för att begripliggöra intra-aktionen mellan 
dessa aspekter i fiktionsprosan. I mina analyser har jag emellertid valt 
att använda mig av begreppet kronotop, men att på detta vis sätta det 
i relation till indigena episteme.  

I min läsning av framförallt Nordströms prosa kommer jag att 
bruka kronotopbegreppet för att belysa hur tid och rum intra-agerar 
med kropp för att gestalta mänsklighet. Bachtin skriver nämligen 
vidare: “Som formellt-innehållslig kategori bestämmer kronotopen (i 
betydande grad) också bilden av människan i litteraturen; denna bild är 
i allt väsentligt kronotopisk.”82 Den litterära bilden av människan är i 
sig själv kronotopisk, eller med andra ord samtidigt rumslig och 
temporal, om vi skall tro Bachtin, och den Nordströmska texten ger 
oss som vi skall se ingen anledning att tvivla. Innan jag tar itu med den 
Nordströmska prosan i avhandlingens fjärde kapitel skall jag emellertid 
fördjupa bilden av fenomenen kolonialitet, rasialitet och vithet genom 
en översikt av några idéhistoriska drag med en övergripande relevans i 
tiden och rummet för fiktionsprosans tillkomst.  
 

 

Vithetens mytologi 
 

Hur framskrivandet av vithet har funnits närvarande i det europeiska 
filosofiska språkbruket diskuterar Derrida i ”La mythologie blanche” 
(1971). Artikeltitelns vita mytologi syftar på den långa tradition av 
metafysik och metaforik som präglar det europeiska kanoniserade 
tänkandet. Den filosofiska metafysiken och metaforiken är, menar 
Derrida, ohjälpligt förbundna med den materialitet och historicitet 
som är deras förutsättning och som de samtidigt förnekar. Genom en 
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kritisk läsart stiger denna historicitet och materialitet till ytan över lager 
på lager av filosofisk text. 

 
What is metaphysics? A white mythology which assembles 
and reflects Western culture: the white man takes on his own 
mythology (that is, Indo-European mythology), his logos – 
that is, the mythos of his idiom, for the universal form of that 
which it is still his inescapable desire to call Reason. […] 

What is white mythology? It is metaphysics which has 
effaced in itself that fabulous scene which brought it into 
being, and which yet remains, active and stirring, inscribed in 
white ink, an invisible drawing covered over in the 
palimpsest.83 

 
Derrida sätter ljuset på det språkliga slipandet av metaforer vilket är en 
materiell och historisk process som göms undan i antagandet att det 
språkliga uttrycket refererar till en metafysisk sanning snarare än ett 
historiskt omtvistat utbyte av värde.84 För att återigen ta Dyer till hjälp 
så kategoriseras vissa människor som vita eftersom denna metaforik 
bär på vissa värden (såsom att inte vara en slav), och inte för att det 
skulle vara den mest adekvata termen för att beskriva en hudfärg.85 
Med Derrida kan vi tänka att vithetens språkliga värde ligger i dess 
utbytbarhet mot andra begrepp inom samma språkliga vändkrets. Det 
grekiska ordet för vändning är ”tro’pos”, en term som ligger till grund 
för benämnandet av det geografiska området för solens båda 
vändkretsar som tropikerna såväl som det retoriska begreppet trop.  

Konstruktionen av troper, eller med andra ord språkliga vänd-
ningar, består i förmågan att ”säga något genom att använda ett annat 
slags utsaga än den direkta”.86 Vanliga troper inom den klassiska 
retoriken är ironi, metaforik och metonymi, vilka alla spelar sina roller 
i upprättandet av vithet i de i avhandlingen studerade texterna. Utifrån 
Derrida menar jag att en vithetskritisk läsart med nödvändighet måste 
skrapa på ytan av de ljusstinna språkliga vändningar som till syvende 
och sist utgår från solen – och som därför i ordets båda betydelser kan 
kallas tropiska – för att undersöka vilka metonymiska samband som 
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möjliggör dem inom fiktionens kronotop. Detta innebär också att som 
Derrida uttrycker det följa metaforerna tillbaka på den vindlande vägen 
mot egentlig mening,87 ytterst i syfte att avkolonisera språkets grepp 
om världen.  

I sin kritik av den vita mytologin liknar Derrida metaforens bana 
vid solens bana. Denna liknelse syftar inte enbart på det faktum att den 
språkliga verktygslåda som den västerländska vetenskapliga traditionen 
brukar för att tala om kunskap som förnuftsbaserat utgår från solens 
ljusgivande egenskaper, utan också på att metaforens och solens 
egenskaper liknar varandra i det att de är omväxlande synliga och 
osynliga. Kunskapsfilosofins språk med dess metaforer om ljus och 
mörker dras mot solen, och liknas av Derrida vid de växter som bär 
namnet heliotroper eftersom dessa ständigt vinklar sina blad så att de 
träffas av maximalt med solljus.88 

Hur, frågar Derrida när han adresserar det filosofiska språket, kan 
kunskap eller språk vara klart eller obskyrt i egentlig mening? Det 
metaforiska språkbruk som kretsar kring dag och natt, synligt och 
osynligt, närvarande och frånvarande är möjligt endast under solen, 
och den filosofiska metaforen kan därför likställas med heliotropen i 
det att den konstant vänder sig mot denna himlakropp.89 Solen är den 
dominerande metaforen i det så kallade västerländska metafysiska 
tänkandet, eller med andra ord den vita mytologin, och endast den och 
Gud har kapaciteten att samla ihop tingen i ett i grunden idealistiskt 
system för vetande om världen.90 Denna metaforikens heliotropiska 
rörelse saknar inte koloniala innebörder. Derrida utmålar den 
metafysiska människan som en man som har inkorporerat solen. Solen 
går upp i Öst, och när den går ner i Väst låter den sig, med Derridas 
ord, internaliseras av den västerländske mannens öga och hjärta. 
Resultatet blir den av det sanna ljuset upplysta Människan; den vetande 
hominiden i vitifierad tappning.  

I det historiska och materiella utmejslandet av koloniala metaforer 
för mänsklighet, vetande och världslighet har det faktum att solen går 
upp i öst inte saknat betydelse. Ahmed skriver i Queer Phenomenology. 
Orientations, Objects, Others (2006) att det inte är en tillfällighet att ordet 
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orientering härleds till Orienten och östern som den horisont över 
vilken solen stiger.91 Genom århundraden av koloniala praktiker har 
det brittiska imperiets öst och väst etablerats som det globala Öst och 
Väst utifrån Greenwichmeridianen som nollpunkt. Östern, eller med 
andra ord Orienten, blev den riktning mot vilken de växande euro-
peiska kolonialmakterna vände blicken och såg något som inte 
liknande dem själva.92 Utifrån Edward Saids klassiska läsning av 
orientalismen förstår Ahmed de västliga imperiernas besatthet av 
östern som ett begär efter vad hon benämner ”världsskapande 
resurser”.93 Orienteringen, eller med andra ord den språkliga och 
materiella vändningen mot Orienten, mot det främmande men ändå så 
välbekanta Andra, skapar en värld som är organiserad kring 
Occidenten.94  

Ahmeds orienteringsfilosofi skiljer sålunda på orientering mot och 
orientering kring som analytiska begrepp, där det förra betecknar en 
riktning mot det objektifierade andra som tillåter subjektet att träda 
fram i världen och också att, genom sin förankring i det som är 
annorlunda än det själv, breda ut sig i den. Relationen mellan det ena 
och det andra bör sålunda inte endast beskrivas i termer av negation 
utan också i termer av expansion. Som Said har visat innebar de västliga 
kolonialmakternas vändande av blicken och begäret mot det östliga att 
ett imperialistiskt vetande om Orienten kunde byggas, men detta 
vetande, vilket i stor utsträckning består av utsagor om icke-vitifierade 
kroppar i termer av sexualitet och sensualitet, handlar ytterst om att 
upprätta en berättelse om Occidenten, vilken blir det som 
orienteringen kretsar kring.95 Med Derridas ord ”samlas” den västliga 
världen ”ihop” i det att kolonialiteten vänder blicken i det östligas 
riktning.96 Och över kolonierna rör sig solen i sin delvis synliga, delvis 
osynliga bana från öster mot väster, där dess lyskraft metaforiskt 
inkorporeras i den västerländska mannen och vitifierar honom inifrån 
och ut. Sett i det ljuset får den välkända utsagan att solen aldrig gick 
ner över det brittiska imperiet en rasifierande innebörd. 
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Det faktum att solen ständigt växlar mellan att vara synlig och 
osynlig för det mänskliga ögat förstärker dess diskursiva koppling till 
metaforen, menar Derrida avslutningsvis. Liksom vår erfarenhet av 
solen är metaforer alltid ofullkomliga i det att de bygger på en idé om 
tingens essens, vilken ingår i ett språkligt system för utbyte av värde, 
snarare än tingen i dess helhet.97 Denna idealisering av materian är det 
första av två steg i vad Derrida benämner en process för meta-
forisering. Det andra steget är appropriering. Derrida citerar en av de 
franska upplysningstänkarna César Chesneau D Marsais då denne slår 
fast att metaforen liksom alla troper ”dväljes i ett lånat hem” i det att 
den lånar uttrycket för sin existens av någon annan.98 Att läsa 
metaforen som en process, eller med andra ord performativt, innebär 
ytterst med Derrida att förstå den språkliga vändningen som en 
potentiell kolonisering. Metaforen som ofrånkomligen tar plats i 
språket genom att bosätta sig i någon annans hem, gör genom sin 
idealiserande och approprierande åtbörd att tingen går från ständig 
tillblivelse i en värld av relationer till att bli närvarande för sig själva, 
eller med andra ord i sin rena subjektivitet. Varje metafor kan sålunda 
läsas som en språklig figur och på samma gång som ett paradigm för 
en process för metaforisering, eller med andra ord de koloniala 
praktikerna idealisering och appropriering.99 

Utifrån denna Derridanska läsning av metaforens plats i en 
modernikolonial filosofisk, och förmodligen också estetisk, tradition, 
förstår jag den avkoloniserande rörelsen i relation till det tropiska 
språket som bestående i en ständig materialisering, ett återupprättande 
av relationer och ett återbördande av betydelser. 

 
 

Människoblivandets genrer 

 
Giovanni Pico della Mirandola stipulerar i De Hominis Dignitate (1486) 
att endast den varelse som befinner sig i rörelse mellan universums 
lägsta och högsta regioner kan kallas mänsklig, eftersom det är i 
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människans fria skapande av sitt väsen som hon realiserar sig själv. De 
varelser som uppgår i de lägre eller de högre zonerna av universum 
förlänas inte epitetet människa, eftersom de inte befinner sig i fri 
rörelse de båda polerna emellan. Efter dessa principer sammanfattar 
Gud Adam/Människans väsen i två centrala passager i texten: 

 
Varken en bestämd ort eller en gestalt som är din egen eller 
någon uppgift som är säregen för dig har vi givit dig, Adam, 
på det att du efter ditt beslut och enligt din åsikt skall få och 
äga den ort, den gestalt, de uppgifter du önskar. Andra 
varelsers natur begränsas inom av oss föreskrivna lagar. Du 
är av inga gränser instängd, utan skall fastställa dem själv med 
din vilja i vars hand jag lagt dig. Mitt i världen har jag ställt 
dig, för att du därifrån så mycket lättare skall kunna skåda runt 
omkring dig allt som finns i världen. Varken himmelsk eller 
jordisk, varken dödlig eller odödlig har vi gjort dig, på det att 
du liksom din egen skulptör och formare fritt och ärofyllt må 
kunna ge dig den gestalt du helst vill ha. Du skall ha makt att 
degenerera till lägre former som är djuriska, du skall ha makt 
att enligt din själs beslut regenereras till de högre former som 
är gudomliga.100 
 
Om du nämligen ser en människa behärskad av sin mage kräla 
på marken, så är det ingen människa du ser, utan en buske; 
om du ser någon förblindad av fantasiens tomma bländverk 
som av Calypso och, lockad av sinnenas förförelser en slav 
under dem, så är det ett djur du ser, ingen människa. Om du 
ser en filosof bedöma och urskilja allt med det rätta förnuftet, 
vörda då honom: han är en himmelsk, ingen jordisk varelse. 
Om du ser en ren kontemplatör, omedveten om sin kropp, 
uppslukad av själsliga betraktelser, så är det icke en jordisk, 
icke en himmelsk varelse: han är en högre gudomlighet iklädd 
mänskligt kött.101 

 
Det är svårt att inte igenkänna detta renässanshumanismens credo i 
den förståelse av mänsklighet som därefter har kommit att prägla så 
mycket av den europeiska fiktionslitteraturen genom motiven 
degeneration och regeneration. Man föds inte till Människa – man 
bildas till det – och att denna bildningsgång inte endast är ett centralt 
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ämne för den moderna europeiska berättarkonsten, utan också i stora 
drag följer den intrig som tecknas av Pico della Mirandola, är ett 
antagande som kommer att följa och fördjupa min argumentation 
genom avhandlingen.  

Denna renässanshumanistiska iscensättning av mänsklighet läser 
jag som en knut bland många i en härva av modernikoloniala texter 
som är upptagna med att formulera mänsklighet på olika vis. Ett sätt 
att förstå dessa texters utsagor på ett övergripande plan är att som 
Sylvia Wynter begripliggöra dem som människoblivandets genrer.102 
Wynter menar att olika historiska samhällen styrs av olika deskriptiva 
formuleringar kring vad en människa är och vilken plats i kosmos hon 
besitter. Dessa deskriptiva formuleringar ger i sin tur upphov till vad 
Wynter läser som olika genrer av mänsklighet. I den modernikoloniala 
värld som sakta växer fram i det våldsamma mötet mellan delar av 
Europa och delar av den övriga världen, men som givetvis också har 
rötter i tidigare epoker, avlöser olika hegemoniska genrer av 
människoblivande varandra genom århundradena. Viktigt att notera är 
att dessa genrer inte endast omfattar formuleringar av mänsklighet, 
utan också av jorden och av kosmos. Genom att fokusera 
människoblivandet i fiktionslitteraturen får läsaren med andra ord 
också kunskap om hur relationer mellan människor och resten av 
världen är danade i litteraturen, eller med andra ord om dess 
kosmologier.  

Att rasialitet är ett semiotiskt-materiellt fenomen som medierar 
relationen mellan människor, andra djur, natur, jorden och kosmos i 
modernikoloniala samhällen är ett antagande som följer 
argumentationen genom den här avhandlingen. Tydligast blir den 
medierande relationen då man beaktar att fenomenet svarthet genom 
historien har skrivits fram som mättat med mer jordiskhet och 
organiskhet än fenomenet vithet, vilket har gestaltats som hörande 
ljuset och himlen till.103 Utsagor om ras orienterar sålunda mänskliga 
kroppar genom att iscensätta deras relation till andra fenomen i 
världen. Att formulera vad en människa är kan med Wynter inte ses 
som någon oskyldig verksamhet: ur den springer samhälleliga 
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föreställningar som ytterst fördelar liv och död som semiotiskt-
materiella resurser mellan olika kroppar.104 I den modernikoloniala 
världen möjliggör den historiska framväxten av rasfenomenet i dess 
olika skepnader förskjutningar av de distinktioner som legat till grund 
för tidigare samhällens formuleringar av mänsklighet. Istället för att 
kretsa kring skillnader mellan de dödliga och de odödliga, det naturliga 
och det övernaturliga, kom formulerandet av mänsklighet att kretsa 
kring distinktionen mellan människa och undermänniska. Ras, anför 
Wynter, blev en förvisso inte övernaturlig men likafullt utom-mänsklig 
grund på vilken det sekulariserande Europa konstruerade svaret på 
frågan om ”vem” och ”vad” en människa är.105  

Wynter följer framskrivandet av mänsklighet över flera sekler och 
finner hur olika genrer avlöser varandra. Från renässans-
humanisternas skrifter fram till 1700-talets upplysningsera dominerade 
en bild av människan som Wynter benämner Människa1.106 Denna 
genre uppstod inte ur intet utan återaktualiserar mycket av det antika 
och medeltida arvet, men i en av-gudifierad form. Det som inom en 
tidigare matris tolkades som grader av spirituell perfektion kom att 
omsättas i grader av rationell perfektion, vilket passade den lagburna 
makten i de nationalstater som samtidigt konsoliderades i Europa.107 
Den rationella hierarkin mellan levande kroppar formulerades inte 
minst i termer av en gudomligt skapad skillnad mellan djur och 
människa; en den jordiska tillvarons stora kedja där den föreställda 
svarta människan trädde fram som länken mellan det mänskliga och 
det djuriska.108 Där svartifierade människor utifrån Bibelns berättelse 
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bortom Människan. 

107 Wynter, ”Unsettling the Coloniality of Being/Power/Truth/Freedom”, 288. 
108 Wynter, 301. 
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om Hem kunnat framställas som fördömda av Noah, framstod de nu 
istället som fördömda av Naturen.109 Svartifierade människor återintar 
i modernikolonialiteten den kristna mytologins position som de från 
himlen fallna, och i förlängningen innebär det att svarthet på ett 
semiotiskt-materiellt plan sammankopplas med den förment orörliga 
jorden.110  

De modernikoloniala genrer av mänsklighet som Wynter studerar 
är på samma gång kontinuerliga och diskontinuerliga,111 vilket pekar på 
en liknande förståelse av tid som Rivera Cusicanqui för fram, där 
världen och historien alltid återvänder till samma punkt utan att för 
den sakens skull vara oföränderlig.112 Medan Människa1 på samma 
gång liknade och skilde sig från den medeltida genren av mänsklighet 
i sin egenskap av rationellt politiskt subjekt, kom Människa2 att både 
bevara och förändra de konstituerande egenskaperna hos sin 
föregångare i konstruktionen av vad Wynter benämner ett bio-
ekonomiskt subjekt.113 I och med modernikolonialitetens genombrott 
kom samhällena i allt högre grad att styras av en kapitalistisk 
marknadsekonomi vars mytologi skapade en genre av mänsklighet som 
hämtade sina konsoliderande argument ur den evolutionsbiologiska 
läran.114 Det evolutionära naturliga urvalet i en borgerlig social ordning 
verifierades genom graden av lyckande eller misslyckande på livets 
stora marknad. Människa2 definierades i bioekonomiska termer som 
den närande, medan hans mänskliga andra utgjordes av de tärande.115 
Från Wynter skulle jag vilja låna och utveckla begreppet kanoniserad, 
för att beskriva den vitifierade och borgerliga Mänsklighet som på så 
vis lyfts fram och förklaras helig i en modernikolonial kontext. 

 
 

  

 
109 Wynter, 307. 
110 Wynter, 319. 
111 Wynter, 318. 
112 Rivera Cusicanqui, Ch’ixinakax utxiwa, 54. 
113 Wynter, ”Unsettling the Coloniality of Being/Power/Truth/Freedom”, 314. 
114 Wynter, 309. 
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Den vitifierade Människan 
 

Stefan Arvidssons Ariska idoler. Den indoeuropeiska mytologin som ideologi 
och vetenskap (2000) konkretiserar formulerandet av den människogenre 
som igenkänns som vitifierad. Berättelsen om de indoeuropeiska 
människorna har sina rötter i Bibelns stamtavlor, som aktualiserades 
och omformulerades i européernas möten med människor på andra 
kontinenter i den tidiga modernikolonialiteten. Mot slutet av 1700-talet 
förflyttas tolkningsföreträdet till den jämförande språkvetenskapen 
som bygger ett vetande kring den indoeuropeiska språkfamiljen, de 
människor som talar dessa tungomål och deras kulturer. Ett i grunden 
romantiskt begreppsliggörande av ras, inom vilket fenomenet 
förankras i språkliga och kulturella faktorer, växer fram, men i takt med 
politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringar under 1800-
talet kommer rasialiteten alltmer att rotas i naturalismens fysiska 
ärftlighetsläror och den rena rasbiologin tar över tolkningsföreträdet 
från genealogiska såväl som filologiska läror.116  

Den kring indoeuropéerna kretsande rasialiteten grundas sålunda i 
såväl härstamning som språk, kultur och biologi. Även om Arvidsson 
i sin historiska studie betonar hur den ledande argumentationen 
vandrar mellan dessa olika fält, vill jag utifrån Wynters 
begreppsliggörande av människoblivandet och dess olika genrer hålla 
det öppet för att alla dessa former av rasialitet verkar sida vid sida i 
fiktionslitteraturen. Min preliminära utgångspunkt i Alcoffs 
begreppsliggörande av biologiskt förankrad rasialitet omformuleras så 
potentiellt i mötet med historiska kontexter, men som Maldonado 
Torres betonar utgörs rasialitetens konstant av en misstanke om vissa 
människors brist på mänsklighet. 

I centrum för formulerandet av den indoeuropeiska myten står 
framskrivandet av arierna. I en centraleuropeisk kontext får som 
Arvidsson belyser begreppet mot slutet av 1800-talet allt oftare 
innebörden icke-judisk, och den kring indoeuropéerna kretsande 
rasialiteten riktar inte sällan udden mot det semitiska. Efter 
Nazitysklands fall försvinner ordet arier ur de flesta vokabulärer, men 
under tidigare perioder används ordet flitigt inom det språkliga såväl 

 
116 Arvidsson, Ariska idoler, 72f. 
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som det genealogiska och biologiska begreppsliggörandet av ras.117 
Mytologiseringen av indoeuropéerna tar fart i början av 1800-talet och 
hämtar sin kraft ur intresset för det av brittiska handelsmän nyligen 
erövrade Indien. Friedrich Schlegel presenterar den fornindiska 
religionen som dualistisk, där en från världen avskild gud, vilken 
uppenbarar sig genom det upphöjda ljuset, strider mot det låga 
mörkret; en intrig som, som vi skall se, känns igen i maskulinitetens 
motiv i de med hjälp av Dyer identifierade vitifiera(n)de narrativen. 
Som Arvidsson framhåller har Schlegels bristfälliga presentationen av 
indisk religion uppenbara drag av iransk zoroastrism och mot mitten 
av 1800-talet förläggs också det indoeuropeiska urhemmet till det 
förmuslimska Iran, vars religion tillskrivs en tillförlitlighet i paritet med 
kristendomen. Förutom förankringen i ett indoiranskt kulturområde, 
länkas den indoeuropeiska mytologin till antikens Grekland, och till 
germanernas förkristna religion. I takt med historiska förändringar 
under 1800- och 1900-talen kommer ariernas föreställda urhem också 
att vandra mellan dessa olika områden.118 

Snart träder Friedrich Max Müller fram som den stora uttolkaren 
av den ariska föreställningsvärlden. Utifrån hans skrifter blir naturen, 
solen, himlen och elden centrala semiotisk-materiella komponenter i 
det ariska narrativet; ”arierna kände igen den Gudomliga närvaron i de 
ljusa och soliga aspekterna av naturen” skriver Müller, citerad av 
Arvidsson, och nämner därefter fem motiv med särskild lyskraft: ”den 
blå himlen, den bördiga åkern, den varma härden, den ljusa dagern 
[och] den gyllene gryningen”.119 Den Människogenre som skrivs fram 
med arierna som imaginärt centrum är sålunda, till skillnad från 
semiterna vars generiska bild målas efter öknens beduiner, bofast och 
jordbrukande. Bondens civilisatoriska kraft ligger i att han, till skillnad 
från människor som lever som nomader, antas kunna överskrida 
naturens villkor.120 Redan i denna romantiska fas av den 
indoeuropeiska mytologin har den sin diskursiva udd riktad mot 
semiterna, vars föreställda språkliga och kulturella utveckling inte tar 
dem till de estetiska och vetenskapliga höjder som indoeuropéerna 

 
117 Arvidsson, 35. 
118 Arvidsson, 77ff. 
119 Arvidsson, 92. 
120 Arvidsson, 103. 
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når.121 Denna orientering mot det arabiska såväl som det judiska 
innebär inte med nödvändighet att dessa folk svartifieras i termer av 
icke-människor, utan kan tvärtom hos skribenter som Christian Lassen 
och Ernest Renan förankras i föreställningen om semiterna som de 
enda utom-européer som alls kan mäta sig med européernas lyskraft122  

Som vi skall se i läsningarna av fiktionslitteraturen menar Dyer i sin 
utläggning av vithetens formationer i europeisk estetik att den viti-
fierade maskulinitetens huvuddrag är skisserade efter de evangeliska 
berättelserna om Jesus från Nasaret. Det indoeuropeiska vetandets 
viktigaste skriftställare jämte Müller, Renan, inskärper också mycket 
riktigt att Jesus är ”mänsklighetens största juvel” – ja, den fattige 
judiske mannen är till och med ”den ideala människan”.123 Detta 
märkliga förhållande, menar Renan, springer ur det faktum att Jesus 
framlevde sitt liv i ”ett grönskande, skuggrikt, leende land” som det 
nordliga Galiléen och inte i den sterila och sydliga öknen.124 Som 
Arvidsson visar kan dessa ord inordnas i ett kluster av yttranden som 
genom sin kraft i tiden och rummet för deras tillkomst faktiskt verkar 
för att ”avjudifiera” Jesus.125 På så vis förflyttas kristendomens hjärta 
från ett semitisk till ett indoeuropeiskt sammanhang, och bilden av 
Jesus arifieras.  

Arvidsson menar att den indoeuropeiska ideologins historiska 
räckvidd baseras på dess genomslag hos det europeiska 
borgerskapet.126 I takt med att denna klass i den industriella 
revolutionens kölvatten stärker sitt grepp om världen lämnar vetandet 
om den vita rasen i indoeuropéernas gestalt sitt romantiska uttryck och 
går över i vad Arvidsson benämner en arisk naturalism.127 Då 
språkvetenskapens mytologier ersätts av naturvetenskapens 
evolutionsläror förändras bilden av det ariska ursprunget. Medan de 
romantiska skriftställarna målar upp ett ideellt förflutet mättat av ljus, 
lyfter de evolutionärt inriktade författarna av diskursiv nödvändighet 
fram ett dunkelt förflutet mättat med mörker, råhet och vildhet.128  Det 

 
121 Arvidsson, 96. 
122 Arvidsson, 107. 
123 Renan citerad i Arvidsson, 127. 
124 Arvidsson, 127. 
125 Arvidsson, 130f. 
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primitiva Arien förläggs till vitifierad mark i de nordliga delarna av 
Europa. Theodor Pösche hävdar 1878 att arierna är ”en vit, blond och 
blåögd ras och att urhemmet därför måste sökas där sådan [!] 
egenskaper är dominerande”.129 Han lokaliserar platsen för deras 
ursprung till gränstrakterna mellan Belarus och Ukraina, men hans 
idéer stannar enligt Arvidsson i historiens marginaler.  

 
Större genomslagskraft än Pösche fick Karl Penka som i Die 
Herkunft der Arier (1886) påstod att Fornarien legat i 
Sydskandinavien. Att det agrara herrefolket hade påbörjat sitt 
erövringståg i Skandinavien var helt i linje med tidens idéer 
där framförallt tyska forskare allt starkare betonade närheten 
mellan tyskarna och skandinaverna. Termen nordisk ras 
började nu användas som synonym med arisk och 
indogermansk ras.130 

 
Teorin om ett ariskt urhem beläget i södra Skandinavien utvecklas av 
Gustaf Kossinna, välkänd professor i tysk arkeologi, som vid det nya 
seklets början förlägger ursprunget till Schleswig-Holstein. Från detta 
lilla omstridda land, med band till såväl Danmark och Sverige som 
Tyskland, föreställs de blåögda och långskalliga indogermanerna en 
gång ha utvandrat och i kraft av sina rasbiologiska företräden spridit 
sin kultur över världen. Emellertid är det bara i området runt omkring 
urhemmet som den ariska rasen inte blivit uppblandad med andra 
raser, och därför är det bara i Nordeuropa en sant högtstående kultur 
kan utvecklas.131  

Dessa berättelser växer fram i opposition både mot de 
evolutionsläror som ser hela mänskligheten som en enhet och mot 
synen på Frankrike som den kulturella stormakten framför andra. De 
föreställda semiterna har dessutom fortsatt den ideologiska udden 
riktad mot sig. I takt med att den indoeuropeiska historieskrivningen i 
allt högre grad kretsar runt de nordligaste delarna av Europa växer en 
ny Människogenre fram som har sin grund i den gamla romerska 
konstruktionen av germanen som barbar.132 Medan förfiningen hos 
fransmännen, latinska ättlingar till romarna, antas vara så långt gången 
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att den gränsar till svaghet, förknippas barbaren i germanens gestalt 
med styrka i form av naturlig vildhet och frihet.133 Vid tiden inför det 
första världskriget syntetiserar Leopold von Schroeder tidens tänkande 
i sina skrifter om arisk religion, och i linje med ”sekelskiftets 
wagnerianism och vitalism” ställer han ”den germanska andan av 
kärlek till livet” mot ”den ’semitiska’ religionens livs-, kropps- och 
naturhat”.134  Religionen ses i allt högre grad som ett uttryck för 
organisk tillhörighet till en ras, och det är genom dess livskraft som 
rasen överlever och befäster sin styrka.135 I centrum för den ariska 
rasens auktoritet står dess soldyrkan, en egenskap som med Arvidsson 
vinner faktisk mark bland borgerskapet i det nya århundradet.136  

 
 

Socialistisk vithet 
 

I en tid då det europeiska borgerskapet vitifieras genom den 
indoeuropeiska mytologin är uppfattningen om arbetarklassens rasliga 
ställning fortfarande ambivalent. Blomqvist kastar ljus över hur 
vitifieringen av samhällets lägre skikt gick till i en nordeuropeisk 
kontext i Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen 
(2006). I denna historievetenskapliga undersökning av hur imperi-
alismen samverkade med marxismen använder sig Blomqvist av 
tidigare internationell forskning på området såväl som svenskspråkigt 
material från framförallt socialdemokratiska tidskrifter. Slutsatsen blir 
att ”rastanken förenas med några av den marxistiska historie-
materialismens idéfigurer till en sammanhängande socialistisk vithets-
idé”.137 Sett i en europeisk historisk kontext tydliggörs inte minst detta 
förhållande av att ras- och arbetarpolitikens genombrott sammanföll i 
tid och rum.138 I en svensk kontext trädde den ”euro-centrerade 
rasinmängda utvecklingsidén” i form av ”socialistisk vithet […] in i 
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arbetarrörelsen i första hand som bildning”,139 skriver Blomqvist. Den 
humanistiska bildningens trådar som Wynter benar ut ingår sålunda 
även i Blomqvists läsning av historien som huvudingrediens i ett 
kolonialt epistemologiskt trassel i vilket den socialistiska vitheten är en 
betydelsefull knut. 

Blomqvists begrepp socialistisk vithet går tillbaka på David 
Roedigers analys i The Wages of Whiteness. Race and the Making of the 
American Working Class (1991). Roediger undersöker hur klass och ras 
samverkar i uppbyggandet av vit arbetarklassubjektivitet i USA. I 
Sverige är uppfattningen att vithet inte skulle utgöra ett betydelsefullt 
fenomen relativt vanlig, eftersom landet, till skillnad från USA, 
historiskt sett har saknat en omfattande svartifierad befolkning. Jag 
menar emellertid att en sådan argumentation inte bara missförstår den 
historiska vithetens tillblivelse och räckvidd, utan också riskerar att 
reproducera vitheten eftersom den reducerar den till en fråga om 
hudfärg, vilket alltid riskerar att okritiskt befästa en idealitet i en 
föreställd materialitet. Dessutom reducerar argumentationen vitheten 
till en fråga om den rasifierade andres hudfärg, vilket likaså reproducerar 
en av vithetens centrala logiker, nämligen föreställningen om att 
vitifierade människor är färglösa, icke-rasifierade och helt enkelt bara 
vanliga människor. Blomqvists undersökning av hur vithet verkade 
inom svensk arbetarrörelse före nazismen möjliggör därför en 
argumentativ vidgning av vithetsbegreppets historiska räckvidd.  

När Blomqvist knyter den socialistiska vitheten till arbetarklassens 
bildningsverksamhet gör han det genom att läsa källmaterial från bland 
annat studentföreningen Verdandis verksamhet. I dess första skrift Om 
människans ursprung (1888) av biologen Gottfrid Adlerz omtalas 
”människans egen förändring från lägre stadier till högre” i termer av 
skillnader mellan ”den vita kaukasiska rasen” och de lägre, ”mörka”, 
raserna.140 Dessa genom evolutionen frammejslade skillnader gällde 
enligt Adlerz såväl kroppens morfologi som de själsförmågor som 
”utvecklats ända nerifrån den råe vilden till kulturmänniskans höga 
andliga förmögenheter”.141 30 år efter dess publicering hade detta 
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första Verdandihäfte en upplaga på 25 000 exemplar och rekommen-
derades för läsning av Nordisk familjebok.142  

Det som ur den nordeuropeiska arbetarklassens perspektiv inte 
minst stod på spel i det framväxande formerandet av socialistisk vithet 
var dess egen rastillhörighet. I en tid av accelererande imperialistiska 
intrång i framförallt Afrika och en hårdnande klasskamp i de 
europeiska metropolerna kom intersektionen mellan ras och klass att 
få en ökande betydelse i den europeiska borgarklassens språkliga 
universum under de senare decennierna av 1800-talet. Blomqvist lyfter 
fram den italienska historikern Enzo Traversos undersökning av hur 
Pariskommunen 1871 innebar ett genombrott för denna typ av 
retorik.143 De välkända arkebuseringarna av de upproriska männi-
skorna, skriver Blomqvist i sitt referat av Traverso, genomfördes  

 
med systematisk precision i syfte att skjuta de ’lägre 
elementen’ i den franska huvudstaden, medan ytterligare 
tiotusentals, likt interneringarna i forna tiders leprakolonier, 
deporterades till Nya Kaledonien. Det upproriska 
parisproletariatet beskrevs av den konservativa och liberala 
pressen i den koloniala rasismens termer som primitiva 
barbarer, vilda djur, degenererade bastarder och ’plundrande 
n[----]r’. När poeten Arthur Rimbaud, som en av få franska 
intellektuella, anslöt sig till kommunen var det följaktligen 
med orden Je est un autre – ’Jag är ett djur, en n[---]r’, ’Jag 
inträder i hamiternas, de sanna vildarnas rike’. Den 
motrevolutionära terrorn formulerades å andra sidan som en 
’socialhygienisk’ kampanj för att bemästra den sjukliga 
degenerationen och barbariska regressionen av de lägre 
folklagren i Europas mitt.144 

 
Som en reaktion på den konservativa diskursens förrasligande av klass, 
framförde den första svenska socialdemokratiska professorn Bengt 
Lidforss tesen att det var kapitalismen som försvagade den svenska 
arbetarklassen i rasligt hänseende:145 

 
Den fasta förvissningen om att proletariatets innersta väsen, 
dess blod, ännu trots alla yttre vidrigheter är friskt och 

 
142 Blomqvist, 159. 
143 Blomqvist, 173. 
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livskraftigt, bör vara en ytterligare eggelse till att söka få bort 
alla de yttre faktorer, som hindra de arbetande klasserna från 
att nå den fysiska och andliga utveckling, vartill de inre 
anlagen skulle berättiga dem.146  

 
Utifrån det sena 1800-talets omvälvande händelser i den globala 
kapitalismens kölvatten flödade det sålunda en konservativ tankeström 
som stipulerade att den europeiska arbetarklassen var av samma rasliga 
material som de i kolonierna kontrollerade folken, och en socialistisk 
sådan som menade att den europeiska arbetarklassen var av samma 
material som deras herrar, om inte bättre, och att kapitalismens sålunda 
gjorde hela mänskligheten en otjänst som inte tog tillvara på dessa 
spirande anlag.147 Båda dessa diskurser flödade inte sällan ur borgerliga 
skribenters pennor, då många av socialdemokratins skriftställare runt 
det förra sekelskiftet kom från de högre klasserna.  

Socialismen var emellertid inte ett enhetligt fenomen, och den 
socialdemokratiska rörelsen fick efterhand avknoppningar i form av 
anarkistiska och kommunistiska rörelser, vilka kom att rasifieras på 
annorlunda sätt än den socialdemokratiska då de kom att få sin 
historiska tyngdpunkt i andra språkliga områden än det germanska. 
Blomqvist lyfter fram hur Kata Dahlström i samband med splittringen 
av det socialistiska ungdomsförbundet 1903 rasifierade skillnaderna 
mellan socialdemokrati och anarkism: 

 
Den nationella säregenheten var så olikartad, förklarade hon, 
att ingen klok människa kunde jämföra exempelvis de lugna 
och sansade skandinaverna med de eldiga och obetänksamma 
spanjorerna eller italienarna. […] De skandinaviska folken – 
’eller rättare de germaniska’ – var högt utvecklade medan den 
’romanska rasen’, bortsett från fransmännen, var ’oss 
betydligt underlägsna’. Medan de socialdemokratiska idéerna 
i huvudsak var förhärskande i germanska länder med 
huvudfästet i Tyskland omfattades, fortsatte hon, de 
anarkistiska idéerna med fanatisk glöd av de romanska folken. 
En av orsakerna låg i skilda nivåer vad gäller läs- och 
skrivkunnighet, men säkert var att ’skillnaden mellan den 
germanska rasen och den romanska borde vara nog för att lära 
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oss inse att klasskampen måste föras olika för de båda rasernas folk 
(kurs i orig).148 

 
Bakom de olika nyanserna av vithet och svarthet som den europeiska 
arbetarklassen behäftades med utifrån ideologisk inriktning ligger 
sålunda föreställningar om de germanska och romanska 
språkgrupperna såsom uttryckande rasliga skillnader. Tillsammans 
med de slaviska språken, i vilkas utbredningsområden kommunismen 
fick sin starkaste ställning, utgör de germanska och romanska språken 
lejonparten av de indoeuropeiska språken i Europa. Som Arvidsson 
lyfter fram har byggandet av ett vetande om denna stora språkgrupp 
skett i samspel med konstruktionen av rasliga kategorier, vars 
historiska räckvidd ger sig till känna i Dahlströms ord.  

 
 

Vit renhet  
 

Mot bakgrund av tidigare seklers koloniala och rasiala praktiker når det 
semiotisk-materiella fenomenet vithet en särställning inom det svenska 
språkområdet mot början av 1900-talet: ett slags historiskt ögonblick 
vars estetiska och epistemiska räckvidd i stort sett förblivit outforskad 
inom svensk litteraturvetenskap och vars relevans är fortsatt intakt i 
studiet av semiotisk-materiell svenskhet, skandinaviskhet och 
nordiskhet i världen idag. Som redan nämnts analyserar Hübinette och 
Lundström detta föränderliga och på samma gång konstanta skeende i 
termer av tre hegemoniska vithetsfaser, varav den första, av författarna 
kallad ”vit renhet”, antas vara mellan 1905 och 1968.149 Ur ett 
litteraturvetenskapligt perspektiv kan det vara produktivt att förstå vit 
renhet som en kronotop, inom vilken det upprättas rasifierande 
samband mellan narrativa storheter som rum, tid och kropp. För att 
förankra den vita renheten i konkreta historiska händelser skall jag i 
det följande presentera bakgrunden till vithetens nationella 
genombrott i en svenskspråkig kontext, och följer då huvuddragen i 
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149 ”White pruity”. De övriga två benämns ”white solidarity” och ”white 

melancholy”. Hübinette och Lundström, ”Three Phases of Hegemonic 
Whiteness”, 1. 
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Martin Ericssons forskningsöversikt över svenskspråkigt rastänkande, 
för att därefter belysa fasen av vit renhet.  

En historia om rasismens formeringar i en svenskspråkigt 
sammanhang börjar inte sällan med Carl von Linné klassificering av 
biologiskt liv. Linnés betydelse ligger enligt Gunnar Broberg i att han 
betraktar människan som en art bland andra, som kan studeras och 
förstås genom den biologiska vetenskapen.150 Även om Linné gör flera 
försök att beskriva den variation som tycks finnas inom den art som 
han döper till Homo Sapiens – och i detta arbete också brukar den 
rasliga färgmetaforik som lever kvar än idag då han skriver att 
människor på de amerikanska, europeiska, asiatiska och afrikanska 
kontinenterna i tur och ordning har röd, vit, gul och svart hud – 
använder han själv aldrig ordet ras i sitt arbete.151 För att en raslig 
klassificering skall äga rum fordras mer utarbetade metoder för att 
mäta mänskligheten rent fysiskt, och dessa förfärdigades under 1800-
talet av bland andra Lundaprofessorn Sven Nilsson och hans nära vän 
Anders Retzius, professor vid Karolinska institutet i Stockholm. Det 
är deras arbete, vilket bygger vidare på Johan Friedrich Blumenbachs 
fysiska antropologi, som leder till skallmätningarnas internationella 
genomslag. Retzius menar att den kortskalliga, eller med andra ord 
brakycefala, samiska befolkningen en gång blivit undanträngd av de 
långskalliga, eller dolikocefala och indoeuropeiska germanerna; en tes 
som ifrågasätts i takt med att de rasliga perspektiven stärker sin 
ställning och sprider sig till andra ämnesområden än de rent 
naturvetenskapliga under 1800-talets andra hälft.152  

Inom historievetenskapen och arkeologin hamnar frågan om 
svenskarna och deras ursprung högt på dagordningen, inte mist genom 
Oscar Montelius teorier om detta folks rasliga renhet. Ericsson skriver: 

 
Vid 1800-talets slut hade alltså en ny arkeologisk teori vunnit 
status som ”sanning”, och det råkade vara en teori som 
bekräftade den framväxande nationalismens idéer om det 
svenska folket. Svenskarna var på plats före samerna, och de 
hade därefter under årtusendenas gång fortsatt att vara en 
”ren” ras utan större inblandning av andra folk. Och detta 

 
150 Martin Ericsson, Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige: en 

analyserande kunskapsöversikt (Stockholm: Forum för levande historia, 2016), 198. 
151 Ericsson, 188. 
152 Ericsson, 191ff. 
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gjorde dem till och med världsunika. Genom inte minst 
Montelius studier etablerades nu tanken att det egentligen inte 
fanns något annat folk i världen som var så oblandat och rent 
som det svenska, och som så länge hade funnits i ett och 
samma land.153  

 
Dessa gryende tankar om det svenska folkets rasliga renhet kommer 
under 1900-talets första år att under inflytande av Gregor Mendels 
ärftlighetslagar omvandlas till ”samhälleligt intresserad rasbiologi” och 
”politiskt tillämpbar rashygien”.154 Det breda genombrottet för det 
semiotiskt-materiella fenomenet ras i en svenskspråkig samhällelig 
kontext sker med Ericsson under 1910-talet då inte minst rashygienen 
kommer på modet, men det bör då has i åtanke att genomslaget 
kommer mycket tidigare för områdets icke-vitifierade människor; när 
det gäller det svenska statens politik gentemot samer regleras den redan 
på 1870-talet av ett utarbetat rastänkande.155  

Hübinette och Lundström väljer som bekant att sätta startåret för 
den rasliga temporalitet de benämner ”vit renhet” till 1905, året då 
stormakten Sverige definitivt övergår i den moderna nationalstaten 
genom upplösningen av unionen med Norge. Institutionaliseringen av 
eugeniken sker några år senare, i och med att Svenska sällskapet för 
rashygien etableras efter tysk modell och så småningom resulterar i 
inrättandet av Statens institut för rasbiologi vid Uppsala universitet: 

 
In 1909, some of Sweden’s most internationally well-known 
and influential intellectuals founded the Swedish Society for 
Race Hygiene (Svenska sällskapet för rashygien) with the 
financial backing of the philanthropist Alice Wallenberg, who 
belonged to Sweden’s most powerful industrialist and 
banking family (Broberg, 1995; Furuhagen, 2007; 
Ljungström, 2004). The society lobbied for radical biopolitical 
reforms to protect the Swedish nation from social degeneracy 
and proletarianisation, miscegenation and immigration, and a 
decreasing birth rate among the middle- and upper classes. 
Several key members of the society, such as Herman 
Lundborg, became the chief ideologists of Swedish race 
thinking and spread its gospel of privileging the Swedes as the 
purest and most noble of all white nations through popular 

 
153 Ericsson, 194. 
154 Ericsson, 197. 
155 Ericsson, 197. 
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scientific lectures, exhibitions and publications. Lundborg 
was also appointed as the first director of the Race-Biological 
Institute at Uppsala University in 1922, which was founded 
with the support of all political parties. In 1930, at the 
Stockholm Exhibition which symbolically marked the 
entrance of modernist Sweden on to the world stage, the 
Swedes were proudly presented as being the whitest of all 
whites in an exhibition hall showing the results of the body 
measurements of tens of thousands of Swedes which had 
been carried out by the Institute.156  

 
Hübinette och Lundström läser sålunda vit renhet som ett biopolitiskt 
fenomen konstruerat i relation till föreställda problem såsom 
degeneration, proletarisering, rasblandning, invandring och minskad 
natalitet hos medel- och överklassens kvinnor. Bakom dessa processer 
ligger ett samhälles behov av att hantera föränderliga klassrelationer 
vilka springer ur modernikoloniala processer såsom industrialisering, 
urbanisering och demokratisering. Lundborg och andra medlemmar i 
det rasbiologiskt motiverade intellektuella nätverk som verkar i Sverige 
i början av 1900-talet varnar för att den rena nordiska rasen i Sverige 
är på väg att degenereras genom inflytande av försvagande element 
från andra raser, och att detta inflytande är som störst ”bland den lägre 
arbetarklassen i industristäderna”. Som Ericsson skriver, och som den 
tidigare refererade forskningen från Blomqvist ger vid handen, både 
förklaras och legitimeras ”klassamhällets grundläggande ekonomiska 
ojämlikheter” av de borgerligt formulerade tankarna på raslig 
degeneration, i det att det är den inneboende bristfälliga rasialiteten 
och inte kapitalets exploatering som antas orsaka den svåra nöden 
bland de arbetande klasserna.157  

Men inte heller överklassen anses vara sund i rasligt hänseende 
inom dessa borgerliga tankeflöden. Även inom den noblaste klassen 
leder ett slappt förhållande till rasblandning till att ”undermåliga, 
mindervärdiga och urartade människor” tillåts att leva och föröka 
sig,158 även om detta rimligen inte hotar befolkningens flertal på 
samma sätt som den degenererade arbetarklassens utbredning. 
Lösningen på dessa problem är att de dugliga kvinnorna bland bönder 

 
156 Hübinette och Lundström, ”Three Phases of Hegemonic Whiteness”, 428. 
157 Ericsson, Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige, 200. 
158 Ericsson, 200. 
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och borgare viker sina liv åt att föda och föda upp ett nytt dugligare 
släkte, och enligt nätverkets manliga ideologer är det sålunda av yttersta 
vikt att kvinnor hindras från att förvärvsarbeta eftersom de bäst 
lämpade då riskerar att göra karriär och avstå från att bli mödrar. På så 
vis etablerar de intellektuella nätverken för rashygien under det tidiga 
1900-talet ekonomiska, kulturella, politiska och sociala visioner om det 
svenska samhället, inom vilka varje samhällsgrupp har sin ras-, klass- 
och könsmässigt avsedda plats i helheten och inom vilka de defekta 
människorna interneras och steriliseras.159 Hübinette och Lundström 
beskriver hur dessa idéer så småningom omsätts i reell politik, och 
deras sammanfattning tjänar här som en avrundning av introduktionen 
till den historiska kronotopen vit renhet. 

 
During the first half of the 1900s, as a result of the successful 
lobbying of the scientists and with the backing of the Social 
Democrats, a whole array of laws was passed in order to 
uphold the perceived purity of the Swedes, including an anti-
contraceptive law; a restrictive abortion law; an adoption law 
characterised by a strong genetic thinking; a marriage law 
restricting those with inherited diseases and disabilities from 
marrying; a restrictive immigration law which became even 
stricter before World War II to stop Jewish and Roma 
refugees; the introduction of race biology in schools and the 
army and, above all, a sterilisation law to hinder the 
reproduction of the lower classes, and simultaneously to 
increase the birth rate among the ‘better stock’ (Gustafsson, 
1996; Hirdman, 1989; Johannisson, 1991).160  

 
 

Sammanfattning 
 
Avhandlingens andra kapitel och teoretiska introduktion startar i min 
övergripande förståelse av de världsomspännande och världsskapande 
fenomen som träder fram i kritisk belysning med hjälp av det i den här 
studien introducerade tankeverktyget ”modernikolonialitet”. Detta 
begrepp bygger på den dekoloniala skolans forskningsbidrag och 

 
159 Ericsson, 200f. 
160 Hübinette och Lundström, ”Three Phases of Hegemonic Whiteness”, 428. 
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fokuserar den epistemologiska och ontologiska ömsesidigheten mellan 
å ena sidan de företeelser som vanligen samlas under beteckningen 
modernitet, och å andra sidan de långvariga och genomgripande 
verkningarna av den europeiska kolonialismen, eller med andra ord 
kolonialiteten. Kopplingen de båda företeelserna emellan förstås med 
Barad i termer av intra-aktion, ett begrepp som pekar mot den 
reciproka relationen som den minsta analytiska enheten i studiet av 
världen i dess ständiga tillblivelse. Medan kolonialiteten med Quijano 
träder fram som den övergripande formen av dominans i den moderna 
världen, begripliggörs rasialiteten som det främsta verktyget för 
iscensättandet av denna dominans.  

Ras förstås med Maldonado-Torres som en permanent misstanke 
om andra människors brist på mänsklighet, vilken tar sig olika uttryck 
beroende på tid och rum. Rasifiering förstås med hjälp av Alcoff som 
en semiotisk-materiell process i vilken iakttagelser över kroppens 
utsida samverkar med antaganden om kroppens insida. En särskild 
form av rasifiering, så särskild att den många gånger framstår som 
avsaknad av rasifiering, är det som jag begreppsliggör som vitifiering. 
Vithet förstås med andra ord inte som en medfödd egenskap hos en 
specifik grupp människor utan som ett historiskt konstruerat 
maktfenomen som på samma gång emanerar ur och vidmakthåller den 
modernikoloniala världen. Med Dyer förstår jag vithetens bärande 
motiv som variationer på temat immaterialitet, och dess 
berättelsestruktur, som jag benämner vitifiera(n)de narrativ, förstår jag 
som iscensättande en kronotop inom vilken det koloniala erövrandet 
av land antas föra mänskligheten framåt i tiden.  

Fenomenet vithet förankras därefter i olika idéhistoriska 
sammanhang som knyter an till tiden och rummet för fiktionsprosans 
tillkomst. Derridas kritik av den vita mytologin, eller med andra ord 
den metafysik och metafori som präglar det kanoniserade europeiska 
tänkandet, tecknar konturerna av en vithetens kosmologi inom vilken 
solens egenskaper idealiseras och approprieras i syfte att beteckna den 
vitifierade människans intagande av världen. Ahmed visar hur denna 
kosmologi orienterar kroppar samtidigt som den rasifierar dem. 
Wynters begreppsliggörande av människoblivandets genrer pekar på 
hur vithetens framställning av Människan tar form i olika etapper 
genom den europeiska historien, och Arvidssons kartläggning av den 
indoeuropeiska mytologin visar detaljerna i framskrivandet av en arisk 
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människogenre i nordliga Europa. Som Blomqvist visar omfattar 
denna vitifierade människogenre inte per automatik den europeiska 
arbetarklassen, vars skriftställare för en argumentation kring arbetarnas 
rena rasanlag för att motivera ett höjande av dem ur fattigdom och 
förtryck. Mot slutet av 1800-talet skrivs Sverige fram som ett land med 
en världsunikt ren och vitifierad befolkning. Hübinette och Lundström 
förstår så ”vit renhet” som ett biopolitiskt fenomen som formar den 
moderna svenska nationalstaten efter en rashygienisk metod under det 
tidiga 1900-talet. 
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3. Avkoloniserande läsningar? 
Studiens metodologiska förutsättningar och verktyg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I det här kapitlet för jag en tentativ diskussion kring avhandlingens 
metodologiska förutsättningar och möjliga verktyg för att 
begripliggöra icke-koloniala fenomen i texterna. Som antyddes i det 
föregående kapitlet kan min huvudsakliga väg att närma mig 
fiktionsprosan förstås i termer av en semiotisk-materiell metod, genom 
vilken ömsesidigheten mellan det som upplevs vara avgränsade 
element i texterna görs betydelsefull. Uppdelningen av en text, men 
också av världen i stort, i olika delar som separeras, systematiseras och 
hierarkiseras kan med Rivera Cusicanqui igenkännas som utmärkande 
för ett nordatlantiskt episteme. Den av Haraway formulerade 
semiotisk-materiella praktiken kan sålunda förstås som ett försök att 
återställa den gemenskap i ständig tillblivelse som världen i regel träder 
fram som i indigena episteme. Emellertid står inte valet mellan det 
nordatlantiska och det urfolkliga vetandet. Rivera Cusicanqui 
understryker vikten av att stanna kvar på den plats som i det aymarska 
språket går under namnet ch’ixi där icke-förtryckande element från de 
båda epistemen ingår brokiga och bråkiga relationer som ger upphov 
till gnistrande energier som medverkar till världens förnyelse.161   

Mot slutet av det här kapitlet kommer jag att ringa in det komplexa 
ordet ch’ixi ytterligare. Innan dess diskuterar jag vad en 
avkoloniserande syn på fiktionslitteratur kan vara samt vilka verktyg 
som en avkoloniserande läsart kan bruka. Liksom tanken på det 

 
161 Rivera Cusicanqui, Un mundo ch’ixi es posible, 152. 
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semiotisk-materiella är begreppen agens, diffraktion, figuration och 
sällskapsart formulerade på gränsen mellan human- och 
naturvetenskaperna. Den uppmärksamma läsaren drar sig till minnes 
att detsamma gäller det i det förra kapitlet presenterade begreppet 
kronotop, och kanske kommer det inte som en överraskning att samtliga 
dessa begrepp formulerar en nutida naturvetenskaplig kunskap som 
bär på uppenbara likheter med tusenåriga urfolkliga episteme. Innan 
jag presenterar de olika verktygen diskuterar jag därför de 
maktrelaterade problem som uppstår då dessa likheter inte erkänns och 
exploaterande genealogier upprättas på förmodat antikoloniala fält. 
Men allra först tar jag avstamp i relationen mellan en ras- och 
vithetskritisk och en avkoloniserande forskningsansats.  

 
 

Barnen utan röst 
 

De avkoloniserande läsningar som jag prövar att utföra har som 
ambition att överskrida den ras- och vithetskritiska läsarten i det att de 
är på jakt efter en mångfald av betydelser i texterna som går bortom 
de koloniala berättelserna om människan och världen. Avhandlingens 
avkoloniserande läsningar sätter med andra ord den kritiska ansatsen i 
tjänst hos en mer kreativ ansats vars avsikt det är att studera vilka icke-
koloniala berättelser som ligger förborgade i de koloniala. Walter D. 
Mignolo betonar att då kolonialitet utgör en historiskt etablerad del av 
de företeelser som vi kallar modernitet går dess logik inte att bryta 
genom en enkel utvidgning av dessa senare, utan genom praktiker som 
utgör svar på modernikolonialiteten. Dessa avkoloniserande svar har 
funnits lika länge som kolonialiteten.162 Vid sidan av kolonialitet och 
modernitet träder sålunda det som Mignolo benämner dekolonialitet 
fram som en tredje aspekt av globaliseringen.  

Den avkoloniserande rörelsens första steg utgörs så med Mignolo 
av den obevekliga analytiska ansträngningen att i syfte att övervinna 
kolonialitetens logik förstå hur den opererar under modernitetens 
retorik. 

 
162 Walter D. Mignolo, The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial 

Options (Durham, N.C.: Duke University Press, 2011), 3. 
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How can we proceed? Quijano suggests de-linking 
modernity/rationality from coloniality. First, as our 
discussion has indicated, we delink the rhetoric of modernity 
from the logic of coloniality. Then, the doors open to all 
forms and principles of knowledge that have been colonized, 
silenced, repressed, and denigrated by the totalitarian march 
of the genocidal dimension of modernity.163  

 
Genom att på så vis avlänka moderniteten från kolonialiteten i den 
svenskspråkiga fiktionsprosan kommer, om vi skall tro Mignolo, 
dörrar att öppnas för kunskap som tidigare undertryckts och tystats. I 
min studie använder jag mig som bekant av Haraways semiotisk-
materiella metod inom vilken ömsesidigheten mellan det som framstår 
som avgränsade element i texterna görs betydelsefull. Även om det kan 
sägas vara min avhandlings mål att öppna de dörrar som Mignolo 
beskriver och på så vis utröna hur(uvida) svenskspråkig fiktions-
litteratur formulerar kunskap som bygger på andra onto-epistemo-
logier än de modernikoloniala, förklaras kärnan i min metod mer 
adekvat som sammanlänkningar av entiteter som framstår som 
separerade än som avlänkningar.   

Avhandlingens utformning har heller inte växt fram som ett svar 
på Mignolos teorier om avlänkning, utan ur de lärdomar jag drog av 
mina tidigare vithetskritiska läsningar av svenskspråkig arbetar-
litteratur. För sex år sedan avslutade jag en essäistisk läsning av Moa 
Martinsons Mor gifter sig (1936) på följande vis: 

 
Jag slår ihop bokens pärmar och bär en tystnad inom mig. De 
icke-vita barnens avsaknad av röst i en vit värld breder ut sig 
i min egen kropp. Jag griper efter min läsning av den 
Martinsonska texten och gör om den i motsatt riktning. Om 
ändstationen för diskursen om vithet är döden innebär det att 
min läsning upprättar en berättelse om vithetens parasitära 
ätande av livet och svartheten. De icke-vita kropparna mals 
ner i vithetens förbrukningssystem och omvandlas till energi 
i dess till synes levande maskineri. Jag undrar om födan i 
sådana fall är svårsmält; om den svarta materian utgör ett 
motstånd, och inser att det är utifrån dessa frågor jag måste 

 
163 Walter D. Mignolo, ”Delinking: The Rhetoric of Modernity, the Logic of 

Coloniality and the Grammar of De-Coloniality”, Cultural Studies 21, nr 2–3 
(2007): 494. 
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fortsätta att läsa den svenska arbetarlitteraturen om den skall 
förmå att skänka mig inte endast en förklaring av den vita 
världen utan också en möjlighet till överskridande av den.164  

 
Jag fann med andra ord att vithetskritiken blottlade hur kolonialitet, 
rasialitet och vithet verkade i den arbetarlitterära texten på ett så 
effektivt sätt att vithetens tystnande av kroppar som på olika vis icke-
vitifieras bredde ut sig som en följd av läsningen. På så vis väcktes nya 
frågor kring hur de koloniserade och icke-vitifierade kropparna kunde 
teoretiseras. Eftersom de vitifiera(n)de narrativen är erövrande, 
kontrollerande och exploaterande, eller med andra ord koloniala, är det 
inte otroligt att deras framåtskridande rörelse, så som den urskiljs av 
Dyer, hämtar sin energi ur den narrativa vithetens kolonisering av icke-
vithet. Om det på så vis är de undertryckta icke-vitifierade narrativa 
elementen som förlänar genren dess effektiva energi, bör det vara 
metodologiskt fruktbart att ta fasta på dessa komponenter och 
undersöka det textuella arbete de utför – ett antagande som jag 
kommer att pröva i de kommande läsningarna. 

Ett rimligt grepp för att upprätthålla den avkoloniserande 
riktningen i avhandlingen är sålunda att spåra agensen hos de fiktiva 
kroppar som på olika vis icke-vitifieras och skrivs ut ur de vitifiera(n)de 
narrativens framåtskridande och Människobildande rörelse. Barnen i 
Mor gifter sig är nämligen inte ensamma. Svenskspråkig fiktionslitteratur 
vimlar av gestaltningar av under-, halv- och icke-människor som 
saknar röst och som skrivs ut ur berättelserna så snart de har tjänstgjort 
i vitifieringen av andra karaktärer. Genom att ta fasta på dessa mer eller 
mindre rasistiska framställningar och därmed på texternas kolonialitet 
– som i tidigare forskning eventuellt har bleknat i det mer lockande 
ljuset av deras modernitet – blir det möjligt att samtidigt undersöka om 
de härbärgerar icke-kolonialitet. Som redan anförts antas 
avkolonisering utgöra en tredje aspekt av de historiska processer som 
träder fram i läslampans sken med hjälp av begreppen modernitet och 
kolonialitet, och det torde åtminstone teoretiskt sett vara en möjlighet 
att texterna, så länge de svarar an på modernikolonialitet, även svarar 
an på icke-kolonialitet. Innan jag diskuterar begreppsliggörandet av 
agens och andra möjliga verktyg för mitt projekt vill jag emellertid lyfta 

 
164 Svensson, ”Livet i grådomslandet”, 69. 
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blicken och resonera kring hur forskning relaterar till avkolonisering 
inom ramarna för min avhandling. 

 
 

Avkolonisering och forskning  
 

Mbembes inledande utropande av degraderingen av Europa som vår 
tids grundläggande erfarenhet är beroende av en forskningsström som 
länge har haft sina flöden på mindre privilegierade universitet runtom 
i världen men som alltsedan det nya millenniet har vunnit insteg även 
på elituniversiteten. Jag finner det lämpligt att benämna lejonparten av 
denna forskning avkoloniserande för att markera dess på samma gång 
kritiska och kreativa förhållningssätt i relation till den vetenskapliga 
hegemoni som utgår från de i bred mening europeiska koloniala 
projekten i världen. Samtidigt är den forskning som intresserar sig för 
avkolonisering inte immun mot koloniserande processer.  Det faktum 
att Mignolo, en argentinare som levt stora delar av sitt liv i Frankrike 
och USA och som nu är verksam vid Duke University,165 alltför ofta 
framstår som den huvudsakliga tänkaren inom det avkoloniserande 
fältet, osynliggör med Rivera Cusicanqui tankeströmningarnas verkliga 
flöden som likt så många andra resurser rinner norrut från den 
latinamerikanska värld där det är urfolken och ättlingar till de 
afrikanska slavarna som arbetar fram den avkoloniserande 
kunskapen.166 Den så kallade dekoloniala teorins förankring vid 
universiteten i USA och dess vidare spridning inom den europeiska 
akademin får allvarliga följder för möjligheten till avkolonisering av 
urfolkens värld, menar Rivera Cusicanqui. Inte nog med att 
imperialistiska strukturer befästs genom ett strategiskt tillgodogörande 
av den mångåriga reflektion över kolonisering och avkolonisering som 
har ägt rum bland de koloniserade; de intellektuella urfolkspersonerna 
tvingas dessutom genom publiceringspraktiker att citera samma 
forskare som en gång lade sig till med och urlakade deras egna texter. 

 
165 Argentina betraktar sig, till skillnad från många andra Latinamerikanska stater, 

som en i huvudsak vit nation. Se till exempel: Edward Telles och René Flores, 
”Not Just Color: Whiteness, Nation, and Status in Latin America”, Hispanic 
American Historical Review 93, nr 3 (2013): 411–49. 

166 Rivera Cusicanqui, Ch’ixinakax utxiwa, 68. 
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Genom att rörelsen i allt högre grad orienterar sig kring kanoniserade 
verk av invigda akademiker vid upphöjda lärosäten i imperialismens 
hjärta neutraliseras både den intellektuella avkoloniseringen och 
kraften hos de urfolkspersoner som bär upp den. Kvar blir vad Rivera 
Cusicanqui bedömer vara en begränsad och bedräglig diskussion 
gällande modernitet, kolonialitet och dekolonialitet.167 

Sedan en tid tillbaka pågår det en vändning inom de etablerade 
forskningsfält som min teoretiska och metodologiska verktygslåda 
anknyter till. Inom det avkoloniserande fältet formulerar indigena 
forskare sin kritik av den samtidiga akademiseringen och 
populariseringen av urfolkliga epistemologier som riskerar att ta udden 
av hela den avkoloniserande rörelsen. Kanske realiseras denna risk 
redan då verbet avkolonisera transformeras till adjektivet dekolonial 
eller substantivet dekolonialitet? Eve Tuck vänder sig mot dessa 
neologismer, eftersom hon tillsammans med K Wayne Yang menar att 
de urlakar språkets relation till de materiella värden som står på spel i 
koloniserande såväl som avkoloniserande processer, nämligen 
besittningsrätten över marken, luften, vattnet och jorden – kort sagt 
landet.168 På så vis förvandlas avkoloniseringen till en metafor som 
interpellerar andra kroppar än de indigena och som centrerar andra 
praktiker än återbördandet av jorden till urfolken.169 I förlängningen 
riskerar så avkoloniseringen att förvandlas till en rekolonisering.  

I enlighet med bland andra Tuck och Yang förstår jag den 
grundläggande rörelsen inom kolonialism såväl som kolonialitet som 
erövringen, kontrollen och exploateringen av landet.170 Jag menar 
därmed att det är denna drivkraft som ger dessa och närliggande 
fenomen såsom rasialitet och vithet dess yttersta särprägel. I min 
litteraturvetenskapliga praktik sysslar jag emellertid mycket litet med 
faktiska materialiteter, och kanske innebär valet att benämna det jag 
prövar att utföra ”avkoloniserande läsningar” en metaforisering av 
processer som borde handla om återbördandet av land? Men trots att 

 
167 Rivera Cusicanqui, 68f. 
168 Eve Tuck och K. Wayne Yang, ”Decolonization Is Not a Metaphor”, 

Decolonization: Indigeneity, Education & Society 1, nr 1 (2012): 5ff. 
169 Tuck och Yang, 3. 
170 En sökning på närliggande ord i SAOB ger vid handen att ordet kolonialism går 

tillbaka på de latinska orden colonia (lantgård, nybygge), colonus (jordbrukare, 
arrendator) och colere (odla, vårda). Sålunda är relationen till jorden inbyggd i 
själva ordet. 
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även Rivera Cusicanqui är kritisk mot ordformer som dekolonial,171 
väjer hon varken för behovet av språkets metaforiska potential för att 
kunna tänka världen på nytt,172 eller för tanken på att immaterialiteter 
såsom fantasin, språket och tänkandet kan avkoloniseras.173 Ett alltför 
ensidigt fokus på territoriet riskerar med Rivera Cusicanqui tvärtom att 
reproducera en manligt kodad logocentrism som ritar kartor och 
etablerar tillhörigheter. Kvinnligt kodade praktiker såsom skapandet av 
språk och symboler som är kapabla att både förföra den ”andre” och 
att instifta överenskommelser som bygger på ömsesidighet och 
samexistens etablerar en annan form av tillblivelse som liknar en väv. 
På så vis skapas en modernitet som innefattar den brokighet som i den 
aymarska kulturen går under beteckningen ch’ixi.174 

Det faktum att den avkoloniserande forskningen djupast kretsar 
kring vårt förhållande till vår planet utesluter inte att den på samma 
gång ringar in även andra aspekter av världens relationalitet eftersom 
de särskiljande snitt som dras mellan natur och kultur, djur och 
människa, svart och vit inom det modernikoloniala epistemet utmanas 
i denna typ av forskning. I mitt sökande efter verktyg som förmår 
begripliggöra materian genom andra praktiker än erövring, kontroll 
och exploatering har jag genom Barads skrifter närmat mig det 
vetenskapliga tänkande som benämns nymaterialism. Liksom hos det 
dekoloniala föreligger det hos det nymaterialistiska fältet en 
problematisk relation till den indigena forskningen, vilken grundas i de 
uppenbara överlappningarna mellan nutida naturvetenskapliga 
förståelsehorisonter och tusenåriga urfolkliga episteme.175 När Rivera 
Cusicanqui lyfter erkännandet av det icke-mänskligas agens som det 
första bland flera omistliga drag i ett urfolkligt tänkande skulle det lika 
gärna kunna vara Barads agentiella realism som hon talade om,176 och 
att åberopa den senare utan att erkänna det förra innebär 

 
171 Rivera Cusicanqui, Ch’ixinakax utxiwa, 64. 
172 UNAM Universidad Nacional Autónoma de México, Revista de la Universidad de 

México: ”Utopía ch’ixi” con Silvia Rivera Cusicanqui, åtkomstdatum 16 december 
2019, https://www.youtube.com/watch?v=pHJkCqe2gAk. 

173 Rivera Cusicanqui, Ch’ixinakax utxiwa, 54ff. 
174 Rivera Cusicanqui, 72f. 
175 Se till exempel: Zoe Todd, ”An Indigenous Feminist’s Take on the Ontological 

Turn: ‘Ontology’ Is Just Another Word for Colonialism”, Journal of Historical 
Sociology 29, nr 1 (2016): 4–22. 

176 Rivera Cusicanqui, Un mundo ch’ixi es posible, 150. 
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ofrånkomligen en förstärkning av de koloniala praktiker som utplånar 
urfolken ur den här världen.  

Vid sidan av den dekoloniala och den nymaterialistiska forskningen 
har jag i min teoretiska och metodologiska verktygslåda placerat ras- 
och vithetskritiken. Även här föreligger det problem som kretsar kring 
iscensättandet av kolonialitet och rasialitet i relation till forskning. 
Under etableringsfasen som ett akademiskt forskningsfält under 1990-
talet trädde vithetskritiken fram som en praktik dominerad av 
vitifierade forskare som Dyer och Roediger. När det afroamerikanska 
tänkandets långa tradition av kritiskt tänkande kring vithet inte blev en 
del av fältets genealogier, på samma sätt som den urfolkliga 
forskningen inte aktualiseras i de dekoloniala eller nymaterialistiska 
citeringspraktikerna, kom delar av den vithetskritiska forskningen att 
förlora sin udd, vilket inte minst Ahmed har adresserat.177 Samtidigt är 
marginaliseringen av svartifierade skribenter som skriver om vithet 
även verksam inom icke-vitifierade sammanhang.178 Att som icke-
vitifierad skribent formulera ett vetande om vithet – en verksamhet 
som får sägas äga rum i den här avhandlingen – tycks sålunda länge ha 
varit ett arbete som äger rum på gränsen. 

Med detta sagt är det dags att erkänna att min teoretiska och 
metodologiska verktygslåda speglar snarare än överkommer de 
spänningsfält som uppstår då avkoloniserande tankar och handlingar 
tar plats inom akademin. Mitt urval har växt fram i mötet med samtida 
vetenskapliga texter, varav många men långt ifrån alla är författade vid 
elituniversitet i USA, med fiktionsprosa från tidigt 1900-tal, och med 
mina litteraturvetenskapliga kolleger på olika platser i Skandinavien 
som vid olika seminarier och konferenser har reagerat på de perspektiv 
jag har presenterat för dem. Jag vill sålunda lyfta fram hur själva 
arbetsprocessen formar den slutgiltiga avhandlingstexten eftersom jag 
menar att en avkoloniserande praktik tar hänsyn till materialiteter 
snarare än idealiteter. Jag föreställer mig att en sådan praktik med 
nödvändighet häftar i världen här och nu, inte endast när det gäller de 
planetariska relationer som står i fokus för det teoretiska perspektivet, 
utan också när det gäller de omedelbara sammanhang i vilka 
forskningen bedrivs.  

 
177 Se till exempel: Sara Ahmed, ”Declarations of Whiteness: The Non-

Performativity of Anti-Racism”, Borderlands 3, nr 2 (2004): paginering saknas. 
178 Watson, Souls of White Folk, 5. 
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Utforskandet av avkoloniserande praktikers möjlighet inom 
ramarna för en doktorsavhandling i litteraturvetenskap innebär med 
nödvändighet ett läsande, tänkande, samtalande och skrivande på 
gränsen till disciplinen. I bästa fall resulterar en sådan verksamhet i 
uppkomsten av produktiva spänningsfält som påminner om det 
aymarska ch’ixi, där olika episteme ingår komplexa relationer. I värsta 
fall återkoloniserar det vetenskapliga projektet de avkoloniserande 
verktygen – ett scenario som jag som människa bedömer som mer 
förödande än om det vetenskapliga projektet skulle falla i bitar. Ett 
rimligt förhållningssätt tror jag grundas i insikten att varken den 
vetenskapliga eller den avkoloniserande ambitionen avslutas i och med 
att avhandlingen gör det, utan att den istället bör förstås som ett 
situerat och partiellt inlägg i en större diskussion.  

Haraway menar i ”Situated Knowledges: The Science Question in 
Feminism and the Privilege of Partial Perspective” (1988) att 
objektivitet inom vetenskapen är en kollektiv process som uppnås 
genom att en mångfald av ofullständiga perspektiv och röster från olika 
håll förenas i en större vision.179 Ett sådant förhållningssätt ställer inte 
endast krav på den enskilda forskaren att uppnå vetenskaplig 
objektivitet utan också på vetenskapssamhället i stort att verka för att 
världens pluralitet och skillnad återspeglas inom dess verksamheter. I 
min avhandling har jag för avsikt att låta en mångfald av röster höras, 
men genom att de alla ofrånkomligen medieras genom mitt eget 
skriftställande arbete är de i slutändan förankrade i min egen situerade 
praktik. Som forskare befinner jag mig i ständig tillblivelse inom den 
mångfald av relationer som utgör grunden för mina läsningar, och min 
skrift förändras på samma gång som betydelsen i fiktionslitteraturen 
jag läser utvidgas genom min skriftliga praktik.  

Detta grundläggande mångrelationella och föränderliga villkor för 
min situation som litteraturvetenskaplig forskare skiljer sig inte från 
andra kommunikativa situationer vilka människor närmar sig med 
ansvar för världens pluralitet och skillnad. I en sådan ansats borde 
också ett mått av ödmjukhet inför människors såväl som vetenskapens 
ofullkomlighet rymmas. Jag menar sålunda med Haraway att det är i 
mötet med andra röster och texter, varav många befinner sig utanför 

 
179 Donna Haraway, ”Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and 

the Privilege of Partial Perspective”, Feminist Studies 14, nr 3 (1988): 590. 
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min egen avhandling, som dess vetenskapliga såväl som 
avkoloniserande projekt fullbordas, då olika perspektiv på den 
modernikoloniala värld vi delar kan ingå i en större vision som den här 
avhandlingen är en del av. 

Frågan om vilka vetenskapliga episteme som görs möjliga i världen 
idag träder fram som akut inte minst i relation till den kris som vissa 
människors agerande under de senaste 200 åren har försatt vår jord 
och dess närmaste atmosfär i; en prekär belägenhet som pekar mot 
behovet av andra förståelser av mänsklighetens plats på planeten än de 
som har lett fram till denna situation.180 Ambitionen att låta 
epistemiska brännpunkter utgöra de platser, eller om man vill topoi, 
inom vilka det förflutna och framtiden med Rivera Cusicanqui 
samtidigt bebos utifrån det här och nu som jag skriver avhandlingen i 
förefaller därför angelägen. Kuokkanen menar att urfolkliga episteme 
efter hundratals år av koloniala processer nu har kommit att utgöra 
verkliga alternativ för hela planeten,181 och att universitetsvärlden kan 
göra rum för dessa utifrån det som inom ett samiskt vetande 
begripliggörs som gåvans logik.182 Att acceptera de urfolkliga 
epistemen som en gåva, och på så vis undvika ännu en modernikolonial 
erövring av en åtråvärd resurs, innebär med Kuokkanen att akademin 
behöver ge något tillbaka som markerar ansvar såväl som 
ömsesidighet. Reciprocitet inom ett indigent episteme består inte så 
mycket i ett givande och tagande mellan två jämlika parter som i en 
ständig cirkulation av resurser i en värld som träder fram som en 
levande helhet formad av relationer mellan olika arter.183  

Den uppenbara faran med att som forskare vända sig mot ett 
vetande som antas ligga utanför modernikolonialiteten är den 
samtidiga homogeniseringen och idealiseringen av detsamma. 
Kuokkanen ifrågasätter den alltför rena uppdelningen i motsatspar 
som kolonisatör och koloniserad och understryker att konta-
minationen mellan olika episteme är ofrånkomlig.184 Som jag skall åter-
komma till utgörs hjärtat i min metod av en sådan kontaminerad plats 

 
180 ”United Nations”, Climate Change, 2016, 

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-change/index.html. 
181 Kuokkanen, Reshaping the University, 25. 
182 Kuokkanen, 23. 
183 Kuokkanen, 145. 
184 Kuokkanen, xvi. 
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i form av den aymarska idén om ch’ixi. Innan jag presenterar denna idé 
ytterligare, vill jag emellertid diskutera andra möjliga begrepp för 
spårandet av icke-kolonialitet i fiktionslitterära texter, samt presentera 
grunderna i den litteratursyn som motiverar mitt avhandlingsprojekt.  

 
 

Agens, diffraktion och smärta  
 

Inom det på kvantfysik grundade tänkande som Barad formulerar 
antas all materia besitta agens, vilken är drivkraften i den intra-aktion 
som utgör universum i dess ständiga tillblivelse.  
 

Matter, like meaning, is not an individually articulated or static 
entity. Matter is not little bits of nature, or a blank slate, 
surface, or site passively awaiting signification; nor is it an 
uncontested ground for scientific, feminist, or Marxist 
theories. Matter is not a support, location, referent, or source 
of sustainability for discourse. Matter is not immutable or 
passive. It does not require the mark of an external force like 
culture or history to complete it. Matter is always already an 
ongoing historicity.  

On an agential realist account, matter does not refer to a 
fixed substance; rather, matter is substance in its intra-active 
becoming—not a thing, but a doing, a congealing of agency. 
Matter is a stabilizing and destabilizing process of iterative 
intra-activity. Phenomena—the smallest material units 
(relational “atoms”)—come to matter through this process of 
ongoing intra-activity. That is, matter refers to the 
materiality/materialization of phenomena, not to an inherent 
fixed property of abstract independently existing objects of 
Newtonian physics (the modernist realization of the 
Democritean dream of atoms and the void).185  

 
I syfte att undersöka hur(uvida) den textuella närvaron av de fiktiva 
kroppar som de vitifiera(n)de narrativen begripliggör som under-, halv- 
eller icke-människor genererar kolonialitet såväl som icke-kolonialitet 
prövar jag att, i dialog med Barads formulering ovan, förstå deras 
framskrivna kroppslighet som koagulerad agens. Annorlunda uttryckt vill 

 
185 Barad, ”Posthumanist Performativity”, 821f. 
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jag undersöka om den litterärt gestaltade materians agens kan utgöra 
en kraft som sätter de vitifiera(n)de narrativen ur spel – må vara bara 
för ett ögonblick – så att de genom rasialiteten ordnade fiktiva 
kropparna kan förstås som bärare av andra språkliga betydelser som i 
sin tur involverar andra kroppar, levande och icke-levande, mänskliga 
och icke-mänskliga, i vad som möjligen liknar diffraktiva berättelser 
som skiljer sig från de koloniala. Innan jag förklarar hur en sådan 
berättelse kan tänkas fungera, vill jag emellertid fördjupa förståelsen av 
agens genom att uppmärksamma dess betydelse inom den indigena 
forskningen. 

Som Vanessa Watts framhåller i ”Indigenous Place-Thought and 
Agency Amongst Humans and Non-Humans” (2013) är förståelsen av 
agens inom ett indigent tänkande nära förbundet med den av animism, 
och mer precist med ”the animate nature of land. To be animate”, 
skriver Watts vidare, ”goes beyond being alive or acting, it is to be full 
of thought, desire, contemplation and will”. 186 Med andra ord 
påminner förståelsen av animism inom ett indigent episteme om det 
som inom ett nordatlantiskt igenkänns som subjektskap, i det att 
begreppet iscensätter olika sorters tänkande, begär och viljor. Medan 
subjektskap i dess filosofiska innebörd i regel förstås som förbehållet 
människor och grammatiskt iscensätts i relation till objektskap i de 
modernikoloniala språken, är alla på jorden levande varelser genom-
syrade av animistiska relationer och därmed subjektskap inom ett 
urfolkligt episteme. Elina Helander Renvall går tillbaka på Nurit Bird-
Davis då hon framhåller animismen som en epistemologi som 
uppenbarar sig genom att forskaren fokuserar världens relationalitet,187 
och begreppet visar sig på så vis även djupt sammanlänkat med Barads 
begreppsliggörande av intra-aktion.  

Det som kanske främst skiljer det nymaterialistiska tänkandet från 
det indigena när det gäller synen på agens och intra-aktion är sålunda 
den grad av subjektskap som tillerkänns världen i dess ständiga 
tillblivelse. Medan Barads agentiella realism beskriver avpersonifierade 
processer som äger rum bortom våra sinnens räckvidd, beskriver 

 
186 Vanessa Watts, ”Indigenous Place-Thought and Agency Amongst Humans and 

Non Humans (First Woman and Sky Woman Go On a European World Tour!)”, 
Decolonization: Indigeneity, Education & Society 2, nr 1 (2013): 23. 

187 Elina Helander-Renvall, ”Animism, Personhood and the Nature of Reality: Sami 
Perspectives”, Polar Record 46, nr 1 (2010): 44. 
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Haudenosauneenationernas skapelseberättelse hur världens agens 
härrör ur en kvinnas fall från himlen. I fallet tas kvinnan emot av en 
havslevande sköldpadda och tillsammans breder de ut sig som ett land 
fyllt av tanke.188 Alla levande varelser inklusive vi människor uppstår i 
sin tur som en förlängning av landet.189 Inom ett episteme som på så 
vis fokuserar cirkulär reciprocitet träder världens subjektskap fram 
redan i det omedelbara mötet med andra kroppar – låt de vara stenar, 
renar eller människor. Helander-Renvall framhåller hur varse-
blivningen av världen inom ett samiskt vetande förstås som byggd på 
relationell delaktighet, där kroppen som blir förnummen är lika aktiv 
som den som förnimmer.190 Möjligen träder den inom ett 
nordatlantiskt episteme så beforskade subjektiviteten fram som en 
mindre laddad fråga utifrån en avkoloniserande ansats, eftersom 
subjektskapet alltid redan antas vara närvarande som en oundviklig del 
av världen i dess ständiga tillblivelse. Eller som Carlos Lenkersdorf 
uttrycker mayaspråket tojolobals grundstruktur: ”Todos somos 
sujetos. No hay otra posibilidad.”191 Många indigena språk saknar med 
andra ord grammatiska objekt, och förmår istället formulera 
förekomsten av olika sorters subjekt beroende på vilken typ av 
handling dessa är inbegripna i.192 Till denna språkvetenskapliga 
förklaring tillägger Rivera Cusicanqui att den grammatiskt uttryckta 
subjektiviteten inte iscensätter avgränsade entiteter utan tillblivelser 
relaterade till alltet.193 

I detta kapitel är jag på jakt efter verktyg som förmår urskilja den 
reciproka cirkulationen av agens i litterära texter. Som jag nämnde 
ovan ser jag en möjlighet i att spårandet av agens hos markerat 
rasifierade litterära motiv kan resultera i framträdandet av vad som 
liknar diffraktiva berättelser. Diffraktion är ett fysikaliskt begrepp som 
sedan publiceringen av ”The Promises of Monsters: A Regenerative 
Politics for Inappropriate/d Others” (1992) tjänar som en metafor i 
teoretiserandet av kunskap hos Haraway. Ett annat sådant begrepp, 

 
188 Watts, ”Indigenous Place-Thought and Agency Amongst Humans and Non 
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reflektion, har som Barad påpekar blivit en metafor för att tänka, 194 
men i Haraways efterföljd framstår reflektionen som en högst 
otillfredsställande metafor för den som vill tänka i avkoloniserande 
riktningar. Reflektion såväl som diffraktion är begrepp som belyser 
optiska fenomen, men där det förra iscensätter speglingen av det 
samma, och sålunda bjuder in till ett tänkande baserat på identitet, 
förmår det senare urskilja processandet av skillnader och skapar på så 
vis störande mönster istället för reflekterande bilder.195 I Haraways 
efterföljd förstår jag här diffraktionen som ett alternativ till den 
vithetens självbespeglande rörelse som uppstår i de modernikoloniala 
berättelserna.  

Genom att låta den narrativa betydelsen kanaliseras genom de icke-
vitifierade textuella kropparna, uppstår möjligen andra spridnings-
mönster av narrativ agens än de som bygger på reflektion. Jag vill på 
detta vis undersöka vilka icke-koloniala tillblivelser som befolkar vad 
jag väljer att benämna den fiktiva vithetens koagulerade hjärta. Jag vill 
tro att en bilden av ett sådant hjärta bär på många och samtidiga 
innebörder som konnoterar såväl kolonialt våld som antikolonialt 
motstånd. Preliminärt vill jag låta den vara en bild som speglar hur den 
icke-vitifierade materians agens stelnar då den koloniseras i de 
vitifiera(n)de narrativen samtidigt som den utgör stommen utan vilken 
vitheten inte kan reproduceras på jorden. Det koagulerade hjärtat 
pekar sålunda på hur de koloniala berättelsernas narrativa energi härrör 
ur den markerat rasifierade fiktiva materian, vilken riskerar att träda 
fram som stelnad och livlös i en litteraturvetenskaplig läsning som 
kretsar kring vithet. Men då ingen kan leva med ett hjärta fullt av 
koagulerat blod, pekar bilden även mot den koloniala vithetens 
världsliga omöjlighet.  

Blodets koagulation är slutligen också ett steg i läkningen av ett 
öppet sår, och i förlängningen pekar bilden av det koagulerade hjärtat 
därför också på världens oupphörliga förmåga till subjektivitet och 
helande. På tojolobal betyder frasen ”att ha hjärta” att vara subjekt, 
något som speglar det faktum att hjärtat – tillsammans med lungorna 
och levern hos aymarafolket –196 är den inälva dit många indigena 
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episteme förlägger tänkandet.197 På så vis laddas tänkandet med andra 
innebörder än i de flesta modernikoloniala språk: ”el pensamiento no 
se refiere a la capacidad de raciocinio sino a la de relacionarse los unos 
con los otros con dignidad y respeto para vivir en comunidad”.198 ”Att 
ha hjärta” blir i slutändan synonymt med att besitta värdighet, en 
egenskap som alltså tillerkänns hela skapelsen.199  

Även om min användning av koagulation som begreppslig metafor 
bottnar i Barads utropande av materia som koagulerad agens,200 kan 
jag i en avhandling med avkoloniserande ambition inte bortse från att 
språkliga bilder kring denna kemiska process ofrånkomligen 
aktualiserar Frantz Fanons beskrivning av den effekt rasifieringen har 
på människor som svartifieras. I Peau noire, masque blancs (1952) skriver 
Fanon: ”Vad innebar [rasifieringen] för mig om inte en amputering, en 
lemlästning, en blödning som täckte hela min kropp med svart, levrat 
blod?” Genom att avtäcka kolonialiteten i fiktionslitteraturen tar en 
avkoloniserande läsning med nödvändighet sin utgångspunkt i det sår 
som vitheten om och om igen öppnar hos den koloniserade människan 
såväl som hos resten av den koloniserade världen. Den litteratur-
vetenskapliga praktik som kretsar kring avkolonisering relaterar på så 
vis ohjälpligt till smärta, något som bör tas på allvar i det avkoloni-
serande arbetet.  

För att berättelser som vittnar om rasismens verkningar på icke-
vitifierade kroppar skall bli hörda av dem som inte på ett omedelbart 
sätt bebor dem, är det nödvändigt att vitifierade människor stannar 
kvar i vetskapen om rasismens inbyggda smärta.201 Till skillnad från 
viljan att lämna den smärtsamma platsen för att nå en punkt bortom 
rasismen – som med Ahmed kan väckas hos vitifierade människor då 
de mottar vittnesmål om rasismens brutalitet – kan beslutet att dröja 
kvar där leda till reell förändring.  

 
197 Taipa González, Mujeres indígenas en defensa de la tierra, 36. 
198 ”Tänkandet refererar inte till förmågan till rationalitet utan till förmågan att 

relatera till andra med värdighet och respekt för att leva i gemenskap.” 
Lenkersdorf citerad i Taipa González, 39. 

199 Taipa González, 36. 
200 Även Karl Marx använder metaforen då han i Das Kapital (1867-1893) benämner 

en handelsvaras bytesvärde i termer av koagulerat arbete. 
201 Ahmed, ”Declarations of Whiteness: The Non-Performativity of Anti-Racism”, 

56–59. 
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Mbembe påminner sin läsare om hur Fanons tänkande kring 
befriande våld ytterst är förankrat i hans praktik som läkare under ett 
krig,202 och om hur den omsorg och det läkande som äger rum på 
militära fältsjukhus alltid är en aspekt av det antikoloniala våldet i hans 
skrifter.203 Klinikens praktik framstår i en avkoloniserande läsning lika 
värdefull som kritikens, även om den inte utforskas i samma 
utsträckning i min litteraturvetenskapliga metod. Vid sidan av Fanon 
går Mbembe tillbaka på Édouard Glissant när han sätter ord på 
världens varaktighet som kopplad till människors förmåga att 
reanimera varelser och ting som framstår som livlösa.204 De indigena 
epistemens inneboende förmåga att gjuta liv och subjektivitet i världen 
pekar på så vis mot ett möjligt helande av en tillvaro som söndras under 
trycket av kolonialt våld. Kuokkanen har tillsammans med andra 
forskare formulerat fyra nödvändiga steg i läkningen av den moderna 
kolonialismens sår bland urfolken: en åminnelse av förstörelsen, en 
återanknytning till ärvda metoder för helande, ett uppsökande av andra 
och ett återbyggande av indigena förståelser av gemenskap.205  

En aktör i läkningsprocessen kan med Kathleen Delores Westcott 
vara själva berättelsen.206 Inom den forskning som bedrivs utifrån 
Anishinaabegnationernas epistemologiska grundantaganden är tanken 
på berättelsen som subjekt inte kontroversiell, utan tvärtom en 
förutsättning för begreppsliggörandet av dess verkningar i världen. I 
nästa delkapitel för jag en tentativ diskussion kring den 
förståelsehorisont som min avkoloniserande metod rör sig längs när 
det gäller att ringa in fenomenet fiktionslitteratur i vars hjärta jag 
genom min inriktning mot prosa placerar berättelsen.  

 
 

 
202 Mbembe, Critique of Black Reason, 160. 
203 Mbembe, 167. 
204 Mbembe, 181. 
205 Betty Bastien m.fl., ”Healing the Impact of Colonization, Genocide, and Racism 

on Indigenous Populations”, i The Psychological Impact of War Trauma on Civilians: 
An International Perspective, red. Stanley Krippner och Teresa M. McIntyre, 
Psychological Dimensions to War and Peace (Westport, Connecticut: Praeger, 
2002), 31. 

206 Eva Marie Garroutte och Katherine Delores Westcott, ”The Story Is a Living 
Being”, i Centering Anishinaabeg Studies: Understanding the World Through Stories, red. 
Jill Doerfler, Niigaanwewidam James Sinclair, och Heidi Kiiwetinepinesiik Stark 
(East Lansing: Michigan State University Press, 2013), 73. 



 79 

Texten som sällskap  
 

Vid det här laget anar kanske läsaren att jag närmar mig 
fiktionslitteraturen som ett sällsamt och mångtydigt rum för oväntade 
tillblivelser. För att förklara denna min litteratursyn som motiverar 
avhandlingens projekt vill jag ansluta mig till Barbara Christians 
tänkande så som det formuleras i ”The Race for Theory” (1988). Inom 
en kvinnlig och afroamerikansk litterär tradition har teoretiserandet av 
världen ägt rum genom berättelser och ordlekar snarare än genom 
abstrakta uttryck och fixerade idéer, skriver Christian.207 Hon väljer 
medvetet ett verb (teoretisera) snarare än ett substantiv (teori) för att 
beskriva denna traditions fångande av världens komplexitet, så som 
den framträder för människor, i skriftliga uttryck.208 Fiktions-
litteraturen utgör en i modernikolonialiteten privilegierad plats för 
skapandet av kunskap om världen eftersom den bjuder in emotioner 
såväl som abstraktioner i samma textuella rum. I hjärtat av denna 
litteratursyn ligger förståelsen av det fiktionslitterära språket som en 
form av kroppslig njutning, vilken skyddar kunskapen om världen från 
att bli alltför monolitisk, monoton och idealistisk.209 Så länge leken 
med möjligheter i fiktionslitteraturen ges spelrum riskerar dess 
”kunskapande” inte att stelna, vilket är en anledning till att även verk 
av politiskt reaktionära författare kan verka frigörande, menar 
Christian.210  

I denna Christians hållning inför fiktionslitteraturens frigörande 
potential ligger det yttersta argumentet för att det alls är möjligt att läsa 
svenskspråkig fiktionsprosa från tidigt 1900-tal på avkoloniserande vis. 
Trots att tiden och platsen för de fiktionslitterära texternas tillkomst är 
genomsyrade av epistemisk modernikolonialitet, så som åskådliggörs i 
den idéhistoriska genomgången i avhandlingens andra kapitel, finner 
jag det mödan värd att inte endast spåra kolonialitet och vithet i 
texterna utan också icke-kolonialitet. Vad som möjligen ytterst står på 
spel i mina läsningar är sålunda fiktionslitteraturens möjlighet att 
överskrida rasialitetens verkningar i en modernikolonial värld genom 

 
207 Barbara Christian, ”The Race for Theory”, Feminist Studies 14, nr 1 (1988): 68. 
208 Christian, 68. 
209 Christian, 75. 
210 Christian, 75. 
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iscensättningen av ett språk som bjuder in emotioner såväl som 
abstraktioner, kroppslighet såväl som rationalitet, köttslighet såväl som 
andlighet i samma  semiotisk-materiella rum.  

Tanken på ett tillblivelserum i vilket krafter som inom andra genrer 
än de fiktionslitterära vanligen skiljs åt verkar som en, utan att för den 
sakens skull uppgå i varandra eller hierarkiseras, återkommer hos 
Haraway och Rivera Cusicanqui. Haraway avsätter till och med själva 
begreppet figur för att beteckna ett sådant utrymme.  

 
Figure help me grapple inside the flesh of mortal world-
making entanglements that I call contact zones. The Oxford 
English Dictionary records the meaning of ‘chimerical vision’ 
for ‘figuration’ in an eighteenth-century source, and that 
meaning is still implicit in my sense of figure. Figures collect 
the people through their invitation to inhabit the corporeal 
story told in their lineaments. Figures are not representations 
or didactic illustrations, but rather material-semiotic nodes or 
knots in which diverse bodies and meanings coshape one 
another. For me, figures have always been where the 
biological and literary or artistic come together with all of the 
force of lived reality. My body itself is just such a figure, 
literally.211  

 
Figuren är med Haraway den plats där köttet möter det litterära ordet 
emedan den samlar levande varelser i vad som liknar kroppsliga 
berättelser. Figuren är en köttig knut i en härva av semiotisk-materiella 
relationer i vilken kontaktzoner mellan vad som inom moderni-
kolonialitetens framstår som avgränsade och hierarkiskt ordnade 
kroppar etableras och tillblivelser sker – och som tidigare anförts är 
det mitt antagande att även fiktionslitterärt gestaltad materia kan läsas 
som ingående i denna typ av invecklingar. Figuren är till syvende och 
sist vad som på svenska kan benämnas en figuration eller figurering – en 
akt att skapa figurer vars huvudingrediens med Haraway är en 
chimärisk varseblivning av världen. I avhandlingen följer jag Haraways 
bruk att använda orden figur och figuration om varandra, givet att 
betydelsen av det förra innesluts i det första ordet. 

Nära förbundet med Haraways begreppsliggörande av figuren är 
hennes tänkande kring sällskapsarter, eller i Haraways engelska 

 
211 Haraway, When Species Meet, 4. 
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språkdräkt: companion species. Att förstå världen genom sällskapsarternas 
prisma är återigen att sätta ord på det flöde av relationell ömsesidighet 
som utgör världen i dess ständiga tillblivelse 

 
Companion species is a permanently undecidable category, a 
category-in-question that insists on the relation as the smallest 
unit of being and of analysis. By species I mean, with thanks 
to Karen Barad’s theory of agential realism and intra-action, 
a kind of intra-ontics/intra-antics that does not predetermine 
the status of the species as artifact, machine, landscape, 
organism, or human being. […] Species, like the body, are 
internally oxymoronic, full of their own others, full of 
messmates, of companions.  

Every species is a multispecies crowd. […] Partners do 
not preexist their relating; the partners are precisely what 
come out of the inter- and intra-relating of fleshly, significant, 
semiotic-material being. […] I’m telling a looping story of 
figuration, of ontics, of bodies in the making, of play in which 
all the messmates are not human.212 

 
Begreppet sällskapsarter träder hos Haraway fram som ett figurativt 
sätt att benämna hur det som framstår som ontologiska enheter, eller i 
Haraways språkdräkt ontics, i själva verket är inbegripna i relationell 
tillblivelse. Kring sällskapsarterna väver Haraway ett flöde av 
metaforer som belyser hur deras intra-aktion sker: som en lek, som i 
stycket ovan, eller som en dans eller som en delad måltid.213 

Eva Marie Garroutte tar hjälp av Arthur W. Frank då hon 
formulerar en önskvärd praktik för forskaren som studerar berättelser 
utifrån Anishinaabegnationernas filosofi som den att vara ett gott 
sällskap åt texten.214 Även om de heliga skapelseberättelser som 
Garroutte studerar på avgörande vis skiljer sig från de romaner och 
noveller som jag engagerar mig i som litteraturvetare anar jag en 
möjlighet i att låta den förståelse av agensmättad narrativitet som 
upprättas inom indigena episteme influera min avkoloniserande metod 
utan att för den sakens skull sudda ut skillnaden mellan olika typer av 
forskning. Inrättandet av en ömsesidighet med texten rimmar väl med 
den etiska relationalitet till världen som helhet som är avgörande i varje 

 
212 Haraway, 135. 
213 Haraway, 26, 295. 
214 Garroutte och Westcott, ”The Story Is a Living Being”, 76. 
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avkoloniserande arbete. Utifrån Haraway, Garroutte och Westcott 
prövar jag så att förstå fiktionslitteraturen som en sällskapsart som 
ingår i ett flöde av agens vars ömsesidighet jag som forskare kan vårda 
i upprätthållandet av etiska relationer på en mångfald av nivåer i mitt 
möte med texter. I slutändan handlar kanske den avkoloniserande 
metoden om att upptäcka vad de fiktionslitterära texterna kan göra i 
relation till kolonialitet, rasialitet och vithet, samt om hur läsaren svarar 
an på dessa initiativ.    

I “The Story Is a Living Being: Companionship with Stories in 
Anishinaabeg Studies” (2013) lokaliserar Garroutte med hjälp av Frank 
och Westcott berättelsers agens till tre områden. För det första förmår 
de påverka hur sociala relationer upprättas i världen. Fiktionslitteratur 
förmår med Frank göra livet socialt genom att skapa broar mellan olika 
former av subjektivitet.215 Och med Westcott kan berättelser hjälpa oss 
människor till kollektiva tillblivelser, eller med andra ord ”becoming 
not separate”.216 För det andra kan berättelser guida varseblivningen så 
att människor blir redo att ta in världen på vissa sätt, exempelvis genom 
att fokusera perceptionen på tillvarons reciprocitet. För det tredje 
underlättar berättelser människors interaktion med resten av den 
materiella verkligheten. Berättelser är med och läker människors liv, 
och berättelser gör till och med liv möjliga.217 Hur vi läser texter, eller 
med andra ord hur vi svarar an på texters initiativ, påverkar vår egen 
varseblivning och sätt att förhålla oss till resten av skapelsen. Utifrån 
dessa perspektiv är fiktionslitteraturen inte separerad från andra 
aspekter av världen i ständig tillblivelse, och hur läsaren svarar an på 
texternas initiativ blir en fråga om ansvar inför vilka liv som görs 
möjliga. Frågan om avkolonisering är sålunda knuten till läsning av 
fiktionslitterära texter på mångfaldiga vis.  

 
 

  

 
215 Garroutte och Westcott, 69. 
216 Garroutte och Westcott, 70. 
217 Garroutte och Westcott, 71–76. 
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Ch’ixi 
 

Det aymarska ordet ch’ixi laddas med en mångfald betydelser hos 
Rivera Cusicanqui. Rent konkret syftar det på en färg som på avstånd 
framstår som grå, men som på närmare håll visar sig bestå av små 
svarta och vita fläckar.218 Som metafor hör ch’ixi hemma i den realitet 
som utgörs av den spanskspråkiga koloniseringen av urfolkens värld i 
Anderna – och verkar då som en avkoloniserande omformulering av 
det tillstånd som vanligen begripliggörs i termer av mestizaje –219 men 
dess historiska räckvidd stannar inte där. Ch’ixi uttrycker den brokiga 
samexistensen mellan multipla skillnader som inte utrotar utan istället 
motverkar och kompletterar varandra. Var och en reproducerar sig 
själv ur det förflutnas djup och relaterar till de andra på bråkiga vis.220 
I förlängningen är ch’ixi med Rivera Cusicanqui ett förslag på 
byggandet av en planetarisk nutid – eller om man vill modernitet – utan 
kolonialitet.221  

Med utgångspunkt i det indigena bildspråk som iscensätter ett 
relationellt tänkande visar Rivera Cusicanqui fram ch’ixi som ett hjärta 
som erkänner sin egen inre bristning, orsakad av kolonialismen.222 
Ch’ixi är på så vis en plats som bebos av dem som inte tror att den 
”indianska” världen är något som existerar utanför dem själva.223 Att 
erkänna att det ”indianska” har sin boning inuti en själv är med Rivera 
Cusicanqui inte först och främst en fråga om blodsband. Ordet 
”indian” är inte, och har heller aldrig varit, något annat än en kolonial 
metafor, och med Rivera Cusicanqui är det därför möjligt att medelst 
den benämna tillblivelser som inte ryms inom moderni-
kolonialiteten.224 Dessa tillblivelser kan vara både oväntade och 
obekväma. Att bebo ch’ixi innebär att acceptera kognitiva situationer 
som svårligen begripliggörs inom ett nordatlantiskt episteme i det att 

 
218 Rivera Cusicanqui, Un mundo ch’ixi es posible, 166. 
219 Ch’ixi är till skillnad från mestizaje ingen plats för hybridisering Rivera 

Cusicanqui, 145. 
220 Rivera Cusicanqui, Ch’ixinakax utxiwa, 70. 
221 Rivera Cusicanqui, 71. 
222 Rivera Cusicanqui, Un mundo ch’ixi es posible, 80f. 
223 Rivera Cusicanqui, 121. 
224 Rivera Cusicanqui, ”Palábras mágicas”. 
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de grundas i praktiker såsom erkännandet av icke-mänskliga subjekt 
och dialogen med de döda.225  

Detta metaforiska hjärta träder inte endast fram som en zon för 
kontakter, utan också för friktion.226 För att den elektrifierande kraften 
i friktionen skall komma till sin rätt kan det med Rivera Cusicanqui 
vara nödvändigt att jämna till strävheter och att mildra tvärheter hos 
de element som formar kontaktzonen –227 utan att för den sakens skull 
beröva dem deras särdrag.228  Rivera Cusicanqui intresserar sig särskilt 
för ch’ixi som ett utrymme mellan indigena och nordatlantiska 
episteme. Umgänget de båda epistemen emellan avger inte endast 
energi utan förvandlar också den kolonialt linjära gränsen till en väv.229 

Vad som ytterst står på spel i förverkligandet av ch’ixi är världens 
förmåga till förnyelse. Det är de genom sitt umgänge permanent 
elektrifierande parterna som skapar krafter som på gott och ont 
möjliggör historisk förändring.230 I centrum för dessa processer ställer 
Rivera Cusicanqui fantasin, kunskapen och språket som förmår förföra 
den andre och etablera ömsesidiga överenskommelser om 
samexistens. Den estetik som manifesteras i konsten att väva bär på 
avkoloniserande innebörder som överskrider den utsmyckande roll 
olika former av konstnärliga hantverk förlänas med i andra 
kontexter.231 

 
 

Sammanfattning 
 

I avhandlingens tredje kapitel rör jag mig från den teoretiska mot den 
metodologiska nivån. Mignolo föreslår att en avkoloniserande metod 
avlänkar moderniteten från kolonialiteten så att kunskap som tidigare 
undertryckts och tystats kan träda fram. I min studie använder jag mig 
av Haraways semiotisk-materiella metod inom vilken ömsesidigheten 

 
225 Rivera Cusicanqui, Un mundo ch’ixi es posible, 84. 
226 Rivera Cusicanqui, 83. 
227 Rivera Cusicanqui, 83. 
228 Rivera Cusicanqui, 145. 
229 Rivera Cusicanqui, 151f. 
230 Rivera Cusicanqui, 84. 
231 Rivera Cusicanqui, Ch’ixinakax utxiwa, 72. 
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mellan det som framstår som avgränsade element i texterna görs 
betydelsefull. Kärnan i studiens metod förklaras sålunda mer adekvat 
som sammanlänkningar av entiteter som framstår som separerade, än 
som avlänkningar.  

I fokus för min avkoloniserande läsning står de kroppar som icke-
vitifieras i texterna. Kropparnas subjektivitet spåras med hjälp av 
Barads agensbegrepp och Watts och andra indigena forskares 
förståelse av världens inneboende animitet. I hjärtat av den 
avkoloniserande metoden finns en förståelse av världen som ett 
ömsesidigt flöde av subjektifierande agens, vilket approprieras och 
idealiseras inom den pågående vitifieringen av vissa kroppar inom 
kolonialiteten. Denna koloniala process ger upphov till vad jag 
benämner vithetens koagulerade hjärta, en preliminär bild som speglar 
hur den icke-vitifierade materians agens stelnar då den koloniseras i de 
vitifiera(n)de narrativen, samtidigt som den utgör det hjärta utan vilket 
vitheten inte kan reproduceras på jorden.  

Genom att läsa texterna utifrån den icke-vitifierade närvaron kan 
förhoppningsvis narrativa mönster som bygger på diffraktion, istället 
för reflektion, upptäckas och pluralitet och skillnad på så vis 
förnimmas i texterna. I kraft av fiktionslitteraturens sammanlänkning 
av det rationella språket med det emotionella, under den kroppsliga 
njutningens primat, antas den med Christian besitta en avkoloni-
serande potential i sig. Med Haraway är det möjligt att finna kroppsligt 
gestaltade berättelser i texterna vars agens kan ringas in med begreppet 
figuration. Med Haraway, Garroutte och andra indigena forskare är det 
möjligt att förstå de fiktionslitterära texterna som sällskapsarter som 
ingår i ett flöde av agens vars ömsesidighet det är min uppgift som 
forskare att vårda.  

Det aymarska ordet ”ch’ixi” sammanbinder slutligen många av de 
trådar som vävs in i metoden och träder fram som hjärtat i min 
preliminära förståelse av en avkoloniserande metod. Med Rivera 
Cusicanqui är ch’ixi ett hjärta som är medvetet om sin egna bristning 
som har tillkommit som en följd av kolonialiteten. Att verka i ch’ixi 
gör det möjligt att på samma gång arbeta inom ett europeiskt och ett 
indigent episteme, för att finna de kontaktytor och den friktion som 
gör att avkoloniserande rörelser och energier uppstår i läsningarna, så 
länge detta sker under den gåvans logik som Kuokkanen beskriver, 
eller med andra ord under ansvar för tillvarons ömsesidighet. 





 87 

4. Från Caliban till Ariel 
Ludvig Nordströms Herrar och vitifiera(n)de narrativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter de teoretiska och metodologiska introduktionerna har vi kommit 
fram till avhandlingens första analyskapitel. Som vi strax skall se inleds 
det med ett avstamp i Nordströms sist publicerade ord. Formulerade 
mitt under det andra världskriget, långt innan dess utgång var avgjord, 
pekar de på en nära förestående gryning. I avsikt att sätta denna 
profetia i relation till det Nordströmska författarskapets övergripande 
tematik vänder jag mig därefter till en essä som Nordström publicerade 
i en socialdemokratisk tidning ett år tidigare. Artikeln som bär titeln 
”Människo-Stockholm” breder ut sig över nästan ett helt uppslag och 
ackompanjeras av bilder på staden. Även denna artikel tar sitt avstamp 
i kriget och knyter ihop det med staden och människan som begrepp 
för att därefter vända blicken mot Stockholm och dess historiskt 
utvecklade karaktär. Den centrala tesen kan sägas sammanfattas i en 
redaktionell textruta som presenterar artikeln och som är placerad 
invid dess inledning: ”Om Stockholm bevaras från bombplanens 
hemsökelse blir det vår sak att själva riva ner för att bygga en stad, som 
är till för människorna.”232  

Efter avstampet i det andra världskrigets och det svenska 
folkhemmet spolas den Nordströmska textvävens trådar tillbaka till 
novellsamlingen Herrar (1910). Herrar skildrar ett skeende i den 
pågående koloniseringen av Sápmi, en historisk process som inte är 
lika välbekant som världskriget eller folkhemmet, och utgör som vi 

 
232 Ludvig Nordström, ”Människo-Stockholm”, Social-Demokraten, 21 maj 1941. 
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skall se ett typexempel på vad jag med Dyer benämner ett vitifiera(n)de 
narrativ. Jag analyserar framförallt vissa karaktärer och motiv i Herrar, 
och låter urvalet styras av mitt fokus på de vitifiera(n)de narrativens 
framåtskridande rörelse. Vid sidan av den egentliga samlingen kommer 
jag även att läsa de texter som relaterar till Herrar genom att de skildrar 
samma fiktiva karaktärer, eller genom att de efter den första 
publikationen inneslutits i samlingen.  

 
 

Författarskapet och dess slutpunkt 
 

Gunnar Qvarnström avslutar sin avhandling Från Öbacka till Urbs. 
Ludvig Nordströms småstad och världstadsdröm (1954), som med tiden 
kommit att bli det litteraturvetenskapliga standardverket om 
Nordström, med de allra sista orden som denne publicerade:  
 

[…] så faller också Nordströms sista ord i hans sista bok, En 
dag av mitt liv (1942). Där har Petter Svensk, den yttersta 
syntesens och den harmoniska enhetens symbol, gått till seger 
som atmosfär och anda: godhet, besinning och klarnad 
harmoni vilar över denna vackra och flärdfria epilog. När 
Nordström i sin sista nerblick – väl inte från ’toppen av 
världens skuta’ men från sitt fönster fem trappor upp på 
Stockholms Södra berg – ser beredskapstrupper marschera 
ut, är det inte misströstan om mänskligheten som griper 
honom utan lugn tro på ’världsstadens organisationsplan’: 
 
”Aldrig har den kamp, som pågår i världen stått så isande klar 
för mig. 

Världens undergång! sucka många. 
Och tänk! Jag tror, det är gryningen!”233 

 
Så smälter Nordströms och Qvarnströms avslutande ord samman, och 
den litteraturvetenskapliga läsningen av författarskapet sammanfaller 
på en retorisk nivå med det studerade skrivandet. Slutpunkten är 
gryningen och på så vis smälter också slutet samman med början. Men 
denna början är inte ett återupprepande av det som varit, utan en 

 
233 Gunnar Qvarnström, Från Öbacka till Urbs: Ludvig Nordströms småstad och 

världsstadsdröm, Diss. Uppsala Universitet (Stockholm: Bonnier, 1954), 504. 
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inledning på något kvalitativt nytt, närmare bestämt en förut okänd 
organisering av världen. Det latinska ordet för ”ny” är ”modernus” 
och det Nordströmska författarskapets visionära avslut är också 
inneslutet i modernitetens retoriska universum med dess betoning på 
framsteget som förändringarnas motor.  

Att förlägga framstegets mekanism till det mest våldsamma av 
maskinerier i mänsklighetens historia tycks ha varit ett textuellt grepp 
som författaren tvekade inför. Året innan den ovan citerade En dag av 
mitt liv. Lite vardagsdemokrati (1942) gavs ut, publicerade Nordström en 
artikel i Social-Demokraten rubricerad ”Människo-Stockholm” (1941), 
vilken inleds med följande ord: 

 
Mänskligheten upplever för närvarande ett av de mest 
paradoxala skeendena i sin historia. Liksom driven av vanvett 
synes den inriktad på en enda sak: att fördärva allt vad den 
med otrolig möda under århundraden, att icke säga 
årtusenden uppbyggt. Himlen förmörkas av bomb-plan, som 
sätta världens största och rikaste städer i brand och förvandla 
dessa stolta monument till rykande ruinhögar, vilka aldrig mer 
skola återuppstå i samma form som förr. 
     Är detta ett ont? 
     Vore det så väl, att denna förstörelse icke ginge ut över 
städernas invånare, att den icke skövlade tusentals oskyldiga 
liv, skulle man se sig tvungen att i sanningens intresse svara: 
     – Nej. Det är icke av ondo. Tvärtom. Denna förstörelse är 
i allt väsentligt av godo.234 

 
Genom en retorisk vändning som bemöter det skrivna samtidigt som 
det skrivs ut presenterar den Nordströmska texten tesen att vi skulle 
kunna se goda ting komma ur förstörelsen. Krigets produktiva 
potential, upplyser texten oss vidare, ligger i att den gamla 
stadsplaneringen utplånas och att den nya ges möjlighet att ta vid. Som 
forskningen kring Nordström visar går konstruktionen av det för 
honom exklusiva idékomplexet ”totalismen” som en röd tråd genom 
författarskapet, och själva kärnan i detta är skapandet av en global 
stadskultur som förmår ta mänskligheten vidare i dess evolutionära 
utveckling. Grundvalarna i totalismen stod enligt Qvarnström färdiga 

 
234 Nordström, ”Människo-Stockholm”. 
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redan i och med Ångermanländska fiskare I (1905) och stöttade sedan 
upp författarskapet genom de kommande decennierna.235  

Mot bakgrund av den tidigare forskningen av framförallt 
Qvarnström, men även idéhistorikern Sverker Sörlin,236 menar jag att 
vi bör förstå totalismen som en Nordströmsk sammansmältning av två 
samhällsproducerande ekonomiska system som i regel betraktas som 
avlösande varandra i den europeiska historien, nämligen feodalismen 
och kapitalismen. Med feodalism avses här en samhällsorganisation 
som liknar den medeltida där Gud är den högsta principen och där 
människor på olika nivåer och genom olika verksamheter förvaltar den 
gudomliga skapelsen. Medan marken var den resurs som livet i det 
medeltida samhället organiserades kring är det emellertid i den 
Nordströmska utopin kapitalet som förverkligar ett kollektivt 
gudssamhälle på jorden, då det är penningen som förmår befria 
människan från hennes bindning till materian, jorden och naturen.237 
Den kapitalistiska organiseringen lyfter i Nordströms vision 
människan ur hennes djuriska kroppslighet och för henne in i en 
gudomlig andlighet, men endast om borgerlighetens upptagenhet vid 
individen övergår i ett erkännande av det organiska kollektivets 
företräde som samhällsproducerande princip.238  

I totalismens utopi har olika människor olika livsuppgifter, men 
utgör ändå en sammanhållen enhet vars mål är att uppgå i Gud.239 Den 
kapitalistiska finansekonomin tillåter genom sin förmenta 
immaterialitet, vilken skiljer den från den feodala jordbruksekonomins 
organiska materialitet, mänskligheten att förverkliga gudssamhället i 
den timliga världen, och det jordiska uppgår på så vis i det himmelska. 
Ackumulationen av kapital underordnas den mänskliga evolutionen, 
vilken rör sig från det djuriska mot det gudomliga,240 och denna blir 
motor i vad jag utifrån den idéhistoriska bakgrunden i avhandlingens 
andra kapitel igenkänner som ett klassiskt humanistiskt narrativ om 
människoblivande.  

 
235 Qvarnström, Från Öbacka till Urbs, 186. 
236 Sverker Sörlin, ”Utopin i verkligheten: Ludvig Nordström och det moderna 

Sverige”, i I framtidens tjänst: ur folkhemmets idéhistoria (Stockholm: Gidlund, 1986), 
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Det i grunden renässanshumanistiska Människoblivandet finns 
närvarande i Nordströms totalism inte minst i det oförsonliga 
strävandet från den svartifierade polen till den vitifierade; från det 
jordiska mot det himmelska; från det kroppsliga mot det andliga; vilket 
utgör drivkraften i det totalistiska narrativet. Men som den tidigare 
forskningen har klargjort återfinns den närmaste intertexten till 
Nordströms författarskap i Herbert Spencers First Principles (1883), på 
svenska Utvecklingsläran (1883), som gav totalismen dess kollektivistiska 
och evolutionära form. Människoblivandet är i den Nordströmska 
totalismen till skillnad från den klassiska humanismen inte något som 
realiseras utifrån den enskilda individens horisont, utan i en kollektiv 
strävan där hela mänskligheten är inbegripen i en rörelse från det 
djuriska mot det gudomliga, och som jag dessutom menar förutsätter 
en intra-aktion med det mer-än-mänskliga för att överhuvudtaget äga 
rum. Den grundläggande rörelsen är med andra ord inte så mycket ett 
individualistiskt och dualistiskt pendlande svarthet och vithet emellan, 
såsom i många andra vitifiera(n)de narrativ, som en oförsonlig 
evolutionär utveckling från den ena polen till den andra. Jag skall 
senare undersöka hur dessa Människogeneriska grunddrag gestaltas i 
novellsamlingen Herrar, men vill här först återvända till Nordströms 
sista skrifter för att tydliggöra de komplexa vis på vilka kolonialitet och 
vithet hör hemma i argumentationen kring människoblivandet i 
fiktionslitteratur från tidigt 1900-tal. 

 
 

Att bli Människostad 
 

Kärnan i den Nordströmska totalismen utgörs av idén om en global 
stadskultur i vilken mänskligheten tar steget vidare från det djuriska 
mot det gudomliga. Själva titeln på den ovan citerade tidningsartikeln 
”Människo-Stockholm” vittnar om den semiotiska sammansmältning 
av Människan och staden som ligger till grund för totalismens bärande 
trop. När Nordström förlänar utopin stadens gestalt ansluter han sig 
till en lång litterär tradition med rötter i Bibeln. Som Ola Sigurdson 
påpekar är greppet att ”lyfta fram hoppet om evigheten som en stad 
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ett återkommande tema i den kristna traditionen”.241  Till skillnad från 
denna stad ovan molnen som kristenheten förankrar sin utopi i är 
Nordströms människostad en modern skapelse som bär på en historisk 
aspekt i det att den är katalysator för en linjär berättelse om 
människoblivande. Detta synliggörs då Nordström skriver att den 
primära funktionen hos ”den modärnt uppfattade staden” är att ”skapa 
just precis människor”.242  

Tropen ”Människo-Stockholm” kan med fördel läsas kronotopiskt, 
då rum, tid och kropp smälter samman till en organisk enhet som 
rasifieras inte endast genom de rumsliga samband som texten upprättar 
mellan olika kroppar utan också genom den temporära riktning som 
dessa tar: 

 
[…] och så till de politiskt, socialt och ekonomiskt 
uppmarscherande arbetarnas, lägre tjänstemännens och 
övriga smärre inkomsttagares aktuella Stockholm, det vita 
Stockholm som slår en ring kring den gamla stads-kärnan, 
men ännu icke herre över denna historiska kärna, för vart år 
som går dock alltmer hotande att i sitt omslutande grepp 
kväva detta gamla till stor del Kåk-Stockholm.243 

 
Den moderna staden som skapar Människor är ”det nya vita 
demokratiska Stockholm”.244 Vit är färgen på de funktionalistiska 
husfasader som på ett fotografi ackompanjeras av denna fras i Social-
Demokratens publicering av artikeln, men dessa huskroppar härbärgerar 
också de levande kroppar som i kraft av sin klassbundna uppåtgående 
rörelse blir till Människor i staden. Vitheten som meningsalstrande 
språkligt element opererar på flera nivåer, och den avkoloniserande 
läsningens uppgift är att kartlägga relationerna dem emellan för att 
blottlägga den kolonialitet som opererar ”under” textens modernitet. 

Som Dyer påpekar pågår det en ständig cirkulation mellan de olika 
nivåer av mening som ordet ”vit” är bärare av. Den utbredda 
användningen av ordet som symbol för värden som renhet, oskuld och 
godhet får det att framstå som neutralt, skriver Dyer, i det att det 

 
241 Ola Sigurdson, Himmelska kroppar: inkarnation, blick, kroppslighet (Göteborg: Glänta, 
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presenteras som en universell abstraktion som bara råkar sammanfalla 
med den föreställda färgen på vissa människors hud.245 Vithetens 
förförande makt ligger med andra ord i att den framstår som rotad i en 
idealitet snarare än i historiskt och materiellt förankrade relationer av 
över- och underordning mellan olika kroppar. Att som vithetskritisk 
litteraturforskare skala bort lager av ideell representation och blottlägga 
de i grunden materiella maktrelationer som är oskiljaktiga från vitheten 
som estetiskt fenomen är att utföra ett nödvändigt arbetsmoment i den 
avkoloniserande läsningen av vitifiera(n)de texter. Ur ett historiskt och 
materiellt perspektiv är det helt enkelt inte möjligt att förstå vitheten 
som färg såsom frikopplad från den moderna kolonialismen och dess 
upprättande av ras som resursfördelande fenomen i texter som den 
Nordströmska.  

Med Ahmed är det dessutom omöjligt att förstå den metaforiska 
produktionen av vithet som frigjord från de metonymiska sambanden 
mellan olika former av materia såsom huskroppar och 
människokroppar i Nordströms text. Ahmed argumenterar för att den 
föreställda likhet mellan olika mänskliga kroppar som leder till att de 
görs meningsfulla som ”vita” i själva verket bottnar i dessa kroppars 
okomplicerade närhet till varandra och annan materia på ett sätt som 
gör dem hemmastadda i en av modernikolonialitet präglad värld. 
Bakom den till synes metaforiska produktionen av vithet återfinns med 
andra ord metonymiska samband som är de reella bärarna av de 
rasifierande betydelserna. Att separera det metonymiska från det 
metaforiska är därför endast möjligt ur ett ahistoriskt och idealistiskt 
perspektiv, och det avkoloniserande arbete som utförs i den här 
avhandlingen kräver att de mångtaliga och samtidiga relationer som 
genom materiella processer konstituerar olika fenomen ställs i fokus. 
Genom att ta fasta på färgen vit i uppbyggandet av kroppslig såväl som 
arkitektonisk mening sammankopplas olika fiktiva eller faktiska 
materiella element till vilka den Nordströmska tidningstexten refererar, 
och de semiotisk-materiella relationer vilka den modernikoloniala 
meningsbyggnaden är insjunken i blottläggs och blir möjliga att 
omformulera. 

I en av de tidigaste vithetskritiska studierna inom svensk humaniora 
utforskar Jeff Werner hur den materiella och visuella svenska 
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mellankrigskulturen samverkar med mänskliga kroppar i 
uppbyggandet av vithet, en samverkan som bland annat leder till att 
vitheten görs osynlig då den smälter samman med världen till en 
bakgrund i Ahmedsk mening.246 Historieskrivningen kring den 
funktionalistiska designen ”knyter den till förment specifika svenska 
förhållanden som den svenska fattigdomen, de långa nordiska 
vintrarna och en rationalistisk anda” – ”en retorik där klimat och 
folksjäl [får] förnyad aktualitet”.247 I ”acceptera, de svenska 
funktionalisternas stridsskrift från 1931 […] hänger den vita kroppen 
ihop med den vita, funktionalistiska arkitekturen”, skriver Werner och 
preciserar: 

 
Om man på de bilder som enbart visar arkitektur eller design 
föreställer sig någon som befolkar rummen eller använder 
möblerna är denna någon vit. Detta konstrueras i boken 
genom att de enda icke-vita som avbildas, med undantag från 
japanskorna, är de svarta infödingarna [!] framför hyddan, 
men också genom att vita visas när de tar den moderna 
arkitekturen och designen i bruk i arbete och på fritiden. 
Vithet förknippas i acceptera med modernitet, ungdom och 
rationalitet. I den mån det finns en potential för en icke-vit 
modernitet omfattar den, på ett sätt som präglat hela 1900-
talet, Asien men inte Afrika.248  
 

Den trop som av Nordström tilldelas epitetet ”det nya vita 
demokratiska Stockholm” inbegriper på ett kronotopiskt vis 
gestaltningen av rum, tid och mänsklighet, och de moderna värdena i 
form av nymodighet, vithet och demokrati, som utmärker 
Människostaden kan i termer av metonymisk reciprocitet appliceras på 
arkitektur såväl som människor. Det faktum att vissa huskroppar 
härbärgerar vissa mänskliga kroppar fyller dem med mening som går 
bortom den färgnyans som täcker dess fasader, samtidigt som det 
faktum att de mänskliga kropparna innesluts i byggnader av en viss färg 
och form gör dem begripliga i termer av vissa värden. Nominalfrasen 
”det vita Stockholm” refererar på metonymiskt vis både till vissa 
människor och till de hus där dessa har sin boning, och är dessutom 
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laddad med modernikoloniala värden i form av en stigande ideologisk 
makt över det materiella. 

Den Nordströmska texten ger oss en bild av den möda med vilken 
denna vitifiera(n)de Människostad växer fram i det att dess födelse 
kräver den gamla stadens utplåning. I London sker denna utrensning 
genom det nazistiska Luftwaffes ”renande eld” över stadens 
slumkvarter, och i Stockholm genom den folkhemska funktionalis-
mens kvävande omfamning av den gamla staden. Blitzen över London 
sker i kraft av modernitetens industriella vapenmakt, vars 
förstörelsepotential är oöverträffad i mänsklighetens historia. I 
Stockholm är det istället en inom industrialismen undertryckt klass av 
arbetare och lägre tjänstemän som utgör den moderna kraft som 
utplånar det gamla, och i Nordströms prosa råder det ingen tvekan om 
att denna klass är vitifierad såväl i sin materiella hemvist som i sin 
historiska rörelse framåt, uppåt. Den svenska arbetarklassen utgör 
själva drivkraften i Nordströms vitifiera(n)de narrativ, vars koloniala 
kronotop speglas i det tematiska credot: erövringen av nya rum för 
mänskligheten framåt i tiden. 

Utifrån Blomqvists begreppsliggörande av socialistisk vithet, som 
presenteras i avhandlingens andra kapitel, är det rimligt att anta att 
Nordström inte är ensam om den vitifiera(n)de framställningen av 
arbetarnas intagande av den samhälleliga makten. ”Från mörkret stiga 
vi mot ljuset” är en profetia i ”Internationalen”, arbetarrörelsens mest 
centrala kampsång, som kan sägas utgöra temat för månget 
arbetarlitterärt narrativ i moderniteten. Liksom hos Pico della 
Mirandola förstås de arbetande kropparnas stigande rörelse i termer av 
regeneration och degeneration, eller med andra ord som en hierarkiskt 
värderad rörelse uppåt mot det gudomliga ljuset eller nedåt mot det 
jordiska mörkret. Den framåtskridande rörelsen från mörkret till ljuset 
motsvaras av en rörelse från djuriskhet till gudomlighet, kroppslighet 
till andlighet och svarthet till vithet som igenkänns i det klassiska 
humanistiska människoblivandet (Wynters Människa1) såväl som i den 
evolutionsbiologiska varianten (Wynters Människa2).  

Den moderna vitheten är formerad i arbetarstadens gestalt i 
Nordströms artikel. Men vad är det som denna nya vita stad utplånar, 
och samtidigt grundar sin expanderande rörelse i? Jag återvänder till 
Nordströms redan citerade beskrivning av förloppet: 
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[…] och så till de politiskt, socialt och ekonomiskt 
uppmarscherande arbetarnas, lägre tjänstemännens och 
övriga smärre inkomsttagares aktuella Stockholm, det vita 
Stockholm som slår en ring kring den gamla stads-kärnan, 
men ännu icke herre över denna historiska kärna, för vart år 
som går dock alltmer hotande att i sitt omslutande grepp 
kväva detta gamla till stor del Kåk-Stockholm.249 

 
Det är ”Kåk-Stockholm” som omsluts av det vita ”Människo-
Stockholm” i ett hotande grepp. Kåk-Stockholm, som är den äldre 
delen av staden, målas i mörka nyanser. Nordström finner bokstavligt 
talat inga ljusglimtar i det jordbrukarsamhälle ur vilket staden har vuxit 
fram. De gamla stadsdelarnas ”krokiga, vingliga och sollösa” gator 
liknas vid ”fästigar” och sägs signalera ”primitivitet”. Husen i de gamla 
gränderna är ”låga, svarta och fuktiga”, gårdarna ”instängda, mörka 
och stinkande”. Kort sagt rör det sig om ”svarta ruckelområden” där 
”smuts, mögel och mossa” huserar. Utmärkande för dessa icke-
vitifierade stadsdelar är, förutom den slående avsaknaden av 
människor, den övergripande planlösheten; här finns inte närvaron av 
ett härskande sinne som likt den schweizisk-franske arkitekten Le 
Corbusier, vars ritningar illustrerar artikeln i Social-Demokraten, skisserar 
en rationellt utformad stadsplan. I dessa svartifierade kvarter lurar 
närheten till naturen, i form av organiska element såsom vatten, svamp 
och mossa, som avhumaniserar dem som lever där; ”det högst 
mänskliga är en skapelse icke av landet utan av staden”, slår Nordström 
fast. Priset för uppgåendet i det sant Mänskliga är kapandet av banden 
till det svarta och det primitiva, det fuktiga och det krumma, det 
planlösa och det organiska. Dessa icke-vithetens värden och 
kroppslighet kvävs i den Nordströmska texten av den framväxande 
vitheten i en demokratiskt sinnad gest. 

Mot bakgrund av Derridas i avhandlingens andra kapitel 
presenterade vita mytologi ligger det nära till hands att anta att det inte 
är någon slump att de gamla avhumaniserade stadsdelarna utmärks av 
sollöshet. Att solen är en metafor för det högst stående mänskliga i en 
viss form av modernitet synliggörs även på andra håll i det 
Nordströmska författarskapet. I essän ”Svea Rike” (1930), vilken 
ackompanjerade en paviljong med samma namn på Stockholms-
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utställningen samma år, målas Sveriges historia upp med välkända 
totalistiska penseldrag, men i motivparet Kåk-Stockholm och 
Människo-Stockholms ställe bärs, som Torbjörn Norman har påpekat, 
den framåtskridande och expanderande rörelsen upp av metaforparet 
is och sol.250  

Isen är den plats där svenskheten har sin vagga, skriver Nordström 
i ”Svea Rike”, och det faktum att isen ligger i ”svenskens själ” driver 
”honom mot solen”.251 Liksom hos det Tyskland som med Bernhard 
von Bülows berömda ord tillskansade sig ”en plats i solen” genom 
kolonialt våld i Afrika, innebär den heliotropiska rörelsen hos 
Nordström ett anslutande till ”de stora kulturfolken”.252 De vägar som 
denna rörelse tar är enligt Nordström tre: ”krig, vetenskap och 
industri”,253 eller med andra ord fenomen som befinner sig i 
solarplexus av de modernikoloniala projekten i världen. Solen är den 
plats där ”världen och Sverige mötas” – en plats där det högst andliga 
och det högst materiella förenas i begreppet ”civilisation”.254 Subjektet 
som färdas på vägen mot solen är det svenska folket, ”ett folk av is och 
sol” som härstammar från de äventyrliga ”vikingarna” men som 
upplevt en nedgång i och med framväxten av den ”bekväma 
småborgerliga typ” som dominerade det för landet fredliga 1800-
talet.255 Vid tiden för textens tillkomst håller denna degenererade typ 
på att ”ersättas av en ny spänstig, både kroppsligt och andligt tränad, 
nationell typ” som anknyter såväl till vikingarnas forna bragder som till 
den mer närliggande stormaktstiden.256 Denna föreställda rasiala 
utveckling, som vi igenkänner från artikeln ”Människo-Stockholm”, 
knyter även an till det industriella Europa, ”A-Europa” eller ”världens 
kärna” som det benämns i texten.257 Den Nordströmska texten är 
sålunda klar över att världen är strukturerad i form av en globaliserad 
kapitalistisk ekonomi, och det står också klart att denna hierarkiska och 
expanderande ordning intra-agerar med en samtidig andlig och 

 
250 Torbjörn Norman, ”Ludvig Nordström och den svenska historiens nu”, i Vad är 

Sverige?, red. Alf W Johansson (Stockholm: Prisma, 2001), 215. 
251 Ludvig Nordström, ”Svea Rike”, i Vad är Sverige?, red. Alf W Johansson 

(Stockholm: Prisma, 2001), 222. 
252 Nordström, 222. 
253 Nordström, 222. 
254 Nordström, 223. 
255 Nordström, 222f. 
256 Nordström, 223. 
257 Nordström, 223. 
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kulturell utveckling av mänskligheten. Den litterära och filosofiska 
trop där dessa projekt förenas är rasen, ett relationellt fenomen där 
olika former av materia intra-agerar på ett metaforiskt såväl som 
metonymiskt plan i uppbyggandet av kolonial mening.  

Liksom motivparet svarthet och vithet kan isen och solen relateras 
till ett vanligt förekommande bildspråk för gestaltning av ras i modern 
litteratur. De båda storheterna är inga motsatser i egentlig mening; 
medan is är den fasta formen av den kemiska förening mellan väte och 
syre som går under namnet vatten, är solen den stjärna som styr 
rörelserna i det planetariska system i vilket jorden ingår och liksom 
vattnet består den huvudsakligen av väte. Planeten jordens yta består 
till mer än två tredjedelar av vatten, och den metaforik som brukas av 
den Nordströmska texten och i vidare mening av vitheten utgör 
diskursiva element i en berättelse om världen som orienterar 
människan, vars egen kroppslighet också den till en övervägande del 
är materiellt förankrad i vatten, i relation till de mer-än-mänskliga 
storheter som bestämmer villkoren för hennes liv i universum. Jag 
menar därför att vi bör förstå vitheten såväl som kolonialiteten i termer 
av en kosmologi som hanterar semiotisk-materiella relationer mellan 
människor och annan materia, och som medierar dessa i termer av 
Mänsklig – och kanske är läsaren vid det här laget införstådd med att 
detta inom ramen för kolonialiteten i regel innebär vitifierad och 
maskuliniserad – överhöghet i förhållande till resten av skapelsen. 
Detta innebär inte en idealistisk läsning av vitheten, tvärtom synliggör 
perspektivet hur hanteringen av existentiella frågor samverkar med 
fördelandet av materiella resurser i den mänskliga världen.  

Det faktum att de vitifier(n)de narrativen tematiserar de stora 
naturfenomenen visar på kolonialitetens aldrig upphörande beroende 
av dessa; den vitifierade och maskuliniserade dominans över världen 
som är de vitifiera(n)de narrativens ändstation är en chimär, varför den 
med brutalitet måste iscensättas om och om igen. Vattnet hör det 
jordiska och kroppsliga till, och som sådant samverkar det med den 
solkraft utan vilken inget jordiskt liv kan fortgå. Att både vattnet och 
solen inkorporeras i det Nordströmska vitifiera(n)de narrativet visar på 
en diskursiv kolonisering av dessa, jämte andra storheter såsom dagen 
och natten, ljuset och mörkret, himlen och jorden, vitheten och 
svartheten. Speciellt ljuset är en viktig komponent i framställningen av 
vithet, och som Dyer visar är detta lika ojämnt fördelat mänskliga 
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kroppar emellan som andra maktproducerande resurser i den koloniala 
ekonomin.258 Förutom i skildringen av Kåk-Stockholm och Människo-
Stockholm kommer vi att bli varse hur viktigt ljuset som litterärt motiv 
är i den i Herrar ingående skildringen av den samiska mannen Sjul, som 
töms på ljus – men fylls av väta och ljud – i relation till det svenska 
husbondfolket. 

 
 

Det koloniala meningsarkivet i forskningen 
 

Den oförsonliga utvecklingen från det svarta mot det vita i det 
totalistiska universumet är så gott som fullbordad i Nordströms sista 
skrifter. Berättelsen om de två polerna hämtar sin kraft från fem sekel 
av ekonomiska, epistemologiska och estetiska praktiker vars grundton 
är vitifieringen av människan och hennes värld. Utplånandet av det 
svarta, smutsiga och jordiska som vitheten hämtar sin historiska och 
narrativa rörelse ur i Nordströms texter motsvaras med andra ord av 
fem hundra års modernikolonialitet. Den tidigare forskningen kring 
Nordström har fokuserat på författarskapets hantering av 
moderniteten, men har samtidigt i princip undgått att fästa den vid 
kolonialiteten utan vilken den metaforik kring vithet och svarthet som 
texterna brukar skulle förlora sin historiska genomslagskraft. Moderna 
läsare är förmodligen väl förtrogna med den retorik som hanterar 
element som svarthet och vithet som världsskapande fenomen, ett 
implicit kunnande utan vilket texterna skulle framstå som obegripliga, 
men de professionella läsarna har länge avstått från att göra detta 
kunnande explicit genom en kritisk läsart. 

Lena Sawyer har som den första forskaren omtalat de 
Nordströmska texternas anknytning till den europeiska kolonialismen 
och hon gör det i dialog med den renodlade klassanalys som varit 
dominerande i forskningen om författarskapet. Sawyer tar sats i 
novellen ”Strömmingen står på grundet!” i Fiskare (1907) där 
Nordström sexualiserar det självbiografiska berättarjaget på följande 
vis:  

 
 

258 Dyer, White, 115. 



 100 

Och de lata stadsfruntimren kommo ned och sågo på oss. De 
frågade om allt, där de stodo i rad på bryggan i solgasset. Och 
är det inte farligt på hafvet, när stormen kommer? Och är det 
inte kallt att ligga ute i båten? Och de sågo på flickorna och 
mig. På mitt nakna, läderbrunbrända och hundhåriga bröst, 
som glittrade afrikanskt i skjortans uppfläkning. Och de bleka 
stadsfruntimrens ögon lyste; vattenglindret, båten och vi 
fiskarfolk speglades i de fuktiga ögonen, och mungiporna 
fuktade, och saliven spände mellan tänderna som vid väntan 
på god mat. De stadsfruntimren, de stadsfruntimren!259   

 
Medan den marxistiskt influerade forskningen endast ser en berättelse 
om hur borgerlighetens anpassning till moderniteten resulterar i en 
fetischering av natur och arbetarklass, lyfter Sawyer fram hur ett 
kolonialt meningsarkiv är inskrivet i texten i form av det 
berättartekniska grepp som låter den vitifierade och feminiserade 
blicken aktualisera det organiska, djuriska och afrikanska, eller med 
andra ord svartifierade, i berättarjagets egen kroppslighet. På så vis, 
menar Sawyer, skriver Nordström in sig själv såväl som den svenska 
diskursen anno 1907 i relationer baserade på kolonialitet.260 Den lucka 
i forskningen om författarskapet som Sawyer här fyller med ett innehåll 
i det att hon synliggör kolonialiteten i texterna kan endast förbli osynlig 
ur ett vitifierat perspektiv, som förpassar både svarthet och kolonialitet 
ut ur historien. Att som den tidigare idé- såväl som litteraturhistoriska 
forskningen inte aktualisera rasifieringsprocesserna i den 
Nordströmska prosan innebär inte bara att gå miste om en central 
epistemologisk och estetisk komponent som medierar relationen 
mellan de två storheterna Natur och Människa i moderniteten, utan 
också att förlora en möjlighet att berika de litterära texterna på innehåll.  

Förutom Sawyer har litteraturvetaren Peter Forsgren placerat det 
Nordströmska författarskapet i en (post)kolonial kontext. I Norrland 
som koloni och utopi. Olof Högbergs Den stora vreden, Ludvig Nordströms Petter 
Svensks historia och berättelsen om Sverige (2015) läser Forsgren 
Nordströms verk om Petter Svensk som en postkolonial romanserie. 
Forsgren tar fasta på Nordströms problematisering av Norrlands som 
en marginaliserad plats i berättelsen om Sverige. Genom den 

 
259 Ludvig Nordström, Fiskare (Stockholm: Ljus, 1907), 67. 
260 Lena Sawyer, ”’Jag är tjurig, jag’ Co-muu-nity and Working with Siv Fahlgren”, i 

Ko: festskrift till Siv Fahlgren, red. Katarina Giritli Nygren (Sundsvall: Mid Sweden 
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totalistiska estetiken hos Nordström omvandlas provinsen till 
nationens centrum inom en globaliserad ekonomi,261 ett diskursivt 
grepp som härrör ur den samtida debatt om landsdelens ställning som 
gick under beteckningen ”Norrlandsfrågan”. Den bild av Norrland 
som modell för modernitet som Nordström lanserar etablerades redan 
under industrialismens genombrott, då ägandet över de norrländska 
skogarna blev en central fråga.262 Att Norrland i den samtida debatten 
i själva verket träder fram som ett svenskt Nordamerika,263 rotar de 
tidigare omnämnda likheterna med Dyers vilda västerninspirerade 
vitifiera(n)de narrativ i en idéhistorisk kontext.  

Min egen undersöknings vithetskritiska fokus gör att frågan om 
Norrlands ställning inom den svenska nationen ställs i skymundan, och 
jag läser på så vis inte den Nordströmska prosan utifrån det som 
Forsgren lyfter fram som författarens egna intentioner i samtiden: att 
lyfta fram Norrland som Sveriges viktigaste landsdel.264 Jag menar 
tvärtom att en sådan läsning riskerar att osynliggöra de koloniala 
processer som utspelar sig på en icke-vitifierad nivå i texterna, genom 
att den koloniala frågan görs till ett ärende mellan mer eller mindre 
vitifierade eliter. Mignolo diskuterar hur emancipation både som 
begrepp och historisk realitet skiljer sig från befrielse. Emancipation är 
med Mignolo en del av kolonialiteten i det att fenomenet stammar ur 
den europeiska upplysningen och iscensätter den vitifierade manliga 
borgerlighetens självförverkligande. Befrielse är istället en del av 
dekolonialiteten i det att fenomenet vinner historisk realitet genom de 
under kolonialiteten förtryckta icke-vitifierade kropparnas agens.265 Jag 
följer här i Mignolos tankespår och menar att den process som 
Forsgren läser som postkolonial eller till och med dekolonial, i själva 
verket handlar om den vitifierade, manliga och borgerliga lokala elitens 
maktövertagande i Norrland, medan en verklig befrielse och 
avkolonisering av Sápmi i stort lyser med sin frånvaro i den 
Nordströmska prosan.    

 
261 Peter Forsgren, Norrland som koloni och utopi: Olof Högbergs Den stora vreden, Ludvig 

Nordströms Petter Svensks historia och berättelsen om Sverige (Göteborg: Makadam, 
2015), 14. 
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264 Forsgren, 189. 
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Forsgren själv problematiserar bilden av Petter Svensks historia som 
en postkolonial roman genom att betona hur intimt sammanflätade 
koloniala och postkoloniala diskurser är.266 Det koloniala meningsarkiv 
som finns närvarande i texterna omfattar på ett komplext, ambivalent 
och paradoxalt vis koloniala såväl som postkoloniala diskurser.267 Jag 
skulle vilja utveckla den tanken genom att påstå att det som framstår 
som avkolonisering ur ett vitifierat perspektiv kan läsas som 
kolonisering ur ett icke-vitifierat. Där den postkoloniala läsningen ser 
ambivalens och hybriditet i den Nordströmska prosan, ser den 
avkoloniserande det undertryckta icke-vitifierade perspektivet. 
Tydligast blir detta då Forsgren närmar sig Nordströms framställning 
av samerna, vilken som han påpekar inte ägnas något utrymme i Petter 
Svensks historia.268 Det postkoloniala tillstånd som romanen förmodas 
gestalta träder sålunda fram som vithetens slutgiltiga triumf i det att 
den etniska rensningen tycks fullbordad.  

Det som Forsgren läser som en visserligen ambivalent men ändock 
avkoloniserande process i den Nordströmska prosan, nämligen den 
modernisering av Norrland som förlänar provinsen dess status som ett 
civilisatoriskt centrum inom en globaliserad kapitalism, utgör i min 
läsning snarare en effektiv koloniseringsprocess av Sápmi där 
kontrollen över jorden fråntas de kroppar som utifrån vithetens 
perspektiv betraktas som hörande vildheten till. Forsgren visar också 
hur den koloniala tropen om ”den laglösa vildmarken” är verksam för 
att bygga upp textens föreställningar om modernitet, och hur den i sin 
tur kopplas till mörker, smuts och bristande ordning.269 Att Norrland 
genom den kapitalistiska utvecklingen tar makten över de egna 
naturtillgångarna, betyder endast att de ”manliga borgarna i kust-
städerna”, vilka som Forsgren också påpekar utgör det ”norrländska 
folket” i Nordströms tappning,270 etablerar sig om en nationell elit att 
räkna med. I min ögon finns det emellertid inget paradoxalt i att 
Nordströms texter genom den totalistiska estetiken fullbordar den 
modernikoloniala utopin, och jag har svårt att hitta någon över-
gripande avkoloniserande potential i dess vitifiera(n)de narrativ.  

 
266 Forsgren, Norrland som koloni och utopi, 189. 
267 Forsgren, 17. 
268 Forsgren, 175. 
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Forsgren skiljer på ett förtjänstfullt sätt totalismen som idé från 
totalismen som estetik. Grunden för estetiken utgörs av den 
Nordströmska idén om ett ekonomiskt världssystem.271 ”Berättelsens 
stoff, liksom dess handling och personer, organiseras i första hand 
efter den historiska utvecklingens olika faser och motsättningar och 
inte efter den individuella särprägeln, eftersom deras främsta funktion 
är att åskådliggöra generella processer.”272 Den individuellt upplevda 
kronologiska tiden upphör att existera inom totalismens estetiska 
universum,273 och resultatet blir en paradoxal uppfattning om tiden 
som på samma gång stillastående och framåtskridande.274 Den gene-
rella tiden är den organiserande principen i det totalistiska berättandet, 
och det fiktiva rummet underordnar sig dess relevans: ”varje enskilt 
rums primära betydelse ligger i att vara del av en global samtidighet”.275 
Platsen blir på så vis en ”allegori för tiden, som är en modernitetens 
tid.”276 Även om tiden som organiserande princip är samtidig är den 
inte enhetlig, utan varje plats tid är ”differentierad beroende på hur 
långt den enskilda platsen nått i utvecklingen av modernitet”.277 Fors-
grens iakttagelser kring den totalistiska estetikens kronotop 
sammanfaller så med vad jag med Dyer tidigare beskrivit som ett 
vitifiera(n)de narrativ, där den koloniala erövringen av ett rum leder till 
ett linjärt framåtskridande av tiden som tidigare stod stilla.   

Utifrån kronotopbegreppet kommer det som tidigare nämnts vara 
möjligt för mig att avläsa hur kroppar rasifieras i fiktionslitterära texter. 
Här ansluter jag mig alltså till Forsgrens läsning av tiden hos 
Nordström, i det att jag läser den som materialiserad i rummet, och 
som på samma gång samtidig och differentierad. Utan detta estetiska 
grepp skulle förmodligen en rangordning kroppar emellan baserad på 
en abstrakt idé om utveckling inte kunna gestaltas.  I det följande skall 
jag undersöka hur tid och rum intra-agerar med kropp för att gestalta 
vithet i Nordströms Herrar.  Novellsamlingen föregår den av Forsgren 
analyserade Petter Svensks historia med 13 år, och den fusion av de 
stridande principerna som Forsgren lyfter fram som ett centralt tema 
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hos Nordström kommer vi endast att erfara som varsel i 
novellsamlingens slutpunkt.278 

 
 

Novellsamlingen och dess slutpunkt 
 

Ludvig Nordströms Herrar tecknar en överblick över moderni-
koloniseringen av den ångermanländska Ådalen. Fiktionen ramar in tre 
generationers människoöden, utifrån vilka den övergripande historien 
skisseras enligt författarskapets totalistiska utgångspunkter. I enlighet 
med min argumentation innebär detta en kollektiv mänsklig rörelse 
från djuriskhet till gudomlighet tecknad i nyanser av svarthet och 
vithet. Den första novellen i Herrar tar sin början i natten och den sista 
avslutas i aftonen. Något slutgiltigt genombrott för ljuset och vitheten 
är det sålunda inte tal om; det övergripande narrativet gestaltar snarare 
en vithet som långsamt byggs upp, tar form i enskilda människors öden 
för att därefter följa dem in i döden och slutligen anta en utomjordisk 
gestalt. Den värdsliga kraft i form av arbetarklassens uppåtstigande 
rörelse som över trettio år efter publiceringen av Herrar gestaltar 
vithetens genombrott i ”Människo-Stockholm” finns endast när-
varande i form av ett varsel i samlingens sista novell ”Caliban”.279 

 
278 Forsgren, 84. 
279 Den monstruösa karaktären Caliban, som är ett av världslitteraturens mest 

etablerade motiv vad gäller behandlingen av modern kolonialism, gestaltades 
ursprungligen av William Shakespeare i The Tempest (1611). Till 
bakgrundshandlingen i denna pjäs hör att den störtade hertigen Prospero har flytt 
till en ö tillsammans med sin dotter Miranda. På ön regerar häxan Sycorax, vars 
makt bryts av den trollkunnige Prospero. Som härskare på ön dominerar han 
sedan luftanden Ariel såväl som den förslavade sonen till Sycorax, Caliban. Till en 
början verkar förhållandet mellan Caliban och Prospero ha varit harmoniskt, men 
vid den tid då dramat utspelar sig har det förbytts i en bitter och våldsam 
maktkamp dem emellan. Prospero är den starkare, men Calibans motstånd lever i 
hans rappa dialog och intrigerande för att störta härskaren. Den förslavades 
oförmåga att liera sig med rätt kumpaner placerar honom emellertid bland de mer 
komiska gestalterna, vars misslyckade företag utmärks av vinindränkt 
narraktighet. Ariel, som ofta förstås som Calibans motsats, delar i själva verket 
hans öde i att vara slav under Prosperos krafter, men istället för att intrigera mot 
mästaren väljer hon att tjäna honom och blir på så vis slutligen frigiven. Så snart 
luftanden Ariel visar minsta tillstymmelse till kritik av makten, behandlas hon 
emellertid på ett likande sätt som Caliban. I slutändan erkänner Caliban sin 
dumdristighet med en försäkran om att han skall bli förståndig och söka nåd, och 
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Som Vaughan och Vaughan belyser har den vilda och deformerade 
slav som den Shakespearska karaktären Caliban presenteras som i The 
Tempest (1611), färdats över tid och rum och kommit att gestaltas som 
allt från fisk och sköldpadda över den evolutionsbiologiska och 
rasistiskt präglade föreställningen om ”den felande länken” till 
koloniserad urfolksperson och förslavad afrikan.280 Under 1900-talet 
kom karaktären att förvandlas till en kulturell ikon inom karibiska, 
latinamerikanska och afrikanska litteraturer; först som en symbol för 
det imperialistiska USA och därefter som ett emblem för de 
koloniserade folken och deras befrielsekamp. I svenskspråkig litteratur 
har August Strindberg i Till Damaskus (1898) låtit Ariel och Caliban 
symbolisera den vitifierade femininitetens två motpoler i form av 
luftburen ängel och jordbunden demon, men när vi rör oss något 
decennium framåt i tiden tycks motivet framförallt ha slagit rot i 
skildringar av arbetarklassen. Martin Kochs Arbetare. En historia om hat 
(1912), i vilken en viss typ av arbetarman karaktäriseras med hjälp av 
epitet som Caliban, vilde och barbar,281 föregås i det här avseendet av 
Nordströms Herrar.  

En grupp barbariskt präglade arbetarmän antar i samlingens sista 
novell, som alltså bär den förslavade vildens namn, formen av ett 
järtecken som förebådar vithetens världsliga triumf. Det monstruösa 
hos Caliban, som till syvende och sist består i hans icke-reflekterade 
trots mot överheten, återförs på så vis till monster-ordets etymologiska 
rötter. Ordet monster har sin vagga i latinets monere,282 som betyder att 
varna, och som Susan Stryker påpekar har varelser av abnorm form 
sedan antiken ansetts förebåda stora händelser.283 Caliban inordnas i 
enlighet med denna logik hos Nordström i ett vitifierat narrativ där 
hans tidsbegränsade vistelse på jorden bebådar Ariels ankomst. Jag 
citerar de avslutande orden i novellsamlingen Herrar: 

 
 

blir under villkoret att han städar upp efter tumultet förmodat förlåten – men inte 
frigiven – av Prospero. 

280 Alden T. Vaughan och Virginia Mason Vaughan, Shakespeare’s Caliban: A Cultural 
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De många borgarna gingo tysta ut i staden, kring hvilken 
vattnen lågo blanka och speglade himlens röda solnergång 
och jordens gröna ängar och spirande luft. 

Och åter var det frid efter det fasansfulla vrål, som det 
aldrig tämda människodjuret upphäft till ett tecken, att ännu 
ett nytt väsen framgått ur dess inre. 

Med blod och smuts och tårar hade det födts, som allt lif 
föds, och det ohyggliga vrålet skrämde människorna till den 
grad, att de med hat och ångest mottogo detta nya väsen, som 
dock engång skulle få Ariels luftiga skick och hjälpa att bygga 
jordens borg ända upp till de eviga stjärnorna.284  

 
Novellsamlingens sista berättelse avslutas i en jordisk afton där en stilla 
frid råder. En rättegång har fullbordats i den lilla borgarstaden och de 
arbetarmän som våldsamt attackerat en grupp strejkbrytare har fått sin 
fängelsedom. Att denna kollektiva, kroppsliga och kriminella handling 
i själva verket utgjort en världslig början står klart för berättarrösten 
och därmed för läsaren, men de fiktiva borgarna erfar endast dess 
historiska räckvidd i en känsla av ångest. Den våldsamma handlingen 
är ett tecken på ankomsten av ett nytt liv, vars öde är att gå från det 
kroppsliga och smutsiga mot det luftiga och på så vis förena det 
jordiska med det himmelska och eviga ljuset.  

I textens enda världsliga rum, vars solarplexus utgörs av fiktionens 
ångermanländska ådal, ryms på så vis multipla tidslinjer. De berättelser 
som utgår från de enskilda människornas framåtskridande liv på jorden 
är sammanvävda med ett större narrativ som inbegriper mänskligheten 
som kollektiv. Denna stora berättelse utvecklas enligt det som 
Forsgren benämner den moderna tiden. Denna tid är på samma gång 
stillastående, i det att samma utvecklingshistoria berättas om och om 
igen och verklig förändring därför inte är möjligt, och framåtskridande 
i det att dess slutmål är inträdandet i modernikolonialitetens 
fullkomliga övertagande av tid och rum. Förbindelserna mellan den 
individuella och den moderna tiden uppfattas kroppsligen av 
människorna i novellen, men dess djupare innebörd står endast klar 
för den visionära röst som får det sista ordet. Att detta är ett medvetet 
grepp synliggörs av den läsanvisning som författaren infogat i 
inledningen till verket: ”Läs denna boks historier i noggrann 
ordningsföljd, ty däraf bero mycket, och då blir kanske det förträffliga 
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resultatet, att när du lägger boken slutläst ifrån dig, ha historierna 
sammansmält i en högre enhet och blifvit historia.”285 De människoliv 
som framlevs i de enskilda novellerna, utgör i sig blott element i en 
större helhet som gör anspråk på att lämna fiktionen och istället utgöra 
en historisk redogörelse utifrån totalismens principer.  

Den historiska transformation som förebådas i novellen ”Caliban” 
kan inom det Nordströmska textuniversumet sägas äga rum i och med 
genombrottet för den vitifierade Människostad som författaren vittnar 
om i artikelform över trettio år senare. Medan de enskilda livs-
berättelserna inte alltid förmår uttrycka vithetens världsliga expansion 
i tid och rum, kan de sammanbindas i en kollektiv strävan in i 
framtiden där modernitetens och kolonialitetens värden står i full 
blom. Först då den borgerliga litterära scenens förväntningar på 
individuellt skildrade livsöden löses upp och liven förenas med 
varandra såväl som med den omgivande materian kan det vitifiera(n)de 
narrativet hos Nordström gå mot sin slutpunkt. Denna slutliga om-
välvning äger heller inte rum i fiktionsprosans form, utan i den redan 
refererade essäistiska läsningen av den arkitektoniskt uppbyggda 
Människostaden, vilken rent historiskt utgör produkten av den klass-, 
köns- och rasbiologiska befolkningspolitik som går under namnet 
folkhemmet. 

De avslutande raderna i ”Caliban” har kommit att utvecklas till en 
gravitationspunkt inom svensk litteraturvetenskap. Diskussionen 
sträcker sig över flera decennier och kretsar kring arbetarlitterära och 
klasspolitiska frågor. Lars Wolf har sammanfattat debatten och sätter 
också punkt för den i artikeln ”’Caliban’ – en omdiskuterad novell av 
Ludvig Nordström” (2001), där han låter Qvarnström postumt få det 
sista ordet.286 I ett opublicerat manuskript betitlat ”Ludvig Nordström, 
Ariel och Caliban” (1972) utreder Qvarnström den biografiskt färgade 
historiska kontexten för novellen och dess relation till verkliga 
klasspolitiska händelser.  Hans slutsats blir att de avslutande orden inte 
kan knytas till någon speciell historisk händelse, utan att de utgör en 
ideologisk vision av mänsklighetens lagbundna utveckling.287 

 
285 Nordström, 7. 
286 Lars Wolf, ”Caliban: en omdiskuterad novell av Ludvig Nordström”, i Tvättbjörnar 
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Arbetarklassen, i vilken huvudpersonerna i novellen hör hemma, 
utgör enligt Qvarnström den energi som driver evolutionen framåt i 
det Nordströmska textuniversumet; en ideologisk föreställning som 
han visar bottnar i det intertextuella beroendet av Spencer.288 De vidare 
ras- och vithetskritiska implikationerna av detta förhållande, som 
knyter den Nordströmska texten inte bara till annan mer eller mindre 
arbetarlitterär diktning i Sverige utan också till genren internationellt, 
återstår emellertid att undersöka. Det är riktigt att Caliban utgör en 
potentiell Ariel i novellen, ett förhållande som i en pedagogisk form 
inte endast belyser den Nordströmska föreställnings-världens 
evolutionsbiologiska och koloniala grunder, utan också illustrerar den 
kollektiva rörelse som den potentiellt vitifierade arbetarklassen 
omfattas av i de moderna narrativen. Mitt huvudsakliga fokus i 
läsningen av Herrar kommer i det följande vara det mödosamma arbete 
som möjliggör varslet om vithetens världsliga genombrott mot slutet 
boken.  

 
 

Fiktionens brutna utgångpunkt 
 

Herrar tar sin början i ett fiktionens nu som på samma gång är en natt 
i det förflutna. Naturen som berättelserna äger rum i är vit av snö, men 
människornas värld är ännu inte vitifierad. Den är en ödemark, och 
som sådan utgör den ett klassiskt scenario för kolonisatörernas 
ankomst. Men helt renons på liv tillhörande arten homo sapiens är den 
inte, även om de exemplar som rör sig där ännu inte är fullt mänskliga. 
Bonden Hans-Erik Lomark, som är herre på gården Åbord, skäller 
som en hund och är täckt av fårskinn där lopporna har sin hemvist: 
”Han såg alltså knappt ut som en människa, när han nu tassade 
omkring i det månljusa köket, han såg ut som någonting, ur hvilket det 
möjligen skulle kunna bli en människa i ett eller annat led, längre 
fram”.289 I en mening skrivs så det evolutionshumanistiska temat för 
Herrar fram; berättelserna som föds i denna urnatt skall komma att 
kretsa kring Människoblivandet i den ångermanländska Ådalen, och 
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navet för utvecklingen utgörs av Åbord. Även om stamfadern Lomark 
ännu inte tillhör de fullt mänskligas skara skall hans ättlingar göra det.  

Givet det vi vet om berättelsens slutpunkt inbegriper framåt-
skridandet mot det ädlast Mänskliga inte endast den Lomarkska ätten, 
utan fordrar även andra samhällsgruppers än böndernas deltagande. 
Mänskligheten når sitt gudomliga ursprung då samhällets olika skikt 
fungerar som en organisk helhet, och vi vet att arbetarklassen hos 
Nordström utgör den nödvändiga generatorn i processen. Koloni-
seringen och moderniseringen av det uppdiktade öde landet gör vissa 
liv intensivt mänskliga då de i kraft av de energier som moderniteten 
tillskriver arbetarklassen regenererar mot det eviga ljuset. I samma 
rörelse förpassar dessa processer andra liv till icke-vithetens domäner 
där de töms på mänsklighet och förpassas ur de fiktiva historierna såväl 
som den historieskrivning som emanerar ur dessa.  

På Åbords förstubro ligger denna vinternatt vad som enligt 
berättaren tycks vara en renhud. Bonden Lomark sparkar på den och 
ur huden reser sig då ”den gamle l[----]n Sjul”.290 Han ber omedelbart 
om något starkt att dricka. Bonden sätter med ett par ord den samiska 
drängen i rörelse mot stallet med löfte om att brännvin serveras då 
arbetet med hästarnas avföring är klart. På Åbord är koloniala rela-
tioner sålunda redan satta i spel; bondgården utgör ett fall av bosättar-
kolonialism och detta motiv gestaltas via urfolkets utsatthet under våld, 
tvångsarbete och alkoholism.  

Åldringen Sjuls kroppslighet skiljer sig på avgörande vis från de 
andra människornas på Åbord. Den samiska mannen samverkar med 
renarnas hud, medan bonden samverkar med fårens i gestaltningen av 
animaliserad subjektivitet. När Sjul rör sig liknar han ”ett skogens vilda 
djur, som blifvit tamt i denna bondgård”, och i själva gången ligger 
”skogens hela hemlighetsfulla lif”.291 Den samiska mannen hör skogen 
till medan den bondska befolkningen i sitt nybyggarvärv tämjer och 
lägger denna vilda materialitet under sig. Dessa skillnader understryks 
genom rasifiering i termer av svarthet och vithet; Sjul blir till som en 
”svartstripig dvärg” i relation till bondgårdens ”ljusa gestalter”, och när 
han slutligen förses med brännvin greppar han om glaset med sina 
”garfvade klor”.292 Den intra-aktionen som framförallt ger gestalt åt 
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Sjul tycks vara den med spritens väta; hans på brännvinet stirrande 
ögon ”sippra[r]” och hans mungipor ”säckla[r]” när han ihopkrupen 
vid spisen tömmer sitt glas.293 Det finns inga vattentäta skott mellan 
mannen och brännvinet, och i relationen dem emellan uppstår de båda 
som fenomen. Medan mannen träder fram som en drypande, rovgirig 
och kloförsedd varelse, framstår brännvinet som en hägrande skatt 
som slinker ner bakom den suktandes ”kistlock” då han tömmer 
supen.  

Den semiotiska materialitet som gestaltar den samiska människan i 
den Nordströmska texten tycks på så vis vara impregnerad av koloni-
alitet. Grepp som degenerering, djurifiering, och rasifiering samverkar 
i tecknandet av den koloniserade som genom detta vitifiera(n)de 
narrativ antar formen av en svart, vild och amoralisk icke-människa. I 
en avkoloniserande läsning utgör Herrar på så vis en grundlig litterär 
skildring av modernikolonialiteten inom det svenska språkområdet, i 
det att det koloniala våld som den moderna svenskheten rent reellt 
riktar mot områdets urfolk inkorporeras i fiktionens utgångspunkt.  

Vuokko Hirvonen har föreslagit att vi bör använda termen lappologi 
för att beteckna de mer eller mindre rasistiska sätt på vilka icke-samer 
har beskrivit samer genom århundraden, på samma sätt som Edward 
Said lät orientalism bli en beteckning på det koloniala vetandet kring 
människor i framförallt arabiska länder.294 Den lappologiska diskursen 
i Herrar förser den samiska mannen med drag av troll då han gestaltas 
som en opålitlig och kloförsedd skogsvarelse, med undantaget att det 
är sprit och inte guld som det omättliga begäret riktas mot. Som Ann-
Sofie Lönngren lyfter fram har föreställningar om troll alltsedan den 
norröna litteraturen cirkulerat på flera nivåer inom nordisk kultur, och 
relevant ur ett vithetskritiskt perspektiv är inte minst trollens funktion 
som representanter för det sanna nordiska folkets avvikelse.295 Ett 
väsentligt drag hos trollen är att de vid sidan av estetiska, rationella och 
moraliska värden; troll är kort sagt fula, dumma och elaka, också 
aktiverar föreställningar om religion; de avskyr i regel kristendomen, 
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och trollifieringen av den samiska mannen hos Nordström skulle 
sålunda också kunna peka mot gestaltens hemmahörande i ett 
schamanistiskt sammanhang.  Möjligen inordnar sig så gestaltningen 
av den samiska människan i Herrar i en nordisk litterär tradition där 
trollet figurerar som en rasistisk trop, men som Lönngren påpekar är 
motivet också fullt av motsägelser.296 

När Sjul rör sig som ett skogens vilda djur inom bondgårdens 
domesticerande rumslighet ”pinglar” det i luften runt omkring honom 
av de ”glaspärlor och silfverstycken” som han bär fästade kring hals 
och midja.297 Medan den koloniala diskursen bärs fram av visuella 
sinnesintryck som ramar in den samiska mannen i starkt rasistiska 
ordalag, blir hörselintrycken som berättaren förmedlar medium för ett 
annat narrativ.298 Plötsligt stöter den trollifierande diskursen på patrull; 
till skillnad från guld föreställs silver ha en frånstötande effekt på dessa 
väsen, och de hyser inom folktron en ren skräck inför dess makt. Inom 
den samiska kulturen har silvret emellertid haft en funktion som bärare 
av ekonomiska såväl som sociala och kulturella värden alltsedan 
medeltiden. Silvret har i århundraden smitts i traditionella former och 
mycket av det har dessutom gått i arv från generation till generation.299 
Det bärs som bälte och som krage, varför det låter från drängen Sjuls 
midja och bröst. Där han går framstår han som en variant av 
Silverbruden, som enligt en samisk sägen var den som förde silvret till 
det samiska folket. Hon är en flicka från de underjordiska, saivoh, och 
enligt den muntliga berättartradition som Christer Westerdahl återger 
i skrift anländer hon på följande vis till den människa som hon har 
utsett till sin make: 

 
Då hörde han ett svagt ljud, likt ljuset [sic] från ett bladverk 
av silver. Det hördes allt starkare och starkare tills han 
slutligen såg henne sakta närma sig efter gångstigen, som 
ledde till båtlänningen. Då och då stannade hon liksom för att 
lyssna. Så fortsatte hon med sakta steg igen. Slutligen var hon 
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och silverstyckenas innebörd hos det samiska folket och för att du på så vis 
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så nära, att han utan svårighet kunde följa hennes mjuka 
rörelser och betrakta henne i minsta detalj. Det var 
Silverbruden som kom. Mot björkarna och markens grönska 
i den ljusa sommarnatten framträdde hon på gångstigen 
obeskrivligt skön och vacker. Bakre delen av halsen gömde 
sig i en hög tennbroderad krage, som ett stycke på ryggen, 
över axlarna och på vardera sidan om barmen ned till midjan 
slutade med ett sammanhängande grönt kläde, som jämte 
främre delarna av kragen av täckt med silversmycken, boloh, 
maljah och väldiga kruökkeh, för vilka jag saknar lämpliga 
svenska namn och som voro försedda med rikligt bladverk 
(lebjah), som vid minsta rörelse åstadkom ett sällsamt ljud, det 
enda, som vid tillfället störde tystnaden. Runt midjan svarade 
mot den väldiga silverkragen ett lika utsökt silverbälte 
(spakkopelte), som framtill slutade med ett silversmitt hänge, 
som räckte ända ned till knäna. Genom öppningen framtill på 
silverkragen framträdde ett rött med tenn broderat barmkläde 
och på huvudet bar hon en eldröd toppmössa, som genom 
ett par mjuka veck framträdde en aning tillstukad, förlänande 
ansiktet ett milt och behagligt utseende. Snett bakom öronen 
hängde det kolsvarta håret i ett par stora flätor, som vid 
ändarna voro hopfästade medelst trådsnoddar (barkaltak) 
försedda med större och mindre tofsar, av vilka den största 
hängde ett stycke nedanför ryggslutet.300 

 
Att Sjul fortfarande på bondgården bär sitt samiska silver komplicerar 
sålunda bilden av honom som en fördärvad halvmänniska vars enda 
värde i livet är alkohol. Materian i karaktärens klädedräkt bär i själva 
verket genom de ljud den ger ifrån sig fram en annan berättelse än den 
koloniala för den som vet att tyda dess klang. Denna andra berättelse 
berättar om samiska värden som materialiseras i silvret och tematiserar 
på så vis den icke-koloniala tillblivelsen som urfolk i en värld präglad 
av modernikolonialitet.  

Ett par år innan Nordströms Herrar gavs ut, publicerade Elsa Laula 
skriften Inför lif eller död? Sanningsord i de lappska förhållandena (1904). 
Laula beskriver där en kolonial situation inom vilken samernas existens 
är hotad, eftersom deras äganderätt till jorden urholkas.301 Att hålla fast 
vid sin samiska identitet är under de materiella betingelser som råder 
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en motståndskamp som, menar Laula, bör föras i kollektiv och 
organiserad form.302  Den fiktiva karaktären Sjuls fasthållande vid sitt 
samiska silver, kan utifrån den historiska kontexten för novell-
samlingens tillkomst, läsas som en genom den litterära gestaltningen 
uppenbarad motståndshandling som manar till vad Lugones benämner 
multipla läsningar av det motstående subjektet i relation.303 Att stanna 
kvar i det vitifiera(n)de narrativet och underlåta att ta fasta på silvrets 
klang i läsningen av Sjul skulle innebära att förminska den fiktiva 
gestaltens tillblivelserum genom att kapa några av de band som bygger 
upp dennes subjektivitet i en avkoloniserande läsning av texten.  

Lugones menar att tillblivelsen som urfolk i en av 
modernikolonialitet präglad värld innebär att bebo en bruten plats. I 
denna brytning erfar och relaterar subjektet till verkligheten dubbelt 
eftersom platsen är dubbelt konstruerad.304 Som framhölls i 
avhandlingens tredje kapitel teoretiserar Rivera Cusicanqui ett liknande 
utrymme i mer komplexa termer, då hon benämner det ch’ixi; den 
andinskt aymarska idén om något som är och inte är på samma gång, 
såsom en marmorerad grå färg samtidigt är vit och inte vit.305 En 
avkoloniserande möjlighet öppnar sig i den Nordströmska texten 
genom närvaron av det samiska silvret, och skulle med Rivera 
Cusicanqui kunna uttryckas som att metallens fiktiva klanger anhopar 
sig och förser det vitifiera(n)de narrativet med en brokighet som 
relaterar till helt andra berättelser, kronotoper och episteme än de 
modernikoloniala. Ch’ixi förhåller sig till en uppfattning om tiden 
såsom rörande sig i cykler snarare än i linjer, och det förflutna-
framtiden är på så vis alltid redan innesluten i nuet, då historien alltid 
återvänder till samma punkt.306 Med Rivera Cusicanqui är det möjligt 
att förstå det ”nu” som den Nordströmska berättelsen skildrar (och 
som samtidigt är en natt i det förflutna), såsom rymmande framtidens 
frön vilka ständigt bryter fram ur den samiska kulturens djupaste 
förflutna.307 Den icke-koloniala nutiden, eller om man så vill 
moderniteten, är en spiral, vars rörelse är en pågående återkoppling 
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från det förflutna till framtiden. Denna typ av modernitet urskiljer och 
förverkligar på samma gång avkoloniseringen. Den är en hoppets 
princip och dess närvaro grundar sig i den samiska människans 
avkoloniserande närvaro i texten.308 

Som berättande princip rör sig ch’ixi bort från det vitifiera(n)de 
narrativet mot vad jag prövar att benämna ett diffraktivt narrativ. 
Medan det vitifiera(n)de narrativet reflekterar kolonisatörens bild av 
sig själv som förmer än resten av skapelsen, bryter den textuella 
närvaron av det samiska silvret denna vithetens självbespeglande 
riktning och öppnar upp för andra bilder, berättelser och språkliga 
byggen, vilka härrör ur andra förflutenheter och skapar andra 
framtider. Denna diffraktiva vändning skulle inte vara möjlig utan 
närvaron av ett motstående materiellt subjekt i relation, eller med ett 
Harawayanskt ordval en figur, i texten. Eftersom drängen Sjul 
försvinner ur det Nordströmska narrativet så snart vinternatten når sitt 
slut är det endast ekot av silverstyckena som får följa honom och det 
samiska folket genom den resterande delen av min läsning. Det återstår 
att se om texten alls erbjuder någon genklang åt dess avkoloniserande 
ton.  

 
 

Mot solen 
 

Vad den inledande vinternatten i Herrar anbelangar tycks det den 
allvetande berättaren som om den aldrig skall ta slut. Landskapet ligger 
”fullkomligt stilla” i det land där ”månen, kölden och tystnaden” alltid 
råder.309 I andra trakter skiner den, men till Åbord kommer ”visst solen 
aldrig”.310 Medan Sjul blir kvar i den isiga och stillastående natten i 
inledningen till Herrar sätter sig emellertid en annan gestalt i rörelse 
mot solen. Det är sonen till Hans-Erik Lomark, som i den mörka 
utgångspunkten träder fram som en rodnande yngling försedd med 
vett såväl som vilja att resa till andra trakter för affärernas skull. Olof 
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Lomark träder på så vis redan i textens början fram som en komplett 
människa som bär både svarthet och vithet inom sig. Medan blodet 
som rusar i ådrorna och ger färg åt hans ljushyllta kinder visar på en 
kroppslig närvaro och passion, visar vettet och viljan på de andliga 
kvaliteter som med Dyer iscensätter den vitifierade maskulinitetens 
kontroll av köttet.  

 
Dark desires are part of the story of whiteness, but as what 
the whiteness of whiteness has to struggle against. Thus it is 
that the whiteness of white men resides in the tragic quality 
of their giving way to darkness and the heroism of their 
channeling or resisting it. 

The divided nature of white masculinity, which is 
expressed in relation not only to sexuality but also to anything 
that can be characterized as low, dark and irremediably 
corporeal, reproduces the structure of feeling of the Christ 
story. His agony is that he was fully flesh and fully spirit, able 
to be tempted though able to resist. In the torment of the 
crucifixion he experienced the fullness of the pain of sin, but 
in the resurrection showed that he could transcend it. […] 

The presence of the dark within the white man also 
enables him to assume the position as the universal signifier 
for humanity. He encompasses all the possibilities for human 
existence, the darkness and the light.311 

 
De vitifiera(n)de narrativens iscensättning av vitifiera(n)de 
maskulinitet är med Dyer modellerade efter evangeliernas berättelser 
om Jesus, och i deras efterföljd träder den vite mannen fram som en 
varelse som är bemängd med såväl köttslighet som andlighet, såväl 
djuriskhet som gudomlighet, såväl svarthet som vithet. Som jag lyfter 
fram i avhandlingens andra kapitel kan denna narrativa konstruktion 
även härledas till den klassiska humanismens iscensättning av 
Adam/Mannen/Människan som en gestalt som pendlar mellan den 
”svarta” och den ”vita” polen i sitt förverkligande av mänsklighet. Om 
någon av de båda polerna tillåts att behärska den andra, riskerar 
protagonisten att mista sin mänsklighet och helt uppgå i den djuriska 
och köttsliga svartheten eller i den andliga och gudomliga vitheten. 
Genom kopplingen till den kristna mytologin visar Dyer hur den 
pendlande rörelsen är förknippad med ångest och lidande i det att den 
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består i en oförsonlig kamp mellan ljuset och mörkret inom den 
enskilda mannen, men han pekar också på hur villkorad denna kamp 
är av en intra-aktion mellan klass, kön och ras. 

 
Lower-class and Latin whites of both sexes may also have the 
darkness, but it is less certain that they have the will to 
struggle against it. The really white man’s destiny is that he 
has further to fall (into darkness) but can aspire higher 
(towards the light). There is a further twist. Not to be sexually 
driven is liable to cast a question mark over a man’s 
masculinity – the darkness is a sign of his true masculinity, 
just as his ability to control it is a sign of his whiteness – but 
there can be occasions when either side discredits the other, 
the white man’s masculinity “tainting” his whiteness or his 
whiteness emasculating him. These contradictions constitute 
the fertile ground for the production of stories and images of 
a white masculinity seen as exemplary of the human 
condition.312 

 
Vitifieringen är som jag betonade i det andra kapitlet inte en nedärvd 
egenskap hos en specifik grupp människor, utan ett semiotiskt-
materiellt fenomen som behöver förverkligas om och om igen. 
Framskrivandet av vitifierad maskulinitet är för att tala med Ahmed en 
pågående och oavslutad historia,313 och som Dyer belyser är den 
beroende av rasifieringens föränderlighet i dess intra-aktion med andra 
modernikoloniala fenomen som klass, kön och sexualitet. Det står 
redan i inledningen av Herrar klart att den unge Lomark är en människa 
som är utrustad med en framåtskridande rörlighet, vilken skiljer 
honom från den stillastående svarthet som präglar hans hem i form av 
gården Åbord och som med Wynter stammar ur jordens såväl som 
slavens trop i en vitifierad världsbild (se kapitel 2). Likt det svenska 
folket i Nordströms senare skrifter vandrar han från isen, mot solen. I 
det följande undersöker jag hur den unge mannen förmår bära upp det 
vitifiera(n)de narrativet och dess dynamiska maskulinitet i mötet med 
omvärlden.  

En solklar majdag ”ett par år fram i tiden” finner vi Olof Lomark i 
den Nordströmska staden Öbacka, rustad med en ”bergfast tro, att 
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Gud satt honom i världen för att uträtta något alldeles särskildt”.314 Att 
denna värld är behärskad av en global kapitalism får läsaren en hint om 
då en av borgarna i staden slår fast att det är bra tider för 
fartygsbyggande då ”engelsmännen har upphäft införelsetullen”.315 De 
mäktigaste männen i staden har samlats på verandan hos lektor 
Barchæus, i vars hem Olof Lomark är inackorderad under sin skolgång. 
Den unge mannen sitter avsides och lyssnar till deras samtal och 
plötsligt hör han lektorns röst: 

 
Se på dessa skogar! sade han. Det står ödeskog i milar efter 
milar, och till intet lefvande gagn. Där en skogseld går fram, 
där ids en bonde någon gång bryta mark och så säd, men här 
finns inte mer odlad bygd än lillfingernageln upptar på min 
hand. Och ändå, tillade han, ändå skulle bönderna kunna bli 
herrar i detta land, om de bara toge vara på sitt arf. Det hörs 
ju redan undran söderifrån, om man inte skulle börja köpa 
skog häruppe och afverka. Och det säger jag, att den som 
först inser, hvad som kan göras af skogen, han blir en vacker 
dag en rik och mäktig man. 

Olof Lomark kände en brand öfver hela kroppen vid 
dessa ord, de visade honom på engång ett verksamhetsfält, 
och han betraktade de svarta stränderna kring fjärden, bara 
skog, skog, skog.316 
 

I ett slag står Olof Lomarks öde klart för honom: han skall bli den 
förste och främste bland bönder i det att han förstår att lägga skogen 
under sig och omvandla den till bytesvärde i den globala kapitalistiska 
ekonomin. ”Det var”, berättar texten, ”som om en stark hand gripit 
fatt i honom och tvingat honom att se rakt mot framtiden; alltjämt bara 
framåt”.317 Att den vitifierade mannens framåtskridande rörelse 
hämtar sin energi i intra-aktionen med det svartifierade mer-än-
mänskliga står så klart för läsaren; det är intra-aktionen med den svarta 
skogen som förmår realisera vithetens modernikoloniala projekt i 
världen och vitifiera människan, medan träden själva förvandlas till 
kapital.  

Att områdets urfolk hör till skogen är en föreställning som redan 
har etablerats i gestaltningen av den samiska drängen Sjul. På så vis 
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försvinner inte samerna ur verket, men genom det vitifiera(n)de 
narrativet avhumaniseras de och omdanas till den mörka energi som 
genom de koloniala projekten omvandlas till vithet och driver 
berättelsen framåt ännu ett par år i tiden. Karin Stenberg skriver tio år 
efter att Herrar publiceras att icke-samer som varit bosatta i samebyar 
i syfte att framställa kunskap om urfolket ”andligen” varit dem ”så 
oändligt fjärran, att [samernas] röst nått fram till dem endast som ett 
avlägset, svårtytt brus, svårt att avgöra, om det härstammar från skogen 
eller från de stora vattnen”.318 Redan i tiden för den Nordströmska 
textens tillkomst finns det på så vis en samisk kritik av den lappologiska 
praktiken att undgå att igenkänna samernas röster som mänskliga. 
Genom lektor Bachæeus ord töms det svartifierade inte endast på 
mänsklighet utan också på liv: skogen är bara öde och till ingen 
levandes gagn, trots att den i en text med realistiska genreanspråk 
rimligen härbärgerar både mänskligt och mer-än-mänskligt liv som är 
beroende av den. Den koloniala relationen, där ”vitheten” om och om 
igen förtär ”svartheten” på allt liv, är fullt etablerad i den 
Nordströmska samlingens första novell och dess på samma gång 
erövrande, exploaterande och expanderande rörelse är temat för 
återstoden av berättelserna.  

 
 

Mötet med solen 
 

Nästa gång vi möter Olof Lomark har ännu några år gått och han går 
och kupar potatis på Åbord. Han är fortfarande övertygad om att hans 
livsprojekt är att omsätta den Ådalska skogen till pengar i en 
kapitalistisk världsekonomi; ”för hvart år hade han blifvit alltmer 
förvissad om, att den rätte afverkaren, det skulle Gud bli, hans 
förvaltare skulle heta Olof Lomark”.319 Här ser vi så de feodala 
mekanismer som samverkar med kapitalismen i den totalistiska 
ekonomin; liksom i en medeltida ordning är det Gud som är ägare till 
jorden, och människan fungerar endast som en förvaltare som blivit 
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förlänad skapelsen av den egentlige herren. Plötsligt går emellertid det 
gamla årdret som Lomark använder för att lägga upp jord kring 
potatisen med sönder och han beger sig till granngården för att låna 
bonden Jon Sjölanders redskap.  

På vägen vandrar han genom skogen som ger mer än svalka denna 
heta sommardag. I skuggan är luften både ”kylig” och ”blöt”; den är i 
själva verket ”en rå källarluft, i hvilken ingen solstråle stuckit sin 
glödheta sträng”.320 Den unge Lomark befinner sig sålunda omsluten 
av fenomen som skog, mörker, kyla och väta som tidigare svartifierats 
i Herrar såväl som i ”Människo-Stockholm”, och som här också 
feminiseras genom användandet av ett sexualiserande bildspråk som 
anropar solens fallosliknande rörelsekraft. I denna omgivning avtar 
också i enlighet med det vitifiera(n)de narrativet mannens 
framåtskridande rörelse och han blir helt stilla. Denna svärta i 
gestaltningen av Olof Lomark intensifieras i samma stund som han 
möter ett stort vatten med blicken och därvid ryser till. 

 
I det låga vattnet stod nämligen Jon Sjölanders dotter Engla 
naken och hvit och orörligt stirrande ner i vattnet. 

Det gick nu med honom som med hvar och en, hvilken 
fångas av en anblick. Den nakna kroppen tog plats i hans 
hufvud, han tänkte ingenting, han kände bara, hur han med 
hjärnan omslöt denna kropp, som man känner ett föremåls 
former i sin hand. Och i det att han stirrade på henne, 
försvann han själf och blef förvandlad till något som erfor 
salighet af att omsluta den hvita kroppen. 

Gud Fader! stönade han, vände och begaf sig springande 
in i den mörka skogen. Han satte sig på en granlåge, och han 
såg alltjämt Engla Sjölander framför sig, som man ser fläckar 
dansa omkring, då man råkat betrakta solen.321  

 
Mannens möte med den otvetydigt vitifierade kvinnan är ett bärande 
motiv i det vitifiera(n)de narrativet. Att Engla Sjölander är vitifierad 
råder det ingen tvekan om. Inget förtäljer oss texten om hennes 
historia; hon träder med ens fram för oss i all sin ljusmättade prakt 
genom den vitifiera(n)de mannens blick. Likt en Venus nyss uppstigen 
ur havet står hon där inför betraktarens ögon, och inte ens det faktum 
att hon är låst i en orörlig position förmår fylla henne med svarthet. 
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Den vitifierade femininiteten saknar med Dyer den framåtskridande 
rörelse som är central för den vitifierade maskuliniteten,322 och den 
vitifierade kvinnans roll i ett patriarkalt vitifier(n)de narrativ är som 
Kate Davy uttrycker det att beteckna vithet utan att inta dess 
subjektsposition.323  

Dyer framhåller att förebilden för vitifierad femininitet i de 
koloniala narrativen är kristendomens mest uppburna kvinnogestalt i 
form av jungfru Maria, vars namn signalerar kyskhet och vars 
berättelse bygger bilden av den vitifierade kvinnan som den som avstår 
från att agera. Medan den vitifierade maskuliniteten, karvad efter den 
evangeliska bilden av Jesus, etablerar en relation mellan kött och ande 
där båda delarna finns inneslutna i den kroppsliga helheten, upprättas 
den otvetydigt vitifierade femininiteten som ett rent kärl för 
andlighet.324 Som redan antytts innebär det att den vitifierade kvinnan 
framställs som vitare än den vitifierade mannen, men också att hon i 
sin oöverträffade lyskraft förvandlas till ett stillastående objekt, om än 
ett mäktigt sådant, att sträva mot, snarare än ett föränderligt subjekt.  

Lugones har i olika artiklar kritiserat den feminism som inte 
problematiserar vithet för dess förenklade syn på hur genus uppstår i 
en modernikolonial värld. Dessa feministiska teoretiker utgår, menar 
Lugones, endast från moderniteten och patriarkatet då de analyserar 
genus, och missar därmed kolonialitetens betydelse för fenomenets 
uppkomst.325 Med Lugones är det möjligt att läsa genus som en fråga 
om kolonial mening, då hon hävdar att genusifieringen av fenomenet 
kön i en modernikolonial värld endast berör kroppar som samtidigt 
vitifieras. Medan kön rent historiskt genusifieras i termer av ”man” och 
”kvinna” hos vitifierade människokroppar, rasifieras samma fenomen 
i termer av ”hona” och ”hane” hos icke-vitifierade människokroppar.  
På ett teoretiskt plan innebär detta att genus måste separeras från kön 
i ett dekolonialt feministiskt tänkande,326 där kön kan intra-agera med 
genus i byggandet av en vitifierad könad subjektivitet, såväl som med 
ras i en icke-vitifierad könad subjektivitet. Lugones menar sålunda att 
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kön utifrån en historisk nödvändighet är en separat teoretisk enhet 
som inte kan knytas till genus och ras samtidigt, och att termen 
”koloniserad kvinna” därför är en tom kategori då koloniserade 
individer av honkön inte betraktas som kvinnor i samma mening som 
vitifierade.327  

Ur ett dekolonialt feministiskt perspektiv är det med Lugones inte 
relevant att betrakta den vitifierade kvinnan som den vitifierade 
mannens motsats, utan som någon som reproducerar ras och kapital 
genom sin sexuella renhet, passivitet och tillhörighet till den privata 
sfären där hon tjänar den vitifierade, europeiska, borgerliga mannen.328 
I Simone de Beauvoirs språkdräkt är den vitifierade kvinnan den 
vitifierade mannens ”vasall”,329 och i egenskap av sådan utrotar hon 
det organiska, smutsiga och svarta ur världen genom att hålla den 
privata sfären ren – i faktisk såväl som överförd betydelse –  och blir 
genom denna praktik också själv änglalik, renad och vitifierad.  

Jag menar utifrån min samläsning av de Beauvoir, Dyer och 
Lugones att vi rent teoretiskt bör förstå den vitifierade femininiteten 
som föremål för en narrativ utveckling, där den potentiellt vitifierade 
mannens domesticering av den potentiellt vitifierade kvinnan, men 
även hennes egna domesticerande praktiker, har vitifierat henne på 
samma sätt som det öde landet frambringar vithet då det läggs under 
erövrarens kontroll i ett kolonialt narrativ. Att som det feministiska 
tänkande som avstår från att problematisera vithet understryka 
”kvinnans” föreställda närhet till naturen, menar jag är att etablera en 
sanning med modifikation. Då kolonialiteten tas med i beräkningen ser 
vi hur den feminiserade varelse som samtidigt vitifieras fjärmas från 
jorden och djuriskheten till den grad att hon blir vitare – men inte 
mänskligare – än mannen. I avhandlingen prövar jag att tänka på denna 
form av femininitet som kultiverad, för att belysa den narrativa 
utveckling där ett obearbetad material går mot en förfining.330 
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Att denna process samtidigt tömmer henne på livskraft tydliggörs 
bland annat i min läsning av Hagar Olssons Chitambo,331 och är en 
ytterligare påminnelse om att det endast är den vitifierade mannen som 
fullt ut iscensätter mänsklighet i ett patriarkalt vitifiera(n)de narrativ då 
han, och endast han, blir bärare av kött såväl som ande, djuriskhet såväl 
som gudomlighet, svarthet såväl som vithet. Dessa kvaliteter skänker 
honom agens inom hela tillvarons föreställda spektra, och föreningen 
med den otvetydigt vitifierade kvinnan blir det yttersta beviset på att 
ljuset inom honom har besegrat mörkret. Utan föreningen med den 
vitifierade kvinnan kan den vitifierade mannen inte heller inom en 
heteronormativ ordning reproducera rasen på ett biologiskt plan och 
på så sätt är den en nödvändig del av det vitifiera(n)de narrativet. Som 
Dyers citat ovan ger vid handen framställs vitifierade män som av olika 
anledningar inte förökar sig ofta som alltför vita, vilket också medför 
en feminisering. Detta eftersom svartheten i mannen betecknar hans 
potens, vilken den otvetydigt vitifierade kvinnan alltså saknar i ett 
patriarkalt vitifiera(n)de narrativ.  

Mötet med Engla, vars himmelska namn ytterligare signalerar en av 
köttet obefläckad andlighet, tar Olof Lomark som ett tecken från 
Gud,332 och de gifter sig strax med hennes medgivande men mot den 
gamle Lomarks vilja.333 Samtidigt med giftermålet föds idén hos den 
unge Lomark om att öppna handelsbod på Åbord, och han inträder 
genom dessa tre händelser – det heterosexuella äktenskapet, 
övertagandet av den patriarkala makten och startandet av en 
affärsverksamhet – ”i sin mandom”.334 Vad texten inte explicit uttalar 
är att den unge Lomark förutom att realisera maskulinitet genom sina 
handlingar samtidigt uppfyller de krav det vitifiera(n)de narrativet 
ställer på sin rasifierade huvudkaraktär. Förutom övertagandet av den 
patriarkala linjen i en framåtskridande rörelse som inbegriper 
framfödandet av potentiellt vitifierade barn, väljer Olof Lomark att 
påbörja en kapitalackumulation som likt få andra verksamheter förmår 
omskapa världen i moderniteten. Den kapitalistiska organiseringen av 
världen intra-agerar med den koloniala i frambringandet av vithet och 
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undertryckandet av svarthet i ett traditionellt vitifiera(n)de narrativ, 
och den Nordströmska texten utgör inget undantag.  

Vad Engla anbelangar sitter hon ”stum” och stirrar ”in i elden” i 
sitt nya hem, ”utan att begripa, att hon varit medlet i okända makters 
hand”.335 Till skillnad från drängen Sjul ger Engla inga ljud ifrån sig där 
hon sitter – tvärtom har hon av berättaren berövats sin röst – men 
liksom hos den samiska mannen kommer det vätska ur hennes ögon. 
Tårarna rinner stilla där hon sitter framför husbondens eldstad, och jag 
kan inte låta bli att undra om det är för att det är hennes egen lyskraft, 
vilken inte var mindre än solens, som har domesticerats och antagit 
formen av en huslig härd som hon inte kan släppa elden med blicken. 

 
 

Ariel 
 

Den vitifierade femininiteten spelar en speciell men likväl 
mångfacetterad roll i Herrar och andra Nordströmska texter. Det 
övergripande totalistiska narrativet som går som en röd tråd genom 
författarskapet breddar och fördjupar novellsamlingens motiv och 
teman. Ariel, den luftburna kraft som mot slutet av Herrar framträder 
som den förädlade formen av den calibanska, föräras ingen egen novell 
i originalutgåvan, men då Herrar på nytt ges ut i en volym med 
Nordströms samlade novellproduktion 1923 har en längre text med 
titeln ”Ariel” infogats precis innan ”Caliban”.336 Denna novell handlar 
om en ung man vid namn Anselmus337 som lever ett utsvävande liv i 
Paris. I enlighet med samma könsbinära och heterosexuella logik som 
låter föreningen med den otvetydigt vitifierade kvinnan åstadkomma 
mannens regeneration till det eviga ljuset, kan han komma att 
degenerera ner i mörker och djuriskhet i mötet med den från himlen 
en gång fallna ängeln/kvinnan. Potentiellt vitifierade kvinnor som på 
olika vis hänger sig åt köttets lustar gör med Dyer ett oåterkalleligt 
avfall från vitheten,338 men jag vill hellre uttrycka det som att den fallna 
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kvinnan utgör den ena av den vitifierade femininitetens två poler vilka 
motsvarar den vita maskulinitetens pendlande rörelse mellan mörker 
och ljus, svarthet och vithet. På så vis berövas den vitifierade kvinnan 
återigen en egen subjektivitet, och utgör endast speglingar av den 
vitifierade mannens i grunden klassiskt humanistiskt pendlande rörelse 
i vitifiera(n)de narrativ. I början av novellen ”Ariel” lever Anselmus 
sitt liv med en sådan fallen kvinna, som liksom han är fast i låga 
utsvävningar och tömd på högre mening. Medan denna kvinna blir 
kvar i Paris förmår Anselmus emellertid bryta sig loss och bege sig från 
det ständiga ruset i huvudstaden. Han reser till havet i Bretagne och 
det är där novellens titelfigur skall komma till honom som skuggan av 
en jordisk skepnad. 

Hon uppenbarar sig först för honom i en nattlig dröm om en 
kvinna ur det förflutna, och därefter som en vit katt som snabbt 
försvinner ur hans åsyn där han står och hugger ved utanför värdshuset 
där han bor.339 Katten är enligt värdinnan ett varsel om ett kommande 
brev, och strax efter händelsen kommer det mycket riktigt ett brev från 
den kvinna hemma i Öbacka som Anselmus vet är den han drömde 
om. Eftersom Anselmus enligt berättaren är en tänkande individ, ja en 
sådan människa vars uppgift det är att ”förvalta sig själv och nå upp 
till högsta toppen av ande och liv” förstår han vad som är i 
görningen:340 ”Med hjälp av den sista kvinnan [i Paris] hade han lyckats 
att fullkomligt krossa sig, och därmed hade hela hans forna jag fallit 
sönder i spillror”.341 När han nu står inför uppgiften att bygga upp sig 
själv på nytt, har brevet inte anlänt av en slump. Även om den unge 
mannen inte är ”vidskeplig” anser han att ”det mesta i människosjälen 
ännu är oupptäckt” varför kvinnans uppdykande i hans liv mycket väl 
kan peka mot ett större sammanhang som deras liv är invävda i.342 De 
känner varandra ännu inte men de är bekanta, och på något underligt 
sätt har hon alltid svävat ”som en skugga långt framför honom”.343 Det 
blir hans fulla tro ”att det i honom, som verkligen var en själ, det hade 
i hemlighet under dessa år sökt dra till sig det i henne, som var hennes 
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själ”.344 När hon nu har visat sig för honom uppfylls han av en 
”segerkänsla gentemot henne”, och denna känsla bottnar i det faktum 
att ”nere i dunklet var hennes öde redan avgjort, och kraften som 
avgjort den [!] hade strömmat ut från honom”.345 

Den uppmärksamma läsaren känner i den vidare beskrivningen av 
mötet mellan dessa två kontrahenter igen den uppåtgående rörelse som 
ligger bakom slutorden i novellen ”Caliban”. Under en lång tid har de 
båda själarna ”utvecklat ett slags underjordiskt umgänge, varav 
resulterat, att detta umgänge strävat sig upp till medvetenhet och nu 
ville skjuta stam, blad och blom i solen”.346 Rörelsen går från det 
mörka, dunkla och djupa upp mot insikt, ljus och sol och då den äger 
rum i samspelet mellan en man och en kvinna tillfogas en dimension 
av ”ömhet”,347 utöver den svartifierade och maskulina ”kraft” som 
utgör motorn i processen och vilken vi igenkänner i skildringen av den 
calibanskt präglade arbetarklassen. Intra-agerande fenomen som kön, 
ras, sexualitet och klass bygger upp det vitifiera(n)de narrativets rörelse 
framåt och uppåt, och sedd i det här ljuset är svartifieringen av den 
potentiellt vitifierade arbetarklassen inte endast ett grepp som 
iscensätts genom en maskulinisering av den samma, utan också ett 
nödvändigt grepp för att ge den hypervithet som Ariel representerar 
en möjlighet att alls blir världslig. Medan vitheten med Dyer i sig saknar 
potens, är den underordnade svarthet som ingår som ett element i varje 
skildring av en vitifierad Människa ett tecken på dennes maskulinitet 
vilken i sin tur utgör motorn i hans personliga utveckling. Vitheten i 
honom är ett tecken på hans andliga förmågor som formar och stöper 
det livsalstrande köttet i en för vitheten rasialt accepterad form. I det 
totalistiska narrativet, vars semiotiskt-materiella fokus är den moderna 
svenskheten, är en svartifierad och maskuliniserad del av den 
potentiellt vitifierade befolkningen ett nödvändigt motiv för att den 
uppåtsträvande rörelsen skall komma till stånd, och dess ”umgänge” 
och slutliga sammansmältning med den i Nordströmska ögon alltför 
vitifierade och feminiserade borgerligheten är resans slutmål. Innan jag 
återvänder till den calibanskt präglade arbetarklassen i det Nord-
strömska vitifiera(n)de narrativet vill jag dröja vid den feminiserade 
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ljusgestalt som framträder som ett förkroppsligande av Ariel i texterna, 
samt de tvetydiga varianter av henne som också förekommer.  

En tid efter brevets ankomst finner vi den unge Anselmus 
snyftandes på sitt rum på värdshuset i Bretagne. Han åkallar sitt hjärta 
och ber om dess uppvaknande: ”Jag vill glömma mig själv, jag vill bli 
oförmögen att hångrina mer! Jag vill g r å t a! Jag vill sucka och snyfta 
och genomströva ett helvete av kärlekens djupaste kval. Det är min 
enda räddning! Jag ä r ingen människa, men jag vill b l i människa!”348 
Trots att den unge mannen genom sina andliga kvaliteter tillhör det 
högsta skiktet av mänskligt liv, är han, liksom den gamle Lomark som 
skällde som en hund på Åbord, ännu ingen riktig människa. 
Anledningen till detta är att den sanna kärleken fattas honom och 
andra av hans blaserade sort. I sin ensamhet proklamerar så den unge 
Anselmus sin kärlek till den okända kvinnan, och sedan han sträckt ”ut 
sina armar som mot en skugga” brister han slutligen ut i gråt. Kraften 
som slutligen tar bo i mannens hjärta och får det att vakna har ett 
namn, Ariel, och hon ”övergår allt förnuft och är från världens 
begynnelse”.349 Vitheten som ratio är sålunda inte en tillräcklig kraft för 
att förädla människorna, utan det krävs en ännu högre och på samma 
gång mer ursprunglig makt för att åstadkomma detta. 

 
 

Tvetydiga subjekt 
 

De Nordströmska texterna vimlar av gestalter som Anselmus, och i 
Herrar, men även på andra håll, går denna levnadströtta dandy ofta 
under namnet Lukas Åbygge. Till skillnad från Anselmus som känner 
sin kärleks jordiska identitet bär Åbygge henne endast som en skugga 
i sitt hjärta, och han når därför aldrig upp till mänsklighetens högsta 
krön. Det mest utförliga porträttet av honom tecknas i novellen ”Den, 
som talade illa om kvinnor” publicerad året innan Herrar i samlingen 
Borgare (1909). Där möter vi Åbygge i färd med att förföra en 
oskuldsfull bondflicka i bygden när han plötsligt känner något inom 
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sig som ”befaller” honom ”att låta henne att löpa”.350 Den unge 
borgarsonen tar adjö av flickan, och faller sedan i djupa tankar. Han 
anar plötsligt en ”skepnad” vid sitt ”hjärtas horisont” och bestämmer 
sig för att ta en promenad bortåt staden.351 Det är skepnaden i hans 
hjärta som styr hans steg denna afton: ”Staden var alldeles tyst, och 
knappt en människa syntes på de sopade gatorna. Blott i ett fönster 
satt en vitklädd kvinna orörlig och stirrade ut”.352 Han lägger en klase 
syrener vid sina föräldrars grav och återvänder hem. Det är natt och 
han sätter sig att filosofera vid ett öppet fönster. Då händer det något 
anmärkningsvärt. 

 
Medan han satt och tänkte för sig själv, förvandlade sig allt, 
utan att han märkte det. Hans kropp domnade bort, och han 
befann sig i sitt eget hjärta. Där levde den vita skepnaden, som 
sett, när han kallade upp flickan, som gjort ett tecken, när han 
skulle skicka bort henne, som lett honom upp till 
kyrkogården, och som nu dragit honom till sig; liksom 
fordom sjöjungfrur drogo män till sig i djupet.353  

 
Lukas Åbygges möte med den arielska skepnaden skiljer sig från 
Anselmus i det att det är hon som drar honom till sig. Medan Anselmus 
upplevde en stegrad livskänsla i samma ögonblick som han åkallade 
sitt hjärta, förlorar Åbygge istället kontakten med sin jordiska kropp 
och det hjärta där skepnaden tar form antar på så vis en utomkroppslig 
karaktär. Mötets utomjordiska kvalitet förstärks dessutom av liknelsen 
med mytens sjöjungfrur. Istället för ett scenario där de båda älskande 
förenas i en värdslig uppåtgående rörelse berövas den unge mannen på 
köttslig kraft och dras ner i ett okänt djup. För att mötet mellan den 
calibanska och arielska urkraften skall ta världslig form tycks det 
sålunda vara av vikt att det är den svartifierade och maskuliniserade 
kraften som har kommandot. Lukas Åbygge upplever visserligen i en 
drömsyn hur han gifter sig med den vita kvinnan, får barn och 
framlever sitt liv i stillhet med familjen. Drömsynen slutar emellertid 
med att han ser sig själv ligga död i en kista: ”se, hur vit han är!” utropar 
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hans sörjande barn,354 som en påminnelse om att den outspädda 
vitheten alltid riskerar att tömma mannen på livskraft. Åbygge kommer 
till sans och ler sakta mellan sina egna tårar; han inser att så länge denna 
kvinna lever i hans hjärta skall han inte kunna leva för någon annan.355 
Åbygges inre feminiserade ljusgestalt riskerar med andra ord att 
vitifiera honom till den grad att han förlorar sin handlingskraft i 
världen. 

I Herrar förekommer Lukas Åbygge endast som en ung man bland 
andra i kretsen runt den härsklystne Filip Lomark, som är barnbarn 
och arvtagare till Olof Lomark. Tyngdpunkten i den novellsamlingen 
ligger, i enlighet med totalismens fokus på de rasifierade kollektiven, 
istället på andra delar av den Åbyggska släkten. Novellen ”En af de 
blinde” kretsar kring Lukas far Isak Åbygge och dennes rastlösa blod 
som, liksom det hos Anselmus, för honom söderut till Bretagne. Där 
träffar han en fransk kvinna vid namn Louise Le Dret, som är ”den 
hvita blomman” i det ”smutsens och rökens och bråkets näste” som 
det värdshus där hon arbetar skrivs fram som i texten.356 Att 
skildringen är en rasifierande sådan torde stå klart för läsaren av den 
vidare beskrivningen av huset och människorna i den franska södern: 
kvinnorna slänger ”svarta blickar”, männen ser ut som ”röfvare” och 
rummet är ”svart och inrökt som en l[--]pkåta”.357 Den unga Louise 
visar sig emellertid vara ett ”ganska tvetydigt litet subjekt” och texten 
leker med svartifierande likväl som vitifierande drag i gestaltningen av 
henne,358 likväl som i tecknandet av andra från södern kommande 
kvinnor. Liksom Louise har nämligen Filip Lomarks franska mor en 
hy som är ”lika blek som flanellen” hon bär när hon vandrar i parken 
på Åbord med en av sina tre söner på armen, men hon har ”korpsvart 
hår och svarta ögon och en stor näsa som en kakadora”.359  

Isak Åbygge, som lider brist på vithetetens främsta uttryck i form 
av ett rationellt sinnelag, blir snart uppfylld av Louise Le Dret vars 
skugga ”sväller” inom honom och drar ”honom med sig bort i ett 
mörker”.360 När han på julnatten slutligen ”blindt, ja, medvetslöst” 
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river upp hennes kläder och de därpå ligger med varandra ”på kullen 
ofvanför byn” reser sig en våg inom honom och han sjunker hjälplöst 
ner i det ”svarta” hav som med ”stormdån, muller och tjut” störtar 
”öfver honom”.361 Urladdningen drar som ett vått och rungande 
mörker över den norrländske mannen och vid tillbakadragandet 
lämnar den något i hans hjärta.  

 
Det är sant, att kvinnor föda barn, som de bära i sitt inre; men 
man kan säga, att äfven i männens inre bilda sig individer. 

Isak Åbygge hade rest ut tom och lätt. Men när han nu 
lämnade den främmande lilla hamnen, var han tung, som bure 
han på ett nytt väsen i sitt inre.362 

 
Louise Le Drets tvetydighet verkar sålunda feminisera den calibanskt 
präglade Isak Åbygge till den grad att hans inre hålrum tas i besittning 
av en svällande kraft som planterar något som äger parallellitet med ett 
foster där. Vid återkomsten till den norrländska bygden bär han ”ett 
litet oroligt jämrande väsen” i sitt inre,363 och det är denna gestalt som 
driver honom att välja en irländsk kvinna som är bärare av ”ett 
gammalt kulturblod” till mor till sina barn.364 Kanske är den inre 
gestalten densamma som lever i sonen Lukas hjärta, och för släkten 
vidare längs med den långsamma utvecklingslinjen mot mänsk-
lighetens högsta krön. Även om Lukas Åbygge inte förmår vitifiera 
världen, bär han på en klarsyn som hjälper hans medmänniskor att nå 
insikten att de inget annat är än ”små besynnerliga djur med en gryende 
liten själ”.365 Genom sitt sinne sår han så det medvetandets frö i Ådalen 
som skall förmå att ta släktet vidare in i framtiden, där själen som nu 
är liten ”som en brinnande tändsticka i ett stort mörkt rum” kommer 
att växa sig väldigare.366 De Åbyggska männens inre ljusgestalt får på 
så vis ett namn i form av ”själ”, vilken i sin födelse visar sig vara nära 
förbunden med kön och sexualitet såväl som ras i det Nordströmska 
textuniversumet. Att den Åbyggska gestalten är av samma arielska 
kvalitet som den Anselmska synliggörs inte minst av att sonen Lukas,  
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och i ännu högre grad fadern Isak, liksom Anselmus gråter hjälplöst då 
hon tar fäste i deras kroppar.367 

Till de mer tvetydiga kvinnogestalterna i Herrar hör även Hedvig 
Göhle. Hon är guvernant hos en av bruksägarna i trakten, och kring 
henne svärmar alla de unga borgerliga män som har ambitionen att 
komma upp sig.368 Göhle skall slutligen komma att acceptera den tyske 
affärsmannen Franz Twieselmanns frieri, då hon i honom ser Ådalens 
framtid. Genom sin tillblivelse som kropp i tid och rum står Göhle ut 
från de övriga damerna i trakten. Alla är de ljushyllta och blåögda, men 
medan de andra borgerliga kvinnornas ögon framstår som skapade av 
en konstnär från allmogen, är fröken Göhles ögon av en sådan 
mångfacetterad karaktär att den som skådar in i dem upplever sig ”se 
långt bort i världen i en dallrande och glansig luft”.369 Detta arielska – 
och kanske också ariska – drag understryks av guvernantens hela 
uppenbarelse som präglas av en sällsam hypervithet: När hon ler är 
tänderna ”hvita” och håret är ”så ljust” att det står ”som en solreflex 
kring ansiktet”. Fröken Göhle glider ”hvit och besynnerlig, lätt och 
böjlig bland alla de andra damerna”, vilka helt saknar denna 
utomjordiska grace, ”tunga och naturliga” som de är.370 Det står så 
klart att texten skriver fram en variation av rasifieringar inom den 
vitifierade femininiteten, och att inte alla vitifierade kvinnor bär de 
luftiga och arielska drag som Hedvig Göhle gör.  

När Göhle möter Twieselmann ser hon honom som ”ett uttryck 
för den universala kraften”, ett totalistiskt fenomen som läsaren vid 
det här laget känner igen både i Anselmus inflytande på den okända 
kvinnan i ”Ariel” och i arbetarklassens roll som drivkraft i mänsk-
lighetens evolutionära utveckling mot raslig perfektion i ”Caliban”. 
Fröken Göhle darrar ”af begär att uppfångas af den, få glida in i den 
och föras af den ut i lifvet och dess hvirflar”.371 Så går det till när den 
arielska kraften lär känna den calibanska i mötet mellan två borgerliga 
vitifierade människor. Så länge sammansmältningen sker på denna 
individuella nivå förmår inte krafterna föra mänskligheten som helhet 
in i dess högsta stadium utan endast ta den ännu ett steg på vägen.  
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Det krävs med andra ord flera nivåer av det mödosamma koloniala 
arbete som jag är på jakt efter i den Nordströmska texten för att 
mänskligheten slutligen skall vara redo att regenerera mot det eviga 
ljuset. Den första vågens kolonisering av den ångermanländska Ådalen 
utgjordes av den nybyggarkolonialism som genom Hans-Erik Lomarks 
gärningar inte endast lade Sápmi under sig utan också utelämnade 
samerna ur det fortsatta Människoblivandet. Den andra vågen leddes 
av Olof Lomark som på industriell väg inkorporerade området i en 
globaliserad kapitalism, och hur hans historia slutar kommer jag att 
undersöka längre fram i kapitlet. Den tredje koloniseringsvågen står 
Franz Twieselmann som ledare för, då Ådalen går in i vad som liknar 
en internationell finanskapitalistisk rusning efter mervärde i regionen. 
Det är denna evolutionshistoriska kraft som fröken Göhle ser 
förkroppsligad i den tyske mannen, och som blir komplett först i deras 
förening. 

Medan den vithetsfas som Olof och Engla Lomark är ett 
förkroppsligande av bygger på den vitifierade mannens sexuella 
förening med en kvinna som passivt återger solens strålglans, är 
relationen mellan Franz och Hedvig Twieselmann av en annan 
karaktär. Bandet dem emellan utgörs av ett delat sinne för vinstgivande 
affärer, och medan hon finslipar hans ofta grovhuggna idéer till 
genidrag bidrar han med en ärelystnad som överskrider Lomarks 
omsorg om den egna bygden: ”Ha! Ha!” skrattar den tyske mannen då 
hans kvinna spår att han skall bli kung i Ådalen, ”Dette lille struntland 
är icke myket att eröfre! Ådalen, det är pare en lille början”.372 Så har 
fröet till ett imperialistiskt projekt planterats i den ångermanländska 
myllan och det är i den äktenskapliga sängen som strategierna tar form. 
Det är där Hedvig Twieselmann löser problemet med hur hennes man 
skall finna medel att genomföra den stora affärskupp som lägger grund 
till hans förmögenhet, och när hon slutligen formulerar sin plan 
reagerar Franz Twieselmann med att ”sträcka sina knäppta händer 
emot henne” och med ”ett vått och förvridet ansikte” och ”snyftande 
som ett barn” förklara henne sin djupaste kärlek.373 Scenen minner i all 
sin överdrivna känslosamhet om den där Anselmus och även Isak och 
Lukas Åbygge möter Ariel. När affärsplanerna har smitts klart kysser 
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Hedvig slutligen sin make och ”medan ljuslågorna sprak[ar] lätt och 
[brinner] rakt upp i mörkret” låter hon honom erfara ”att makten af 
hennes kropp ingalunda [är] mindre än makten af hennes själ”.374  

Även om Hedvig Twieselmann sålunda utgör en motivisk skildring 
av kvinnan som står bakom mannen med makt och på så vis 
förverkligar sina ambitioner genom honom, ser vi för första gången en 
kvinnogestalt som bär kött såväl som ande, mörker såväl som ljus inom 
sig. Som sådan knyter hon an till de mer feministiska gestaltningar av 
vitifierad femininitet och jag återkommer till i min läsning av 
Söderbergs Doktor Glas. Möjligen samverkar så i fiktionslitteraturen en 
mer aktiv vitifierad femininitet med den samtidiga vitifieringen av 
arbetarklassen som två semiotisk-materiella rörelser som moderniserar 
och på samma gång hypervitifierar, eller med andra ord ari(eli)fierar, 
den del av befolkningen som utifrån en kolonial och rasistisk världsbild 
igenkänns som mänsklig.  

 
 

Caliban 
 

Vithetens formationer i de Nordströmska texterna är kopplade till mer 
eller mindre jordiska, mer eller mindre förkroppsligade feminiserade 
ljusgestalter vars zenitposition intas av den undanglidande Ariel. Hon 
ingår en inte helt entydig relation till sin tvära tvilling Caliban som 
tecknas med betydligt mer robusta penndrag. Jag skall i det följande 
presentera den maskuliniserade och svartifierade men likväl potentiellt 
vitifiera(n)de kraft som Caliban skrivs fram som i det Nordströmska 
textuniversumet. I den sista novellen i Herrar, vilken bär hans namn, 
vaknar han upp i arbetarklassens månghövdade skepnad. Givet denna 
klass roll i det modernikoloniala narrativ som den litterära texten 
inkorporerar utifrån totalismens principer förstår vi att det är Calibans 
öde att bli en Ariel, eller som Qvarnström uttrycker saken: förädlad 
urenergi.375  

Att det fiktionslitterära narrativet åberopar sociala såväl som 
filosofiska och naturvetenskapliga metaforer, metonymier och motiv 
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som cirkulerar vid tiden för dess tillkomst i gestaltningen av det 
tematiska Människoblivandet är inte underligt eftersom den realistiska 
berättargenren placerar sig mitt i en samhällsomvandling av stora mått. 
Nordströms författargärning med dess historiefilosofiska anspråk 
intra-agerar även på ett genremässigt plan med texter som befinner sig 
utanför den omedelbara fiktionen, och som jag tidigare har poängterat 
realiseras det ari(el)ska förebudet i mångt och mycket i hans senare 
essäistiska betraktelser över den modernikoloniala omvandlingens 
stabilisering i det semiotisk-materiella fenomen som igenkänns som 
det svenska folkhemmet. Det finns därför fog att anta att den process 
som i Nordströmska termer tecknas som en övergång från Caliban till 
Ariel återkommer i andra fiktionslitterära texter. 

Det diakrona perspektiv som genomsyrar skildringen av Caliban 
såväl som Ariel gör dem till ett litterärt förkroppsligande av tid, så som 
denna kosmologiska storhet kontrolleras i totalismens narrativ. I 
begynnelsen är Caliban ett maskuliniserat personifierande av materians 
primitiva urkraft, vilken i framtiden kommer att förädlas till andlighet. 
Relationen mellan Caliban och Ariel är sålunda inte en fråga om ett 
pendlande två storheter emellan så mycket som ett framåtskridande två 
ytterligheter emellan. Den formel som tillåter denna evolution har 
Qvarnström hittat i ett av Nordströms rent teoretiska verk,376 nämligen 
Petter Svensks historia I: Världsstaden (1923). I denna digra utredning av 
totalismens filosofiska grundvalar för författaren ett resonemang 
utifrån grundantagandet att materia är rörelse och rörelse ande, och i 
ett slag ser vi den evolutionshumanistiska utvecklingen från svarthet 
till vithet fångad i vad som liknar en av Prosperos formler; materia = 
rörelse = ande.377 

Qvarnström menar att det Nordströmska temat om 
framåtskridande och social duglighet vävs ihop med en 
”arvshygienisk” aspekt först år 1917,378 men som den samiska karak-
tären Sjuls öde i novellen ”Den förste” vittnar om är eugeniken det 
fundament som rörelsen från materia till ande, från Caliban till Ariel, 
vilar på redan i Herrar. I enlighet med det vitifiera(n)de narrativet tycks 
vissa konstellationer av materia vara mättade med mer rörelse än andra, 
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varför vissa kroppar förmår regenerera mot gudomlighet och andra 
förblir stillastående. Ett avkoloniserande perspektiv förmår emellertid 
blottlägga de koloniala relationer som föregår den rasifierade vithetens 
metaforiska kvalitet av rekordrörligt ljus. Den rasifierade svartheten är 
liksom den skog som utgör de södra delarna av Sápmi mättad med 
fiktiv materiell energi – eller med andra ord med koagulerad agens – 
vilken exploateras i kolonialitetens tjänst och ger de vitifierade 
kropparna skjuts på vägen mot stjärnorna. Wynter menar också att de 
Människoblivandets genrer som har avlöst varandra inom det 
modernikoloniala tänkandet alltsedan renässanshumanismen varit 
historiskt möjliga endast på basis av den relation mellan de 
koloniserande och de koloniserade som Quijano beskriver.379  

Utan dessa rasifierande semiotiskt-materiella relationer mellan den 
europeiska eliten och resten av världen skulle den litterära fram-
ställningen av Caliban och Ariel hos Nordström inte vara möjlig, 
eftersom den vilar på en kolonial läskunnighet av världen som genom 
intertextuella relationer sträcker sig tillbaka åtminstone till den så 
kallade renässansen. Första gången vi möter Caliban i Herrar är 
egentligen inte i den avslutande novell som bär hans namn, utan i den 
ovan refererade ”En af de blinde” som skildrar den Åbyggska släkten 
vars krön dandyn Lukas är. Som vi tidigare har sett förmår Lukas 
Åbygge inte regenerera mot det eviga ljuset i mötet med den arielska 
kraften i hans hjärta, och givet hans antavla förstår läsaren varför. 
Stamfadern för ätten Åbygge är en viss Zacharias som föddes i 
fiskeläget Tvärhamn vid slutet av 1600-talet och som gjorde uppror 
mot den svenska statsmakten på ett så ”häftigt och oresonligt” sätt att 
han blev ställd inför rätta och straffad.380 Så mycket mer får läsaren av 
Herrar inte veta, men redan i denna beskrivning igenkänns den Shake-
speareska Caliban och hans oreflekterade uppror mot överheten.  

I novellen ”Stamfadern” i Lumpsamlaren (1910) fördjupas emellertid 
motivskildringen av Zacharias såväl som av Lukas, och berättaren leker 
med tanken på att de båda ändarna i den Åbyggska ätten en dag skall 
mötas och bli varse sitt släktskap.  

 
  

 
379 Wynter, ”Unsettling the Coloniality of Being/Power/Truth/Freedom”, 264. 
380 Nordström, Herrar, 97. 
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Då skulle förmodligen den gamle en lång stund betrakta den 
unge med sina stjärnglimmande ögon och sedan utbrista:  

”Detta är ett djäfvulens bländverk!” 
Och den unge skulle rysa i hela sin kropp och mumla: 
”Detta är upprörande, om det är sant!” 
Ty den gamle skulle betagas af vrede vid att se, hur hans 

lämmar blifvit späda och uttänjda, han hy tunn och blek, han 
hår fattigt och mjukt hans händer späda och smala, hela hans 
väsen svagt som en andning. 

Och den unge skulle ana, hur han trots all sin tillvunna 
förfining dock var samma ämne som denne halfvilde, att 
trådarna i hans kropp var af samma slag och elementen i hans 
själ af likaledes samma slag. Han var inte skild från denne vid 
marken sen evigt fastkedjade Caliban; och Ariel skulle han 
aldrig bli, hur fint än kärlet under tidernas lopp ciselerats för 
Calibans rykande blod, där örtsaft och källdoft och storm och 
vågsvall och markens jäsningslust och löfvens prassel, där allt 
hvad jordens och vattnets och luftens och eldens är fanns 
sammanflutet sen evärderlig tid.381  

 
Så tecknas den vitifierade maskulinitetens båda poler av Nordström, 
och de separeras inte från varandra, förenade av det livgivande blodet 
som de är. Liksom Shakespeares Caliban är Zacharias Åbygge en 
personifikation av den havsnära naturen, och dess element uppfyller 
honom till brädden. Den gamle Åbygge är utrustad med en själ som 
inte är något annat än ett inre återgivande av den omgivande naturen. 
Den ger sig till känna då han sitter stilla på en klippa vid havet. 

 
Som ett blankt vatten lyste då hans själ, och där speglade sig 
stränderna och deras ödsliga berg, där samlade sig en reflex af 
solnedgångens skiftande dagrar långt borta över kustens 
fjälltoppar, där återgafs sjöfågelns ljudlösa flykt ute på hafvet, 
men mannen satt orörlig med stela ögon, som endast släppte 
in hela naturen i denna dunkla och speglande själ.382  

 
Intra-aktionen mellan människa och natur är fullkomlig, och de olika 
formerna av materiell agens är så sammantvinnade att det knappt går 
att skönja ett särskiljande snitt dem emellan. Här finns ingen tydlig 
relation mellan subjekt och objekt, utan materians agentiella rörelser 
genomströmmar kropparna så till den grad att de förenas i ett enda 

 
381 Ludvig Nordström, Lumpsamlaren (Göteborg: Åhlén & Åkerlund, 1910), 46f. 
382 Nordström, 49. 
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flöde av liv. Läst utifrån ett indigent eller nymaterialistiskt perspektiv 
bär detta materiella flöde möjligen på en avkoloniserande potential, 
men i den Nordströmska texten är den gamle Åbygge en kolonialt 
färgad skildring av den primitiva mannen, vars historiska öde det är att 
vitifieras in i en fullkomlig mänsklighet. Detta arbete är emellertid ett 
mödosamt sådant i det att det handlar om ett tidskrävande och 
kollektivt höjande av hela den potentiellt vitifierade massan. Återigen 
riktar den Nordströmska texten läsarens blick mot de stora 
kulturfolken, vilka av den geografiska hänvisningen att döma rimligen 
har format de stora europeiska kolonialmakterna, och genom dessa 
projekt också vitifierats till den grad att de också har ari(eli)fierats. 

 
Så står Lukas Åbygge bland dessa människor, i hvilka den 
mystiska anden bor, dessa Ariels barn, på samma sätt som 
Zacharias Åbygge en gång stod bland borgarna uppe i det grå 
Tvärhamn; han är en Caliban, och därför måste han kanske 
gå under. 

Stamfadern har aldrig dött, han lefver alltjämt i sin ättlings 
hjärta. Och det skall dröja länge, innan Ariels barn få bo i 
detta land. Många släkten skola spolieras för den saken! 

Men det anar Lukas Åbygge ej, och om han i ett kafé i 
Paris får dessa rader under ögonen, skall han le, sorgset och 
mildt, som hans vana är.383  

 
Den uttalade vitifierande mekanismen är emellertid inte kolonial 
krigföring på icke-europeisk mark, utan det abstrakta intellektuella 
tänkande som Le Corbusier fick symbolisera genom sina avancerade 
stadsritningar i artikeln ”Människo-Stockholm”. Liksom trollkarlen 
Prospero har många strängar på sin lyra kan den vitifierande anden ta 
sig olika uttryck inom den europeiska historien, men utifrån dess 
platonska arv är det det inåtvända tänkande som i en idealistisk 
tradition fjärmar det filosofiska subjektet från dess beroende av 
materian – och som även hos Pico della Mirandola tar sig det högsta 
uttrycket i den rena kontemplationen – som utgör vithetens 
epicentrum i en modernikolonial kultur. Där Zacharias Åbygge sitter 
på klippan vid havet kan han misstas för en i kontemplation försjunken 
människa, men ögonens stelhet avslöjar att så inte är fallet. Medan den 
kontemplerande människan ”ser” med sitt inre öga och på så vis 
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frammanar ett av världen obefläckat filosoferande, är det världen som 
tar bo i Åbygges inre. Denna calibanska mans uppror mot den svenska 
statsmakten är i själva verket motiverad av en ”fruktan för Tankens 
oemotståndliga makt”,384 och utan en samtidigt intellektuell utveckling 
är den yttre förfining som hans avkomma har gått igenom inget annat 
än just ett bländverk.  

Samtidigt är Zacharias Åbygges gestalt en påminnelse om att 
vithetens till synes okroppsliga makt vilar på råstyrka: visserligen 
förfinad genom den teknik som i den Nordströmska visionen om det 
renande världskrigets eld utplånar svartheten från staden, men likväl 
ett av materialitet mättat maskineri. Även om framskrivandet av den 
calibanska maskuliniteten hos Nordström lånar mening ur ett kolonialt 
arkiv utgör Zacharias Åbygge i grund och botten en av den vitifierade 
maskulinitetens många skepnader. Den potentiellt vitifierade vilde som 
Caliban träder fram som i det Nordströmska textuniversumet förses 
med den motiviska beteckningen ”barbaren från ödelandet”.385 Den 
uppmärksamma läsaren känner här igen den ariska Människogenre 
som etableras inom det nordeuropeiska tänkandet mot slutet av 1800-
talet och som genom sitt avstamp i föreställningen om den germanska 
barbaren riktar sin udd mot såväl den förmodat försvagade franska 
som den semitiska kulturen (se kapitel 2). I den Nordströmska 
tappningen har den germanskt skandinaviska människan emellertid 
långt kvar till det franska folkets kulturella höjder, och det är den 
tämjda arbetarklassen som utgör den felande länken till den ari(el)ska 
Människotypens jordiska genombrott. Arbetarklassen och dess roll i 
det totalistiska vitifiera(n)de narrativet skildras som bekant i ”Caliban”, 
den avslutande novellen i Herrar. I det följande avsnittet skall jag 
återvända till den för att därefter sammanfatta den kronotopiska 
gestaltningen av kolonialitet, rasialitet och vithet i novellsamlingen.  

 
 

  

 
384 Nordström, 52. 
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En fallen ängel 
 

Novellen ”Caliban” inleds med att arbetaren Frans Geting vaknar och 
stiger upp på Åbordssågen en stilla och röd morgon i mars.386 Ett nytt 
tidevarv tar sin början, på samma sätt som då bonden Hans-Erik 
Lomark vaknade och steg upp på Åbord en natt för längesedan. Den 
natten var Frans Geting inte född, men i köket hos den gamle Lomark 
låg hans förfader som också han arbetade på Åbord. Nu är det Hans-
Eriks barnbarnsbarn, den unge Filip, som basar över det skogs-
imperium som Olof Lomark grundande. Den våldsamma innebörden 
i att Åbord är ett kapitalistiskt organiserat universum blev Frans såväl 
som Filip varse redan då de var barn. En arbetare utförde ett spontant 
attentat mot Olof Lomark genom att försöka träffa honom i huvudet 
med ett trästycke, men misslyckades.387 De båda gossarna, som trots 
klasskillnaderna var vänner, var de enda vittnena till händelsen. 

Medan Frans Geting skrattade hånfullt upplevde den unge Filip 
angreppet på sin farfar som en stor orättvisa.388 Efter en ordväxling 
där Filip bannade Frans för att inte visa tacksamhet mot Olof Lomark 
som låtit honom gå i skola rök de båda pojkarna ihop och Filip 
”bultade, slog och klubbade så att fiendens blod rann”.389 Det som 
ytterst väckte vreden hos Frans Geting var att Filip Lomark i deras 
ordväxling påminde honom om att han en gång ”tjyfvat” i skolan med 
påföljden att han blev relegerad. Frans Geting blev då ”gråblek och 
hväste: Tjyf för dig stortjyf-son!”, och slungade på så vis tillbaka 
anklagelsen om stöld i en klassmedveten rörelse mot den framtida 
kapitalägaren.390 Det är med andra ord proletärens klassmedvetna hat 
som tänder den motsvarande passionen i kroppen på den patron som 
Filip Lomark skall komma att växa upp till, och det är därmed inte 
svårt för läsaren att förstå att Frans Geting haft förmågan att tända 
denna gnista även i sina arbetarkamraters hjärtan. 

När Frans Geting vaknar upp på Åbord står sågen stilla eftersom 
han och hans kamrater ligger i strejk.391 Det är Frans som ”tanklöst 

 
386 Nordström, Herrar, 289. 
387 Nordström, 235. 
388 Nordström, 235. 
389 Nordström, 236. 
390 Nordström, 236. 
391 Nordström, 290. 
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pladdrat om det ruttna kapitalistsamhällets förfall” och om ”hur stora 
arbetareföreningar bildats långt utomlands” där man ”sköto ner sina 
chefer, brände deras hus, togo deras pengar” och ”vunno seger på 
seger”.392 Ett calibanskt begär efter herrarnas rikedomar såväl som 
deras kvinnor väcks i arbetarnas kroppar och arbetsnedläggningen är 
ett faktum.393 Men inga konkreta resultat uppnås, och arbetarna riktar 
snart sin frustration mot Frans som de menar måste leda dem vidare 
mot den nya morgondagen. Genom olika krafters samverkan byggs så 
en spänning upp som får sitt utlopp i den attack på finska strejkbrytare 
som Frans initierar. Arbetarna fängslas och oskadliggörs, och 
berättelsen avslutas som jag tidigare visat en stilla afton i maj. Vi det 
laget är Frans döende, men ett ”nytt väsen” som skall ”få Ariels luftiga 
skick och hjälpa bygga jordens borg ända upp till de eviga stjärnorna” 
föds på samma gång i Ådalen.394 

Mbembe skriver i Critique de la raison nègre (2013) om hur den 
europeiska moderniteten understöds av en specifik konfiguration av 
makt inom vilken kapitalismen hakar fast i biologin på ett sätt som 
degraderar levande kroppar till ting. 395 Denna maktkonfiguration bär 
namnet svarthet, och genom den transatlantiska slavhandeln blir det 
svarta villkoret ett globaliserat tillstånd.396 Fram till 2000-talet häftar 
svartheten framförallt vid kroppar som på olika vis kan härledas till 
den afrikanska kontinenten, menar Mbembe, men därefter 
universaliseras tillståndet så att det i skrivande stund är rimligt att tala 
om världens svarta tillblivelse.397 Kärnan i det svartifierade tillståndet 
är en situation av ständig utsugning. ”To produce Blackness is to 
produce a social link of subjection and a body of extraction, that is, a body 
entirely exposed to the will of the master, a body from which a great 
effort is made to extract maximum profit”.398 

Den svarta erfarenheten utmärks på så vis av i grunden traumatiska 
fenomen som separation, berövande och degradering.399 Samtidigt har 
svartheten kommit att härbärgera omöjligheten i att skilja djuret från 

 
392 Nordström, 300f. 
393 Nordström, 301. 
394 Nordström, 318. 
395 Mbembe, Critique of Black Reason, 5. 
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människan,400 och detta faktum tillsammans med den konstant utar-
mande relationen till vitheten gör att svartheten laddas med en sällan 
skådad materiell energi.401 Svartheten träder på så vis fram som en 
central komponent i ontologiska narrativ inom ett nordatlantiskt 
episteme. ”The fundamental meanings of Blackness and race have 
always been existential”, skriver Mbembe. ”For ages, the term ‘Black’ 
in particular flowed with incredible energy, at times connoting inferior 
instincts and chaotic powers, at other serving as the luminous sign of 
the possibility that the world might be redeemed and transfigured”.402 
Svartheten konnoterar på samma gång låga instinkter och världens 
frälsning, och jag menar att det är denna ställning som gör att den 
europeiserade och maskuliniserade arbetarklassen av motivisk 
nödvändighet genomgår något som liknar en svartifieringsprocess hos 
Nordström, för att i kraft av sin narrativa energi kunna regenerera och 
föra mänskligheten vidare upp mot ljuset. Den svarthet som 
afrikaniseras i tiden och rummet för den Nordströmska prosans 
tillkomst äger emellertid inte denna förmåga att bidra till det 
universellas verkningar i det vitifiera(n)de narrativet,403 utan stannar 
kvar i monstrens och fossilernas tid inom rasismen.404 

Arbetarklassen i novellen ”Caliban” föds fram i miljöerna kring den 
ångermanländska trävaruindustrin, och genom den föreställda intra-
aktionen mellan arv och miljö har det utvecklats en ny rastyp i Ådalen. 
”Det måste slå en iakttagare”, skriver berättaren i en naturalistisk ton, 
”hur människorna som vuxit upp i stugorna kring sågverken, på relativt 
kort tid fått samma degenererade och lastbara typ som är vanlig i 
utlandets gamla, stora industriskikt”.405 Här ser vi så hur moderni-
kolonialiteten med dess starka ekonomiska drivkraft i form av 
kapitalismen underordnar regionalitet eller nationalitet i tecknandet av 
rasialitet i det vitifiera(n)de narrativet hos Nordström, i det att den 
norrländska eller möjligen svenska arbetarklassen rasifieras på samma 
sätt som den engelska eller franska. Vi ser också hur texten drar mot 
en socialdemokratisk argumentationslinje som utgår från Lidforss, 
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presenterad i avhandlingens andra kapitel, i vilken det är kapitalismen 
som försvagar arbetarklassen i rasligt hänseende. Den Nordströmska 
texten spelar emellertid på fler strängar än en och det från 
arvshygienisterna kommande argumentet om rasblandning som en 
faktor bakom urartningen återfinns också i novellen som en antydan 
om att arbetarnas ledare Frans Geting skulle vara resultatet av moderns 
otrohet.406  

Så snart Frans Geting stigit upp ur sängen råkar han i otyglat gräl 
med sin far över riktigheten att ligga i strejk. Det ”snuskiga lilla kyffe” 
där far och son Geting huserar saknar en kvinnas inflytande eftersom 
modern är död,407 och de båda männens vilda kroppslighet ges fritt 
spelrum. Efter den våldsamma uppgörelsen smyger sonen ”som en 
piskad hund till spisen och häll[er] upp kaffe åt sig”.408 Slagsmålet har 
satt sina spår inom honom. 

 
Rummet vaggade framför honom, röda blodskyar ströko 
genom hans medvetande, och som han var en alltför lågt 
stående individ för att äga tanke- och kombinationsförmåga, 
så var det istället synbilder, fantasi-grupperingar, som hans 
inre stötte upp, liksom idisslare stöter upp sina bollar. 

Han gnisslade med tänderna; musklerna spändes och 
slappades som på ett sofvande djur, hvilket lever i drömmens 
äfventyr, hjärtat bultade oroligt, än febrilt flygande, än 
långsamt pumpande, och öfver hans kropp kommo och gingo 
heta kårar.409  

 
Så ser det calibansk präglade sinnet ut hos Nordström, och dess 
ändstation är ett ”mörker” där den enda förnimmelse som Frans 
förmår urskilja är en inre bild av fadern.410 Uppgåendet i djuriskhet, 
köttslighet, känslosamhet och mörker utgör svartifierande drag i 
karaktäriseringen av arbetaren, vars ettrighet accentueras av namnet 
Geting. 

De andra arbetarna på Åbordsågen präglas av samma brist på inre 
ljus som Frans Geting. När skymningen börjar sänka sig över Ådalen 
samma dag som Geting råkar i häftigt gräl med sin far står de ”som en 
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flock gäddor i den oroligt vajande tövinden” och växlar ”mekaniskt” 
några ”ord, men deras stirrande ögon” avslöjar att de ”tänk[er] ingen-
ting”.411 Avhumaniseringen av arbetarkollektivet sker medelst 
metaforer hämtade ur insekts- och fiskrikena, vilket inom ramarna för 
den linjära utvecklingsmodell som Nordströms tankevärld laborerar 
med ökar avståndet mellan arbetaren och människan. I denna meta-
forik, liksom i arbetarskarans stela ögonrörelser, vilka såsom hos 
Zacharias Åbygge visar på avsaknaden av tankeverksamhet, 
igenkänner vi den förhistoriskt präglade Caliban. Den Shakespeareska 
gestaltens monstruositet ligger i hans oreflekterade trots mot 
överheten och detta får hos Nordström sitt utlopp i en attack mot Filip 
Lomarks strejkbrytare. Genom aktionens direkta uttryck anknyter 
arbetarnas strategi till en anarkistisk snarare än socialdemokratisk 
praktik, och som jag lyfte fram i avhandlingens andra kapitel har dessa 
kommit att fyllas med rasialitet på skilda sätt. Anarkismens fäste i ett 
italiensk- och spanskspråkigt sammanhang fyller deras utövare med 
mer mörker än den germanskanknutna socialdemokratins, och 
arbetarklassens väg från svarthet mot vithet i det Nordströmska 
textuniversumet innebär också en vandring från de anarkistiska 
uttrycken i Herrar mot det socialdemokratiska folkhemmet i hans 
senare texter.  

Det faktum att arbetarnas inre, liksom hos Zacharias Åbygge, 
närmast består i en spegling av den omgivande naturen, snarare än den 
reflektion av det egna jaget som utgör grunden för den vitifierade 
subjektiviteten, förklarar att impulsen till attacken verkar komma från 
den Ådalska skymningen. Det är i ”själfva skymningsinbrottet” som 
Geting närmar sig den passiva arbetarflocken; han själv nyvaken efter 
att ha sovit bort dagen.412 Denna tid på dygnet visar Ådalen ”prålande” 
upp sig, ”osann som en teaterscen”.413  

 
Något festligt uppfyllde denna stund före mörkrets inbrott, 
dagens spände sig till en sista afskedsfanfar, allt glimmade, 
innan det skulle slockna, och människosjälen vägde mellan 
fröjd och vemod och glömde allt för sin djupaste längtan att 
liksom dagen få brista, förgås och försvinna i mörker.414 
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Sceneriet i den Nordströmska novellen skiftar sålunda karaktär från en 
i det närmaste zolaisk skildring av ett industrisamhälle till en shake-
spearesk teaterscen, preparerad för karnevalens omkastning av 
sakernas tillstånd. Medan det falska tillståndet mellan ljus och mörker 
är dömt att försvinna, kommer arbetarskaran medelst brännvinsruset 
att hålla fast vid detta ögonblick där ”luften kring” dem ”inte [är] mörk, 
inte ljus”.415 Djupast är det arbetarnas djuriska oförmåga att handskas 
med sceneriets prålighet som fyller dem med en ”oro” som måste få 
ett utlopp.416 Upprinnelsen till attacken ligger sålunda i ett karnevaleskt 
rum som lyses upp av alkoholens bedrägliga bränsle, men ur 
berättarens synvinkel råder det ingen tvekan om var konspiratörerna 
och deras handlande hör hemma: ”Det mumlades i mörker, allt var nu 
svarta skuggor, himlen var mörk, stjärnorna blinkade sorgset, vinden 
var så kall och pep bedröfligt, hela ådalen skalf och rös”.417 Den direkta 
aktionen äger rum i svartheten, med dess semiotiskt-materiella 
variationer i form av kyla, mörker och sorg. 

Trots att de calibanska arbetarna befinner sig i ett karnevaleskt 
tillstånd där luften varken är mörk eller ljus ser de världen träda fram 
mot en fond av svarthet: ”allt mörker sopades samman till en enda 
oerhörd svart fond, och mot denna fond spelade allt hvad stunden 
hade af lysande och glittrande”, skriver Nordström och fortsätter: 
”Åbords kolmilor kastade sitt sken uppåt sågen och arbetarbarackerna, 
och herrgårdens fönster skymtade med sitt hvita ljus bland parkens 
tomma trän”.418 Mot en väldig bakgrund av svarthet träder 
verkligheten fram som rörliga ljuspunkter, och de vitaste av dem 
kommer från byggnaden där Åbords ägare har sitt hem. Dyer skriver i 
White om hur bildtekniker såsom akvarellmåleri och fotografi danar 
modernikolonialitetens världsbild i det att den materiella verkligheten 
framställs som färgade fält mot en vit bakgrund.419 I jämförelse träder 
arbetarnas synfält fram som ett negativ, där världens ljus har ersatts av 
ett mörker mot vilket livet framträder som vita fält. Det är ur denna 
inverterade vithet som framtiden i Ådalen föds. 
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Den rörelse skymningens inträde igångsätter hos det djurifierade 
arbetarkollektivet stöps i den direkta aktionens form genom anblicken 
av de hemridande bröderna Lomark, vilka ”ser för oppkäftiga ut” i de 
strejkandes ögon.420 Men även om arbetarna vet att rikta sin frustration 
mot kapitalägarna, vilka framstår som ”blodsugar[e]” vars rockar 
”blänker […] som siden [av] arbetarens svett”,421 så härrör deras 
djuriskhet inte ur herrarnas blick på dem. När Filip Lomark tidigare 
under dagen råkade på ett par av de strejkande arbetarna i Åbords 
handelsbod ”såg han” enligt berättaren ”bara några stillsamma dystra 
individer, som tycktes honom vara människor och sysslolösa arbetare; 
och att det var djur, hvilkas inre skälfde och rosslade och tjöt, därom 
hade han alls ingen aning”.422 Att bilden av arbetarskarans inneboende 
djuriskhet laborerar med rasistiska föreställningar om afrikaniserad 
svarthet och slaveri vittnar sättet på vilken herrens närhet tämjer dem. 
När Filip Lomark steg in ”blef det stilla i boden. Alla samlade ihop sig, 
ansiktena slötos som visir, blickarna släcktes, pannorna sänktes, djuren 
kedjades”, beskriver texten och tecknar i samma stund slavens trop i 
form av stillhet, slutet ansikte, släckt blick och sänkt panna.423 Till och 
med handelsmannen i boden får en ”krökt rygg och nerdragen 
slafnacke och osäker blick” då Lomark konfronterar honom med 
ryktet om att han bedriver lönnkrog.424  

Den stillastående djuriskhet som fyller arbetarna med svarthet är 
bunden till vattnet och jorden, element som genom dess organiska 
mättnad, fuktighet och mörker hör svartheten till i det Nordströmska 
textuniversumet. Som Wynter påpekar kan svartifierade kroppar läsas 
som de från himlen till jorden fallna, en nedåtgående resa där 
bundenheten till jorden innebär ett stigma eftersom dess torftiga 
materialitet på ett ontologiskt plan skiljer sig från ljusets och himlens 
perfektion.425 Medan arbetarkollektivet på så vis kan sägas vara 
nersjunket i världens gyttja är dess ofrivillige ledare försedd med 
metaforiska vingar. Inte endast är Geting genom namnet 
sammankopplad med en form av luftburen existens; i kamraternas 

 
420 Nordström, Herrar, 304. 
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ögon är han dessutom ”en fallen ängel”.426 Den Getingska släkten har 
som nämnts följt den Lomarkska genom generationer, och när Frans 
växte upp fick han genom Olof Lomarks försorg gå i skolan. Därifrån 
blev han snabbt relegerad då han blev påkommen med stöld, men både 
det faktum att han har gått i skolan och att han har varit kriminell 
fjärmar honom från det obildade men hederliga arbetarkollektivet.427 
Kollektivet ser i den fallne ängeln en ledare som skall föra dem mot 
”den gryning, de i den tunga natten feberaktigt längta[r] efter”.428 Sedd 
ur denna synvinkel antar Frans Geting i det närmaste morgonstjärnan 
och ljusbringaren Lucifers gestalt, och arbetarklassens svarthet häftar 
återigen vid vitheten i inversionens form. Till Getings mörka 
utstrålning hör också att han ibland sitter ”stum öfver sitt dragspel och 
spela[r] tunga, sorgliga melodier”,429 vilket tillsammans med det 
tidigare nämnda antagandet att han är avlad utom äktenskapet leder 
mot den rasistiska trop som i tiden och rummet för fiktionsprosans 
tillkomst häftade vid verklighetens resande och romer. 

Rasialitetens funktion som bärare av den ontologiska omöjligheten 
i att skilja djuret från människan realiseras med Wynter genom 
hierarkiseringen av kroppar i grader av spirituell och rationell 
perfektion. Vi har redan sett hur den Åbyggska släkten dras ner mot 
den svarta jorden genom arvet som utgår från den calibanska 
stamfadern och i nästa avsnitt skall jag återkomma till hur den 
Lomarkska ätten rör sig längs med den glidande skalan upp mot 
himlen. Borgerskapets kvinnor utgör ledgestalter för de desorienterade 
männen genom sin ari(el)ska utstrålning, men saknar heller inte själva 
ambitionen att nå den mänskliga tillvarons högsta krön. 
Arbetarkollektivet, inklusive den unga och urartade Alma som ligger 
med Frans Geting i snön,430 tillhör jordens gyttja men den av dem som 
får smaka på herrarnas liv fylls med en inverterad men än dock 
förlösande lyskraft. 
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Att bli herrgård  
 

Jag skall i det följande runda av min analys av Herrar genom att pröva 
att läsa gestaltningen av ätten Lomarks gård Åbord på kronotopiskt 
vis, eller med andra ord som en konstruktion som likt den tidigare 
analyserade Människostaden förkroppsligar tiden, rummet och den 
Mänskliga evolutionen i den Nordströmska fiktionsprosan. Jag tar min 
utgångspunkt i det ovan beskrivna förlopp där Filip Lomark råkar i 
slagsmål med Frans Geting efter en arbetares misslyckade attentat mot 
hans farfar. Det är i denna stund som det nedåt riktade klasshatet väcks 
i den unge herr Lomark. 

 
As! Hväste Filip Lomark åt den slagne trälen och gick bort 
genom den ödsliga brädgården. 

Som i en uppenbarelse såg han, hur han och hans farfar 
och hans far och mor och alla, som bodde i Åbords hvita 
herrgård, voro hatade och afskydda af alla underlydande; det 
blef som ett tomt rum kring dem, ett tomt kallt rum, och han 
kände ett välbehag och upphäfde ett skratt för sig själf, där 
han gick genom brädgården – allt detta hade hans farfar 
skapat. Han kände för första gången sin makt, man gömde sig 
för honom, man fruktade honom, man hatade honom – man 
var rädd!431  

 
Så vaknar smaken för att dominera andra människor hos den unge 
Lomark, och den vita herrgården träder fram som centrum i ett av 
människohand skapat tomrum. Den där huserande makten gestaltas 
medelst kopplingar till terror, tomhet och ägande. På så vis förankras 
den i några av vithetens mest välkända motiv i modernikolonialiteten. 

I ”Representations of Whiteness in the Black Imagination” (1992) 
tar bell hooks sin utgångspunkt i svartifierade människors blick på 
vithet, vilken under århundraden har tagit form i ett muntligt traderat 
vetande. Den vanligaste representationen av vithet i det svartifierade 
tänkandet är den av vitheten som terroriserande; ett motiv som 
uppkommer som en konsekvens av det trauma den rasistiska 
dominansen orsakar i afroamerikanska människors liv.432 ”All black 
people in the United States, irrespective of their class status or politics, 

 
431 Nordström, 236f. 
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live with the possibility that they will be terrorized by whiteness”.433 
En sådan blick på vitheten är inte förenlig med den normaliserade 
vitifierade självblicken som inte endast utgår från att vitheten är 
osynlig, speciellt för de svartifierade kroppar vars blick vitifierade 
människor genom rasistiska praktiker tror sig disciplinera, utan också 
god.434  

Även om Filip Lomarks farfar är herre på ett timmerbruk i 
Norrland och inte på ett bomullsplantage i Mississippi träder den vita 
herrgården – som sådan inte helt olik de ikoniska 
plantageägarbostäderna – fram som den hemvist kring vilken världen 
orienterar sig. Det är arbetaren som genom sitt uppåt riktade klasshat 
uppenbarar visionen av den fruktade makten för den blivande 
patronen, och den koloniala och kapitalistiska vithetens koppling till 
terror kan på så vis sägas träda fram genom den underlydandes 
genomskådande blick på densamma. Kanske är det då heller ingen 
slump att världen just den dagen är märkt av icke-vithet. Den av 
svarthet mättade skogen runt Åbord brinner och självaste ”solen 
häng[er] som en röd laterna med sotigt glas”.435 De Lomarkska 
männen omgärdas av ”morgonens bruna sken” som ”stundom 
gläns[er] till som den röda skiftningen i ett violett sidentyg”.436 I denna 
rymd som är målad i nyanser av brunt, rött och violett träder vitheten 
fram som två ytterligheter på en existentiell skala, vilka minner om de 
splittrade och extrema positioner som svartheten ibland intar i 
vitifiera(n)de narrativ.437  

Å ena sidan tronar Åbord ”hvitt som ett begrafningslakan i den 
kopparbruna hettan” och kusligheten omfattar då även insidan av den 
vita byggnaden där det är ”tyst”, ”hviskande” och ”skrämselfullt”.438 Å 
andra sidan framstår vitheten inte alls som ett hot utan tvärtom som 
ett löfte då en vit båt passerar Åbord ute på älven. Den båten är ”hvit, 
så att det sv[ider], hvit, så att man vill[…] gråta” och att den djupa 
rörelsen hos betraktaren är kommen ur längtan förstår läsaren då 
texten deklarerar att ”tusen ögon kring stränderna” samtidigt ”törstigt” 

 
433 hooks, 175. 
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uppehåller sig ”vid denna hvita läskande yta”.439 Läst genom 
brandröken härrör på så vis den klosskastande arbetarens förmåga att 
uppenbara vithetens innebörd av terror för den blivande kapitalägaren, 
liksom själva klossen, ur den koloniserade skogens materialitet och 
sålunda ur Sápmi. Filip Lomark får i en avkoloniserande läsning på så 
vis mottaga den ansvarstyngda gåvan att se världen och sig själv utifrån 
den proletariserade och koloniserades situering. Arvtagare till ett 
imperium som han är väljer han där och då att axla den fasansfulla 
makt han blir vittne till.  

Gestaltningen av vithet som terror samverkar med dödens såväl 
som tomhetens motiv i Nordströms text. Dyer analyserar vithetens 
närhet till död i modernikolonialiteten som sprungen ur dess 
konnotation till tomhet.440 Dyers antagande härrör ur hans film-
vetenskapliga blick på vitheten som den förmodat tomma yta i skepnad 
av en duk, ett papper eller skärm på vilken livet i form av färgade fält 
äger rum i modernikolonialiteten. Jag kommer att återvända till denna 
Dyers syn i min läsning av Boyes Astarte, och vill här istället lyfta fram 
den förankring i kapitalismens funktionssätt som inramar motivet 
”vithet som tomhet” hos andra tänkare. Med Bolívar Echeverría kan 
vi förstå vitheten som ett semiotiskt-materiellt fenomen som bygger 
upp moderna genrer av mänsklighet som framstår som materiellt 
förankrade men som inte är det. På så vis fyller i vitheten ett tomrum 
som uppstår då den form av Mänsklighet som kapitalismen påtvingar 
människor saknar en egentlig materialitet.441  

Den moderna produktionsapparaten är med Echeverría en 
inverterad cyborg, där den organiska delen kompletterar den 
mekaniska istället för tvärtom.442 Kapitalistiskt motiverade genrer av 
Mänsklighet utgår med andra ord inte från organiskt motiverade 
behov, utan från det ekonomiska systemets procedurer. Kapitalet 
kräver att människor förväxlar sin fria vilja med behovet av ekonomisk 
tillväxt och resultatet blir en genre av Mänsklighet som träder fram 

 
439 Nordström, 234. 
440 Dyer, White, 207. 
441 Bolívar Echeverría, Modernidad y blanquitud (México, D.F.: Ediciones Era, 2010), 

10. Detta påstående grundar sig i sin tur i Hannah Arendts tänkande kring hur 
den ideala Människan skiljer sig från de verkliga människorna i det att de senares 
världsliga villkor alltid är pluralitet och skillnad.  
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som vitifierad.443 Genom tron att en omsättning av den svartifierade 
materian i kapital leder till en fullständig kontroll av densamma 
iscensätter vitheten ett mänskligt uppförande som det ekonomiska 
livet i ett modernikolonialt samhälle begär av sin medlemmar. 
Echeverría menar att detta uppförande kan preciseras i den enskilda 
människans produktiva självbehärskning som kretsar kring en 
självuppoffrande förvaltning av den rikedom som världen har 
anförtrott henne med.444 Icke-modernikoloniala element i människors 
uppförande och levnadssätt undertrycks och förtrycks tillsammans 
med lingvistiska och semantiska koder och vägen leder mot den 
moderna mänskliga identitetens nollpunkt: vitheten.445  

Den kapitalistiska mänsklighet som Filip Lomark iscensätter 
synliggör i en avkoloniserande läsning det makabra kretslopp som 
upprättar en tomhet inom den vitifierade människan som på samma 
gång utgör frukten av och sporren till hennes ständiga utsugning av 
svartheten. När Filip Lomark är bliven patron över Åbord inleder han 
en sexuell relation med en ung kvinna som i egenskap av föreståndare 
är i huset då han återvänder dit från en av sina många vistelser i 
utlandet. Hon har ”ett stort gult hår och blå ögon, som skimra[r] öfver 
hela ansiktet” och hon vill att Filip Lomark skall säga att han älskar 
henne, en enligt berättarrösten fåfänglig förhoppning.446 

 
Nej, lilla kvinna, Filip Lomark var en kall hjärna, inte mycket 
djup, inte mycket egenartad, men han visste tingens och 
människornas kulörer. 

Den gången, då han som gosse fick känna, hur han var 
hatad och afskydd, den gången började i hans hjärta att växa 
en känsla af förakt för människorna, och allt som hans 
medvetande vaknade, somnade han hjärta.447 

 
I centrum för denna reaktionära och genomskådande känslokyla hos 
Lomark står upprätthållandet av vithetens ägande av världen. I 
”Whiteness as Property” (1993) utgår Cheryl I. Harris från att ras i sig 
inte kan förklara det massiva förtryck som riktats mot människor med 
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afrikansk och urfolklig bakgrund i USA, utan att det är i dess intima 
samverkan med föreställningar om ägande som orsaken till 
underordningen återfinns.448 Vitifieringen av människor sker i lagens 
formulering av äganderätten till det land som urfolken tidigare varit 
innehavare av, samt av äganderätten till de människor som rasifieras 
som svarta inom ramarna för det semiotiskt-materiella fenomen som 
på engelska benämns chattel slavery.449 I kraft av den våldsamma 
gränsdragningen mellan icke-vitifierade och vitifierade kroppar, som 
sker utifrån den mångfacetterade iscensättningen av ägande i 
modernikolonialiteten, kommer vithet att förstås som en metafysisk 
ägodel som förser dess innehavare med varierande rättigheter.450 En 
sådan process pekar potentiellt mot ett scenario där vitheten får smaka 
på sin egen medicin, då den förvandlas till en ägodel, och i 
förlängningen en fetisch, bland andra i den koloniserade världen.  

Filip Lomark upplever en hög grad av alienation i tillvaron, vilken 
berättarrösten i det totalistiska narrativet förklarar som ett steg i varje 
människas utveckling.  

 
… allt var skuggor omkring honom, hans tankar voro borta, 
han såg grumligt framför sig, och han kände sig som en 
främling bland människorna. Han kände sig bittert ensam, 
och han kunde allt mindre och mindre fördra människor 
omkring sig.451  

 
En avkoloniserande läsning som fäster sig vid härvor av relationer 
snarare än idéer kring människors lagbundna utveckling i de 
fiktionslitterära texterna tar fasta på det faktum att alienationen bottnar 
i Filip Lomarks oförmåga till ömsesidighet med världen. På bryggan 
till Åbord förödmjukar han kvinnan med det blonda håret genom att 
få henne att blotta sin kropp och sedan skratta, för att därefter stiga 
ombord på en ångbåt i syfte att ta sig ut i det familjeägda skogs-
landskapet. Väl på båten glömmer han människan som han nyss 
förnedrat.   

 

 
448 Cheryl I. Harris, ”Whiteness as Property”, Harvard Law Review 106, nr 8 (1993 
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När han nu betraktade stränderna, tänkte han inte längre på 
kvinnan, han kalkylerade, farfaderns härskarlust jäste i 
honom, och farfaderns ära lämnade honom ingen ro. 

Men gamle Olof Lomark hade alltid tänkt på landskapet; 
landskapet var han, hans framgång var dess framgång. Han 
gladde sig på denna breda, alltomfattande bas. 

Sonsonen däremot hade icke denna känsla för landskapet. 
Hans barndomsvän Frans Geting hade lyckats visa honom, 
hur föga han hade att lita på och vara fäst vid, och hans 
misstänksamhet i öfrigt hade frätt bort känslan för detta land 
och dess folk.452  

 
Den dag då skogen brann och den unge Filip Lomark blev varse hur 
hans hem och krets tedde sig i de underordnades ögon övergav han 
samtidigt sin förankring i världen. Hans beslut att axla farfaderns 
härskarmantel leder honom in på den väg där ingen annan relationalitet 
är möjlig än den som grundar sig i ett förmodat ägande och ett faktiskt 
förtryck. Han vänder sig till böckerna för att söka kunskap om världen; 
”allt måste han kunna, allt måste han känna till, för att kunna behärska 
allt och alla”, förklarar berättarrösten och tillägger: ”Så såg numera det 
gamla Lomarkska hjärtat ut”.453 

Efter att de ömsesidiga banden till andra levande varelser klipps av 
träder det Lomarkska hjärtat fram som genomsyrat av kolonialitet. 
Den Nordströmska texten talar på så vis direkt till den bild av vithetens 
koagulerade hjärta som jag målade upp i avhandlingens tredje kapitel, 
i det att släkten Lomarks maktutövning vilar på en mångårig 
exploatering av Sápmi. Mitt i denna ordning tronar Åbord, som Filip 
Lomark betraktar med milda ögon. 

 
Han gladde sig åt den skinande hvita fasaden, åt det brutna 
takets röda tegelpannor; och de stora blåhvita urnorna på 
verandan tycktes honom ge det hela ett drag af stolt rikedom, 
just så som han önskade. 

Bakom huset bredde sig den allvarliga granskogen och 
skänkte en förträfflig fond, och framför huset bredde sig 
gräsmattorna med blomsterrabatter och rosenbuskar och 
midt i all prakten den af råa stenblock uppmurade fontänen. 

 
452 Nordström, 241. 
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Filip Lomark lade hufvut på sned och smekte med 
blicken sin herrgård – det enda han var fäst vid på denna 
jorden.454 

 
När Ahmed teoretiserar vithet som en orientering vänder hon sig till 
den marxistiska förståelsen av historien i termer av arv: ”as a gift, 
history is what we receive upon arrival.455 Det Lomarkska hjärtats 
orientering kring vithet och mot resten av världen kan i detta sken läsas 
som ett arv som vandrat genom generationer. Med Ahmed kan vi 
förstå arvet i form av vissa sakers nåbarhet, såväl som i form av en 
boning.456 För den som likt Filip Lomark är herre på en gård som 
Åbord finns världen tillgänglig på ett sätt som den inte är för kroppar 
som saknar denna hemvist. Det vita Åbord blir med Ahmed en plats 
utifrån vilken den modernikoloniala världen breder ut sig,457 och den 
Nordströmska prosan verkar, i alla fall då den låter patriarken Olof 
Lomark tala, inte motsätta sig denna tes utan snarare ge den gudomlig 
status: ”Den Högstes vilja har varit, att Åbord inte skulle vara bara en 
vanlig bondgård, utan att därifrån skulle utgå nya tider och att där 
skulle grundläggas nya verk”.458 Den kronotopiska läsningens tes är att 
Åbord utgör en textuell instans i vilken rum, tid och kött ömsesidigt 
upprättar varandra, och det Ahmedska bruket av marxismens arvs-
begrepp utgör ett analytiskt verktyg för att synliggöra hur denna 
reciprocitet opererar i texten.  

Filip Lomark varma känslor för Åbord hakar i vad jag benämner 
herrgårdens koagulerade agens. Åbord är i bokstavlig mening Filip 
Lomarks arvegods och som sådant är byggnaden genomsyrad av 
exploaterad agens som genom kapitalackumulationens verkan tagit 
förfädernas gestalt. De blåvita urnorna på verandan som är den främsta 
utsmyckningen på gården minner i sin färg och möjligen sin form om 
Olof Lomarks ögon. I sin krafts dagar trädde den gamle patriarken 
nämligen fram som ”en bredaxlad ståtlig man med magert ansikte, 
rasens krökta näsa och blåhvita ögon”.459 Medan ögonen och urnorna 
är de enda föremål som behäftas med den blåvita färgen i den 
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Nordströmska texten, är bruket av den röda färgen mindre exklusiv. 
Detta till trots får husets vita och takets röda färg sägas vara Engla 
Lomarks signum, då hennes hud, ögon och hår texten igenom beskrivs 
i dessa nyanser. När Olof Lomark har bestämt sig för att äkta 
granngårdsdottern träder hon fram för hans inre blick ”med sina 
rödaktiga ögon, och mot hennes röda hår sk[iner den nakna kroppen 
kritande hvit”.460  

Herrgården Åbord, åtminstone så som den materialiseras i Filip 
Lomarks blick, kan sålunda sägas anta formen av Englas kropp och 
hår och Olofs ögon. Denna relationalitet återkommer och fördjupas i 
metaforiken kring patriarken och hans hustru, då Olof Lomarks huvud 
i den Nordströmska texten slutligen förvandlas till en urna. 

 
Han hade ingen hatt på hufvudet, det var ett bistert 
gubbhufvud, med tvärrynkor på den höga pannan som band 
sammanhållande en dyrbar urna, och hvad som fanns i den 
urnan, det berättade ögonen. Det var en genomskinlig mörk 
materia, såsom hafvets vatten bör vara på de stora djupen och 
där i detta kalla mörker lefde gnistor, som irrade, förenades, 
möttes, skildes; ett evigt vandrande i denna natt. Minnen, 
tankar, infall, lösryckta ord, planer – 

Men gamla fru Engla var hvit, och ögonen hvilade i 
ansiktet som två stelnade röda droppar; det var ett dödt 
ansikte…461 

 
Med tidens gång – vilken som vi strax skall se materialiseras i det 
Lomarkska familjeföretagets expansion – stöps arvegodset i form av 
herrgården såväl som den genre av mänsklighet som är inom räckhåll 
för dess ägare i det gamla härskarparets färger och former. Samtidigt 
antar Olof och Engla Lomark själva en utom-mänsklig och död gestalt. 
Genom intra-aktionen som äger rum inom kronotopens ramar formas 
så kropp, rum och tid i relation till varandra.  

När Olof och Engla är nygifta och kommer för att ta över gården 
finns det inget som tyder på att Åbord är något annat än en vanlig 
bondgård i vad som i en avkoloniserande läsning träder fram som de 
södra delarna av Sápmi. ”Huset skilde sig ej från mörkret, man såg 
endast, hur en spiseleld flammade i ett fönster.” 462 Men så snart Olof 

 
460 Nordström, 28. 
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Lomark har installerat sig som herre på gården börjar det mödosamma 
arbete som gör att ett modernikolonialt ”nu” urskiljer sig ur 
förflutenheten. Efter några år under Olof Lomarks styre har 
timmernäringen på Åbord vuxit sig så stark att dess ägare beslutar att 
inrätta ett litet skeppsvarv där. Dagen då det första fartyget invigs 
träder fram som en milstolpe i den koloniala kronotopens formering 
av tid, rum och mänsklighet. 

 
…Olof Lomark stod på halfdäcket, ståtlig och allvarlig, och 
han betraktade sin hvita gård, så fullkomligt förändrad, sedan 
han vidgat ut fönstren, brädslagit och målat huset, lagt 
asfaltspapp på taket, rest en flaggstång vid hörnet och 
planterat träd och buskar rundt det hela. 

Jag må undra, om kungen skulle skämmas att ha en sådan 
gård! sade han.463  

 
Här ser vi hur kärleken som Filip känner till det vita Åbord även den 
är ett arv från farfadern. Mot slutet av dagen sitter Olof Lomark och 
betraktar Åbord tillsammans med Engla. 

 
Jag skulle rakt vilja vakna en dag om hundra år! sade Olof 
Lomark långsamt till sin hustru. Tänk, när vi var barn, du och 
jag, då var mangårdsbyggningen grå, men nu skiner han så 
hvit, så kritande hvit, när solnergången ligger på. Hvad skall 
komma att hända i den byggningen, bara medan vi lefver, 
långt mer, innan han rifs och förstörs? 

Det vet Gud, den allvetande! svarade hon, och 
solnergången låg öfver hennes blekna ansikte, rödaktiga ögon 
och lätt mörknande hår.464  

 
Givet det formgivande arbete Olof Lomark lagt ned i Åbord är det inte 
underligt att byggnaden tagit hans och Englas gestalt. Kanske hoppas 
Olof rent av leva vidare genom gården efter sin egen död. Emellertid 
ser han ett slut även för Åbord, och det Nordströmska narrativet väver 
heller inga drömmar om att den kommande gryningen skall nalkas 
genom en enda människas värv, hur beslutsamt detta än må vara.  

Olof Lomark enträgna arbete med att agera avverkare åt Gud 
fortgår. Nästa milstolpe i den modernikoloniala kronotopens utbred-
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ning från Åbord etableras den dag då den ångdrivna timmersågen 
invigs.  

 
Det kom en septemberdag, då älfven, bergen och byarna 
skiomrade djupt under himlen som smidda af mångfärgadt 
silfver, och luften, ehuru tyst och orörlig, tycktes ljuda av 
fjärran jakt- och vallhorn, som under tidernas lopp ekat i 
dessa trakter. 

Alla herremän rundt älfven tänkte den september-
morgonen på Åbord och på Olof Lomark, hvilkens ande 
numera sväfvade öfver ådalen.465  

 
Vid det laget har intra-aktionen mellan människa, rum och tid gått så 
långt att Olof Lomark träder fram som ett jättelikt väsen ur folk-
sagorna, som har de väldiga bergen till väggar i sitt rum och vars gestalt 
svävar över de södra delarna av Sápmi.  

 
…där han nu stod halft skymd af de gula grenarna, halft belyst 
af solen, en gammal svartklädd man med böjd näsa, isgrå 
ögon och bleka läppar, liknade han en uppenbarelse af tanke, 
dröm och vilja, ett andeväsen, stiget ur folksjälen, mer än en 
människa af kött och blod.466  

 
Han stod så pass högt nu, den forne bondpojken, att han 
syntes kring landskapet; hans namn var guld på den utländska 
affärskontoren, man talade om honom, som man talar om en 
institution, och de ord, han sade, vägdes man och man 
emellan. Han kände bergen omkring sig, som vore de 
väggarna i hans rum, och människorna voro honom som 
tjänstfolk.467  

 
Ett andeväsen ur folksagorna styr med svårighet den modernikoloniala 
världen hur jättelikt det än må vara. Dagen då Olof Lomark inviger sin 
ångsåg är han fylld av ånger och likt en Jesusgestalt drar han sig undan 
de andra människorna och knäböjer och gråter inför sin Gud. Han 
känner sig maktlös i det att ”han hade satt igång krafter, som nu förde 
honom med i hvirfveln, i stället för att han ledde dem”.468  

 
465 Nordström, 47. 
466 Nordström, 53. 
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Dagen då Olof slutligen begravs härjar ett väldigt snöoväder. Precis 
som i fiktionens utgångspunkt kapslas landskapet in i lika delar vithet 
och svarthet. Även om Olof Lomarks enträgenhet har inneburit en 
vitifiering av människornas värld visar stormen hur ett sådant arbete 
kan försvinna ur historien – och hur naturens vithet nödvändigtvis inte 
samarbetar med Människans. 

 
Åbords gamla gård stod tom, och snön dref ända upp till 
andra våningens fönster, och medan vintermörkret föll på, 
slet stormen sönder den smällande flaggan, och trasorna 
fastnade öfverallt i parkens trädkronor, och innan mörkret 
omhöljt allt, fanns endast en smal remsa kvar, och den 
fladdrade hemskt och öfvergigvet, utan ro, tills den slutligen 
skymdes och drunknade i stormen, snön och mörkret och 
blef borta med allt det andra.469 

 
Den Nordströmska textens huvudsakliga ärende är ur mitt 
avkoloniserande perspektiv att lägga fram den pågående vitifieringen 
av människan till beskådan. Som nämndes i inledningen av kapitlet 
äger inte vithetens slutgiltiga genombrott rum inom ramarna för 
Herrar. Istället återkommer profetian om världens gryning i 
Nordströms sista skrifter där solens uppgång förankras i arbetarklassen 
och de lägre tjänstemännens semiotisk-materiella rörelse uppåt, framåt. 
Enskilda människor såsom Filip Lomark, Olof Lomark och Lukas 
Åbygge kan iscensätta en vithet som minner om den imperiella 
borgerligheten i England och Frankrike, men det är ändå något som 
drar ner dem mot jorden och luckrar sönder deras makt.  

Medan bilden av Lukas Åbygge klarnade då jag vände mig till den 
utanför Herrar publicerade novellen ”Stamfadern”, vilken förtäljer 
historien om den calibanske Zacharias Åbygge, fördjupas bilden av 
Filip Lomark i läsningen av ”Bröderna Lomark på Åbord”, publicerad 
i tidskriften Idun 1910. Denna novell varierar karaktäriseringen av Filip 
genom att låta honom träda fram genom den yngre brodern Torstens 
blick. Till skillnad från Filip relaterar Torsten inte till familjeföretagets 
affärer i något annat avseende än att dess avkastningar försörjer 
honom under hans planlösa tillvaro i Paris.470 Liksom vännen Lukas 

 
469 Nordström, 74. 
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Åbygge är Torsten Lomark en dandy och förkroppsligar som sådan 
den ena av den vitifierade maskulinitetens två poler. Som insinuerades 
i den tidigare analysen av Lukas Åbygge iscensätter denna typ av 
degenererad manlighet en vithetens evolutionära återvändsgränd i det 
att den inte förmår alstra någon rasförädlande avkomma.  

I Herrar tecknas Torstens Lomarks porträtt i kapitlet ”Nebo”, som 
har fått sitt namn efter det berg varifrån Moses skådade det förlovade 
land som han aldrig fick träda in i. Utifrån denna bibliska berättelse 
bygger Torsten sin kärleks- och livsfilosofi som han kallar neboismen. 
Den går ut på att människor som han är dömda att stanna på Nebo, 
där de förvisso kan ”bedrifva erotik”, men aldrig nå det Kanaans land 
där familjebildningen äger rum.471 Likt den tidigare analyserade 
skildringen av Anselmus skickar formuleringen av neboismen möjligen 
en ironisk blinkning åt Nordströms eget liv och hans formulering av 
totalismen. Men medan strävan mot den vitifierade mänsklighetens 
förlovade land fortgår inom totalismen gör neboismen halt efter halva 
vägen.472 

Till skillnad från Torsten varvar Filip Lomark sina utsvävningar i 
erotikens och alkoholens tecken med det fasta handhavandet av 
affärer, vilka har gjort honom till ”miljonär”.473 Torsten, vars med 
”tanke och fantasi” mättade sinne fungerar som något av en spegel åt 
Filips iscensättning av handlingskraftig vitifierad maskulinitet,474 ser sin 
brors imperialistiska ådra för vad den är då han klädd ”som de 
civiliserade människorna i England och Frankrike” prisar den 
ångermanländska ådalen för dess rikedomar i form av ”skogen”, 
”malmen” och ”forsarna” samtidigt som han ”omedvetet [rynkar] på 
näsan” åt de lokala varorna.475 Landet runt Åbord är enligt Torsten att 
likställa med ”Sibirien eller Eldslandet” och under det ”mänskliga 
hölje[…]” som omsluter landets invånare döljer sig ”finnbyggares och 
nomaders tankar och drömmar”.476 I ett sådant land är människor som 
Filip, Lukas och Torsten, med sina franska och irländska mödrar, 
”underliga figurer”.477 När Torsten Lomark jämför Ådalen med 

 
471 Nordström, Herrar, 283f. 
472 Nordström, 286. 
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modernikolonialitetens vilda utsida tar Filip emellertid en ”djup klunk 
af groggen” där han sitter på Åbords egen ångbåt, på väg in till affärer 
och utsvävningar i Öbacka, med sin bror och säger: ”Minns du farfar? 
Det var en jätte!” Den yngre brodern blir inte svaret skyldig: ”Ja, en 
jätte! För jättar, gastar och troll och häxor och trollkarlar passar landet, 
men inte för människor.”478 

Kanske är det endast en jätte som Olof Lomark som förmår bryta 
in i den okristliga vildmark som de södra delarna av Sápmi träder fram 
som i det vitifiera(n)de narrativ som här bärs upp av den 
hypervitifierade röst som är Torsten Lomarks. Till skillnad från Filip 
förmår Torsten inte frambringa mer vithet i världen än den hans 
”distingerad[e]” yttre iscensätter när han rör sig bland invånarna i 
staden Öbacka.479 Som tidigare nämnts saknar den vitifierade feminini-
teten den framåtskridande rörelse som utmärker den fullt utvecklade 
vitifierade maskuliniteten och det är ingen slump att Torsten samtidigt 
som han töms på kolonial handlingskraft glider ut på ett för vitheten 
bedrägligt vatten. ”Det är en besynnerlig känsla, som fyller mig just 
nu” säger Torsten då han och brodern sakta gungar hemåt mot Åbord 
i natten. ”Jag tycker att jag är kvinna. Jag glider i detta mörker och jag 
är sliten från allting. Jag skulle vilja, att en karl toge mig i famn, och om 
jag också nyss svurit en annan trohet, så skulle jag redan glömt det”.480  

Redan tidigare har idén om Torstens och Lukas ställning som 
degenererade varit uppe på bordet i novellen i ett samtal de båda 
vännerna emellan om deras lättjefulla alkoholism,481 och till denna 
sällar sig nu konturerna av ett könsöverskridande begär hos Torsten. 
Möjligen är det närheten till den äldre brodern som väcker den yngres 
längtan. Redan tidigare under kvällen har det nämligen visat sig att 
Torstens ”hjärta” slagit ”lite hastigare i bröstet” på honom än vanligt 
då han sett Filip närma sig deras bord på restaurangen i Öbacka.  

 
Det var dock en ovanligt ståtlig man det fanns ingenting att 
lägga till och ingenting att ta bort; allt var afvägdt, väl formadt, 
väl användt, väl tillvarataget, och Filip hade verkligen gjort ett 
litet konstverk af sitt yttre.482   

 
478 Nordström, 440. 
479 Nordström, 441. 
480 Nordström, 441. 
481 Nordström, 441. 
482 Nordström, 441. 



 159 

 
Oavsett om vi väljer att läsa passagen som ett uttryck för Torstens 
begär till Filip eller inte, ser vi att den äldre brodern träder fram som 
en pendang till Åbord. På samma sätt som patronen har gjort en 
estetisk skapelse av sitt redan fördelaktiga yttre i ”Bröderna Lomark på 
Åbord” – han är kort sagt ”lång, ståtlig med sitt friska ansikte, sitt 
glittrande skägg och sina svarta ögon” –483 låter han i Herrar smycka 
herrgården inför sitt 30-årskalas så att den också förvandlas till ”ett litet 
konstverk”.484 Medan ”solen stråla[r] från hans stövelskaft” instruerar 
han trädgårdsmästaren.   

 
Mycket rosor! sade han. Huset skall digna af rosor idag. 
Öfverallt, hvart man ser, hvar man kommer, skall det finnas 
rosor, rosor i tusental. Förstår trädgårdsmästaren? Strax före 
gästerna kommer, låter vi vattenkonsterna spela. Alla tre. Men 
vattnet får inte spruta, jag vill, att det hela skall göra ett 
luxuöst, elegant, lite blaseradt intryck. Förstår 
trädgårdsmästarn, hur jag menar? Vattnet skall komma 
långsamt, lättjefullt, utan allt buller, det skall endast porla, lite 
söfvande, så att det går ihop med stämningen…det skall 
vara… ett litet konstverk det hela, med blommor, rosor, 
dofter, svalkan från vattenkonsterna, bruset i trädkronorna, 
fladdrandet af flaggan, dagern, blommornas färger och 
damernas toaletter. Förstår trädgårdsmästarn, hur jag menar? 
Godt.485  

 
Samtidigt som Filip talar understryker han sina ord ”med afmätta och 
behärskade handrörelser” medan hans ”feberglänsande ögon” tycks 
”se långt mot andra tankar och andra länder”.486 Även om det inte är 
patronens egna händer som förverkligar vad man – med inspiration 
från Boye – skulle kunna benämna den vita drömmens intagande av 
Åbord, viger han inte desto mindre sin ande och sitt kött åt den 
drömmens materialisering.  

 
… den hissnande känsla, som somliga människor erfara vid 
tanken på en god gärning eller en annans vänlighet, den 
känslan uppfyllde Filip Lomark vid tanken på den dag, då han 
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skulle äga en Franz Twieselmanns härjade och hårda ansikte, 
då hans hår skulle vara gråsprängdt, hans panna fårad, då från 
inre ögonvrån skulle gå en linje nerför kinden och tala om 
lidelsefulla nätter, om vak och grubbel, och då hela hans 
person skulle stråla ut vilja och känslolös kraft. Då skulle det 
vara dödstyst, där han gick fram, människorna skulle vika 
undan, och för ett streck af hans penna skulle tusentals 
människor darra.487  

 
Så ser kapitalistens onda tro ut som låter hans egen subjektivitet – eller 
om man vill: hans eget hjärta – uppgå i en modernikolonial dröm om 
världsherravälde. Liksom Dyers idealt vita man förenar han köttslig 
passion med andlig vilja, och liksom Åbord tronar han i mitten av en 
terroriserande tomhet, upprättad genom juridikens reglering av den 
privata äganderätten vilken materialiseras i hans namnteckning. Det 
kretslopp som i en avkoloniserande förståelse förvrider världens 
ömsesidiga cirkulation av subjektivitet i kolonial utsugning sätter sina 
spår i Filip Lomarks hjärta såväl som i hans yttre och beskriver på så 
vis en rasifieringsprocess in i vithet. Modernikolonialiteten upprättar 
en tomhet i Människan som tjänar som incitament till kolonial 
utsugning av skapelsen, vars reciprocitet omvandlas till koagulerad 
agens stöpt i härskarens färger och former.  

Det är denna process som går under namnet civilisation i det 
Nordströmska textuniversumet. ”Vi äro i alla fall moderna 
kulturmänniskor”, 488 utropar Filip när han efter en dags affärer firar 
familjetillhörigheten med den yngre brodern på en restaurang i 
Öbacka. ”Vi dricka champagne och röka utsökt havanna! Vi äro tip-
top från hufvud till fot. Vi föra en konversation som på den bästa 
restaurant i Paris. Skål för kulturen!”489  

 
∞ 

 
Även om de kronotopiska elementen inom fiktionens ramar visar fram 
en vitifierad fasad, hymlar inte texten med att människornas, rummets 
och tidens mer tillbakadragna delar är av en annan kulör. I Filip 
Lomarks tidigare citerade tolkning av gården har den mörka 
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granskogen fått träda i bakgrunden och antas i fondens form arbeta åt 
den vita fasaden genom en accentuerande effekt. När han lämnar den 
förnedrade husförestånderskan på Åbords brygga och åker iväg med 
ångbåten går han så småningom i land och tar sig ut i den familjeägda 
skogen. Bortom den Åbordska kronotopen låter texten så läsaren ana 
hur rum, tid och kropp smälter samman enligt helt andra 
orienteringslinjer än de koloniala.  

 
Inne i skogen var det en frid och ro, som kom Filip Lomarks 
ögon att slutas. Grantopparna vaggade långsamt, och suset 
steg och sjönk, och molnen seglade inte horisontellt utan rätt 
upp, högre, högre tills de försvunno; det var som att färdas 
på bottnen af ett haf. 

Den tid, som var förgången ute i bygderna, den tycktes 
ännu råda här, och Filip Lomark fick känslan af hur landet 
måste ha varit, innan hans farfar och de andra nydanarna 
började sin verksamhet.490  
 
När kvällen skymde, då hade han gått vill i skogen. 

Solen sjönk, och i de röda grantopparna kvittrade 
fåglarna, hundarna drefvo långt bort, och långsamt vandrade 
Filip Lomark fram längs en stig. 

Det mörknade, och det började bli dimmigt, stjärnorna 
glödde blekt bland grantopparna, och det hade blifvit kallt. 

Filip Lomark stod på en berghälla och blåste ut sin oro i 
långa hornsignaler, men skogen susade lika doft och 
öfvergivet. Och långt, långt bort gick drefvet. 

Om en timme skulle det vara natt. Filip Lomark hade inte 
en brödkant att tugga på, benen skallrade under honom af 
trötthet, och han hade lust att gråta.491  

 
I skogen långt bort från herrgården råder det en icke-kolonial tid, och 
trots att Filip Lomark är ägare till marken är det inte klart var makten 
över rummet ligger i denna stund. Att den koloniala kronotopen som 
utgår från Åbord opererar även i den förförande och förvillande 
skogen minner drängarnas drev efter den förlorade husbonden om, 
men den mörka skogen utövar sin egen makt över kolonisatören som 
först känner ro. Denna ro övergår emellertid i oro ju mörkare rummet 
blir, och med Fanon är det möjligt att förstå den process som Filip 
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Lomark genomgår samtidigt som skymningen faller som en 
nedbrytning av hans tillblivelse som kropp i tid och rum.492 Den 
desorientering som den vitifierade människan upplever då den 
koloniala kontrollen över rummet och tiden är satt i gungning ställer 
hennes tillblivelse som Människa ur spel.  

Skogens havslika materialitet, så som den erfars av Filip Lomark, 
minner om den mörka materia som Olof Lomarks urna till huvud 
tidigare i texten sägs omsluta. I det genomskinliga och mörka 
innandömet svävar lösryckta planer omkring, påminnande om de moln 
som i skogens granbemängda djup stiger upp mot himlen. Lästa i ljuset 
av denna semiotisk-materiella intra-aktion förvandlas kolonisatörens 
kropp till en urna som omfamnar den mörka skogens materialitet, 
vilken i sin tur blir en rymd i vilken tankar kan glöda.  

I en avkoloniserande läsning äger den Nordströmska berättelsen 
rum i ett fiktionaliserat Sápmi. Qvarnström inleder sin avhandling med 
att slå fast att det är ur författarens hemstad Härnösand den fiktionella 
staden Öbacka föds,493 och enligt samma logik är staden och det 
fiktionella landet runt den, där Åbord är beläget, sprungna ur de södra 
delarna av Sápmi. Som belystes i inledningen till kapitlet är 
gestaltningen av Sjul den tydligaste skildringen av fiktionsvärldens 
icke-koloniala tillblivelse, men denna semiotisk-materiella process 
verkar göra sig påmind även på andra håll i texten. Inom ett indigent 
episteme är den samiska människan såväl som djuren, jorden, luften, 
marken, skogen och vattnet alla former av Sápmi och den ömsesidiga 
cirkulation av subjektifierande agens som ständigt pågår där möjliggör 
utläsandet av en annan kronotop än den koloniala i Nordströms text.  

Det faktum är landet är lagt under enskilda nybyggare som inte 
iscensätter samiskhet och i förlängningen under den svenska kronan 
hindrar i en avkoloniserande läsning inte att dess namn fortfarande är 
Sápmi. Sex år innan Herrar publiceras skriver Elsa Laula att samerna 
inte har ”äganderätt till sitt land” och att denna fråga om ”rätten till 
jorden” väntar på sin lösning.494 Det är i denna väntan den 
Nordströmska texten träder fram i en avkoloniserande läsning. En 
sådan läsning visar dels hur den narrativa vitheten stöper fiktionens 
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kronotop i en kolonial form, dels hur världens icke-koloniala 
tillblivelse trots detta fortfarande pågår. 

 
 

Sammanfattning 
 
I avhandlingens fjärde kapitel och första analyskapitel närmar jag mig 
Nordströms Herrar i syfte att utröna hur novellsamlingen kan läsas på 
avkoloniserande vis. Jag inleder med att förankra min läsning i det 
Nordströmska författarskapets slutpunkt som sedan får utgöra en 
referens mot vilken den semiotisk-materiella konstruktionen av vithet 
träder fram i fiktionen. Utifrån essän ”Människo-Stockholm” identi-
fierar jag den Nordströmska totalismen som ett idékomplex inom 
vilket kapitalismen underordnas den mänskliga rasliga evolutionen 
vilken rör sig från svartheten mot vitheten. Den senare förverkligas på 
en kollektiv nivå i Nordströms blick på arbetarklassens formering 
inom det socialdemokratiska folkhemmet i artikeln. Jag prövar att läsa 
det där gestaltade motivet Människostaden på kronotopiskt vis så att 
rum, tid och kropp intra-agerar i uppbyggandet av vithet. Jag visar hur 
det pågår en cirkulation mellan olika nivåer av mening som ordet ”vit” 
är bärare av, och hur det är den avkoloniserande läsningens uppgift att 
sätta dessa i samband med historiska och materiella processer. I den 
Nordströmska texten har den vitifierade Människostaden en mot-
svarighet i den gamla Kåkstaden, som fylls med icke-vithet för att 
sedan utplånas. Solen är ett viktigt metaforiskt element i uppbyggandet 
av vithet hos Nordström, och i en läsning av essän ”Svea Rike” visar 
jag hur vitheten kan förstås som en kosmologi som hanterar semiotisk-
materiella relationer mellan olika kroppar, mänskliga och icke-
mänskliga, i syfte att om och om igen iscensätta den vitifierade 
mänskligheten dominans över världen.  

I den tidigare forskningen har Peter Forsgren, och i viss mån Lena 
Sawyer, uppmärksammat hur Nordströms skrifter knyter an till 
kolonialitet och rasialitet. Jag problematiserar Forsgrens karaktäri-
sering av Nordström som en postkolonial författare genom att med 
hjälp av Mignolo skilja på strävan efter emancipation inom 
modernikolonialiteten, och strävan efter befrielse från kolonialiteten. 
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Medan Norrland centreras i en kamp av det första slaget, står Sápmi i 
centrum för en kamp av det andra slaget, och i Nordströms skrifter 
inkluderas inte Sápmi i berättelsen.  

Min avkoloniserande läsnings fokus ligger på det vitifiera(n)de 
narrativet i Nordströms Herrar och den kronotop som emanerar ur 
detta. Jag visar hur totalismens kollektiva och rasevolutionära 
människoblivande utgör den huvudsakliga intrigen i novellsamlingen, 
och hur olika genrer av vitifierad mänsklighet passerar revy genom 
texten. Den vitifierade maskuliniteten gestaltas genom ambitionens 
gjutande av köttet i en kapitalistisk form, som så småningom ligger till 
grund för upprättandet av den koloniala kronotop som utgår från den 
Lomarkska gården Åbord. Den mänsklighet som patronen Filip 
Lomark iscensätter består i ett makabert kretslopp som upprättar en 
tomhet inom den vitifierade människan, vilken på samma gång utgör 
sporren till och frukten av hennes ständiga utsugning av svartheten. 
Tomheten syntetiseras i bilden av Lomarks hjärta som genomsyrat av 
ägande och terror. Den vitifierade maskuliniteten är i det Nord-
strömska narrativet den kraft som exploaterar landet och på så vis får 
tiden att röra sig framåt genom fiktionsvärldens modernisering. Men 
den borgerliga maskuliniteten är på samma gång alltför nära knuten till 
sitt barbariska förflutna och alltför degenererad för att på egen hand 
lyckas föra mänskligheten in i vithet.  

I flera borgerliga mäns hjärtan tar en ljusgestalt vid namn Ariel 
form, som visar på maskulinitetens nödvändiga förening med 
femininiteten för att ett höjande av mänskligheten in i vithet skall äga 
rum. Vitifierad femininitet gestaltas på olika sätt i den Nordströmska 
texten. Medan den äldre generationen passivt återger solens strålglans, 
närmar sig den yngre med sina samtidiga ari(el)ska och köttsliga drag 
en nyare och mer aktiv kvinnlighet. Arbetarflickan Alma skrivs fram 
som rasligt degenererad och sexuellt lössläppt.  

Det stora manliga arbetarkollektivet gestaltas som vilda och 
djuriska och i mörkrets inverterade vithet utför de ett klasspolitiskt 
attentat som förvandlas till ett varsel om en ljusare framtid för hela 
mänskligheten. Arbetarklassen utgör i egenskap av Caliban en 
maskuliniserad och svartifierad kraft som skall komma att uppgå i 
Ariels vitifierade och feminiserade gestalt med resultatet att ett höjande 
av hela mänskligheten in i vithet äger rum. Det är detta varsel som 
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Nordström sedan ser förverkligat i den svenska folkhemmet i 
författarskapets sista skrifter.   

Parallellt med den koloniala kronotopen inom vilken den vitifierade 
mänsklighetens rasliga framåtskridande i tid och rum gestaltas verkar 
en icke-kolonial kronotop i novellsamlingen. Den tar gestalt utifrån 
den samiska drängen Sjuls gestalt, som trots den rasistiska skildringen 
bär på element som pekar mot att världens icke-koloniala tillblivelse 
fortfarande pågår. Sjul förvinner ut ur det vitifiera(n)de narrativet, men 
ekot av hans samiska identitet fortplantas i skogens materialitet som 
inte endast utgör en fond ur vilken vithetens framåtskridande rörelse 
utan också bär på en egen för den vitifierade maskuliniteten förrädisk 
agens. 
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5. Det rena barnet 
Hjalmar Söderbergs Doktor Glas och vithetens 
fruktbarhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I mitten av oktober 1941 avlider Hjalmar Söderberg i sviterna av en 
hjärnblödning i den av Tyskland ockuperade hemstaden Köpenhamn. 
I ett brev två veckor tidigare skriver han att han ständigt bär ”en 
rakkniv i västfickan” för att inte ” falla levande i fiendens händer”.495 
Söderberg var, inte minst genom sina krönikor i Göteborgs Handels- och 
Sjöfarts-Tidning, en känd motståndare till nazismen. Detta anti-
fascistiska drag har framförallt utforskats av Björn Sundberg och 
Tommy Olofsson och då i relation till nietzscheanismen. 1903 skriver 
Söderberg i en anmälan av Nils Wohlins dikter: poeter ”kokettera idag 
med härskarlater och grymhetsmani, liksom för hundra år sedan med 
det blödande hjärtat”.496 Det är ställningstaganden som dessa, där ett 
varningens finger höjs inför de historiska krafter poeternas 
övermänniskoideal underblåser,497 som får Olofsson att hävda att 
Söderberg var ”en av de första som såg den uppblåsta viljevitalismens 
samband med fascismen”.498 Wohlin förblir heller inte poet, utan 
kommer i egenskap av professor och riksdagspolitiker att bereda vägen 
för den svenska rashygienen under de följande decennierna. 

 
495 Bure Holmbäck, Hjalmar Söderberg: ett författarliv (Stockholm: Bonnier, 1988), 571. 
496 Hjalmar Söderberg, ”Oro: dikter av Nils Wohlin”, Svenska Dagbladet, 29 mars 1903. 
497 Söderberg. 
498 Tommy Olofsson, ”Söderbergsfejden: striden om Doktor Glas”, i I ordets smedja: 

festskrift till Per Rydén, 2002, 107. 
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Söderbergs dagboksroman Doktor Glas ges för första gången ut 
1905. Det året förstås av Tobias Hübinette och Catrine Lundström 
som ett startår för den svenska hegemoniska vithetsfas som de 
benämner vit renhet. Som redogjordes för i avhandlingens andra 
kapitel sammankopplar de formeringen av den moderna nationalstaten 
Sverige med tillblivelsen av dess befolkning i termer av raslig renhet. 
Det nationella projektet förverkligas med Hübinette och Lundström 
genom en statlig rashygienisk metod i det att sexuella praktiker regleras 
i lagstiftningen i syfte att styra reproduktionen av mänskliga kroppar 
mot en föreställd vitifiering av dessa.499 Min läsning av Doktor Glas 
avser att utröna om och i sådana fall hur ett sådant rashygieniskt, eller 
med andra ord eugenisk, projekt finns närvarande i romanen. På så vis 
rör jag mig från den tidigare forskningens fokus på eutanasi som ett 
bärande motiv,500 till ett fokus på eugenik som en övergripande tematik 
i Doktor Glas.  

Sex år innan anmälan av Wohlins diktsamling recenserar Söderberg 
novellen Tschandala (1889) av August Strindberg, vilken han finner 
håller ”en spegel åt lifvet; men en trollspegel”.501 I den framtrollade 
litterära spegelvärlden träder starkt rasifierade gestalter fram, då 
intrigen i den Strindbergska novellen med Söderbergs ord ställer 
”arian-germanen” mot ”parian-t[------]n” i en kamp på liv och död.502 

 
Det är märkligt att se hur denna novell, påbörjad som ett 
ideologiskt tidsfördrif, vill det synas, ett gyckelspel med 
mannekiner i stället för människor, ett stycke skenvärld, i 
hvilken ideerna voro ämnade att blifva allt, figurerna och 
handlingen intet – det är märkligt att se, hur diktaren under 
arbetets gång har blifvit fången i de skuggbilder han själf 
manat fram, så att han tillslut hatar sin stackars paria med ett 
fullt så brinnande hat som han någonsin hyst till en lefvande 
fiende, och så att det i denna sammanlekta lilla värld kommer 
in fläktar och pulsslag från lifvet själft.503 

 
499 Hübinette och Lundström, ”Three Phases of Hegemonic Whiteness”, 6. 
500 Claes Ahlund, Medusas huvud: Dekandensens tematik i svensk sekelskiftesprosa, Acta 

universitatis upsaliensis: Historia litterarum 18 (Uppsala, 1994); Lars O. 
Lundgren, Liv, jag förstår dig inte: Hjalmar Söderbergs Doktor Glas, Hjalmar 
Söderberg-Sällskapets skriftserie 3 (Stockholm: Carlsson, 1987). 

501 Hjalmar Söderberg, ”August Strindberg: Tschandala”, Svenska Dagbladet, 01 juni 
1897. 

502 Söderberg. 
503 Söderberg. 
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Vi kan här överväga om Söderbergs litteraturkritik, vilken som vi har 
sett inte endast riktar sitt prövande öga mot de aktuella verken utan 
också mot litteraturens funktion i samhället, möjligen antar formen av 
en raskritik avant la lettre. Gestalterna i Strindbergs novell förvandlas i 
den Söderbergska läsningen till skyltdockor, vilka genom författarens 
passion fylls av något som liknar liv. Den i grunden idealistiska 
rasifieringsprocessen kan sålunda enligt Söderbergs läsning sägas äga 
rum i fiktionens framtrollade värld, vilken kastar sitt förföriska sken 
tillbaka mot livet och i förlängningen riskerar att spela fascistiska 
strömningar i händerna.  

Vad är det då för idéer som den Strindbergska texten behandlar och 
som med ett Harawayanskt istället för Söderbergskt språkbruk 
frammanar rasifiering genom sina semiotisk-materiella verkningar?  
 

Strindberg har tydligen, då han skref Tschandala, varit starkt 
upptagen af det problemet, huruvida en människa kan äga rätt 
att betrakta en annan människa som ett absolut skadedjur, 
från hvilket hon har rätt att befria sig med hvilka medel som 
helst. Kan man ens kalla denna fråga ett problem, och är icke 
svaret något för mycket själfklart? Man tycker så nu och, men 
det var icke så för tio år sedan, och efter ännu tio år är det 
kanhända åter annorlunda.504 

 
Grundtematiken i Tschandala är avhumaniseringen och utrotningen av 
vissa levande kroppar, vilken med historiens rätt får sägas vara en 
central problematik även i modernikolonialiteten. Åtta år efter anmälan 
av Strindbergs novell låter Söderberg den fiktiva läkaren Tyko Gabriel 
Glas vara upptagen, för att inte säga besatt, av samma problematik som 
han menade att Strindberg var; en besatthet som i romanen Doktor Glas 
utmynnar i läkarens mord på prästen Gregorius. Framhållen i ljuset av 
samtida rasbiologiska teman som Söderberg uppenbarligen fann värda 
att problematisera – om än i subtila ordalag – förefaller det rimligt att 
läsa Doktor Glas inte så mycket som en roman om eutanasi utan som 
en roman om eugenik. 

Catrine Brödje och Lars O. Lundgren har båda lyft fram Ellen Keys 
betydelse för Doktor Glas. Brödje pekar på hur Söderberg tar intryck av 

 
504 Söderberg. 
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Keys ”kärlekslära”,505 vilken ”satte kvinnan i centrum”,506 i det att han 
låter sin läkare sträva ”efter att formulera en ny syn på kärleken, 
sexualiteten och på förhållandet mellan man och kvinna”.507 Lundgren 
framhåller i den enda monografin över Doktor Glas som utkommit tre 
textuella företeelser där överensstämmelser de båda författarna 
emellan råder: ”läkarens eventuella rätt till barmhärtighetsdödande, 
’våldtäkten’ inom äktenskapet samt framhävandet av den äkta 
kärlekens religiösa dignitet”.508 Medan Brödje genomför en rent 
genusorienterad läsning och inte närmar sig de raskritiska frågor som 
står i fokus för mitt forskningsintresse, är Lundgren den forskare som 
genom den iakttagna kopplingen till Key tydligast lyfter frågan om 
rasfenomenets närvaro i romanen. Han menar att det ”[h]os både Ellen 
Key och Hjalmar Söderberg finns reflexer från den tidstypiska 
diskussionen kring ’rasen’ och den ärftliga belastningen” och att ”Key 
är den som tar upp frågorna grundligast”, i det att hon framhåller att 
”de urartade [måste] hindras från att skaffa barn till världen”, medan 
Söderbergs fiktiva doktor är ”vekare och försiktigare” när det gäller 
både abort och eutanasi.509  

Lundgren tolkar sålunda eugenikens närvaro i Doktor Glas som 
försiktiga återspeglingar av en samtida samhällsdiskussion. Här anar 
jag emellertid att romanens behandling av rasfenomenet är en på 
samma gång mer säregen och mer genomgripande skapelse än vad den 
Lundgrenska formuleringen tillkännager. Kanske håller Doktor Glas 
rentav upp en Söderbergsk trollspegel åt sin samtid? Till skillnad från 
Brödje som lutar sig mot Lifslinjer lyfter Lundgren på ett förtjänstfullt 
sätt fram Barnets århundrade som den viktigaste Keyska intertexten i 
sammanhanget, och det är min förhoppning att den, då den genom 
min läsning snärjs in i Doktor Glas fiktionella universum, kommer att 
uppenbara nya betydelser i den Söderbergska romanen.  

 
 

 
505 Catrine Brödje, ”’Se kvinnorna’: Marika Stiernstedt, Hjalmar Söderberg och den 

genuspolitiska kontexten i början av 1900-talet”, Samlaren: tidskrift för forskning om 
svensk och annan nordisk litteratur 133 (2012): 124. 

506 Brödje, 124. 
507 Brödje, 131. 
508 Lundgren, Liv, jag förstår dig inte, 108. 
509 Lundgren, 107f. 
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Den rena avlelsen 
 

Utgångspunkten för Keys Barnets århundrade (1900) är medvetenheten 
om att stormakterna i Europa står rustade till krig.510 Moderni-
kolonialitetens inneboende våldsamhet hotar vid det nya seklets 
inbrott med andra ord att rasera även kolonisatörens värld. Trots detta 
finns det skäl för fortsatt tro på människan, menar Key. Snarare än 
”fallen” bör vi förstå henne som ”ofullbordad”, och genom att låta 
”förädlandet av de mänskliga raserna” bli det nya århundradets 
huvuduppgift kan utvecklingen mot ”utvidgad fysisk eller psykisk 
makt” fortgå.511 Genom en anslutning till en eugeniskt motiverad 
världsbild öppnas ett diskursivt utrymme i det Keyska textuniversumet 
där de maktanspråk som ligger förborgade i den genre av mänsklighet 
som Sylvia Wynter benämner Människa2 ges fortsatt berättigande trots 
att storskaliga krig lurar vid horisonten.  

Som nämndes i kapitel 2 hämtar Människa2 sina konsoliderande 
argument ur den evolutionsbiologiska läran, och Key sätter också 
tilltron till naturvetenskapsmannen över tilltron till prästen.512 Kristen-
domen har visserligen ”under ett visst skede haft en stor medelbar 
betydelse för utvecklingen”, men religionens syn på den fortplantande 
kroppen som något som bör ”höljas i tystnad och mörker” står nu i 
vägen för en fortsatt förbättring av människan.513 De naturliga drif-
terna skall inte, som inom det kristna paradigmet, behärskas, utan 
istället förädlas, men det är kristendomen som har försett 
mänskligheten med det måluppfyllande medlet, då det är den som 
förmått höja driften till kärlek.514 Istället för att, som inom kristen-
domen, låta den jungfruliga kvinnan upphöjas till gudomlighet skall i 
det nya århundradet den i kärlek alstrande kvinnan finna ”andakt inför 
sig själv som könsvarelse” – vilket i praktiken innebär en samman-
smältning av forntidens och medeltiden ideal.515  

 
510 Ellen Key, Barnets århundrade I (Stockholm: Bonnier, 1900), 1. 
511 Key, 3. 
512 Key, 11. 
513 Key, 6. 
514 Key, 7f. 
515 Key, 10. 



 172 

Till skillnad från samtidens kvinnor, vars sexuella liv regleras av en 
mängd normer, av vilka krav på kyrklig sanktionering är den främsta, 
har denna framtida kvinna  

 
endast en plikt, en ovillkorlig, en mot hvilken hvarje 
överträdelse är en synd, den att den nya varelse, hon ger lifvet, 
skall vara alstrad i ömhet och renhet, i sundhet och skönhet, 
under full ömsesidig harmoni, full ömsesidig vilja, full 
ömsesidig lycka – icke någonsin i rus, i vanslöhet, i leda, med 
deladt, med upproriskt sinne.516 

 
Avlelsen av framtidens barn skall äga rum, inte endast i ömsesidighet 
och frihet, utan också i renhet, sundhet och skönhet, för att en 
förädling av mänskligheten skall stå för dörren. Dessa tre ord har i 
tiden och rummet för den Keyska diskursen rasmässiga konnotationer, 
och det är också genom vithetens semiotisk-materiella samman-
smältning med den kroppsliga kärleken som den Keyska rashygienen 
förverkligas. Även om det kvinnliga subjektet tillerkänns rätt att i frihet 
och ömsesidighet välja sin partner, passerar inte vilket umgänge som 
helst som sedligt inom framtidens paradigm, vars sexualmoral förses 
med nya normer – om än inte så många till antalet. ”Denna nya etik 
kommer icke att kalla något annat samlif mellan man och kvinna 
osedligt, än det, hvilket ger upphov åt en dålig avkomma”, skriver 
Key.517  

De dåliga barnen, sprungna ur osedliga förbindelser, kommer från 
de människor som enligt vetenskapen tillhör ”förbrytartypen”, eller de 
som bär på ”fysiska eller psykiska sjukdomar”, och som därför skall 
förhindras att föröka sig.518 Detta är en föreskrift som den nya kvinnan, 
vars instinkt det är ”att icke göra en fysiskt eller psykiskt förfallen eller 
urartad man till far åt sina barn”,519 har makt att förverkliga. Men även 
om den fria kvinnan på så vis ställs i centrum för regenerationen av 
mänskligheten bör processen övervakas av naturvetenskapsmannen i 
allmänhet och läkaren i synnerhet: ”det synes mig som om det för 
samhället borde vara minst lika viktigt att erhålla läkares intyg om 
lämplighet för äktenskapet som om lämplighet för krigstjänsten!” 

 
516 Key, 34. 
517 Key, 11. 
518 Key, 30f. 
519 Key, 34. 
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utropar Key.520 Så länge valet av partner går hand i hand med idén om 
den mest lämpligas överlevnad går den del av mänskligheten som den 
Keyska texten cirkulerar kring mot sin fullbordan.  

Den semiotisk-materiella nyckel som låser kärleken till vitheten 
heter skönhet. Key stödjer sin argumentation på Edvard Westermarcks 
The History of Human Marriage (1891) som hon menar  

 
väl motiverat den betydelse skönheten erhållit för kärleken 
och sålunda för rasen, genom att framhålla huru människan 
som kroppslig skönhet uppfattat den fulla utvecklingen af alla 
de drag, hvilka gifva den mänskliga organismen i allmänhet, 
de båda könen i synnerhet och rasen i främsta rummet dess 
prägel.521  

 
Med andra ord sammanfaller upplevelsen av kroppslig skönhet och 
därmed sexuell attraktion hos människan med det semiotisk-materiella 
fenomen som i tiden och rummet för den Keyska diskursen träder 
fram som raslig, könslig och i förlängningen mänsklig renhet, i 
betydelsen renodlingen av alla de morfologiska drag som genom det 
naturliga urvalet skänks de barn som går segrande ur kampen för 
tillvaron.   

 
Det blir således en följd af det naturliga urvalet att de individer 
komma att anses skönast, att just de mest eftersträfvas, hvilka 
först och främst som människor bäst fylla den mänskliga 
organismens allmänna uppgifter, som könsvarelser sitt köns 
och som rasvarelser bäst äro anpassade till de dem 
omgifvande villkoren. I kampen för tillvaron hafva de blifvit 
besegrade, som äro afkomlingar av människor, hvilkas 
kärleksinstinkter dragit dem till för denna kamp illa anpassade 
individer, medan de segrande åter varit barn af väl anpassade. 
Sålunda har hos släktet den smak utbildat sig, enligt hvilken 
den bästa anpassningen förefaller som den högsta skönheten. 
Detta vill säga detsamma som sundhet, som styrka att motstå 
yttervärldens anfall: medan hvarje större afvikelse från könets 
och rasens rena typ innebär en ringare grad af 
anpassningsförmåga, d.v.s. af hälsa och således äfven 
skönhet.522  
 

 
520 Key, 42. 
521 Key, 15. Key refererar till: ”E. Westermark: The human marriage.” 
522 Key, 16. 
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Det som Lundgren benämner reflexer från en tidstypisk diskussion 
kring ras framstår hos Key snarare som bärande argument i en 
eugenisk vision av mänsklighetens framtid, i vilken det renrasiga barnet 
står i centrum, omgivet av den kroppsligt älskande modern och den 
andligt övervakande läkaren. De liv som inte upptas i denna 
mänsklighetens regenererande rörelse glöms emellertid inte bort. 
”Framtidens humanitet”, skriver Key angående de ”obotligt och 
ytterligt missbildade” barnen, ”kommer troligen att visa sig sålunda, att 
läkaren – under ansvar och kontroll – smärtfritt släcker ett sådant 
lif”.523 Genom att låta ”lagarna för det naturliga urvalet” genomsyra 
alla samhällsfunktioner kommer de mänskliga raserna att  

 
befrias från de atavismer, hvilka återkalla föregående lägre 
utvecklingsskeden. Detta är det första villkoret för den 
evolution, genom hvilken mänskligheten inom sig själf kan 
     … let the ape and tiger die.524 

 
Med ett citat från Alfred Tennysons långa diktsvit In Memoriam A.H.H. 
(1850) belyser så Key den eugeniska uppgift som åligger mänskligheten 
i allmänhet och läkaren i synnerhet: att låta apan och tigern, eller med 
andra ord bestarna, dö ut.  
 

 

Den ofrivillige läkaren 
 

Naturvetaren är en nyckelgestalt i Keys modernikoloniala diskurs. Den 
övervakande läkaren har jämte den födande kvinnan makt att 
möjliggöra den förädling som skall rädda mänskligheten undan en 
förestående katastrof. Som bekant utgår fiktionsvärlden i Söderbergs 
dagboksroman Doktor Glas från en läkares situering i moderniteten. 
Hur förhåller sig då denne fiktive doktor själv till sitt yrke? Att hans 
fallenhet för läkarvärvet kan ifrågasättas torde inte vara ett alltför vågat 
påstående. Som argument kan Glas mord på en av sina patienter 
framföras, tillsammans med hans eget uttryckta tvivel på sitt 
karriärsval. I en av de tidigaste anteckningarna i den fiktiva dagbok som 

 
523 Key, 19. 
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utgör den roman som bär hans namn, skriver doktor Glas: ”Hvilket 
yrke! Hur kom det sig att jag bland alla näringsgrenar valde den, som 
passade mig minst?”525 Redan i nästa anteckning anar läsaren ett 
möjligt svar på hans självkritiska fråga. Likt en mänsklig variant av 
Viktor Rydbergs tomte – vilken lyfts fram som en litterär referens från 
barndomen i dagboken –526 grubblar doktorn över en underlig gåta. 
Men där Rydbergs övernaturliga väsen funderar över den mänskliga 
tillvarons metafysiska aspekter, är Glas upptagen av mer handgripliga 
huvudbry. 

 
Hvarför måste vårt släktes lif bevaras och vår längtan stillas 
just genom ett organ som vi flera gånger om dagen begagna 
till afloppsrör för orenlighet; hvarför kunde det icke ske 
genom en akt, som det låg värdighet och skönhet i på samma 
gång som den högsta vällust? En akt, som kunde utföras i 
kyrkan, inför allas ögon, likväl som i mörkret och 
ensamheten? Eller i ett rosentempel midt i solen, under 
körsång och dans af bröllopsskaran.527 

 
Tyko Gabriel Glas har sedan unga år brottats med det som Hannah 
Arendt benämner människans villkor, det vill säga semiotisk-materiella 
fenomen som natalitet, mortalitet och pluralitet vilka sätter ramarna 
för livet på jorden.528 Att läkaren är en av de modernikoloniala gestalter 
som det spirande seklet sätter sin tilltro till när det gäller 
omformuleringen av dessa villkor framgår inte minst av Barnets 
århundrade. Läkaren Glas existensfilosofiska stötesten utgörs, som den 
citerade passagen ovan belyser, av den fysiska fortplantningen, vilken 
ligger till grund inte endast för det biologiska livets och därmed 
mänsklighetens fortlevnad, utan också för vithetens, i det att den, som 
Richard Dyer påminner oss om, inom ramarna för den heterosexuella 
matrisen reproducerar de kroppar som rasifieringen systematiserar.529 
Vitheten som världsstrukturerande fenomen är med andra ord 
beroende av att vitifierade människor föder barn som likaså kan 
vitifieras. Den mänskliga fortplantningen är emellertid för Glas en 

 
525 Hjalmar Söderberg, Doktor Glas (Stockholm: Bonnier, 1905), 8. 
526 Söderberg, 136. 
527 Söderberg, 16. 
528 Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 
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realitet som han aldrig har lyckats förlika sig med. Människans faktiska 
födelse framstår för honom som oändligt mer fasansfull än hennes 
död. 
 

En kvinna i grossess är något förskräckligt. Ett nyfödt barn 
är vedervärdigt. En dödsbädd gör sällan ett så ohyggligt 
intryck som en barnsbörd, denna förfärliga symfoni af skrik 
och smuts och blod.530  

 
Ur denna hans avsky inför människans natalitet framträder den 
Söderbergska läkaren inför läsarens blick. Efter mottagningstidens slut 
vandrar han om kvällarna runt i ett av ”rötmånadshetta” märkt 
Stockholm och om nätterna skriver han sina dagboksanteckningar i 
lägenheten i de gamla Klarakvarteren.531 Redan i romanens inledning 
bekantas så läsaren genom angivelsen av vädret med de levande 
kropparnas förutbestämda förruttnelse. Den i folktron högst 
förrädiska rötmånaden breder ut sig som ett semiotiskt-materiellt 
tillstånd i en stad där tiden tycks vara något ur led, eftersom det bara 
är juni.  

På sin aftonpromenad genom staden möter doktor Glas en av sina 
patienter, den välkände pastor Gregorius, och fylls omedelbart av 
mordiska känslor. Den ”gamla rackaren” som kommer gående emot 
honom, kan lika ”gärna dö”, så att doktorn ”slipper se” hans 
”förskräckliga fysionomi”, vilken om söndagarna brukar ”skjuta upp i 
predikstolen som en otäck svamp”.532 Gregorius materialitet, som inte 
endast är organisk utan också parasitär som en okontrollerbart 
framskjutande bålväxt, och i förlängningen hans dödlighet, finns på så 
vis inbakad i romanens perspektiv redan vid prästens ankomst. Genom 
rackarordet behäftas han dessutom med en icke-vitifierad form av 
orenlighet som rationaliserar en förintelse av honom inom 
modernikolonialitetens paradigm. Till och med den intensiva värme 
som omger honom kan betraktas som svartifierad då den senare i 
romanen förses med beteckningen Afrikahetta.533 Efter det kort 
avhandlade mötet med pastorn vandrar Glas genom den gamla staden, 

 
530 Söderberg, Doktor Glas, 15. 
531 Söderberg, 1,6. 
532 Söderberg, 3. 
533 Söderberg, 116. 
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där gränderna är smala och fulla av ”besynnerliga skuggor”,534 och 
Gregorius materialitet övergår på så vis i den medeltida stadskärnans, 
ett motiv vars potentiella svarthet träder fram hos Ludvig Nordström. 

Pastorns hustru, antecknar Glas vidare i sin dagbok, är till skillnad 
från sin make ”ung och vacker” och skulle i händelse av pastorns 
frånfälle kunna skaffa ”sig en mycket bättre man”.535 Läkaren Glas 
upptagenhet vid vissa mänskliga kroppars orenlighet – vilken spiller 
över på bilden av deras sexuella samliv – utlöses sålunda av den fula 
gudsmannens ankomst in i dagbokens universum, och leder med ens 
vidare till dennes sköna hustru och till tanken på en åtgärd som skulle 
ge henne en för det äktenskapliga samlivet bättre lämpad partner. 
Konturerna av romanens eugeniska tematik står med ens klara. Redan 
på romanens första sidor griper Doktor Glas in i den fråga som 
Söderberg själv väcker i relation till Strindbergs Tschandala, och som 
skulle komma att bli en av 1900-talets stora ödesfrågor: hur ser det 
semiotisk-materiella kluster ut som får en människa att ta sig rätten att 
betrakta en annan människa som ett parasitärt djur – eller i Gregorius 
fall, en växt – som bör utrotas?  

 
 

Tidigare forskning 
 

Att Söderbergs roman fortsätter att engagera läsarna återspeglas i den 
ström av översättningar som alltjämt utkommer, men även i den 
tidigare forskningen som genom sina mångfacetterade vetenskapliga 
läsningar visar på en text fylld av olika tolkningsmöjligheter. Olika 
teman i den tidigare forskningen knyter på olika sätt an till min egen 
läsning, men ingen har tidigare låtit vare sig rasialiteten eller nataliteten 
stå i centrum för uppmärksamheten. Tom Geddes ställer istället 
resignationen i centrum när han genom narratologin och psyko-
analysen läser romanen som representativ för svenskspråkig fin de 
siècle.536 När Glas efter många års ”non-participation in life” 

 
534 Söderberg, 4. 
535 Söderberg, 3. 
536 Tom Geddes, Hj. Söderberg: Doktor Glas, Studies in Swedish Literature 3 (Hull: 
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bestämmer sig för att utföra sin handling gestaltar det narrativa 
skeendet ”the problem of ethical behaviour in a world in which the 
individual no longer feels subject to religious authority”.537 Om vi skall 
tro Geddes är det sålunda den moderna individen med hans 
obegränsade frihet som står i strålkastarljuset i romanen, och i linje 
med denna föreställning menar Geddes att Glas ”basic motivation for 
wanting to murder Gregorius is […] a desire to have fru Gregorius for 
himself”.538  

Som en följd av denna förståelse av Glas som driven av längtan 
efter en kvinna blir romanens slut något av en obegriplighet för 
Geddes. När Helga Gregorius slutligen står ensam i världen då hennes 
make har avlidit och hennes älskare har inlett en relation med en annan 
kvinna, närmar sig doktorn ändå inte henne. Varför? Geddes söker 
svaret i den fiktiva dagbokens anteckning om den tragiska 
kärlekshistorien i midsommarnatten, då den åtrådda flickan hittas 
drunknad dagarna efter hennes och den blivande läkarens första möte, 
men invänder: ”one failure would hardly account for a life-long 
celibacy”.539 Istället landar Geddes i att doktor Glas lider av något som 
kan liknas vid ett Oidipus-komplex, och även om ”[s]uch an 
interpretation should […] not be imposed too strongly, […] it would 
nevertheless help to explain Dr. Glas’s attitude to women and sex, and 
his often rather idealised view of love.”540  

Söderberg själv har i ett brev skrivit att han inte kände till Sigmund 
Freuds tänkande då han skrev Doktor Glas,541 men även utanför en 
biografisk och/eller psykoanalytisk tolkning kan, som vi skall se, 
begärsstrukturen i den antika sagan om kung Oidipus, som levt vidare 
genom Sofokles drama, sägas äga relevans för romanen. Med detta sagt 
menar jag att Geddes lösning av det problem som hans egen läsning 
skapar snarare stänger än öppnar romanen för vidare tolkning.  

Istället för att likt denna typ av läsning centrera den borgerliga 
mannen och låta hans självbespeglande blick bära berättelsen, har delar 
av den feministiska forskningen sökt öppna nya skikt i romanen 
genom att läsa gestalten doktor Glas som katalysator för en 

 
537 Geddes, 4f. 
538 Geddes, 13. 
539 Geddes, 15. 
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541 Lundgren, Liv, jag förstår dig inte, 112. 
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omförhandling av könsrelationer i tiden och rummet för romanens 
uppkomst. Som nämndes ovan tar Brödje Key till hjälp i argu-
mentationen för att Doktor Glas rymmer ”en ideologi vilken skulle 
kunna betraktas som ett genuspolitiskt försök att omdefiniera 
maktrelationen mellan könen”.542 Gestalten Glas är i Brödjes läsning 
behäftad med lika delar modernitet och femininitet, och kan sålunda 
betraktas både som en representant för den moderna människan och 
för en ny man.543 Helga Gregorius i sin tur överskrider ”tidens 
feminina genusposition och är på väg att bli en ny kvinna”.544 Här 
ansluter sig Brödje till Birgitta Holms läsning i artikeln ”Dotter av en 
fri stam” (1994), i vilken Holm tar avstånd från den manscentrerande 
tanken på en enhetlig svenskspråkig fin de siècle:  

 
Kvinnornas sekelskifte var inte pessimism, determinism, fin-
de-siècle. Deras sekelskifte var det inte – och därmed inte 
heller Hjalmar Söderbergs. Inte fin-de-siècle men Sturm und 
Drang.545                       

 
Läkaren Glas förstås av Holm som en man som av olika anledningar 
har kommit att stå utanför den samtida manliga erotiken och hans 
mord på pastorn är i själva verket ett mord på den patriarkala 
sexualiteten.546 Titeln på artikeln är hämtad från den passage i romanen 
där doktor Glas betraktar Helga Gregorius då hon med Holms 
formulering intar en ”tänkarpose på Skeppsholmen”,547 just då hennes 
älskare är på väg att lämna henne för en annan kvinna och hon av olika 
tecken att döma är med barn. 

 
Synen på Skeppsholmen – och doktorns tolkning av den unga 
kvinnans tillstånd – blir den avgörande stöten för hans 
handling. Det som skall avlivas är mannens tolknings-
företräde, mannens besittningsrätt. Sammankopplingen av 
dominansförhållande och sexualitet.548  

 

 
542 Brödje, ”Se kvinnorna”, 229. 
543 Brödje, 231. 
544 Brödje, 229. 
545 Birgitta Holm, ”Dotter av en fri stam”, Parnass, nr 1 (1994): 14. 
546 Holm, 14. 
547 Holm, 14. 
548 Holm, 14. 
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Holm är i min mening den forskare som genom formuleringen inom 
tankstrecken ovan tydligast uppmärksammar det i romanen uttalade 
motivet för läkarens mord på sin patient: Glas tror att Helga Gregorius 
är med barn. Men i nästa mening i den Holmska texten förflyttas 
återigen fokus från barnet till den underförstådda huvudpersonen i det 
feministiska narrativet, nämligen den kvinna som skall befrias genom 
förintandet av den patriarkala sexualiteten.  

Till skillnad från Geddes förvånas inte Holm och Brödje över att 
Glas efter mordet träder tillbaka, då den iakttagna feministiska 
tendensen i romanen gör att den slutliga ”[n]yskapelsen måste komma 
genom kvinnan”.549 Det utopiska draget i den här typen av emancipa-
torisk forskning, vilket Lisbeth Larsson har kallat feminismens 
”compulsory happy endings”,550 blir emellertid problematiskt då dess 
vision, liksom den äldre forskningens betoning på fin de siècle, 
skymmer andra lager i texten som möjligen inte bär på berättelser om 
befrielse, eller i varje fall låter befrielsen av den vitifierade kvinnan 
villkoras av det samtidiga utrotandet av svarthet i världen.  

En genuskritisk läsning som tar avstånd från det utopiska draget 
står Maria Wahlström för i avhandlingen Jag är icke heller en: Den svenska 
dagboksromanen (2012). Liksom Lundgren menar hon att kvinnobilden 
i romanen pendlar mellan den ljusa madonnabilden och den mörka 
bilden av horan,551 och att hela berättelsen bör förstås som en pro-
jektion av Glas eget splittrade jag. ”Att rädda fru Gregorius från ett 
otillfredsställande äktenskap är snarare en förevändning [för mordet 
på pastorn]: i själva verket är det sig själv doktor Glas i bildlig mening 
vill rädda genom att försöka återupprätta den stukade självbilden.”552 
Wahlström lyfter träffsäkert fram det faktum att en drivkraft bakom 
läkarens mord på sin patient är den egna räddningen, men en raskritisk 
läsning kan bidra med en annorlunda bild av det bakomliggandet 
klustret av mening än den genusinriktade vars fokus till syvende och 
sist är den vitifierade femininiteten. Skillnaden mellan de båda 
läsarterna synliggörs inte minst i Wahlströms tolkning av det sjuka barn 
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som doktor Glas kallas att behandla en natt, och som han i sin dagbok 
benämner ”apgossen”.553 Wahlström tolkar detta motiv som en 
byggsten i en tematik som kretsar kring bestraffning av kvinnlig 
sexualitet, medan en avkoloniserande läsart snarare förstår motivet 
som inmängt av förtryckande föreställningar kring ras, funktionalitet 
och art.554  

Förnyelsen i forskningen om Doktor Glas har inte endast skett 
utifrån en feministisk ansats och den Wahlströmska fokuseringen på 
Glas splittrade världsbild, vilken antas ha uppkommit som en följd av 
hans inneboende idealism,555 och i förlängningen romanens tvetydiga 
eller antagonistiska struktur, återkommer i fler forskningsinsatser. 
Claes Ahlund tar i kapitlet om Doktor Glas i Medusas huvud. Dekadensens 
tematik i svensk sekelskiftesprosa (1994) sin utgångspunkt i Bure 
Holmbäcks tidigare iakttagelse kring hur romanen i själva verket 
gestaltar en övergång mellan motiven apati och anspänning i 
författarskapet.556 Istället för ”den stämningsfyllda och lugnt av-
klarnade Stockholmsskildring som många tyckt sig finna hos Hjalmar 
Söderberg”, läser Ahlund ”de inledande sidorna som en närmast 
expressionistisk mosaik av rakbladsvassa fragment – sexuella, existen-
tiella, sociala – avspeglande en outhärdlig verklighet”.557  

Sexualitetens olidlighet i romanen sammanfattas på ett ypperligt 
sätt av Ahlund som en skräck för lusten till det orena.558 Smutsen, detta 
betydande motiv i månget modernikolonialt 1900-talsverk, tar 
semiotisk-materiell form i kroppars brånad såväl som storstadens 
föroreningar, vilka förenas i den ovan citerade passage i vilken Glas 
framlägger sin syn på den mänskliga fortplantningen. Ahlund kopplar 
även orenlighetens motiv till den växande arbetarklassen, vars ur en 
borgerlig synvinkel oroande sociala och politiska närvaro i städerna 
smittar av sig på metaforiken i romanen. En förestående socialistisk 
revolution kan anas i ”de röda stoftskyar” som Glas uppfattar som 
”sovande olyckor” bakom ”fabriksskorstenarna på Kungsholmen”.559 
Kanske är det denna påträngande materialitet som gör att gestalten 
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Glas skaffar sig den spinozianska vanan att betrakta jordelivet ”sub 
specie aeternis”; ur evighetens synvinkel. Ahlund föreslår att en mer 
adekvat formulering av denna existentiella situering skulle vara ”ur 
intighetens synvinkel”.560 I sin bevarade korrespondens har Söderberg 
hävdat att han velat undersöka vilken typ av människa som skulle 
kunna begå den handling som Glas utför, och då landat i att den 
människan i bildlig mening måste vara steril.561 Ahlund tar Söderberg 
på orden och menar att steriliteten är romanens verkliga centrum, men 
att den inte skulle ”fortsätta att fascinera oss om den inte vore en 
avspegling av en hel kulturs moderna ofruktbarhet”.562  

Även om Ahlund avstår från att problematisera eugenik i Doktor 
Glas,563 är det som vithetskritiskt sinnad läsare möjligt att urskilja hur 
fenomenet vithet, så som det begreppsliggörs av bland andra Dyer, tar 
plats som en outtalad röd tråd genom hans analys. Den vitifierade 
borgerliga mannen står i min tolkning av Ahlunds läsning inför en 
historisk kollaps i det att denna den mest civiliserade av mänskliga 
genrer riskerar att tömmas på livsduglighet då hans blick genom 
utvecklingen har blivit så ren att den sammanfaller med tomhet. Den 
organiserade arbetarklassen förblir i Söderbergs roman ett 
olycksbådande, och möjligen rasligt orent omen i skymningen och når 
aldrig den gryning i vilken den träder fram som ett varsel om en 
vitaliserad vithet hos Ludvig Nordström. I min mening vänder sig 
romanen istället till de borgerliga kvinnorna, vars roll i det vitifiera(n)de 
narrativet med Dyer såväl som María Lugones är av en förmedlande 
karaktär, men som i Söderbergs roman möjligen är redo att inkorpo-
reras i det modernikoloniala narrativet som handlande subjekt. Ahlund 
väljer uttryckligen att vända sig till Strindberg framför Key för att finna 
en intertextuell relation som kan fördjupa förståelsen av skildringen av 
sexualitet i Söderbergs roman,564 och jag anar att steriliteten inte hade 
blivit den enda logiska slutpunkten för analysen om valet blivit det 
motsatta.  
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Det ruttna köttet 
 

Triangeldramat mellan pastorn, dennes hustru och hennes älskare 
blottläggs tidigt i texten då Gregorius maka precis som Gregorius själv 
är patient hos den dagboksförande doktor Glas och anförtror honom 
de flesta av sina bekymmer. Doktorn tar ställning för fru Gregorius i 
det att han går med på att medelst påhittade medicinska argument 
avråda pastor Gregorius från vidare sexuellt umgänge med sin hustru, 
så att hon utan det lidande den ofrivilliga intimiteten ger upphov till 
kan hänge sig åt relationen till sin älskare. En sådan handling stämmer 
väl överens med doktorns känslomässiga kompass. Som redan har 
antytts bär doktorn inte endast på en motvilja mot pastor Gregorius 
utseende, utan också på en avsky mot den rådande sexualmoral som 
den lutheranske prästen förkroppsligar, vilken stipulerar att det 
könsliga umgänget inom äktenskapets fålla är en plikt medan det 
utanför är en synd.565  

Dubbelheten i doktorns egen sexualmoral, inom vilken den vackra 
människan understöds i sitt sökande efter vällust medan den fula 
förhindras, står mot slutet av romanen plötsligt i öppen dager för 
honom själv medan han vandrar sida vid sida med Helga Gregorius:  

 
Och den unga kvinnan som gick vid min sida med en så rak 
och stolt rygg men nacken med allt det ljusa silkesvirret djupt 
böjd under sina bekymmer – hon hade gjort alldeles det 
samma: sökt vällusten och icke bekymrat sig om lyckan. Och 
för första gången slog det mig nu, att det var alldeles samma 
slags handlingssätt som fyllde mig med vämjelse för den 
gamla prästen och med en oändlig ömhet för den unga 
kvinnan, ja, med en försagd vördnad som inför gudomens 
närhet.566 

 
Doktor Glas omskrivna känsla av vämjelse inför människors sexualitet, 
som Bure Holmbäck har benämnt hans ”sexualångest”,567 omfattar på 
så vis inte allt könsligt umgänge mellan mänskliga kroppar, utan endast 
det som inbegriper en kropp som för doktorn framstår som 
frånstötande. I det följande skall jag uppehålla mig vid framträdelsen 
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av denna repellerande kroppslighet i dagboken, genom att i Donna 
Haraways efterföljd läsa vad jag med Söderbergs ord benämner ”det 
ruttna köttet” som en figuration i betydelsen kroppslig berättelse.  

Dagen då Glas för första gången skrider till verket och intalar 
Gregorius att hans hustru ”lider af en sjukdom, något underlifs-
lidande”,568 som gör att pastorn måste sluta upp med att påtvinga 
henne sexuellt umgänge, framstår Gregorius som ”ännu gråare i 
ansiktet än vanligt”.569 Till skillnad från hans hustru, vars vita hals och 
röda kinder omtalas i romanen,570 befinner sig pastorn sålunda någon-
stans mellan det vita och det svarta i hudfärgsmetaforikens spektrum. 
Gråheten innefattar emellertid inte den konnotation av vitalitet som 
andra icke-vitifiera(n)de färgelement, såsom det svarta och det röda, 
genom sina semiotisk-materiella förbindelser till jord och blod, kan 
bära på. Tvärtom benämner Glas pastorns hud som färglös, som om 
föreningen av det svarta och det vita frigjorde den grå nyansen från 
skiljeskapande färgord, men dragningen åt det svarta behålls likväl då 
det i samma mening framkommer att pastorn ”har ett par smutsbruna 
fläckar i ansiktet”.571  

När doktorn klargör för sin patient att denne bör avstå från sex 
med sin hustru under minst ett halvårs tid blir fläckarna ”ännu mörkare 
och tydligare”,572 och räckvidden hos det sinne som Dyer lyfter fram 
som det mest vitifiera(n)de, nämligen synen,573 begränsas i det att 
ögonen ”liksom krymp[er] ihop”.574 Den icke-vitifierande rörelsen i 
textens skildring av pastorn tycks sålunda vara intakt, och intensifieras 
ytterligare då han, enligt Helgas besked till Glas, brutalt våldtar sin 
hustru knappt två veckor efter ordinationen på avhållsamhet.575 Inom 
ramarna för ett vitifiera(n)de narrativ kan våldtäktsmotivet, vid sidan 
av att fungera som en iscensättning av en brottslig och djupt kränkande 
handling gentemot offret, verka som ett led i en icke-vitifiering av 
förbrytararen, som mättas med djurisk bestialitet.576 Eftersom Helga 
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menar att pastorn aldrig skulle gå med på skilsmässa –577 och kanske 
också eftersom våldtäkt inom äktenskapet blev straffbart i Sverige först 
60 år efter romanens publicering – blir nästa drag från hustruns och 
läkarens sida att övertyga pastorn om att det är för hans egen hälsas 
skull som han bör avstå från sexuellt umgänge med sin maka.578  

Doktor Glas skrider så till verket en andra gång. Pastorn som 
fruktar att han lider av ett dåligt hjärta söker sig till mottagningen, och 
Glas är förberedd då Gregorius slår sig ner i samma soffa som hans 
hustru satt i då hon berättade om våldtäkten. Med hjälp av sitt 
stetoskop och sin auktoritet håller Glas pastorn ”tyst och passiv” i en 
scen som kan läsas som ett eko av våldtäkten.579 Efter ytterligare 
åtbörder fäller läkaren sitt utlåtande: total avhållsamhet är ett måste om 
patienten inte skall dö i förtid. Gregorius fysiska reaktion på beskedet 
gör ett starkt intryck på Glas. 

 
Han såg ohygglig ut, medan jag talade – han fick ett slags färg 
i ansiktet, men ingenting rödt, bara grönt och gredelint. Han 
var så förfärligt ful att se på, att jag måste vända mig bort. Jag 
gick till det öppna fönstret för att få en smula frisk luft i 
lungorna, men det var nästan mera kvaft ute än inne.580  

 
Återigen beskrivs pastor Gregorius utseende medelst en färgmetaforik 
som avlägsnar sig från idealitetens vithet utan att närma sig den vitala 
materialitetens rödhet. Grå, grön och gredelin; färgordens relation till 
Gregorius accentueras av allitterationen i dem och hans namn. Det 
gröna och det gredelina minner om effekten av en blodutgjutning i 
huden, och att pastorns kött bär på en inneboende förstörelse framstår 
därför som en möjlighet. Det föregående betecknandet av patientens 
färg som grå, pekar också ur ett kemiskt perspektiv mot en köttslighet 
som inte är lika färsk, eller frisk, som den röda.581 Utifrån den organiska 
berättelse som framvisandet av det grånande köttet initierar och dess 
övergång i gröna och gredelina nyanser för vidare, men även utifrån 
Glas intryck av att den luftfattiga atmosfären i mottagnings-rummet 
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bär på en affinitet med rötmånadshettan utanför fönstret, ligger det 
nära till hands att läsa pastor Gregorius som angripen av röta.  

Minnesbilden av Gregorius gröngredelina ansikte etsar sig fast hos 
Glas som drygt tre veckor efter besöket gör följande anteckning i sin 
dagbok:  

 
Prästen: också hans ansikte förföljer mig – förföljer mig med 
just det uttryck som det fick vid vårt sista sammanträffande, 
då jag förde samtalet in på de könsliga sakerna. Hur skall jag 
kunna skildra detta uttryck? Det är uttrycket hos en, som 
luktar på något ruttet och i hemlighet finner lukten god.582 

 
Här ser vi hur nyanserna som Glas varseblir i Gregorius ansikte mycket 
riktigt ackompanjeras av en förmodad lukt av röta eller förruttnelse. 
Det står inte klart vari källan till lukten består, varför det finns en 
möjlighet att Gregorius är subjekt såväl som objekt i varseblivningen, 
eller med andra ord den som avger lukten såväl som den som i hemlig 
njutning erfar den. Det är när allt kommer omkring prästens egen 
köttslighet som doktor Glas samtidiga tal kretsar kring. 

Förruttnelse sker i luftfattiga rum genom mikrobers aktivitet, och 
kan sålunda avläsas i Glas förnimmelse av brist på luft.583 Organisk 
nedbrytning kan som i fallet med röta även vara orsakad av svampar;584 
organismer vars fysionomi bär på en redan redovisad samhörighet med 
pastorn. Gregorius verkar sålunda intra-agera med den av Glas 
varseblivna förruttnelseprocessen på flera vis i en transformerande 
process där subjekt- och objektskap varken är på förhand givna eller 
monolitiska i den av organisk förstörelse mättade gestaltning som den 
fiktiva dagboken iscensätter av den gamle prästen. Eftersom 
varseblivningssituationen, i vilken Glas förnimmer hur pastorn erfar 
en njutningsmättad lukt av förruttnelse, är bestämd av den akt där 
läkaren Glas vill begränsa pastorns sexuella makt ligger det nära till 
hands att läsa förruttnelsen som förbunden med pastorns förmåga till 
sexuella handlingar. Bilden av Gregorius släpper inte taget om Glas, 
och Glas släpper heller inte taget om tanken på att begränsa pastorns 
köttsliga räckvidd. 
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När doktor Glas så småningom konfronterar pastorn både en 
tredje och fjärde gång släpper gestaltningen definitivt taget om varje 
verklighet bortom läkaren själv, då mötena äger rum i nattliga 
drömmar.585 Glas drömmer att han dödar prästen i det att han följer 
sin plikt som läkare. Förruttnelsen är så långt gången att pastorn nu 
utsöndrar lukt av lik; ett svårartat tillstånd vars enda botemedel sägs 
vara döden.586 I drömmarna tar Glas på så vis Gregorius av daga i 
rollen som läkare. Att mordet på pastorn framstår som ett moment i 
den kliniska praktiken även då Glas är vaken vittnar den pro et contra 
som han ställer upp i dagboken om, vilken antar formen av två stridiga 
röster som går i argumentativ närkamp kring den enas mordlystnad 
visavi prästen. ”Din plikt som läkare är att hjälpa den som kan och bör 
hjälpas”, argumenterar den mordiska rösten med pastorns hustru i 
åtanke, ”och att skära bort det ruttna köttet som fördärfvar det 
friska.”587 Rötan tar i Glas världsbild sålunda inte endast sitt fäste i 
Gregorius kropp, utan hotar genom de sexuella praktiker som denne 
påtvingar Helga Gregorius att bryta ned även hennes friska köttslighet. 
Det ruttna köttet avlägsnas med kliniska metoder i dröm såväl som 
verklighet, då doktor Glas slutligen verkligen mördar sin patient 
genom att låtsas ge honom en hjärtmedicin, vilken i själva verket är 
cyankalium.588  

I samma stund som Glas genom giftmord skär bort det ruttna 
köttet från det friska kan han sägas röra sig i utkanten av det 
läkarkonstens landskap som Key målar upp. Även om mordet framstår 
som humanitärt betingat i Glas eget moraliska universum, tillhör en 
aktad snarare än avsatt präst nödvändigtvis inte de atavismer som 
mänskligheten förmodas lämna bakom sig i den av Key förordade 
självförädlingen som art. Trots detta följer Glas handling samma 
moraliska kompass, där nålen pekar ut den mänskliga förfiningens 
riktning, som Keys tänkande orienterar sig efter.  

Vid sidan av de förment humanitära morden utfärdar läkaren i den 
Keyska visionen också lämplighetsintyg för äktenskap och 
fortplantning, och på det området visar Glas en otvetydig kompetens. 
Han är medveten om att det är strebern Klas Recke som Helga 
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Gregorius älskar eftersom han har sett dem tillsammans på en 
undanskymd gata,589 och deras förbindelse får av läkaren just den 
välsignelse som Key menar är den enda väsentliga när det gäller 
heterosexuell kärlek: ”Ja, de två höra ihop, det är naturligt urval”, 
antecknar Glas i sin dagbok, och fortsätter: ”Gregorius; hvarför skall 
hon släpa det namnet och den människan genom lifvet? Det är ju 
meningslöst.”590 Till skillnad från hennes förhållande med Klas Recke 
saknar Helga Gregorius äktenskap med pastor Gregorius en mening, 
och i ett kommande delkapitel skall jag närmare diskutera vari detta 
tvåsamhetens syfte består. Innan dess skall jag undersöka i vilken grad 
det ruttna köttets figuration breder ut sig i den fiktiva dagboken. 

 
 

Förfalskat solljus 
 

Gregorius är i min läsning och i Haraways språkdräkt en köttig knut i 
en härva av relationer som bär upp de oönskade kropparnas figuration 
i texten. Som beteckningen ”det ruttna köttet” signalerar bär de på en 
åkomma som inte bara verkar frånstötande på andra, utan också vittnar 
om deras förestående nedbrytning och försvinnande från jordens yta. 
Även om människan Glas lever på armlängds avstånd från resten av 
mänskligheten ingår han i egenskap av läkare i nära förbindelse med 
dessa kroppar. ”Hur mycket odugligt hopplöst fördärvat människo-
material har jag inte på ämbetets vägnar varit med om att konservera?” 
antecknar Glas då han begrundar sina möten med obotligt sjuka 
patienter som han tycker att han borde ha gett det svarta cyankalium-
piller han senare kommer att ge Gregorius.591 Liksom Key är han viss 
om att eutanasi en dag skall bli en del av civilisationen. 
 

Den dag skall komma och måste komma, då rätten att dö blir 
erkänd som en långt viktigare och mera oförytterlig 
människorätt än den att lägga en sedel i valurnan. Och när 
den tiden är mogen, skall hvarje obotligt sjuk – och hvarje 
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”brottsling” också – äga rätt till läkarens hjälp, om han vill 
befrielsen.592 

 
De åkommor som Glas lyfter fram som så plågsamma att döden skulle 
komma som en lindring för den drabbade är ”kräfta” och 
”ansiktslupus”.593  Vid sidan av dessa i tiden och rummet för romanens 
tillkomst obotliga sjukdomar nämns också tillstånd som snarare kan 
förstås som uttryck för mänskliga funktionsvariationer i form av 
”blindhet” och ”förlamning”.594 Inom tankstreck, som för att markera 
det plötsliga tillägget, skriver doktor Glas att även den som är 
”’brottsling’” borde ha rätt till dödshjälp,595 en formulering jag strax 
skall återkomma till. Läst i ljuset av eugeniken i Keys Barnets århundrade 
erbjuder Glas utvalda skara av människor som läkaren bör hjälpa över 
till den andra sidan inte några större överraskningar. Fysiskt och 
psykiskt sjuka nämns hos Key tillsammans med förbrytare som bärare 
av de arvsanlag som samhället inte bör låta föra vidare genom 
generationer, och gestaltningen av eutanasin såväl som eugeniken i de 
båda texterna flätas på så vis samman genom dess förankring i samma 
historiska rum.  

Key förutspår att framtidens läkare i humanitetens namn kommer 
att ta bort de barn som vid födelsen framstår som alltför missbildade 
för att få leva. Även i läkaren Glas dagboksanteckningar förknippas ett 
sådant barnamord med positiva värden. En natt beger sig den nyväckte 
Glas genom vimlet av ”druckna nattsvirare” och ”skökor” till ett hem 
där barnet har drabbats av vad som förefaller vara ”strypsjuka”.596 Han 
känner genast igen modern när hon öppnar dörren. Flera år tidigare 
hade hon befunnit sig på hans mottagning där hon ”tiggt och bedt” 
om att Glas skulle ”befria henne från barnet som hon väntade”.597 Han 
vägrade då, med hänvisning till läkarplikten. Därefter har han på lokal 
sett kvinnan med make och ”en liten gosse på fyra, fem år, ett mycket 
vackert barn” och även om han inser att pojken är alltför ung för att 
vara frukten av samma foster som kvinnan ville abortera har han vilat 
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i förvissningen om att beslutet att vägra ta bort barnet varit det rätta.598 
När han leds in till den undanskymda barnkammaren väntar han sig 
sålunda att få träffa barnet vars utseende tilltalar honom, men hans 
förhoppning kommer på skam. 

 
Jag fördes fram till en liten säng. Det var inte den lilla vackra 
gossen som låg i den. Det var en annan, ett vidunder. Enorma 
apkäkar, hoptryckt kranium, små onda och slöa ögon. En 
idiot, det var klart vid första ögonkastet. 

Så – det var alltså den förstfödde. Det var honom hon 
bar under sitt hjärta den gången. Det lifsfröt var det som hon 
på sina knän tiggde mig om att befria henne ifrån; och jag 
svarade henne med plikten. Lif, jag förstår dig inte! 

Och nu vill döden ändtligen förbarma sig öfver honom 
och dem och taga honom bort från det lif som han aldrig 
borde kommit in i. Men han får det inte! De önska ingenting 
hellre än att bli honom kvitt, det är ju inte möjligt annat, men 
i sina hjärtans djupa feghet skicka de likväl efter mig, läkaren, 
för att jag skall drifva undan den goda och barmhärtiga döden 
och hålla missfostret vid lif. Och i min lika stora feghet gör 
jag ”min plikt” – gör den nu, som jag gjorde den då.599 

 
Skillnaden mellan den vackra gossen och ”apgossen” som Glas senare 
benämner det äldre barnet  är så stor i hans ögon att gränsen mellan liv 
och död borde dras mellan dem på samma sätt som den bör dras 
mellan Helga Gregorius och hennes make.600  Läst i skenet av Key är 
gränsen som dras mellan de vackra och de fula en rasifiera(n)d(e) 
sådan, i det att skönheten är det främsta utslaget av den rasliga renhet 
som genom sin sexuella attraktionskraft leder till mänsklighetens 
förädling genom avlelsen av rena barn. Konstruktionen av fulhet i den 
Glaska dagboken, eller med andra ord framlyftandet av barnets stora 
käkar och lilla kranium, är heller inte originell utan följer en 
återkommande framställningsteknik i rasismens historia. Det lilla 
kraniet symboliserar den lilla hjärnan som i sin tur förmodas tyda på 
låg intelligens. De stora käkarna pekar på matsmältningskanalens 
dominans och i förlängningen på en bestialisk djuriskhet, återspeglad i 
tigerns såväl som apans symboliska försvinnande ur den rena 

 
598 Söderberg, 78. 
599 Söderberg, 112f. 
600 Söderberg, 103. 



 191 

mänskligheten i det Keyska textuniversumet. Den komplexa relationen 
mellan de båda primaterna apa och människa torde vara ett av de mer 
centrala konstnärliga motiven i modernikolonialiteten, och som 
Wynter påpekar är en frekvent och rasistisk variation framställningen 
av svartifierade människor som en evolutionär länk mellan Människa 
och djur.601 Apan, eller mer korrekt hominiden, återkommer också 
som vi strax skall se i öppen rasevolutionär tappning i samband med 
doktor Glas åminnelse av sina studentår i Uppsala. 

På samma sätt som åsynen av pastor Gregorius vämjeliga ansikte 
hemsöker Glas efter deras möte på mottagningen tar anblicken av det 
sjuka barnet fäste i hans inre. ”Det vidriga djuransiktet förföljer mig 
ända hit in i mitt rum med sina små onda, slöa ögon”, antecknar Glas 
efter det nattliga patientbesöket.602 Gossen och Gregorius: båda har de 
avskräckande ansikten med små ögon som kryper in under huden på 
Glas. Kanske är det därför Glas snart övergår till att resonera kring hur 
det var blickarna som andra människor gav den ogifta blivande modern 
som formade ögonen hos fostret hon bar i magen; en passus som kan 
förstås som en förstärkning av dagbokens kritik av den kristet 
betonade sexualmoral som dess fiktiva författare såväl som Key menar 
står i vägen för den ideala mänskligheten. Medan barnet träder fram 
som den orena frukten av den orimliga moral som reglerar den i sig 
obegripliga sexualiteten, träder den sexuellt aktiva pastorn fram som 
själva spindeln i den mänskliga rötans köttiga nät av relationer. Det 
vanskapta barnets vidrighet, den fule pastorns vämjelighet och den 
kristna sexualmoralens fördärvlighet bygger tillsammans upp vad jag 
väljer att kalla det ruttna köttets figuration i den Söderbergska texten. 
Likt den ”karusell” som doktor Glas vid ett tillfälle liknar moralen vid 
tycks denna organiska berättelse gå ”rundt” i den fiktiva dagbokens 
universum tills det enda som återstår att hålla fast i för den gestalt som 
för den fiktiva pennan är tanken på gudsmannens utplåning.603  

Vid sidan av de från de fysiska och psykiska idealen avvikande 
kropparna skriver doktor Glas, som tidigare nämnts, att även 
”’brottslingar’” bör assisteras att dö av läkaren.604 Genom att Söder-
berg låter Glas sätta ordet ”brottsling” inom citattecken i dagboken, 
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och eftersom det till synes inte handlar om ett återgivande av någon 
annans utsaga eller om ett för fiktionsvärlden främmande ord, fylls det 
med en avvikande eller till och med ironisk betydelse. Glas är en 
människa som kritiserar den rådande moralen och vars handlingar 
bitvis banar sin egen väg snarare än följer den redan utstakade. Vilken 
lag som bör råda är en fråga som är uppe på bordet i den pro et contra 
som Glas ställer upp för sig själv för att utröna huruvida han verkligen 
vill mörda Gregorius,605 och innebörderna i ord som ”lagbrott” och 
”brottsling” är sålunda satta under debatt inom dagbokens 
betydelseuniversum. Den enda som blir påkommen med ett egentligt 
brott i Glas nattliga anteckningar tycks vara en utomjordisk gestalt med 
ett mänskligt ansikte.     

 
Månen är för ungdomen ett löfte om allt det oerhörda som 
väntar, för den äldre ett vårdtecken öfver att löftet sveks, en 
erinran om allt som brast och gick sönder… 

Och hvad är månskenet? 
Solsken i andra hand. Försvagadt, förfalskad!  

 
* 

 
Den måne, som nu kryper fram bakom kyrktornet, har ett 
olyckligt ansikte. Det synes mig som om dragen vore 
vanställda, upplösta, uppfrätta af ett namnlöst lidande. 
Stackars man, hvarför sitter du där? Är du dömd som 
förfalskare – har du förfalskat solskenet? 

I sanning, det är icke något litet brott. Den som blott vore 
säker att aldrig begå det samma.606 

 
Som Karin Petherick uppmärksammar i ”Doktor Glas och 
himlarymden: Om rymdsymboliken i Hjalmar Söderbergs roman” 
(1978) orienterar sig den fiktive läkaren inte sällan med hjälp av 
kosmiska storheter såsom solen, jorden och månen.607 Jag skall 
återkomma till denna tematik när jag diskuterar gestalten Tyko Gabriel 
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Glas, och vill i det följande framförallt resonera kring hur brottmotivet 
gestaltas genom månen i romanen.  

Bland utomjordiska himlakroppar är månen, jordens enda naturliga 
satellit, den som bokstavligen står oss människor närmast. Medan 
jorden på svenska och många andra språk feminiseras som ”moder” 
antar månen ibland en förmänskligad gestalt genom att maskuliniseras 
som ”gubbe”. Det är himlakroppens hav av lava som formar ett 
mönster som kan förnimmas av det mänskliga ögat och som i viss 
folklig tradition tas för ett ansikte.608  I doktor Glas version förses 
månen inte bara med ett ansikte utan också med känslor och till och 
med en historia. Mångubben träder fram som en olycklig brottsling, 
dömd för att ha förfalskat solskenet, och väcker med sin förvridna 
fulhet, vilken bottnar i lidande, både empati och igenkänning hos Glas.  

Som redogjordes för i avhandlingens andra kapitel träder solen med 
Jacques Derrida fram som en ledstjärna i en språklig vändkrets i den 
modernikoloniala kulturen: en i dubbel betydelse tropisk krets inom 
vilken det på metaforiskt vis finns en utbytbarhet mellan olika kroppar. 
Detta utbyte av mening mellan olika språkligt uttryckta kroppar är med 
Derrida endast möjligt inom en ordning som idealiserar materian, 
eftersom metaforen nödvändigtvis bygger på en idé om tingen snarare 
än tingen som sådana. Samtidigt som metaforen idealiserar tingen 
tillägnar den sig deras existens i världen till den grad att det är möjligt 
att förstå metaforiseringen, i synnerhet den som utgår från solen, som 
en språklig kolonisering av världen. Derrida menar att metaforen 
ikläder sig solens dräkt då den verklighet den uttrycker endast blir 
partiellt synlig. På samma sätt som solen försvinner ur den jordbundna 
människans åsyn om natten, försvinner de aspekter av materian som 
metaforens idealitet inte omfattar ur den vitifiera(n)de mytologin. Som 
framgår i kapitlets första citat från Söderbergs roman, där den fiktive 
läkaren uttrycker en önskan om att avlelsen av mänskliga kroppar skall 
vara ädel nog att genomföras i ett ”rosentempel midt i solen”, är det 
tydligt att jordens närmaste stjärna intar en central plats inte bara i den 
Derridaska vita mytologin utan också i den Glaska idealitetens 
universum.  

Medan Derrida inte ägnar någon uppmärksamhet åt månens plats 
inom den vita mytologin är den mänskliga tillvarons nattliga sidor 

 
608 ”månen”, i Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 26 mars 2020, http://www.ne.se. 
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ständigt närvarande hos Glas. Även om han likt Derridas heliotroper 
ständigt dras mot solen måste han i sitt dagboksskrivande såväl som i 
sin profession navigera genom dygnets mörka timmar. Om natten är 
solskenet synligt för människan då det inte endast lyser upp månen 
utan också återspeglas i månens yta och ger upphov till månsken. Det 
är denna reflektion av solens ljus som uppfattas som ett brott av Glas. 
Utifrån Derridas framvisande av den vita mytologin kan vi förstå 
allvaret i brottet, då det solljus som når jorden inte längre per automatik 
fördelas efter den modernikoloniala ljusekonomins principer. Solljus 
som är synligt om natten avkläder som vi strax skall se materian dess 
idealitet och visar fram drag som borde förblivit osynliga i det Glaska 
universumet. 

Ljus träder i min avkoloniserande läsning sålunda fram som ett 
fenomen som är kopplat till en planmässig hushållning inom moderni-
kolonialiteten. Dyer går så långt att han talar om den koloniala 
moderniteten som en ljuskultur. 

 
The culture of light makes seeing by means and in terms of 
light central to the construction of the human image. Light is 
a defining term and means of the culture and how different 
groups relate to it profoundly affects their place in society.609  
 

Att ljuset träder fram som en avgörande resurs är inte så underligt då 
man betänker att solljuset ligger till grund för allt liv på planeten jorden. 
Dyer framhåller fotografisk konst som ett medium att studera om man 
vill förstå hur den modernikoloniala ljuskulturen fördelar sin centrala 
komponent mellan olika kroppar.610 

 
The photographic media hold together translucence and 
materiality. This provides them with an extraordinary supple 
and subtle mode of representation. It also permits a 
construction of the human person that discriminates between 
those who have a large amount of light shining through them 
and those who have next to none – the radiant white face and 
the opaque black one. However, it is the mix, in the very 
medium itself, of light and substance that is central to the 
conception of white humanity.611 

 
609 Dyer, White, 121. 
610 Dyer, 103. 
611 Dyer, 115. 
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Här börjar vi så ana den rasifierande innebörden i det faktum att den 
Glaska gubben i månen är en brottsling som försvagar och i 
förlängningen förfalskar solens sken. När solen lyser på månen 
absorberar dess yta likt en mörkhyad människokropp det mesta av 
ljuset och det är endast en mindre del som återspeglas ut i rymden. 
Inom den modernikoloniala ljuskulturen passerar dessutom inte heller 
ett återkastande av någon annans sken, hur generöst det än må vara, 
som ett uttryck för idealitetens vithet. Vitifierad är först den människa 
som strålar som en följd av sitt eget innehav av ljus. Som redan har 
framkommit i avhandlingens fjärde kapitel är den vitifierade 
femininiteten med Dyer bemängd med mer ljus än den vitifierade 
maskuliniteten, vars dynamiska rörelse mellan mörker och ljus 
iscensätter en kolonial utbredning i de vitifiera(n)de narrativen. Inom 
dessa narrativ intar vitifierade kvinnor ljusgivarens plats. 

 
They glow rather than shine. The light within or from above 
appears to suffuse the body. Shine, on the other hand, is light 
bouncing back off the surface of the skin. It is the mirror 
effect of sweat, itself connoting physicality, the emissions of 
the body and unladylike labour, in the sense of both work and 
parturition. In well-known Victorian saw, animals sweated, 
and even gentlemen perspired, but ladies merely glowed. 
Dark skin too, when it does not absorb the light, may bounce 
it back. Non-white and sometimes working-class white 
women are liable to shine rather than glow in photographs 
and films.612 

 
Borgerligt vitifierade kvinnor kan med andra ord nå sådana höjder 
inom den modernikoloniala ljuskulturen att de inom bestämda ramar 
kan ingå i solens språkliga vändkrets och framstå som källor till ljus. 
Denna vändning lyckas inte månen med i Doktor Glas fiktionella 
universum utan träder istället fram som en brottsling som försvagar 
och förfalskar solskenet genom sin absorberande reflektion.  

Medan solens närvaro i det Glaska universumet löper som en röd 
tråd genom dagboken koncentreras skildringen av månen till månaden 
augusti. I svenskspråkig fiktionslitteratur är augustimånen ett åter-
kommande motiv. Det räcker att tänka på den vittre bonden Fridolin 

 
612 Dyer, 122. 



 196 

som i Erik Axel Karlfeldts språkdräkt lyfter sin mö ”mot höstmånens 
röda kastrull” efter arbetsdagens slut, för att motivets koppling till 
skördetiden skall bli uppenbar.613 I Söderbergs roman är det emellertid 
ingen vanlig säd som faller för protagonistens lie utan en pastor som 
tas av daga mot slutet av månaden. Redan i samband med dagbokens 
inledande möte med pastor Gregorius noterar doktor Glas månens 
närvaro. ”Månen stod öfver Skeppsholmen, citrongul i det blå. Men 
hela min lätta och lugna stämning var borta, mötet med prästen hade 
fördärfvat den. Att det skall få finnas sådana människor till i världen 
som han!”614 Vilka människor som har rätt att existera sätts sålunda 
under debatt redan under den lätta junimånen, och det är uppenbart 
att sakernas tillstånd ackompanjeras av en känsla av harm hos doktorn. 

När dagboken har nått månaden augusti står så Glas i sitt fönster 
och betraktar månen, en aktivitet som föranleder ett minnesarbete hos 
honom. Han erinrar sig olika månar han har mött i livet, och som så 
många andra fenomen i den Glaska världen är de silade genom andra 
mäns kommentarer.615 Den första minnesmånen hämtar sitt sken i 
barndomens diktning, vars Rydbergska måne vandrade längs med sin 
tysta bana medan snön lyste vit på taken i tomtens såväl som pojken 
Glas värld.616 Den andra månen smälter samman med Frédéric 
Chopins tolfte nocturne där den i sin vithet rinner in genom fönstret 
och upp i sängen och föranleder den tolvårige Glas – som genom 
åldern bär på en numerisk affinitet med musiken – att sjunga melodin 
som han nyss lärt sig att spela på piano.617 Den tredje månen tycks vara 
den som påverkat den blivande läkaren djupast. Det är månen från 
studentåren i Uppsala. ”Aldrig har jag sett en måne med ett så kallt och 
frånvarande ansikte som den”,618 antecknar Glas och fortsätter: 

 
En vinternatt gick jag af och an med en äldre kamrat på de 
hvita snögatorna med deras gråa hus och svarta skuggor. Vi 
talade filosofi. Med mina sjutton år trodde jag knappt på Gud; 

 
613 Erik Axel Karlfeldt, ”Sång efter skördeanden”, i Fridolins visor och andra dikter 

(Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1898), 46. 
614 Söderberg, Doktor Glas, 4f. 
615 Söderberg, 84. 
616 Söderberg, 136. 
617 Söderberg, 137. 
618 Söderberg, 137f. 
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men jag satte mig på tvären mot darwinismen: med den 
tycktes mig allt bli meningslöst, dumt, tarfligt.619 

 
Vitheten ingår som en komponent i åminnelsen av de tre månarna, 
men hos den sista har en gråhet och en svarthet smugit sig in i bilden, 
vilket pekar mot köttslighetens inträde på scenen. Den unge Glas 
motsätter sig darwinismen, inte därför att han i det naturliga urvalets 
ställe sätter en gudomlig vilja utan för att den gör tillvaron tarvlig. Vad 
är det då i evolutionsläran som skalar bort världens kultiverade hölje 
inför Glas blick?  

 
Vi gingo in under ett svart tunnhvalf och uppför några 
trappsteg och stodo tätt under domkyrkans murar. Med sina 
byggnadsställningar liknade den skelettet af något oerhördt 
djur från döda formationer. Min vän talade med mig om vår 
släktskap med våra bröder djuren; han talade och bevisade 
och skrek med en gäll och okultiverad röst, som ekade mellan 
murarna, och han bröt på något landsmål. Jag svarade inte 
mycket, men jag tänkte för mig själf: Du har orätt, men jag 
har ännu läst och tänkt för litet för att kunna vederlägga dig. 
Men vänta –vänta bara ett år, och jag skall gå med dig på 
denna samma plats, i månsken liksom nu, och jag skall bevisa 
för dig hur orätt du hade och hur dum du var. Ty det som du 
säger kan inte, får inte på några villkor vara sant; om det är 
sant, då vill jag inte vara med längre, i en sådan värld har jag 
ingenting att skaffa.620  

 
Av dagboksanteckningen att döma är det Människans släktskap med 
djuren som väcker den blivande läkarens vrede i en utsträckning som 
påminner om känslorna han i vuxen ålder hyser inför den avskydde 
pastorn. Medan ynglingen harmset undrar hur världen kan vara 
beskaffad på ett sådant vis att han bär på en inneboende relationalitet 
med dessa liv, frågar sig den vuxne mannen hur människor som pastor 
Gregorius kan få finnas i samma värld som honom själv. Båda frågorna 
är genomsyrade av samma uppbragta hållning som involverar hans 
eget sårbara jags plats i världen. Det oundvikliga svaret på den första 
frågans outhärdlighet, i synnerhet som Glas redan är inriktad mot ett 
ateistiskt förhållningssätt, är frågeställarens förvinnande ur världen. 

 
619 Söderberg, 138. 
620 Söderberg, 138f. 
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Mot bakgrund av att Glas inte är villig att ta sitt eget liv kan detta svar 
inte framstå som särskilt tillfredsställande.621 Med den andra frågans 
förändrade form förändras också svaret till att istället omfatta 
gudsmannens utplåning. Själva problemet är emellertid det samma och 
kretsar kring människans inneboende djuriskhet, vilken inte minst 
finns närvarande i hennes sätt att föröka sig i världen. Det som läggs i 
öppen dager i Uppsalamånens sken är sålunda det ruttna – eller om 
man vill: dödliga – köttets förbindelse till Glas egen mänsklighet.   

 
Men kamraten pratade och gestikulerade med ett litet tyskt 
häfte, som han höll i handen, och som hade försett honom 
med hans argument. Plötsligt stannade han midt i månskenet, 
slog upp boken på ett ställe, där det var några illustrationer i 
texten, och räckte mig den. Månen sken så klart att man både 
kunde se hvad de föreställde och läsa underskriften. Det var 
bilderna af tre kranier, tämligen snarlika –: skallarna af en 
orangutang, en australn[---]r och Immanuel Kant. Med afsky 
slängde jag boken långt ifrån mig. Kamraten blef ond och flög 
på mig, vi brottades och slogos i månskenet, men han var 
starkare och fick mig under sig och »tvättade» mig på det 
gamla skolpojkssättet i ansiktet med snö.622 

 
Den starka motvilja som den förvisso fullkomligt felaktiga 
illustrationen över evolutionen väcker hos den unge Glas är så stark 
att han inte tvekar att i vredesmod kasta kamratens häfte i snön eller 
att för den delen brottas med honom; aktiviteter som står i relief mot 
Glas annars kroppsligt stillsamma gestalt. Av läkarens känslor inför det 
sjuka barnet vet vi att det inte är den uppenbara rasismen i bilden som 
får honom att reagera. Avskyn den unge Glas ger utlopp för äger 
istället paritet med den vämjelse han upplever i relation till den lilla 
gossen och i än högre grad till pastor Gregorius. I det semiotisk-
materiella kluster av mening som omger mordet på prästen – och som 
här benämns det ruttna köttet – ingår sålunda uppenbara rasbiologiska 
motiv. Filosofen vars kranium avbildas i häftet kan i egenskap av 
tänkare som vet att värdera det sköna symbolisera det liv av 
tillbakadragen kontemplation som Glas har valt som ett svar på 
världens beskaffenhet. Att han redan från unga år har burit på en 

 
621 Söderberg, 103,139. 
622 Söderberg, 139. 
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medvetenhet om detta livs inneboende relationalitet till liv som 
framstår som mer bemängda med organisk köttslighet, och därför 
fördärvlighet, utgör en konflikt som förr eller senare behöver lösas. 

Som Ahlund har påpekat kan Glas konstitutiva konflikter sägas äga 
en parallellitet i den moderna europeiska kulturen.623 Vitheten som 
semiotisk-materiell konstruktion träder i min egen studie fram som 
något av en tillflyktsort undan tillvarons obarmhärtiga ömsesidighet, 
förtätad i förruttnelsemotivet i vilket död sammankopplas med liv, 
samtidigt som den utgör en absolut plats att väva drömmar om evigt 
världsherravälde utifrån. Som det tidigare referatet av Key ger vid 
handen har rasbiologins tvilling i form av rashygienen utgjort ett 
verktyg för förverkligandet av den modernikoloniala drömmen om 
oberoende från mänsklighetens jordiska och djuriska villkor, till stort 
förfång för de liv vars utplånande har gjorts till en garant för den 
förädlade Människans framträdelse.  

  
 

I gudomens närhet  
 

I en mångbottnad roman som Doktor Glas formuleras inte ett svar på 
frågan vad som ger relationer mellan människor värde, men texten 
uttrycker ändå svart på vitt att den aspekt av Helga Gregorius 
förhållande med Klas Recke som djupast motiverar Glas att ta livet av 
pastorn är utsikten att hon blir med barn. Det lidande som det 
våldsamma samlivet med pastor Gregorius orsakar hans hustru är 
något som Glas menar att ”hon väl till sist [får] se till att komma öfver 
på egen hand, hur svårt det må vara, och fast det rifver sönder hennes 
lif och gör henne till en trasa”.624 Föreställningen om Helga Gregorius 
grundläggande autonomi har funnits med som en grundton i den bild 
av henne som Glas tecknar genom dagboken,625 och i enlighet med 
den ger han uttryck för en uppfordrande tilltro till hennes förmåga att 
själv handskas med de utmaningar livet har försatt henne i. Sålunda är 
det inte det förtryckande samlivet som i första hand kräver en läkares 

 
623 Ahlund, Medusas huvud, 187. 
624 Söderberg, Doktor Glas, 146. 
625 Söderberg, 28. 
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ingripande, utan ett annat scenario i vilket den unga kvinnan definitivt 
behöver Glas ”hjälp” med att ”bli fri”.626 

 
Men det är något som säger mig så visst, som om det redan 
hade skett, att hon snart skall bära ett barn under sitt hjärta. 
Så, som hon älskar nu, lär hon inte komma förbi den saken. 
Hon vill det kanske inte ens. Och då: om detta sker – när detta 
sker – hvad så…? Då måste prästen bort. Alldeles bort.627 

  
I sitt arbete med att ”komma till botten på affären” formulerar Glas 
för första gången i argumenterande snarare än affektiv ton på så vis 
tesen om prästens nödvändiga utrotning.628 Det bärande argumentet 
är att dennes hustru kommer att bli med barn med sin älskare. Invävd 
i argumentation finner vi föreställningen om att uppkomsten av ett nytt 
liv hänger samman med den grad av kärlek som den födande föräldern 
upplever; en tanke som går tillbaka på mycket gamla föreställningar om 
att den fullbordade befruktningen är beroende av att båda de i 
heterosexuellt samlag ingående kropparna erfar njutning,629 men som 
också kan sammankopplas med den Keyska uppfattningen att den 
kvinna som kommer att förlösa mänskligheten är den i kärlek alstrande 
modern.  

I egenskap av läkare får Glas ständigt möta kvinnors längtan efter 
att bli kvitt de foster som har tagit fäste i deras inre.630 Han låter aldrig 
kvinnornas desperation påverka hans handlingar, utan hänvisar till den 
professionella plikten som i tiden och rummet för romanens tillkomst 
inte omfattar utförande av abort.631 Rent hypotetiskt inser Glas att han 
inte kan utesluta att även Helga Gregorius kommer till honom utifall 
hon blir med barn. 

 
Det är sant: om detta sker, så kan det ju hända att hon 
kommer till mig och ber mig att ”hjälpa” henne med samma 
slags hjälp som så många förgäfves har tiggt mig om – och 
gör hon det: – ja, så får jag väl då göra henne till viljes, ty jag 
vet inte hur jag skall kunna göra henne emot i något. Men så 

 
626 Söderberg, 146. 
627 Söderberg, 147. 
628 Söderberg, 146. 
629 Thomas Laqueur, Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud (Cambridge, 
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630 Söderberg, Doktor Glas, 8ff. 
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är jag också led vid det hela, och så får historien vara slut, 
hvad min andel beträffar. 

Men jag känner, jag känner och vet att det inte kommer 
att gå till på det sättet. Hon är inte lik de andra, hon kommer 
aldrig att be mig om den hjälpen. 

Och då måste prästen bort.632  
 

Helga Gregorius intar i Glas universum på så vis en särskild plats bland 
kvinnor, inte så mycket för att han faktiskt skulle gå henne till mötes 
om hon bad om en abort, utan för att han är viss om att hon aldrig 
skulle be honom om detta. Det kärleksbarn som Helga Gregorius 
kommer att bära under sitt hjärta kommer i Glas föreställningsvärld att 
födas, och då måste han se till att modern och hennes avkomma får ett 
möjligt liv. 

 
[…] hon kan heller inte bli kvar i sitt gamla lif. En fånge i 
fiendeland. Föda sitt barn under den främmande mannens tak 
och vara nödd att hyckla och ljuga för honom att se hans 
äckliga fadersglädje – kanske utspädd med misstankar som 
han inte törs tillstå men som han kommer att begagna för att 
ytterligare förgifta hennes lif… Nej, hon k a n det helt enkelt 
inte, det slutar med någon katastrof om hon försöker det… 
Hon måste bli fri. Hon skall vara sin egen och råda öfver sig 
själf och sitt barn. Då ordnar sig allting för henne, då blir lifvet 
möjligt och godt för henne att lefva. Jag har gjort en ed vid 
min själ: hon skall bli fri.633  

 
Dessa rader är det närmaste doktor Glas kommer att formulera en 
vision av Helga Gregorius framtid. I den ryms ingen man, varken 
Gregorius, Recke eller Glas själv, men däremot ett barn. Den 
feministiska forskningen har identifierat utopin om kvinnans frihet i 
romanen, men likt annan forskning har den inte fäst uppmärksamhet 
vid det ofödda barn som är placerat i dess mitt.  

Likt den första delen av Barnets århundrade, intresserar sig den 
Söderbergska romanen endast för barnets avlelse. Liksom hos Key 
kretsar Glas funderingar kring den mänskliga reproduktionen kring 
skönhetens oumbärlighet. Som tidigare signalerats är det framförallt 
det sexuella samlivet mellan kroppar som framstår som motbjudande 

 
632 Söderberg, 147. 
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som inte framstår som önskvärt i dagboken. Trots att hans egen 
dubbelmoral inte står i öppen dager för honom själv förrän han mot 
slutet av dagboken vandrar sida vid sida med Helga Gregorius har 
doktor Glas sedan dess första sidor inte bara accepterat utan dessutom 
beskyddat den otrogna hustruns samliv med strebern Klas Recke.  

Även om Tyko Gabriel Glas inte omfattas av några varmare känslor 
för Klas Recke kan han inte värja sig för den mannens skönhet. En 
afton i slutet av juni passerar han honom där han sitter på Grand 
Hôtels terrass, och eftersom han vid det laget vet att det är Recke som 
är fru Gregorius hemliga älskare slår han sig ner för att betrakta honom 
bakom en kvällstidning. 

 
Jag har knappt sett en vackrare man. Kalla, ljusgrå ögon, men 
i en inramning som gör dem drömmande och djupa. Alldeles 
raka och horisontala ögonbryn, som gå långt bortåt 
tinningarna; en marmorhvit panna, ett mörkt och rikt hår. 
Men i ansiktets nedra hälft är munnen det enda som är 
fullkomligt vackert, eljest finns där några små bizarrerier, en 
oregelbunden näsa, en mörk och liksom förbränd hy, kort 
sagdt allt som behöfs för att rädda honom från det slags felfria 
skönhet, som mest väcker löje.634 
 

Den marmorvita pannan vittnar om att det är en klassisk skönhet som 
Glas ser hos Recke. Denna i Martin Bernals mening arisk-antika vithet 
balanseras upp av drag som åberopar en mer barbarisk form av 
skönhet.635 En vithetskritisk läsare igenkänner den nödvändiga balans 
mellan svarthet och vithet som konstituerar den fulländade vita 
maskuliniteten.636 Det är då ingen slump att det är pannan, bakom 
vilken det mänskliga förnuftet huserar, som träder fram som vit, 
medan ansiktets nedre regioner som anknyter till matsmältningen 
präglas av mörker. Utan denna införlivade svarthet skulle den 
vitifierade mannen framstå som alltför kvinnlig, eller om man föredrar: 
löjlig. Det faktum att Klas Reckes mun är fullkomlig räddar honom i 
sin tur från en alltför bestialisk framtoning. Istället för att vara besatt 
av köttsliga begär är Glas förvissad om att mannen framför honom är 
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befriad från den sexuella hungern såväl som från det ruttna köttets – 
eller med andra ord parningens – utbredning i världen. 
 

Det problem, som förgiftade min ungdom och som tynger 
mig ännu långt in i mannaåren, har för honom löst sig af sig 
själf. Det är sant, det har det väl också gjort för de flesta andra, 
men den lösningen på problemet inger mig icke afund, utan 
äckel, eljest skulle det för länge sedan vara löst också för mig. 
Men honom har kvinnornas kärlek ända från början fallit till 
som en naturlig rätt, aldrig har han stått i valet mellan hunger 
och ruttet kött. Jag tror knappt heller att han någonsin har 
hunnit med att tänka särdeles mycket, aldrig har han fått tid 
att låta reflexionen drypa gift i sitt vin. Han är lycklig, och 
honom afundas jag.637 
 

Klas Recke intar liksom sin älskarinna en särställning i det Glaska 
universumet. I kraft av sin skönhet behöver han inte avstå från det 
potentiella avlandet av barn. Som bekant har Glas gjort det till sin 
syssla att grubbla över den mänskliga fortplantningens beskaffenhet. 
Befruktningen, graviditeten och förlossningen väcker samtliga den 
djupaste avsky inom honom. Men i Klas Recke gestalt träder en 
privilegierad människogenre fram under doktorns examinerande blick. 
Den mannens skönhet utgör en garanti för att kärleken som kvinnorna 
ger honom är ett utslag av deras fria mänskliga vilja under en naturlig 
rättsprincip snarare än en unken och förtryckande sexualmoral eller en 
djurisk instinkt. Trots att Helga Gregorius förhållande med Klas Recke 
utgör ett brott mot äktenskapets förordningar svarar det mot andra 
lagar som väger tyngre, inte minst eftersom deras uppfyllelse innebär 
lycka. När Glas betraktar Recke och inser att det är en lycklig människa 
han har framför sig, erinrar han sig med ens dennes älskarinna i en 
passus, som delvis redan har återgivits. 

 
Och jag tänkte också med en frysning på henne, på Helga 
Gregorius, jag såg hennes lyckodränkta blick genom 
skymningen. Ja, de två höra ihop, det är naturligt urval. – 
Gregorius; hvarför skall hon släpa det namnet och den 
människan med sig genom lifvet? Det är ju meningslöst.638 

 

 
637 Söderberg, Doktor Glas, 43f. 
638 Söderberg, 44. 
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Trots att Glas sedan ungdomsåren bär på ett konfliktfyllt förhållande 
till den socialdarwinistiska läran låter han föreställningen om det 
naturliga urvalet ligga till grund för bedömningen av rimligheten i de 
älskandes förbindelse. Men liksom Key adderar han kärleken till 
formeln för en lyckad förening. Därmed löser han möjligen det 
problem om släktets fortlevnad som han har grubblat över sedan sin 
ungdom.  

Ett par veckor innan han lägger märke till Klas Recke på Grands 
uteservering iakttar Glas ett par som till skillnad från de hemligt 
älskande är förenade i det äkta ståndet. Den kvinnans blick har 
”slocknadt” samtidigt som hon med ”en belåten hustrumin” vandrar 
gatan fram som om hon bar ”sin mage framför sig på nysilfverbricka”. 
Hon har emellertid inte alltid gjort ett så förtretligt intryck på doktor 
Glas.  

 
Det är inte så många år sedan jag dansade med henne på baler, 
och jag har inte glömt, att hon hvar gång jag såg henne gaf 
mig en sömnlös natt i present. Men det visste hon ingenting 
om. Hon var icke kvinna då ännu. Hon var jungfru. Hon var 
den lefvande drömmen: mannens dröm om kvinnan. 
 

Den dröm om kvinnan som har lockat mannen in i äktenskapets fålla 
är förankrad i hennes jungfrulighet och bleknar sålunda i takt med de 
heterosexuella samlagen som så småningom resulterar i graviditet och 
barnsbörd. När den mångfacetterade köttsligheten tar vid förkolnar 
chimären eftersom den idealistiska skönheten svårligen kan följa med 
in bakom sängkammarens dörr. Den oefterhärmliga strålglans som är 
den vitifierade kvinnans signum falnar så för att slutligen slockna. 

Den vitifierade femininiteten är bärare av en gordisk knut i 
modernikolonialiteten.639 Samtidigt som den kultiverade kvinnan 
behöver vara tömd på materialitet för att kunna omsluta den vitifierade 
mannen med sitt ljus, måste hon ta i bruk något så ytterligt köttsligt 
som sin vagina, sina äggstockar och sin livmoder för att den vitifierade 
mänskligheten alls skall fortleva. Människor förökar sig på samma sätt 
som andra däggdjur, och den aktivitet som inom en kolonialt 
motiverad berättelsestruktur är den vitifierade kvinnans främsta plikt, 
nämligen att föda potentiellt vitifierade barn, blir också den som likt 

 
639 Dyer, White, 26f. 
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inget annat sätter hennes vithet på spel. Vithetens överlevnad säkras 
med andra ord genom icke-vitifiera(n)de metoder.640 

Fru Gregorius gestalt innefattas emellertid inte i den Glaska 
dagbokens domslut över människans sorgesamma vandring ned i 
stoftet under tyngden av reproduktionens ok. Tvärtom upplever 
läkaren en känsla av ”vördnad som inför gudomens närhet” då han 
ställs inför den kvinnans sexualitet.641 Tyko Gabriel Glas dragning till 
Helga Gregorius kan förstås – och har förståtts – på många olika vis. 
Som den feministiska forskningen visar pågår det en omformulering 
av den ideala kvinnligheten i den Söderbergska romanen, och i det 
följande skall jag läsa gestaltningen av Helga som en modernisering av 
den vitifierade femininiteten.  

”Jag är en otrogen hustru”, bekänner Helga Gregorius inför sin 
läkare tidigt i romanen, driven av den tillit hon känt alltsedan han inför 
hennes make hävdat att prostituerade kvinnor också är människor.642 
Enligt den fiktiva läkarens anteckning i den fiktiva dagboken svarar 
han an på förtroendet genom att för första gången se sin patient. ”Nu 
först såg jag att det stod en kvinna i mitt rum, […], en ung 
kvinnoblomma med doft af kärlek och med blygselrodnad öfver att 
doften var så mäktig och stark”.643 Inför denna organiska sinnlighet, 
som inte enbart erfars via synen utan också – åtminstone på ett 
metaforiskt plan – via det inom vitheten djurifierade luktsinnet, 
bleknar så doktor Glas. Till skillnad från andra sexuellt aktiva kvinnor 
bär fru Gregorius inte på några slocknade eller avfallna drag. Tvärtom 
strålar och lyser hon som något så oförstört rent ”som ett barn”.644 

Två månader efter Helga Gregorius bekännelse är Glas som vanligt 
ute på en av sina aftonpromenader på Skeppsholmen. Plötsligt finner 
han Helga Gregorius ”hopkrupen på ett af trappstegen utanför 
kyrkporten”. Glas har precis sett Klas Recke bekymrat lämna platsen, 
och förstår sålunda att de båda älskande har haft ett möte. Den unga 
kvinnan sitter i vad Holm benämner en tänkarpose: ”framåtböjd, med 
hakan i handen”, medan hon tittar in i den nedåtgående solen.645 

 
640 Dyer, 26. 
641 Söderberg, Doktor Glas, 183. 
642 Söderberg, 24. 
643 Söderberg, 23. 
644 Söderberg, 25. 
645 Söderberg, 180. 
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Hennes affinitet med ljuset är sålunda intakt, men möjligen håller det 
på att försvinna utom människornas synhåll. 

Skeppsholmskyrkan tronar än idag som en antikvit kupolförsedd 
oktogon ovanför Strömmens vatten. Den uppfördes vid mitten av 
1800-talet och är avsedd att likna gudatemplet Pantheon i det kejserliga 
Rom.646 Platsen som Söderberg utser till scen för Helgas kanske 
tydligaste framträdande i den Glaska dagboken är på så vis mättad med 
gudomlighet i såväl hednisk som kristen tappning. Den genomsyras 
också av samma arisk-antika vithet som karaktäriseringen av Reckes 
panna. Om Helga vet läsaren sedan tidigare att hennes hals lyser ”hvit 
under den ljushåriga nacken” och sålunda att hon rent utseendemässigt 
laddas med en renare vithet än hennes mörkhårige älskare.647 I 
utformandet av doktorns återgivande av synen av kvinnan på trappan 
ger oss Söderberg en fördjupad förståelse för det sätt varpå Helga 
Gregorius träder fram genom Glas blick. 

   
Redan första gången jag såg henne slog det mig hur olik hon 
är alla andra. Hon liknar hvarken en dam af värld eller en 
medelklassfru eller en kvinna af folket. Kanske dock mest det 
sista, i synnerhet som hon nu satt där på kyrktrappan med det 
ljusa håret bart och fritt i solen, ty hon hade tagit af hatten 
och lagt den bredvid sig. Men en kvinna af ett ursprungligt 
folk eller af ett som aldrig funnits, ett där ingen klassbildning 
ännu begynt, där »folket» ännu icke blifvit underklass. En 
dotter af en fri stam.648 

 
Helga, vars fornnordiska namn bär på betydelsen den heliga och den 
lyckosamma,649 framträder i solens sken under det vita antika templet 
som en ljushårig dotter av en ursprunglig stam. För en läsare med ögon 
känsliga för vithet framstår bilden som alltför mättad med detta 
fenomen för att den semiotisk-materiella konstruktion som går under 
namnet ariskhet inte skall aktualiseras som ett motiv i den Söder-
bergska texten. Holmbäck har också i mer subtila ordalag föreslagit att 
utopin som Helga blir bärare av har drag av Gustaf Frödings ”En 

 
646 ”Skeppsholmskyrkan”, Statens fastighetsverk: våra fastigheter, åtkomstdatum 02 

juli 2020, https://www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/stockholms-lan-ab/skepps-
och-kastellholmarna/skeppsholmskyrkan/. 

647 Söderberg, Doktor Glas, 123. 
648 Söderberg, 180f. 
649 ”Helge”, i Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 02 juli 2020, http://www.ne.se. 
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morgondröm” (1886), vilken presenterar den solstinna visionen av 
”Ariens land”.650  Plötsligt ser emellertid Glas hur tårar rinner nedför 
kvinnans kinder och vill då strax lämna platsen. Men Helga har redan 
sett honom och kommer fram och tar hans hand.651 Så trär hon ett 
grått flor över sitt ansikte och de talas vid som vänner.652 Som Holm 
påpekar väcks snart förvissningen hos Glas att Helga är med barn.  

Omformuleringen av den ideala kvinnligheten från den jungfruliga 
chimären till den kroppsligt älskande modern, vilken som Key betonar 
innebär att ett medeltida ideal utökas med forntida betydelser, sker inte 
till triumfatoriska trumvirvlar och fanfarer i den Söderbergska 
romanen. Tvärtom säger Helga strax att hon helst av allt vill dö.653 Hon 
känner att hon redan har fått allt hon skulle ha eftersom hon aldrig mer 
kommer att bli så lycklig som hon varit den sommaren.654 Medan hon 
tidigare förgäves sökt sanningen om livet och döden i böcker 
författade av manliga stilkonstnärer har hon slutligen funnit den i sin 
egen kropp.655 

 
Men – och det kom en hög och varm färg öfver hennes kind 
i mörkret – men på sista tiden har jag fått veta mer om mig 
själf än förut i hela mitt lif. Jag har lärt känna min kropp. Jag 
har lärt mig känna och förstå, att min kropp är jag. Det finns 
ingen glädje och ingen sorg och inte något lif alls annat än 
genom den. Och min kropp vet ju att den måste dö. Den 
känner det, liksom ett djur kan känna det. Därför vet jag nu, 
att det finns ingenting för mig bortom döden.656 

 
Genom att träda in i den kroppsliga kärlekens rike har Helga Gregorius 
kommit att acceptera den jordiska tillvarons ömsesidighet som innebär 
att alla liv har ett slut. Möjligen är det också denna insikt om det 
oundvikliga tomrummet mitt i livets hjärta som doktor Glas så 
krampaktigt vänder sig ifrån då han avsäger sig alla band till den fysiska 
kärleken. I kraft av hennes skönhet – och hennes makes vämjelighet – 

 
650 Gustaf Fröding, ”En morgondröm”, i Stänk och flikar (Stockholm: Albert 

Bonniers förlag, 1896), 101. 
651 Söderberg, Doktor Glas, 181. 
652 Söderberg, 181,185. 
653 Söderberg, 184. 
654 Söderberg, 187. 
655 Söderberg, 188f. 
656 Söderberg, 189. 
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har Helga Gregorius samliv med – den för ändamålet bättre anpassade 
– Klas Recke emellertid funnit läkarens välsignelse.  

Den vitifierade maskulinitetens människogenre spänner med Dyer 
i kraft av sitt oöverträffade innehav av ambition och vilja över 
tillvarons föreställda spektra från mörker till ljus, från köttslighet till 
andlighet, från svarthet till vithet.  Det är den vitifierade mannens vilje-
styrda kontroll över sitt djuriska ursprung som omstöper hans 
köttslighet till en kroppslighet som överskrider artens villkor. Hos den 
vitifierade mannens narrativa följeslagare i form av hans kvinna saknas 
denna förädlande komponent; tvärtom är det de vitifierade kvinnornas 
avsaknad av vilja som utmärker dem i de utpräglat koloniala 
narrativen.657 Hos tänkare som Key pågår emellertid en rörelse där den 
semiotisk-materiella konstruktionen av den ideala femininiteten vänds 
bort ifrån denna i grunden jungfruliga passivitet mot en sexuellt aktiv 
kvinna. Medan det är den viljestyrda kontrollen som förädlar mannens 
djuriska kött till andlig kropp träder den motsvarande feminina 
komponenten fram som den viljestyrda kärleken, hos Key såväl som 
hos Söderberg. Så länge viljan och skönheten omsluter den kroppsliga 
kärleken verkar den passera som uthärdlig i den Glaska dagboken – 
trots att solen har gått ner och Helga Gregorius för länge sedan har 
trätt ett grått flor framför sitt ansikte. När hon säger att hon vill dö 
svarar hennes läkare: 

 
er kropp vet att den skall dö en gång. Men den vill inte dö; 
den vill lefva. Den vill inte dö förr än den är utsliten och tyngd 
af år. Förtärd af lidande och förbränd af lust. Då först vill den 
dö. Ni tror att ni vill dö, därför att allting ser så svårt ut nu. 
Men ni vill det inte, jag vet att ni inte kan vilja det. Låt tiden 
gå. Tag dagen som den kommer. Allting kan bli annorlunda 
förr än ni tror. Också ni själf kan bli annorlunda. Ni är stark 
och sund; ni kan bli ännu starkare; ni hör till dem som kan 
växa och förnyas.658 

 
Till skillnad från de människor vars kroppar är inskrivna i det ruttna 
köttets figuration ser doktor Glas att Helga i kraft av sin styrka och 
sundhet – egenskaper som tillsammans med skönhet utmärker den 
renrasiga människan hos Key – tillhör dem som kan förbättras. Även 

 
657 Dyer, White, kap. 5. 
658 Söderberg, Doktor Glas, 189f. 
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om hennes fria förening med mannen hon älskar inte utgör någon 
lösning på doktor Glas eget liv, öppnar det en horisont mot en framtid 
inom vilken släktets fortlevnad inte äger rum i artens mörker utan i 
rasens ljus. Först i en sådan framtid kan människor som Helga 
Gregorius få ett fullvärdigt liv. På samma sätt som det strypsjuka 
barnets föräldrar i Glas föreställningsvärld inte kan vilja annat än att 
gossen skall dö, kan den rena kvinnan som vandrar vid hans sida inte 
vilja annat än att leva. Denna vision om en rättmätig fördelning av liv 
och död försvarar doktor Glas redan dagen efter mötet med kvinnan 
vid Skeppsholmskyrkan då han giftmördar hennes make, pastor 
Gregorius.  

 
 

Tyko Gabriel Glas  
 
Margret Atwood menar i sin introduktion till den usaitiska 
nyöversättningen av Söderbergs roman att doktor Glas båda förnamn, 
Tyko och Gabriel, bär på en djupare innebörd.  

 
Tyko refers to the great Danish astronomer Tycho Brahe who 
kept his eyes on the stars, far away from the earthiness of the 
earth. Gabriel is the name of the Angel of the Annunciation, 
proclaimer of the Holy Birth, who is also credited with being 
the Destroying Angel, sent to wipe out Sodom and 
Sennacharib, and thought to be the angel of the Last 
Judgement as well.659 

 
Guidad av de atmosfäriska och astrologiska fenomenen vandrar 
födelsens och dödens i sig ofruktbara andeväsen på Stockholms gator 
i doktor Glas självbespeglande gestalt om vi skall tro Atwood, och här 
menar jag att vi ska det.  

Min analys av läkaren Glas – bärare av romanens berättarröst – 
kretsar kring den underliga gåta han likt en Rydbergsk tomte grubblar 
över: varför måste det mänskliga släktets fortplantning ske genom den 
köttsliga orenlighetens triumf över det sköna och det värdiga? Genom 

 
659 Margaret Atwood, ”Introduction”, i Hjalmar Söderberg. Doctor Glas (New York: 

Anchor Books, 2002), 7. 
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min läsning har jag förankrat den Glaska förståelsen av orenlighet i det 
ruttna köttets figuration, som genom Gregorius kroppslighet såväl 
som andra rasbiologiskt färgade motiv breder ut sig i dagboken. 
Doktor Glas i grunden barnsliga fråga om sakernas tillstånd har inte 
något annat svar än darwinismens framlyftande av människans 
djuriskhet – eller med andra ord hennes ingående i jordens brokiga och 
bråkiga gemenskap – och även om doktorn motsätter sig evolutionen 
på en diskursiv nivå har han i praktiken kommit att acceptera den 
genom att leva vidare i världen. Jag har så genom min läsning av Helga 
Gregorius framträdelse under den Glaska blicken föreslagit att doktorn 
i henne ser ett löfte om en mer uthärdlig ordning, inom vilken den i 
skönhet och kärlek alstrande vitifierade kvinnan förlöser Människan 
från ärftlighetens belastningar och föder fram det rena barnet.   

Min huvudsakliga analys av romanen kretsar sålunda kring den 
inom kristendomen mest kända av ärkeängeln Gabriels funktioner, 
nämligen den som den obefläckade avlelsens förkunnare. I den 
Söderbergska tappningen återfinns renheten inte så mycket i 
befruktningens avsaknad av kroppslighet som i dess avsaknad av 
djuriskhet. Att tillhöra de djurifierade innebär att vara utestängd från 
den framtid inom vilken den renrasiga mänskligheten regenererar mot 
ljuset. De filter som skiljer den rena sortens sexuella umgänge från det 
orena har namn som skönhet, sundhet och värdighet; värden som 
förankras i människors kroppar och som inte återfinns hos de 
oönskade. Genom eugeniken skapas ett semiotisk-materiellt utrymme 
inom vilket kött kan skiljas från kött så att det ena antar en svartifierad 
och Djurisk gestalt och det andra en vitifierad och Mänsklig. Det är i 
kraft av detta koloniala snitt som delar världens kött i två delar som 
Glas drar sin gräns mellan det ruttna köttet och det friska i dagbokens 
dieges. I samma stund som han utför det mördande snittet axlar han 
även ärkeängeln Gabriels roll som utplånare i de abrahamitiska 
religionerna. 

Utrustad som han är med samma namn som himlens mäktigaste 
ängel torde Glas blickande mot skyn inte väcka förvåning. Genom att 
han också är namne med Tycho Brahe filtreras möjligen blicken genom 
en mer profan lins. Petherick har föreslagit att det Glaska efternamnet 
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bör tolkas i termer av just en kikarlins,660 och jag vill i det följande ta 
fasta på denna och andra betydelser namnet kan tänkas härbärgera i 
den Söderbergska romanen och låta dem löpa som en röd tråd genom 
min läsning av dess intradiegetiska berättare. Utifrån den tidigare 
analysen i vilken Glas drar ett särskiljande och kolonialt snitt i världens 
kött kommer min läsning drivas av tesen att glaset i doktorns 
efternamn antar gestalten av en särskiljande yta mellan vad som träder 
fram som olika intra-agerande materialiteter, spatialiteter och 
temporaliteter, eller med andra ord olika kronotoper. Denna läsart går 
tillbaka på glas-ordets kanske mest vardagliga betydelser i form av en 
fysisk form som skiljer vattnet som snart skall drickas från den 
omgivande luften, eller en ruta som skiljer hemmets varma insida från 
dess kalla utsida. Det som utmärker glaset är att det trots sin 
fullkomliga transparens och ömtålighet kan upprätta skillnader som på 
mycket avgörande vis inverkar på människors och andra djurs och 
växters liv, ett förhållande som får sägas gälla även för den 
Söderbergska doktorn.  

Som redan har antytts och som Petherick har visat är rymden ett 
återkommande motiv i Doktor Glas. I min analys intresserar jag mig för 
dess relationalitet till tid, rum och materia, i syfte att spåra hur Glas 
som en textuell instans agerar ett särskiljande snitt genom tillvarons 
cirkulation av subjektiverande agens, med följden att olika kronotoper 
uppstår i den enda världen. Glas dagbok är som många andra ordnad 
efter dagar och månader, och redan på denna generiska nivå föreligger 
det en intra-aktion mellan Söderbergs roman och himlarymden. Tiden 
kan mätas genom förändringar varav rörelser är en och åldrande en 
annan,661 och som bekant är det himlakropparnas rörelser som ligger 
till grund för den gregorianska tideräkning som ordnar vår kalender. 
Sålunda föreligger det en intra-aktion mellan doktorns journalförande 
av tiden och himlakropparnas rörelser, där Glas själv träder fram som 
den narrativa länken mellan den jordiska klockan och vad som ur en 
mänsklig synpunkt framstår som en astronomisk oändlighet. 

Förutom glasets strategiska placering i en kikare kan vi angående 
frågan om doktorns efternamn tänka på timglaset, eller varför inte 

 
660 Petherick, ”Doktor Glas och himlarymden. Om rymdsymboliken i Hjalmar 

Söderbergs roman”, 13. 
661 ”tid”, i Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 04 juli 2020, http://www.ne.se. 



 212 

glaset i en klocka som bokstavligen omsluter tidens gång.662 Petherick 
aktualiserar denna sista betydelse då hon lyfter fram hur Glas tappar 
sitt fickur i marken precis innan Gregorius dör, och det skyddande 
glaset går i kras. Petherick förstår händelsen i termer av att det är 
doktorns eget liv som slås i spillror i och med mordet på pastorn,663 en 
tolkning som det är svårt att invända mot. Men även om Pethericks 
läsning innefattar glasets förstörelse omfattar den inte själva klockans 
fall, varför det finns ytterligare betydelser att utvinna ur händelsen. 

Möjligen blev någon läsare betänksam när hen läste namnet på den 
modernikoloniala världens tideräkning i stycket ovan. Den 
gregorianska tideräkningen är uppkallad efter påven Gregorius XIII 
som var uppdragsgivare åt utarbetandet av en mer exakt kalender än 
den julianska föregångaren.664 Den lutheranska pastorn i den 
Söderbergska romanen bär sålunda det påvliga namn som är direkt 
förknippat med den kronologiska tid som reglerar livet i 
modernikolonialiteten. Klockans fall träder på så vis fram som ett 
förebud om pastorns nära förestående död, vilken i sin tur genom 
relationens intra-aktiva ömsesidighet förvandlas till ett mord på den 
jordiska tideräkningen. Men kanske hade inte Glas räknat med hur nära 
förbunden hans egen kroppslighet är med pastorn såväl som med 
tidens jordiska gång. 

Som tidigare påpekats träder pastor Gregorius fram som själva 
spindeln i den mänskliga rötans köttiga nät av relationer. Vid sidan av 
solsystemets rörelser kan organiska materials sönderfall ligga till grund 
för mätningar av tid. I pastorns gestalt öppnas en semiotisk-materiell 
sluss mellan den astronomiska oändligheten, den gregorianska 
tideräkningen och den jordiska förgängelsen. I sitt värv som pastor 
vänder Gregorius uppmärksamheten mot den himmelska evigheten, 
men i sin jordiska köttslighet är han samtidigt fylld av förruttnelse. 
Holmbäck har föreslagit att det är blandningen av andlighet och 
köttslighet hos Gregorius som djupast provocerar Glas,665 och i enlig-

 
662 Ordet ”glas” betecknar till och med en tidsenhet som tidigare användes inom 

sjöfarten. ”timglas”, i Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 25 juli 2020, 
http://www.ne.se. 

663 Petherick, ”Doktor Glas och himlarymden. Om rymdsymboliken i Hjalmar 
Söderbergs roman”, 15. 

664 ”gregorianska kalendern”, i Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 05 juli 2020, 
http://www.ne.se. 

665 Holmbäck, Hjalmar Söderberg, 238. 
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het med ett sådant resonemang framstår det som en möjlighet att 
läkaren genom mordet på pastorn söker vrida rätt den tid som genom 
sin förankring i rötans utbredning i världen riskerar att vridas ur led. 
Den världsliga tideräkningen bör annorlunda uttryck inte förlora sin 
orientering mot de eviga skyarna genom att snärjas in i den relationella 
rötans nät. 

Orienteringen mellan den himmelska evigheten och den jordiska 
förgängelsen rör sig inom samma spektra som Wynter målar upp som 
konstituerande för den modernikoloniala kosmologin. Mot himlens 
perfektion står jordens torftighet. Lika frånstötande som Glas finner 
pastorn, lika tilldragande finner han också solen. Pastorns unga hustru 
lånar i själva verket sin attraktionskraft från solen, där hon som tidigare 
påpekats strålar och lyser ”under det stora gula håret”.666 Så länge solen 
skiner på sommarhimlen är livet uthärdligt för den Söderbergska 
läkaren som kan ”gå i solskenet och titta på folk”,667 men när vädret 
slår om gör även Glas det.  ”Dagar som dessa äro släkt med allt hemligt 
gift i min själ”, 668 skriver doktorn i sin dagbok apropå de nedstämda 
tankar som väcks av det ihållande regnet.  

Som Ahlund påpekar är orenhetens motiv i den Söderbergska 
romanen sammantvinnat med industrisamhället, och vidden av det 
Glaska avståndstagandet från regnet framkommer då han skriver: ”det 
regnar inte vatten, utan smuts. Atmosfären är inte grå längre, den är 
brun. Och när regnet ibland saktar af på en stund, ljusnar den till ett 
smutsigt gult”.669  Grått, brunt och gult är alla variationer på en oren 
vithet, men där gråheten som motiv kan ha sin källa i fattigdom och 
tristess, bär brunheten och gulheten spår av rasifierad icke-vithet. 
”Dagar som dessa tycker jag att det stiger upp gammal liklukt från 
kyrkogården och tränger in genom väggar och fönster”, skriver Glas 
och fortsätter i en ton som närmar sig den psykiska sjukdomens rand: 
”Regnet droppar på fönsterblecket. Jag känner det som om det 
droppade på min hjärna för att urhålka den.”670  

Intra-aktionen mellan Glas och himlarymden materialiseras i hans 
känslighet för vädret, vilken tilltar dagarna efter mordet på Gregorius. 

 
666 Söderberg, Doktor Glas, 59. 
667 Söderberg, 157. 
668 Söderberg, 93. 
669 Söderberg, 215. 
670 Söderberg, 217f. 
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”Ute var det en gråblandad himmel och en tunn blek sol. Jag kände 
mig själf litet gråblandad och tunn och blek”,671 noterar Glas då han i 
dagboken redogör för hur han steg ut ur kyrkan den dagen pastorn 
begravs. Men så länge den ”välsignade” solen ”förmår leta” sig ”ner 
till grafvarna under träden” vid Klara kyrka där han bor,672 är livet på 
det stora hela uthärdligt för den Söderbergska läkaren; ”först om den 
dagen gryr, då själfva solskenet tyckes mig förpestadt och sjukt, skall 
jag väcka dig för att få sofva själf”,673 skriver Glas till de svarta 
cyankaliumpiller han förvarar i sin chiffonjé, och som han en dryg 
månad senare kommer att bjuda pastor Gregorius på.  

I samma stund som Glas mördar Gregorius upprättar han enligt 
min argumentation om de olika temporaliteter som pastorn är insnärjd 
i en skiljelinje mellan den biologiska klockan och den himmelska 
evigheten. Dessa olika temporaliteter intra-agerar också med olika 
spatialiteter i form av den astronomiska och den jordiska situeringen. 
Som Petherick lyfter fram är solen en symbol för såväl evigheten som 
sanningen i den Söderbergska romanen; en filosofisk konstruktion vars 
rasialitet läggs i öppen dager då dess överrensstämmelse med den 
indoeuropeiska och vita mytologi som jag med hjälp av Stefan 
Arvidsson och Derrida redogjorde för i avhandlingens andra kapitel 
tas i beaktande.   

Som så ofta är det Glas goda vän Markel som på Grands 
uteservering aktualiserar det filosofiska perspektivet i romanen genom 
att berätta hur han en natt på fyllan plötsligt ser en stjärna speglas i 
rännstenen. Som en följd av denna händelse har han kommit att inse 
hur obetydligt hans eget jordiska perspektiv är jämfört med det 
astronomiska. I egenskap av läkare ordinerar Glas skämtsamt sin vän 
att sluta upp med dylika funderingar, eftersom det inte är meningsfullt 
att tänka på det viset.674 Sin egen vana att betrakta jordelivet under 
evighetens synvinkel – eller åtminstone genom förmodat eviga värden 
såsom sanningen och skönheten – avslöjar Glas inte. Den tredje 
vännen är Martin Birck, och han framhåller att den enda som över 
huvud taget är förmögen till ett sådant evigt tänkande är Gud – som 

 
671 Söderberg, 227. 
672 Söderberg, 108. 
673 Söderberg, 103. 
674 Söderberg, 120. 
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har dött på kuppen.675 Som Petherick så träffande sammanfattar 
konversationen mellan de tre vännerna på Grand Hôtels uteservering 
den 23 juli formuleras i den romanens övertygelse om ”att evighetens 
synvinkel är oförenlig med fortsatt liv”.676 

Trots detta fortsätter Glas leverne så som det tar form i dagboken 
att kretsa kring den lysande evigheten och dess reflektioner i form av 
skönhet och sanning. Den ständige kritikern Birck lyfter i samtalet 
ovan var mans ”begär att se sig själf och sin sträfvan i ett ljus af 
idealitet”,677 och bättre än så kan man kanske inte beskriva Glas egen 
åstundan. Den Söderbergska läkaren menar att ”[d]et är en af 
grunddrifterna i [hans] väsen att icke tåla något halfmedvetet och 
halfklart hos [honom] själf, där det står i [hans] makt att taga fram det 
och hålla det upp i ljuset och se efter hvad det är”.678 Det är 
formuleringar som dessa, vilka vittnar om Glas vilja att behärska sig 
själv till fullo, som föranleder mig att förstå honom som en människa 
som vill bli transparent. Som en borgerlig nordisk man vid tiden för 
sekelskiftet 1900 tar sig doktorns vithet uttryck i hans kultivering, hans 
intellekt och förmåga att positionera sig över andra. Den jordiska 
naturen befattar sig inte doktorn med utan att först låta den silas 
genom de stora diktarnas och konstnärernas ögon.679 I sitt sökande 
efter en vithet så klar att den inte grumlas av världens stoft sätter han 
föga förvånande både sitt eget och andras liv på spel.  

Samma dag som Gregorius begravs badar Glas bastu med vännen 
Markel. När samtalet glider in på Markels journalistiska värv berättar 
han för Glas om sin föreställning att det i grunden finns tre sorters 
människor i form av tänkare, murvlar och boskap i världen.680 

 
Tänkarnas sak är att skaffa rätt på sanningen. Men det finns 
en hemlighet med sanningen, som eget nog är mycket litet 
känd, fast jag tycker att den borde ligga i öppen dag – det är 
den, att det är med sanningen som med solen: dess värde för 
oss beror uteslutande på den rätta distansen. Om tänkarna 
finge hållas, skulle de styra vårt klot rakt in i solen och bränna 
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oss till aska. Det kan knappt förvåna att deras verksamhet 
tidtals gör boskapen ängslig, så att den ropar: släck solen, 
släck för satan, släck! Vi murflar ha till uppgift att bevara den 
rätta och nyttiga distansen till sanningen. En riktigt god 
murfvel – det finns inte många! – förstår med tänkaren och 
känner med boskapen.681  

 
När Glas efter vännens utläggning föreslår att de skall äta middag på 
Hasselbacken tillägger Markel förnöjsamt: ”Det finns tänkare som ha 
den finessen att dölja sig bland boskapen. Det är den allra gentilaste 
sorten, och jag har alltid räknat dig dit”.682 Glas heliotropiska dragning 
kan kanske inte åskådliggöras på ett mer träffande vis än i Markels ord, 
vilka pekar mot Ikaros-motivet i den Söderbergska romanen. Men det 
är inte endast ur Markels mun som den Glaska tragedin träder fram. 
När Glas genom sin pro et contra-argumentation en natt i augusti 
söker utröna huruvida det är hans vilja att mörda Gregorius eller ej 
lägger han märke till att det sitter ”en liten spräcklig grå nattfjäril” på 
ett av ljusen som håller honom sällskap.683 När morgonen nalkas och 
Glas har gjort sitt beslut har ljusens lågor inte bara sånär tänt eld på 
rummets gardiner, utan insekten ligger också ”på skrivbordet med 
svedda vingar.684 

Den lilla nattfjärilen kan tolkas som en symbol för doktor Glas, 
men den kan också läsas i sin egen rätt som fjäril. Om Glas beslut att 
mörda Gregorius iscensätter en önskan att en gång för alla göra sig 
kvitt den ofullkomliga biologin är det lika mycket insekten i sin egen 
rätt som offras i denna hans handling som hans eget liv. Handlingen i 
sig – att mörda en präst –”ser litet besynnerlig ut”, men i slutändan är 
det i ”reflexskenet af dess verkan på publiken” som dess skönhet 
ligger.685 Mordet förväntas sålunda lysa upp världen så att den blir 
vackrare, precis som solen vanligen gör i Glas vardag. Men redan innan 
han skrider till verket och mördar pastorn kommer Glas att ifrågasätta 
de epistemiska grundvalarna i det semiotisk-materiella trassel som ger 
mordet på Gregorius mening. Liksom andra aspekter av tillvaron som 
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vänder upp och ner på den Glaska världsbilden kommer tankarna om 
natten. 

 
Nu kommer natten; en stjärna blinkar redan genom 
bladverket i den stora kastanjen. Jag känner att jag får sofva 
godt i natt; det är svalt och lugnt i mitt hufvud. Ändå har jag 
svårt att slita mig från trädet och stjärnan. 

Natten. Ett så vackert ord! Natten är äldre än dagen, sade 
de gamla gallerna. De trodde att den korta förgängliga dagen 
var född af den oändliga natten. 

Den stora, oändliga natten. 
Nå, det är nu också ett talesätt ... Hvad är natten, hvad är 

det som vi kalla natten? Det är den smala koniska skuggan af 
vår lilla planet. En liten spetsig kägla af mörker midt i ett haf 
af ljus. Och detta ljushaf, hvad är det? En gnista i rymden. 
Den lilla ljuskretsen kring en liten stjärna: solen. 

Å, hvad är det för en pest som har gripit människorna att 
fråga om allting hvad det är? Hvad är det för ett gissel som 
har piskat dem ut ur den öfriga syskonringen af krälande och 
gående och springande och klättrande och flygande varelser 
på jorden, ut att se på sin värld och sitt lif uppifrån, utifrån, 
med kalla främmande ögon, och finna det smått och 
ingenting värdt? Hvart bär det hän, hur skall det sluta? Jag 
måste tänka på den klagande kvinnorösten som jag hörde i 
min dröm, jag hör den ännu i mina öron, en gammal förgråten 
kvinnas röst: världen brinner, världen brinner! 

Du skall se på din värld från din egen synpunkt och icke 
från någon tänkt punkt ute i rymden; du skall blygsamt mäta 
med ditt eget mått, efter ditt stånd och dina villkor: 
människan- jordbebyggarens stånd och villkor. Då är jorden 
stor nog och lifvet en viktig sak, och natten oändlig och 
djup.686 
 

Här identifierar så Glas sitt eget och andra människors begär att genom 
vad Derrida så träffande benämner den vita mytologin fjärma sig från 
resten av skapelsen. Det är denna epistemologiska positionering som 
ett kroppslöst allvetande subjekt som Donna Haraway så träffande 
benämner Gudstricket;687 ett begreppsliggörande som talar direkt med 
Martin Bircks tidigare kommentar om att Gud är den enda som är 
förmögen att betrakta världen utifrån evighetens synvinkel. Även om 
Glas i augustinatten inte ser vart det barkar hän hör han den – möjligen 
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subalterna – röst som – likt ett vittnesmål om modernikolonialitetens 
förgörande kraft – ropar att världen brinner. Det faktum att Söderberg 
låter sin doktor på ett så klarsynt sätt ana grundvalarna för vad som i 
min avkoloniserande läsning träder fram som vithetens episteme redan 
innan mordet på Gregorius kan tyckas märkligt, men i enlighet med 
min förståelse av Glas som någon som inte bara iscensätter ett begär 
efter den egna transparensen, utan också agerar en särskiljande yta 
mellan olika kronotoper och episteme, förvånar det inte att han 
förvandlas till en brottyta för olika sätt att vara i och erfara världen på. 
Eftersom Glas redan har bestämt sig för att röja prästen ur vägen, ett 
beslut som dessutom blir oåterkalleligt då han snart kommer att ana 
att Helga Gregorius är med barn, är det först efter mordet som han till 
tonerna av förspelet till Richard Wagners Lohengrin på Hasselbacken i 
Markels sällskap tar akt på uppmaningen: du skall inte fråga.688  

Petherick lyfter framskrivandet av det ”farliga astronomiska 
perspektivet” som romanens huvudsakliga tematik.689 Till den helio-
tropiska rörelsen lägger hon det visarlösa ur som Glas inhandlar hos 
en urmakare dagarna innan mordet på prästen; ett föremål som enligt 
Petherick har samma form och samma tidsmätande funktion som 
solen.690 Hon tar fasta på den Glaska iakttagelsen: ”Ett ur utan visare 
har något utslätadt och tomt som erinrar om ansiktet hos en död”. 691 
Om denna Söderbergska formulering skriver Petherick: ”Bilden är 
utsökt; eftersom evigheten är tidlös är uret utan visare en bild av 
evigheten”.692 Återigen ser jag ingen anledning att ifrågasätta 
Pethericks läsning, men menar att den saknar en dimension, nämligen 
den gregorianska. Efter sammankopplingen av det visarlösa uret med 
en död människas ansikte förklarar Glas det sceniska sammanhanget 
mer precist. 

 
Jag sitter just och ser på ett sådant ur. Det är för  
resten inte något ur, det är bara en tom boett med en gammal 
vacker urtafla. Jag såg den nyss i fönstret hos den 
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puckelryggige urmakaren i gränden, då jag gick hemåt i den 
heta gula skymningen – en underlig skymning; så har jag tänkt 
mig slutet på en dag i öknen ... 693  

 
Scenariot bär visserligen spår av solens förgörande kraft, men i Glas 
raljerande över urmakarens ”puckelryggsleende” då han visar fram 
klockan anas möjligen en fläkt av det ruttna köttets figuration. Som 
Petherick påpekar använder Glas den tomma boetten för att förvara 
de piller som han har bestämt skall ges till Gregorius, och det visarlösa 
uret kan sålunda även utgöra en bild av den döda prästen själv, namne 
som han är med tidens gång.  

När Glas kommer hem efter att slutligen ha utfört sin handling ser 
han sig själv i spegeln och skriver sedan ner det han ser i dagboken. 

 
Jag känner mig tom och lätt som ett urblåst ägg. Nyss, då jag 
kom inom salsdörren och såg mig själf i spegeln, studsade jag 
inför uttrycket i mitt ansikte: något visst tomt och utslätadt, 
något jag vet inte hvad, som kom mig att tänka på uret utan 
visare, som jag bär i min ficka. Och jag måste fråga mig själf: 
det där som du har gjort i dag – var det alltså hela ditt innehåll, 
finns det ingenting kvar nu därinne?694 

   
Petherick menar att släktskapet mellan Glas och det visarlösa uret 
pekar på läkarens egen kännedom om att han utfört mordet under 
evighetens synvinkel.695 Det faktum att han känner sig som ett urblåst 
ägg, pekar också mot möjligheten att han har blåst ur livets organiska 
innandöme och att endast det vita skalet är kvar.  

Enligt folktron går det att utläsa i solsystemet när den jordiska 
tillvaron är som mest sårbar för förruttnelse. Enligt traditionen infaller 
denna period, som går under namnet rötmånaden, då solen står i 
Lejonets tecken, varför det gäller att vara speciellt vaksam på organiska 
materials inneboende fördärvlighet mellan 23 juli och 23 augusti.696 
Rötmånaden är behäftad med vidskeplighet av olika slag, och möjligen 
utgör den i Glas tillvaro en period då den himmelska solen och den 
jordiska förruttnelsen kommer alltför nära varandra. Som antyddes 
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ovan placerar sig Glas genom sitt dagboksskrivande mitt i 
spänningsfältet mellan dessa storheter, och under rötmånaden intensi-
fieras också planerna på att en gång för alla göra sig av med Gregorius. 
Rötmånaden avslutas heller inte förrän doktorn har kommit att mörda 
pastorn, vilket sker den 22 augusti. I det följande vill jag genom att ta 
fasta på rötmånadens inträde i Glas liv undersöka hur hans egen 
kroppslighet relaterar till den jordiska respektive astronomiska rum-
tiden. 

På kvällen till rötmånadens första dag sitter Glas som bekant i goda 
vänners lag utanför Grand Hôtel och deras samtal kretsar med 
Petherick kring det astronomiska perspektivets – eller om man vill 
vithetens – oförenlighet med fortsatt liv. Murveln Markel har precis 
hävdat att Glas saknar ”alla anlag för lycka”.697 Doktorn blir så 
förbluffad av – som han upplever det – anklagelsen att han inte får 
fram ett ljud, och betraktar istället under tystnad en ”månbristning” 
över Rosenbad samt ett ”rödviolett moln” som ”seglar för sig själf, 
lösryckt från de andra”.698 Petherick har föreslagit att molnet bör läsas 
som en spegling av Glas egen plats i världen,699 och om vi följer denna 
uppmaning ser vi att dess rödvioletta toner visar på en affinitet mellan 
honom och den avskydde pastorn.  

Markels ord stannar kvar inom doktorn, och snart sitter han 
sömnlös på sitt rum ännu en natt med månsken.700 Han betraktar en 
kvinna på bänken under träden där nedanför, och säger sig ha lust att 
kalla upp henne på sitt rum och slutligen gifta sig ”och bli så lycklig 
som en julgris bara för att förarga” Markel.701 Doktorn tar sålunda inte 
lätt på vännens kommentar om hans bristande anlag. Givet lyckans 
ställning som ett sigill över den obefläckade kärleken i den Glaska 
dagboken, pekar en ärftlig belastning på detta område ofrånkomligen i 
det ruttna köttets riktning.  

En aspekt av det ruttna köttet är som bekant det kärlekslösa sexet, 
en verksamhet som organiseras i prostitution såväl som i äktenskap 
och orsakas av lika delar protestantisk moral och djurisk instinkt. Sådan 
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”talmikärlek” håller sig Glas för god för,702 och menar att det är ”naivt 
att tro, att icke en mans vilja skulle kunna reglera dessa bagateller”.703 
I sitt eget liv har Glas upprättat celibatet som en brandvägg mellan 
kärleken och djuriskheten. Glas motiverar sitt stundom dyrköpta val 
med att han en midsommar tio år tidigare upplevde den rent 
flammande fysiska kärleken – även om den aldrig hann utvecklas 
bortom den första kyssen innan den unga flickan plötsligt drunknade 
–704 och menar att han efter den erfarenheten inte kan hålla sig till godo 
med den oäkta varan. Glas var inte närvarande när den unga flickan 
drunknande, men på hans ögonlock etsade sig bilden av liket ändå fast. 

 
Jag såg henne för mig om natten, ständigt. Jag såg den hvita 
kroppen ligga bland sjögräs och slam och lyftas upp och ner 
af vattnet. Ögonen stodo vidöppna, och öppen stod munnen 
som jag hade kysst. Så kom det människor i en båt, med en 
dragg. Och draggen fäste sin klo i hennes bröst, i samma unga 
flickbröst som min hand hade smekt så nyss. 

 
Den drunknade kroppen som gungar omslingrad av havets växter har 
flutit upp till ytan som en följd av mikrobers nedbrytande verksamhet. 
Genom visionen av den döda flickan etsar sig förruttnelsen fast i den 
kroppsliga kärleken i Glas föreställningsvärld, och det är inte utan att 
tillvarons obarmhärtiga ömsesidighet har intagit hans egen plats i 
berättelsen. Det räcker med att erinra sig Snövit och Törnrosa för att 
det skall stå klart att den döda vitifierade kvinnan är ett vanligt motiv i 
europeisk konst och litteratur. I den vitifierade femininitetens köttsliga 
tomrum smälter skönheten och döden samman, och som den Glaska 
dagboken ger vid handen är det endast den alstrande kärleken som kan 
frälsa den vitifierade kvinnans kropp undan förgängelsen.  

Markels obetänksamma kommentar vid rötmånadens början 
aktualiserar på så vis det trauma som den heterosexuella kärleken 
träder fram som hos doktor Glas såväl som hos vitheten. Som så ofta 
då Glas inre strålkastare riktar ljuset mot den längtan efter en kvinna 
som borde finnas där, fylls dagboken av nostalgiska funderingar – 
denna gång under augustimånens sken. När Glas strax återger den 
plågsamma sekvensen från studentåren som ägde rum under de mörka 

 
702 Söderberg, 38. 
703 Söderberg, 38. 
704 Söderberg, 36f. 
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valven invid Uppsala domkyrka, känner läsaren av den Söderbergska 
romanen redan till hans erotiska biografi.     

Första gången Glas får höra hur ett barn blir till, reagerar han med 
en liknande avsky som då han studentkamrat visade honom den 
socialdarwinistiska illustrationen. 

 
Jag glömmer aldrig, då jag som barn för första gången under 
ett af de stora kastanjeträden på skolgården hörde en kamrat 
förklara »hur det går till». Jag ville inte tro det; det måste 
komma flera andra pojkar till och bekräfta det och skratta åt 
min dumhet, och jag trodde det knappt ändå, jag sprang min 
väg i fullt ursinne. Hade alltså far och mor gjort på det sättet? 
Och skulle jag själf göra så när jag blef stor, kunde jag inte 
slippa ifrån det?  

Jag hade alltid känt ett stort förakt för de dåliga gossar, 
som brukade rita fula ord på väggarna och planken. Men i den 
stunden var det mig som om Gud själf hade ritat något fult 
på den blå vårhimmeln, och jag tror egentligen att det var då 
jag först började undra, om det verkligen fanns någon gud. 705 

 
Alltsedan han varit förmögen att härbärgera sådana känslor har Glas 
känt en stark motvilja inför det heterosexuella samlaget. Den första 
frågan som aktualiseras när han får reda på dess existens är om hans 
egen mor och far har gjort på det viset, och följaktligen om denna 
ohygglighet är upprinnelsen till han egen tillvaro i världen. Doktor Glas 
tidigare nämnda begär att se sig själv i ljuset av idealitet framstår i detta 
sammanhang som en längtan efter vad jag väljer att benämna det rena 
barnet. Som påpekades i genomgången av tidigare forskning har 
Wahlström framhållit att Glas är ute efter att rädda sig själv då han 
mördar Gregorius, en slutsats jag sålunda instämmer i men utifrån en 
annan typ av argumentation.  

Den hugade kan även förankra begäret efter det rena barnet i den 
Söderbergska behandling av begärsstrukturen i myten om kung 
Oidipus. Som Lundgren har lyft fram föreligger det en parallellitet 
mellan Glas avsky för Gregorius och hans känslor inför sin egen far,706 
som ”inte var god mot” modern.707  
 

 
705 Söderberg, 15. 
706 Lundgren, Liv, jag förstår dig inte, 68. 
707 Söderberg, Doktor Glas, 97. 
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Men det värsta var, att jag alltid kände en så stark fysisk 
motvilja mot honom. Hur jag pinades, då jag som liten pojke 
måste bada tillsamman med honom och han ville lära mig 
simma. Jag slingrade mig som en ål ur hans händer, jag tyckte 
gång på gång att jag höll på att drunkna och var nästan lika 
rädd för döden och för beröringen med hans nakna kropp. 
Han anade väl icke heller hur denna rent kroppsliga motvilja 
skärpte min pina de gånger, då han gaf mig stryk. Och ännu 
långt senare var det mig en plåga då jag på resor eller eljest 
tillfälligtvis måste sofva i samma rum som han.708 
 

Glas bär inte endast på bördan av en oönskad intimitet med fadern, 
utan också på vad som träder fram som en misslyckad vithet i familjen. 
Ett fallande ned i fattigdom, sjukdom, prostitution, migration och död 
präglar hans borgerliga arv.709 Det rena barnet är emellertid inte bara 
Glas begär, utan som läsningen av Keys Barnets århundrade och den 
historiska genomgången i avhandlingens andra kapitel visar, handlar 
det om en vithetens åstundan inför hotet av dess möjliga kollaps, som 
är fast förankrad i tiden och rummet för romanens tillkomst.  

I min avkoloniserande läsning träder Tyko Gabriel Glas fram som 
bärare av vithetens gordiska knut i form av utformningen av dess 
jordiska fortplantning. I detta liknar han – liksom de dandyliknande 
gestalterna hos Nordström – en vitifierad kvinna, och affiniteten 
mellan honom och Helga Gregorius är på sina hålla framträdande i 
dagboken.710 Likt en mytens Alexander klyver han knuten, och 
världens kött, i två delar. Glas begär efter den egna renheten driver 
honom in i hårdhet, transparens och ömtålighet – egenskaper som alla 
utmärker materialet glas. Bolívar Echeverría utnämner vitheten till den 
moderna mänsklighetens nollpunkt, en situering så renons på 
konkretion att den tycks omöjlig att iscensätta och därför ofta övergår 
i den första gradens mänskliga identitet som är den nationella.711 I det 
Söderbergska utforskandet av vad han själv benämnde en steril 
personlighet, tycks det emellertid som om han har skildrat ett liv som 
närmar sig den punkten. Glas som textuell instans träder fram som en 
vithet som genomskådar sig själv genom att framlägga sin egen 

 
708 Söderberg, 96. 
709 Söderberg, 97f. 
710 Lundgren, Liv, jag förstår dig inte, 63. 
711 Echeverría, Modernidad y blanquitud, 149. 
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bräckliga historia. Glas träder fram som en metavithet och på samma 
gång framstår han som vithetens jordiska omöjlighet.  

Efter mordet på Gregorius tunnas Glas skrivande ut. Kanske är 
hans tillvaro inte möjlig utan det ruttna köttet att fästa tag i och breda 
ut sig genom. Som framkom i avhandlingens andra kapitel framhåller 
Ahmed hur Occidenten inte endast samlas ihop till en värld genom att 
vända sig mot Orienten, utan också hur den expanderar genom att 
fästa tag i denna annanhet. Som Derrida visar oss orienterar sig den 
västliga världen kring solen, vars egenskaper genom det koloniala 
språket tillfaller den vitifierade människan. Och som Said samtidigt 
visar oss byggs denna vithetens språkliga vändkrets upp genom att de 
maskuliniserade kroppar som hör hemma i länder sydost om Europa 
skrivs fram som vällustiga despoter.712 Den litterära gestaltningen av 
pastor Gregorius som en sexuellt omättlig patriark bär sålunda drag av 
orientalistiskt framställd maskulinitet, och kanske är detta inte så 
underligt om vi betänker kristendomens ursprung i Palestina.  
 
 

Vita slut 
 

Helga förblir en hållpunkt i Glas universum även mot slutet av 
dagboken. En kväll står han utanför hennes fönster och blickar in i 
sökandet efter möjliga skuggor.713 Kanske är det sig själv – ”skuggan 
som ville bli människa”–714 som han letar efter. Men också det till synes 
oändliga mörker Glas står utplacerad i är enligt hans tidigare citerade 
ord en skugga – av vår planet. Tillvaron träder fram i form av flyktiga 
skuggor av det som framstår som mer beständigt i doktor Glas värld, 
på samma sätt som världen träder fram som ofullkomliga skuggor av 
idéerna i Platons grotta. Helga är den som Glas ”ständigt tänker på” 
och på så vis bär hon möjligen fortfarande en doft av evighet över 
sig.715  

 

 
712 Edward W. Said, Orientalism (New York: Pantheon Books, 1978). 
713 Söderberg, Doktor Glas, 250. 
714 Söderberg, 85. 
715 Söderberg, 240. 
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Jag tänkte: hvad gör hon nu, hvad sysslar hon med? Läser i en 
bok, eller sitter med hufvudet i händerna och tänker, eller 
reder sitt hår för natten ... Å, om jag vore där, om jag fick vara 
där hos henne ... Ligga där och se på henne och vänta, medan 
hon reder sitt hår framför spegeln och långsamt löser upp sina 
kläder ... Men inte som en början, en första gång, utan som 
ett led i en lång, god vana. Allt, som har en början, har också 
ett slut. Det skulle hvarken få ha början eller slut. 

 
Glas vet med sig att han inte kan gå in och lägga sig i Helgas säng, 
oavsett om de båda hade velat. Som Petherick framhåller skulle ett 
sådant skeende nödvändigtvis ha både en början och ett slut – och 
Glas är till syvende och sist orienterad mot evigheten.716 Samtidigt ser 
han en jordisk framtid för Helga, trots att hon slutligen förlorat Recke 
åt en annan kvinna.  

 
Kära, det här är ditt eget. Det här måste du gå igenom själf. 
Här kan jag inte hjälpa dig, och om jag också kunde så ville 
jag inte. Här måste du vara stark. […] Det är godt att du är fri 
och din egen nu. Så kommer du lättare igenom det.717 

 
Glas står ”orörlig som en bildstod” i det svaga månskenet utanför 
Helgas fönster.718 Utan det svartifierade köttet som ständig följeslagare 
tycks den oblandade vithet som Glas är uppfylld av förvandlas till be-
lätet av ett liv. Plötsligt hörs ett rasslande ljud av ”en nyckel” i ”låset 
till porten”. En ”mörk gestalt” lösgör sig ur skuggorna vid Helgas 
hus.719  

 
Var det verkligen hon ..? Som går ut midt i natten, och utan 
att ha släckt sin lampa ..? Hvad är detta? Jag tyckte att hjärtat 
stannade i mig. Jag ville se hvart hon gick. Jag gick långsamt 
efter. Hon gick bara till breflådan i hörnet, kastade ner ett bref 
och skyndade sig fort tillbaka. Jag såg hennes ansikte under 
en lykta: det var blekt som lärft. 

 

 
716 Petherick, ”Doktor Glas och himlarymden. Om rymdsymboliken i Hjalmar 

Söderbergs roman”, 15. 
717 Söderberg, Doktor Glas, 240. 
718 Söderberg, 250. 
719 Söderberg, 251. 
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Denna Glaska blick på Helga Gregorius är den sista i dagboken. Allt 
vi vet är att hon postar ett brev, och att hennes ansiktsfärg bär spår av 
oblandad vithet. Vithetens fruktbarhet förblir en öppen fråga. 

Även doktor Glas egen värld slutar i den till synes rena vitheten, i 
den fiktiva dagbok som är en roman av Söderberg.  

  
Hösten härjar mina träd. Kastanjen utanför fönstret är redan 
naken och svart. Molnen fara i tunga skockar öfver taken, och 
jag ser aldrig solen. 

Jag har skaffat mig nya gardiner i mitt arbetsrum: helt 
hvita. Då jag vaknade i morse trodde jag först att det hade 
snöat; det var alldeles samma dager i rummet som när den 
första snön har kommit. Jag tyckte jag kände lukten af 
nyfallen snö. 

Och snart kommer den, snön. Man känner den i luften. 
Den skall vara välkommen. Låt den komma. Låt den 

falla.720 
 

Doktorns gamla gardiner fattade sånär eld då han planerade sitt mord 
på pastorn. De nya han har inhandlat är helt vita och förebådar 
ankomsten av den stora nordiska vitheten som på ett oefterhärmligt 
vis lägger den svarta jorden under sig. Men utanför fönstret står 
kastanjerna både svarta och nakna, och solen den syns aldrig till. Under 
snön pågår ofrånkomligen det enträgna arbete som upprätthåller 
tillvaron reciproka cirkulation av agens. I min läsning slutar den Glaska 
dagboken i ett rum av mångtydighet, och kanske är det när allt kommer 
kring läsarens lynne som avgör om Glas välkomnande av den fallande 
snön utgör ett steg in i Människans sterila vithet, eller ett förebud om 
dess fall. 
 
 

Sammanfattning 
 

I avhandlingens femte kapitel och andra analyskapitel närmar jag mig 
Söderbergs Doktor Glas i syfte att förstå hur denna dagboksroman kan 
läsas på avkoloniserande vis. Det finns element i Söderbergs tidigare 
recensionsarbeten som pekar mot en kritisk blick på samtida 

 
720 Söderberg, 253. 
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övermänniskoideal och rashygieniska teman, och tillsammans med 
Lundgrens framvisande av romanens intertextuella relationalitet till 
Keys Barnets århundrade (1900) motiverar detta en läsning som 
undersöker eugenikens tematik i romanen. Keys huvudsakliga ärende 
är att visa hur en förädling av mänskligheten görs möjlig genom att den 
i kärlek alstrande modern tillåts ta över efter jungfrun som idealbilden 
av den vitifierade kvinnan. På så vis kan fortplantningen förvandlas till 
en verksamhet där läkare kan utöva sitt inflytande och där den i frihet 
älskande kvinnan kan välja en partner vars anlag bidrar till utvecklingen 
av raslig renhet. Som den tidigare feministiska forskningen visar går 
konstruktionen av en ny kvinnlighet som en röd tråd genom det 
Söderbergska romanbygget, och i min läsning undersöker jag så hur 
denna knyter an till samtida rashygieniska teman. 

Min läsning tar sin början i den gåta som doktor Glas går och 
grubblar över, nämligen hur det kan komma sig att den mänskliga 
fortplantningen är utformad på ett sådant sätt att orenligheten segrar 
över skönheten. I och med Gregorius entré i romanen förankras denna 
tematik i pastorns kropp som träder fram som ett ruttnande kött som 
behöver utrotas ur världen för att den unga och vackra hustrun skall 
kunna leva i frihet. Helga Gregorius frihet iscensätts i romanen genom 
att hon i kärlek väljer en man som uppvisar raslig renhet och skönhet. 
När Helga en kväll vid den antikt utformade Skeppsholmskyrkan 
träder fram i arifierad gestalt inför doktorns blick och han förstår att 
hon i sin otrohet blivit med barn, mördar han dagen därpå pastorn i 
syfte att rädda kvinnan som skall få leva i frihet med sitt barn.  

Tyko Gabriel Glas träder i min läsning fram som en särskiljande yta 
mellan en jordisk och en himmelsk kronotop. Den jordiska 
kronotopen utgår från Gregorius som inte endast bär den jordiska 
tideräkningens namn, utan i sitt ämbete vänder sig mot den himmelska 
evigheten samtidigt som han företräder en kristen sexualmoral och 
iscensätter det ruttna köttets figuration i världen. Den himmelska 
kronotopen utgår från solen vars egenskaper Helga Gregorius är 
bärare av. Som hans efternamn vittnar om är Glas en människa som 
vill bli transparent, i det att han vill behärska sig själv till fullo, och på 
det viset utgör han genom sitt dagboksskrivande också en metavithet 
som framlägger sin egen sköra historia. Glas är ytterst bärare av 
vithetens gordiska knut i det att utformningen av dess fortplantning är 
designad efter djuriska mått, och när han drar sitt särskiljande snitt i 



 228 

världens kött klyver han också knuten. Som en följd av doktor Glas 
fjärmande från den ofullkomliga jordiska materian slutar dagboken i 
en livlös vithet – eller i ett förebud om dess fall. 
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6. I silkesmaskars sällskap 
Karin Boyes Astarte och vitifierad femininitet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I april 1941 avlider Karin Boye efter att ha intagit ett medel som 
försänkt henne i djup sömn en frostig natt i skogen utanför Alingsås. 
Hon är då lika gammal som seklet. Våren 1941 står den europeiska 
fascismen på höjden av sin makt. Redan tio år tidigare skärskådar Boye 
den modernikoloniala världens uppbyggnad i debutromanen Astarte, 
och givet den kritiska blick och den ironiska röst som där framträder 
är det lockande att likt Hjalmar Gullberg i ”Död amazon” (1941) sätta 
hennes försvinnande i samband med det växande fascistiska våldet. 
När Astarte publiceras är Boye redan en väletablerad poet i Sverige, och 
under trettiotalet ställer hon sig alltmer i fronten för den nya, radikala 
konsten med dess modernistiska, marxistiska och psykoanalytiska 
uttryck. 

Romanen Astarte målar upp en vindlande fresk över den moderna 
kapitalistiska modeindustrin. Genom texten löper en berättelse om 
unga vitifierade människors relationer i den värld som Stockholm 
utgör vid tiden för romanens tillkomst. Genom fragmentariska nedslag 
följer läsaren ungdomarna Britt, Tage och Violas rörelser genom 
storstaden. Britt är en tonårig flicka från småstaden, som får möjlighet 
att vistas hos sin farbror reklamexperten Landers i Stockholm. Tage 
Werin är en ung journalist som letar sig sin väg uppåt genom de sociala 
skikten. Och Viola är ett butiksbiträde som också hon gör sitt bästa för 
att stiga mot högre höjder, men till skillnad från både Britt och Tage 
hålls hon ner av sitt klassmässiga arv, vilket inte minst tar sig uttryck i 
hennes mörka hårfärg. I min läsning fokuserar jag framskrivandet av 
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fullkomligt vitifierad femininitet i den Boyeska romanen och sålunda 
Britt Landers historia. 

Den övergripande tematiken i Astarte åskådliggör hur 
modernikolonialiteten genom den kapitalistiska ekonomin slår sönder 
äldre gemenskaper och upprättar nya relationer vilka bygger på 
fetischism. I marxistisk betydelse innebär det att en vara tillmäts ett 
egenvärde så snart den har producerats, vilket leder till att den 
förfrämligas från omständigheterna kring sin tillblivelse. 721 Detta i sin 
tur innebär att de människor som begär varan förfrämligas från dem 
som tillverkade den, samt att de senare också förfrämligas från sig 
själva i det att frukten av deras arbete berövas dem.  

Tidigare litteraturvetenskaplig forskning har framförallt betraktat 
romanen med glasögon som förmår urskilja och problematisera 
mellanmänskliga relationer baserade på klass och kön,722 och de fiktiva 
kroppar som faller utanför den globala vithetens ramar har inte 
påverkat förståelsen av romanen i någon nämnvärd utsträckning. 
Därmed har inte heller de fiktiva kroppar som rasifieras som vita 
förståtts som sådana, varför vitheten som textuellt element har 
neutraliserats i analyserna.  

Genom att gå i nära dialog med ett avsnitt ur den senaste i raden av 
litteraturvetenskapliga analyser, närmare bestämt Caroline Haux 
avhandling Framkallning. Skrift, konsumtion och sexualitet i Karin Boyes 
Astarte och Henrik Parlands Sönder (2013), hoppas jag inledningsvis 
kunna visa hur en raskritisk ansats bidrar till en annan läsning än den 
feministiska och marxistiska forskning som inte problematiserar vithet. 
Därefter följer jag den konstruktion av vitifierad femininitet som går 
som en röd tråd genom Astarte i avsikt att kartlägga det mödosamma 
arbete som ligger bakom denna människogenres triumfatoriska 
framträdelse i slutet av romanen. Slutligen prövar jag att läsa detta den 
vitifierade femininitetens framträdelserum som en plats där fröna till 
en avkoloniserande rörelse i texten gror.   

 
721 Jan Ovesen, ”fetischism”, åtkomstdatum 11 mars 2020, http://www.ne.se. 
722 Gunilla Domellöf, I oss är en mångfald levande: Karin Boye som kritiker och 

prosamodernist, Diss. Acta Universitatis Umensis/Umeå Studies in the Humanities 
77 (Umeå: Universitetet i Umeå, 1986); Barbro Gustafsson Rosenqvist, ”Att skapa 
en ny värld”: samhällssyn, kvinnosyn och djuppsykologi hos Karin Boye, Diss. Uppsala 
Universitet (Stockholm: Carlssons, 1999); Caroline Haux, Framkallning: skrift, 
konsumtion och sexualitet i Karin Boyes Astarte och Henry Parlands Sönder (Göteborg & 
Stockholm: Makadam, 2013). 
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Den gudomliga dockan 
 

Titeln på romanen Astarte syftar på en fruktbarhetsgudinna som 
dyrkades i länderna runt östra Medelhavet för tusentals år sedan. I 
Boyes text är hon en förgylld skyltdocka som framställs av en manlig 
konstnär. I romanens första kapitel ”Presentation” bekantas läsaren 
med dockan genom två manliga reklamexperters blick: 

 
Saken var en hög, smärt, förgylld kvinnofigur av trä med lätt 
stiliserad hållning: bakåtböjd i höftleden, skuldror och hals 
framskjutna, armarna mjukt och en smula tafatt lyfta till en 
åtbörd, som egentligen inte uttryckte någon som helst 
själsrörelse, varken fruktan, längtan eller glädje, men däremot 
gladde ögat med ett spel av fina, smältande linjer.723  

 
Genom reklammakarnas fortsatta konversation förstår läsaren att 
figurens estetik balanseras mot ett kapitalistiskt vinstbehov. 
Reklammännen rent av ber konstnären att ”platta till höfterna” och att 
”dra upp dem något” eftersom denna kroppsliga form är ”det sista 
skriket”.724 På så vis är femininitetens modellerade materialitet in-
vecklad i det nät av planetariska relationer som utgör den moderni-
koloniala modeindustrin. 

Som Gunilla Domellöf framhåller återkommer Astarte-motivet i 
romanens olika gestaltningar av femininitet.725 Haux utvecklar denna 
iakttagelse genom att peka på motivets metatextuella karaktär. Hennes 
läsning av Astarte kretsar kring den allegoriska rörelse genom vilken 
texten ”reflekterar över och kommenterar den egna utsagan”.726 
Romanen både iscensätter varans attraktionskraft och avslöjar den 
som fiktion.727 Den centrala varan i Astarte är med Haux dockan med 
samma namn som romanen, varför texten ständigt monterar upp och 
ned detta motiv. I det motiviska skeendet framträder en levande kropp 
som måste offras, tömmas på autentiskt liv och mening för att kunna 
inordnas i den allegoriska ordningen som en ”beskuren konst-

 
723 Karin Boye, Astarte (Stockholm: Bonnier, 1931), 7. 
724 Boye, 16. 
725 Domellöf, I oss är en mångfald levande, 156. 
726 Haux, Framkallning, 51. 
727 Haux, 88. 
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ruktion”.728 Därefter upphöjs denna konstruktion till gudomlighet för 
att slutligen blottläggas som innehållslös. Resultatet blir en text vars 
fiktionsvärld framstår som öde och tom,729 där ”rester, spår av kvinno-
kroppen cirkulerar”.730 Astarte svävar ”som en (imaginär) enhet över 
den söndriga (text)kroppen”, och kan ”förstås som den offrade och 
beskurna kvinnans figuration i texten”.731  Det komplexa begreppet 
figuration preciseras inte av Haux, men jag skall återkomma till och 
fördjupa denna tanke på en enhet i texten mot slutet av min läsning. 
Innan dess vill jag gå i dialog med Haux analys av det som hon 
benämner ”den dansande dockans formation”,732 för att resonera kring 
hur det som Haux förstår som den beskurna kvinnans tomhet i Astarte 
istället träder fram som hennes vithet i min avkoloniserande 
argumentation. 

I pausen under en publik dansafton i kapitlet ”Illusion” framträder 
en icke-namngiven svensk flicka som den exotiska danserskan Rita de 
Castro. Gömd i det tagna namnet finner Haux bokstavskombinationen 
a-s-t-a-r-t-e,733 och det skall snart visa sig att flickans framträdande är 
en av gudinnans många uppenbarelser i texten. 

 
En elfenbensfärgad sammetsorm är det första intryck hon 
ger, när hon börjar vrida och böja sig. Ryggen är bar, så att 
varenda rörelse kan följas in i det fina muskelspelet under 
huden. Dräkten sluter tätt intill den knappast fullt utvecklade 
figuren. /.../ Rita de Castros dans är inte ämnad någon parter, 
vad hon dansar har inget samband med någon annan 
människa, det skulle då vara direkt med publiken. Ty dansen 
är ägnad hennes egen kropp, hennes egen skönhet, hennes 
egen smidighet. Den rörelse, med vilken hon höjer armen, 
tills den och ryggen bildar en lång, mjuk båge, är så fulländad, 
att den inte kunde göras bättre, och samtidigt medveten in i 
minsta del. Vad hon menar? Vad hon vill uttrycka? 
Ingenting.734  

 

 
728 Haux, 88. 
729 Haux, 51. 
730 Haux, 90. 
731 Haux, 88f. 
732 Haux, 91. 
733 Haux, 92. 
734 Boye, Astarte, 72f. 
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Från romanens inledande presentation av skyltdockan känner läsaren 
igen den utstuderade pose, vilken inte avser något annat än figurens 
”egen skönhet” och publikens ”applåder, som skakar dans-
salongen”.735 Som tidigare fastslagits är denna upprepning av dockans 
framträdelse väl utforskad inom litteraturvetenskapen. Haux läser den 
dansande dockans formation som en rit där den svenska flickan offras 
för att ge liv åt den formidabla Rita de Castro.736 Men även publiken 
töms med Haux på autentiskt liv då den projicerar sina exotiska 
fantasier på den dansande flickan.737 Samtidigt med denna upp-
monterande rörelse, där fantasin om den exotiska kvinnan ”får mening 
på den individuella flickans bekostnad”,738 pågår en nedmonterande 
rörelse då det för läsaren av romanen står klart att flickan är från Lin-
köping. Såväl den svenska flickan som bilden av den exotiska kvinnan 
ödeläggs i den litterära processen och kvar finns endast framvisandet 
av ett tomt och godtyckligt tecken.739 Haux feministiskt och marxis-
tiskt influerade läsning av Rita de Castros fiktionella performans kret-
sar sålunda kring förekomsten av ett tomrum som breder ut sig i det 
att dansen tömmer den dansande flickan och publiken på autentiskt 
liv. Jag ansluter mig till förståelsen av denna alienerande process, men 
menar att modernikolonialitetens förmåga att omvandla allt liv till 
fetischer svårligen identifieras i sin helhet utan ett hänsynstagande till 
rasifierande processer. I min avkoloniserande läsning har den aliene-
rande tomhet som breder ut sig i Astarte sålunda ett namn som är 
vithet.  

Som redogjordes för i avhandlingens läsning av Ludvig Nord-
ströms Herrar, kan vi med Bolívar Echeverría begripliggöra vithet som 
ett semiotiskt-materiellt fenomen som fyller upp det existentiella 
tomrum som uppstår då modernikolonialitetens krav på Mänsklighet 
saknar en organisk grund hos mänskligheten – en tanke som grundar 
sig i ett arendtskt framlyftande av pluralitet och skillnad som ofrån-
komliga aspekter av människors liv på jorden.740 Med Richard Dyers 
förståelse av visuella representationer kan vi i omvänd ordning förstå 

 
735 Boye, 73. 
736 Haux, Framkallning, 94. 
737 Haux, 92. 
738 Haux, 94. 
739 Haux, 93. 
740 Echeverría inleder sin bok med ett citat utan hänvisning men som förefaller vara 

motiverat av Hannah Arendts tänkande. Echeverría, Modernidad y blanquitud, 9. 
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tomrummet som en effekt av vithetens modus operandi i 
modernikolonialiteten. Den moderna bildteknik som visar fram 
världen som en vit yta på vilken levande kroppar framträder som fält 
av färg, danar samtidigt världen såsom varande vit.741 Ljushyllta an-
sikten läses i tomrummen på duken, vilket illustrerar en glidning i den 
semiotisk-materiella konstruktionen av vithet såsom varande både en 
färg och avsaknad av färg.742 Vithetens idealistiska självframställning 
som renhet, andlighet, dygd och kyskhet består i själva verket i en 
föreställd avsaknad av vissa ting. Renhet är en avsaknad av smuts, and-
lighet är en avsaknad av kött, dygd är en avsaknad av synd och kyskhet 
är en avsaknad av sexualitet.743 Denna inneboende avsaknad av allt 
som kan karaktäriseras som köttsligt hos vitheten planterar en tomhet 
i dess hjärta som alstrar en blick på svartheten såsom utgörande en 
resurs att lägga under sig. Svartheten blir en lockande grund i materiali-
teten som lovar det vitifierade subjektet kunskap om dess existens i 
världen.744 Förståelsen av vithet som ett materiellt tomrum är ett argu-
ment för att vitheten är den mest neutrala situering som det går att för-
stå världen utifrån, men också ett incitament till att sluka de svarti-
fierade Andra.  

I ”Eating the Other: Desire and Resistance” (1992) undersöker bell 
hooks hur vitifierade medelklassungdomar i USA förmår iscensätta 
coolhet genom att inom ramarna för ett vitifierande narrativ tillägna 
sig svartifierade ungdomars kulturella uttryck och erfarenheter.745 
Svarthetens förmåga att förse de vitifierade kropparna med ett åtråvärt 
kulturellt kapital ligger med hooks i dess metonymiska samman-
länkning med det vilda. Svartifierad ungdomskultur i USA har kommit 
att associeras med utanförskapets yttersta gräns, där livet laddas med 
en sällsam kraft eftersom döden alltid lurar runt hörnet. Att konsumera 
svarthet innebär därför i en vitifierad kultur att överskrida gränsen till 
döden, vilket härbärgerar en njutning eftersom det vitifierade subjektet 
inte överger kontrollen över skeendet och resultatet istället för 
utplåning blir en ökad livsintensitet.746 

 
741 Dyer, White, 110f. 
742 Dyer, 47, 207. 
743 Dyer, 75. 
744 Dyer, 24. 
745 hooks, Black Looks, 229. 
746 hooks, 34ff. 
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I min avkoloniserande läsning träder Rita de Castro inte så mycket 
fram som ett tomt och godtyckligt tecken som ett vitt och kolonialt 
sådant. Mitt återgivande av den Boyeska passagen där danserskan gör 
entré i sin ormlika gestalt skiljer sig från Haux,747 då jag har valt att ta 
med den första meningen i vilken Rita de Castros färg avslöjas som vit 
som elfenben. Ett utelämnande av gestaltens rasifierade vithet skulle i 
en avkoloniserande läsning samtidigt riskera att sudda ut de icke-
vitifierade kroppar som den performativa processen hämtar sin 
semiotisk-materiella energi ifrån. Jag menar att Rita de Castro framstår 
som ett attraktivt tecken eftersom det redan inledningsvis står klart att 
hon är kodad som vit. Den fiktiva kroppens materialitet är närvarande 
performansen igenom, varför det som Haux läser som ett offrande av 
den svenska flickan i min läsning istället träder fram som ett vithetens 
slukande av den andre.  

Jag vill sålunda pröva att placera Rita de Castros dans i en kolonial 
tradition där vitifierade människor iscensätter icke-vithet inför en 
vitifierad publik. Det är denna typ av performans, där vitifierade 
människor på ett kontrollerat och riskfritt sätt för en stund kan bli den 
andre, som Tobias Hübinette benämner transrasiala fantasier.748 Mer 
konkret vill jag förstå danserskans gestalt som ett ansamlande av 
semiotisk-materiell energi ur en konstellation av kontexter som kan 
framstå som arbiträra om man inte, utifrån den Derridanska filosofiska 
kritik som presenterades i avhandlingens andra kapitel, betänker 
vithetens kraft att likt solen samla ihop tingen i ett idealistiskt system 
för vetande om världen. Rita de Castros dans föregås av att en strål-
kastares sken lyser upp scenen på ett sätt som minner om månsken.749 
På så vis skapas ett framträdelserum som utgår från det av vitheten 
approprierade solskenet.  

Rita de Castros dans presenteras som ”spansk”, en genre vars 
särdrag genast preciseras: ”Heta nätter, kastanjetter”.750 Nästa element 
är en ”banjo” som under dansaftonens jazziga toner har laddats med 
afrikaniserad svarthet, men som under Rita de Castros uppträdande 

 
747 Haux, Framkallning, 91. 
748 Tobias Hübinette, ”Att överskrida ras: en introduktion till begreppet 

transrasialitet speglad genom transrasiala erfarenheter och fantasier”, Kvinder, Køn 
& Forskning, nr 3–4 (2011): 49. 

749 Boye, Astarte, 71f. 
750 Boye, 71. 
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”dallra[r] från estraden som en gitarr i Valencia”.751 Scenens varu-
fetischistiska anslag accentueras av textens påminnelse om att den 
svenskfödda danserskan uppfyller publikens önskningar: ”Rita de 
Castro! Stig fram och låt illusionen verka! Rusiga ögon väntar otåligt 
på att bli bedragna, svik dem inte”.752  De röda amplar som lyser upp 
danslokalen förvandlas till ”eldflugor i en passionerad natt, långt” ifrån 
den stockholmska lokal där performansen äger rum.753 I skenet från 
strålkastaren händer det något med publikens varseblivning av världen.  

 
Bada blickarna i den svala floden från strålkastaren, där den 
skälver blåvit som söderns månsken – märker du inte hur 
bakom sinnenas intryck minnen vaknar från tusen ting, som 
du aldrig själv såg, men som mötte dig i bilder och ord som 
du fyllde med liv, allt det liv du ägde i överflöd men ingenstans 
hade att göra av? Den främmande dräkten tillhör Carmen, 
hon som inte känner andra band är kärlekens, och det 
främmande namnet ekar av sköna kreolskors äventyr.754  

 
Den Boyeska texten lägger fram vad som utifrån Linda Martín Alcoffs 
fenomenologi, presenterad i avhandlingens andra kapitel, kan igen-
kännas som en rasifierande process. Men till skillnad från andra sådana 
processer äger rasifieringen av Rita de Castro rum på en scen inom en 
transrasial performativ genre, vars hela poäng är att den fiktiva 
rasifieringen skiljer sig från den förmodat faktiska. Den dansande 
kroppen träder fram som en vit yta på vilken publiken överför sina av 
genren frammanade fantasier på samma sätt som en filmprojektor för 
över rörliga fält av färg på en filmduk och till synes skapar liv. Medan 
filmprojektorn drivs av elektricitet tycks publiken i den Boyeska texten 
drivas av sitt eget överflöd på liv. Ur ett avkoloniserande perspektiv 
pekar somliga människors överskott av liv på en fundamental obalans 
i världens ömsesidiga cirkulation av agens; det är som om reciproci-
teten har upphört och livsenergin ackumulerats hos vissa kroppar. De 
frågor om fiktionens ontologi som här väcks får jag anledning att åter-
komma till min läsning av Britt Landers fönstershoppande mot slutet 
av nästa delkapitel, men eftersom publikens överflöd tycks bottna i den 

 
751 Boye, 72. 
752 Boye, 72. 
753 Boye, 72. 
754 Boye, 72. 
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europeiska arbetarklassens ställning vänder jag mig här till ett annat 
kapitel i Astarte i vilket denna klass relation till den gudomliga dockan 
också gestaltas.  

Givet den konsumtionskritiska tematiken ligger det nära till hands 
att anta att överflödet av liv emanerar ur den hunger som väcks då 
världen finns omedelbart tillgänglig för den vitifierade konsumenten. I 
kapitlet ”Spetsar” träder den unga europeiska arbetarklassen fram som 
potentiella tillbedjare av den gudomliga dockan,755 i det att regleringen 
av deras arbetstid har gett dem en fritid.756 Trots att arbetet utgör själva 
negationen av liv, tillåter de europeiska arbetarnas löner dem att under 
kvällarna ägna sig åt livsförhöjande nöjen.757 Denna typ av icke livs-
uppehållande – eller om man vill ”överflödig” – konsumtion bereder 
dem om inte en plats ”i solen”,758 så i alla fall ”i ljuset” som strålar ut 
från de många fluorescerande reklamskyltarna i storstadskvällen.759 På 
denna mörka men av kapitalet upplysta plats närs ”drömmar om ett 
eget liv – ja, eget som det egnaste egna, ty det hänger inte ihop med 
något annat”.760 Utifrån denna gestaltning av den europeiska arbetar-
klassen är det inte endast möjligt att förstå det liv som åskådarna till 
Rita de Castros performans sägs äga ett överskott av som sprunget ur 
deras ställning som potentiellt vitifierade människor i moderni-
kolonialiteten, utan också deras vitifiering som avhängig deras köp-
kraft. Som en konsekvens av livets vithet begripliggörs det som avsku-
ret från resten av skapelsen.  

Publikens besittning av vitifierat – eller med andra ord genom 
penningen förädlat – liv animerar i sin tur den rasiala fantasi som fyller 
den vitifierade danserskan med betydelser som överskrider hennes 
faktiska situering. Referenser till kontexter såsom den valencianska, 
den sevillanskt romska och den romanskt latinamerikanska samman-
hålls av publikens begär till ”aning och eggelse”.761 Performansens led-
ord i form av ”heta nätter, kastanjetter” pekar vidare mot den spanska 
sången ”Valencia” (1924), vars svenska översättning innehåller dessa 

 
755 Boye, 132. 
756 Boye, 137. 
757 Boye, 137. 
758 Boye, 138. 
759 Boye, 139. 
760 Boye, 137. 
761 Boye, 72. 
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ord.762 Decenniet innan Astarte utkom ingick melodin i Ernst Rolfs 
revyer, och en tidningsnotis över Rolfs revy från 1927 illustrerar väl 
den rasifierande relationalitet som gestaltningen av Rita de Castro 
hämtar sin semiotisk-materiella energi ur.  

 
Heta nätter, kastanjetter och ett vin så rött som blod…  
Den för länge sedan uttjänta Valenciamelodien rinner en 

osökt i minnet, då den vackra Nana de Herrera med 
gnistrande temperament dansar sitt hemlands eldiga danser 
för den publik av tröga nordbor, som pustar i julivärmen ute 
hos Rolfs. Denna 21-åriga spanjorska är med all sannolikhet 
en av de mest intagande representanter för sitt land, som 
någonsin gästat vår huvudstad. All andalusisk glöd ligger 
förborgad i hennes mörka ögon, hennes lysande leende och 
rytmen i hennes smidiga kropp. Senorita de Herrera är av 
andalusisk familj och hon har studerat dans, framförallt sitt 
eget lands, i sin hemstad Madrid och Sevilla. […] 

Nana de Herrera är fullbordsspanjorska alltifrån den röda 
skon till den sombrero cordobes, som kröner hennes huvud, 
vars skönaste prydnad dock är det ramsvarta, glänsande håret 
– oshinglat! Rolf tycks ha tur med att få flickor med långa 
flätor.763  

 
Andalusien, som så ofta fylls med en metonymisk innebörd i relation 
till den spanska staten, är det semiotisk-materiella fenomen som 
sammanhåller den av sexuell energi överdeterminerade danserskan 
vare sig hon heter Nana de Herrera eller Rita de Castro. Danserskan 
träder fram som en köttig knut i en härva av relationer som genom den 
andalusiska förankringen länkar det latinska, moriska, romanska och 
romska till varandra i en kroppslig berättelse om passion. I notisens 
klarspråk uppenbaras denna figurering, vilken även opererar i Boyes 
text, som en rasifieringsprocess som framförallt skiljer det nordligt 
germanska från det sydligt romanska. Genom denna rasifiering blir det 
möjligt att iscensätta en annan typ av femininitet än det kortklippta och 

 
762 ”Valencia”, i Svenskt översättarlexikon (Litteraturbanken), åtkomstdatum 17 juni 

2020, 
https://litteraturbanken.se/%C3%B6vers%C3%A4ttarlexikon/verk/34954; 
”Valencia: ur svenskt visarkivs vis- och låtregister”, Musikverket Visarkivets 
webbkataloger, åtkomstdatum 17 juni 2020, 
https://katalog.visarkiv.se/lib/ShowRecord.aspx?id=987674. 

763 ”Den vackra spanjorskan hos Rolf”, Scenen: tidskrift för teater, musik och film 13, nr 
15–16 (1927): 486. Varmt tack till Beata Agrell för att du visade mig artikeln. 
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smalhöftade ideal som annars regerar i den Boyeska fiktionsvärlden. 
Detta nordiska ideal förkroppsligas, som vi strax skall se, av en annan 
flicka från en annan småstad och länkas genom en referens till den 
stadens medeltida Mariakult till den heliga jungfrun.764 I jämförelse 
träder Rita de Castro i all sin ormlikhet snarare fram som Eva i lust-
gården. Denna semiotisk-materiella koppling accentueras av hennes 
uppgift att bedraga publiken, och pekar i förlängningen mot den 
mytomspunna och koloniserade Malinche.765 

Till skillnad från vad som händer i verkliga möten med den 
rasifierade andre, sätter den vitifierade publiken inte sin överordnade 
subjektivitet på spel under performansen, utan kan glädjas åt att som 
hooks uttrycker saken, distansera sig från vitheten – eller snarare 
gråheten givet den ambivalens som utmärker arbetarklassens ställning 
i den Boyeska fiktionsvärlden – under en stund för att därefter åter-
vända till den med förnyad kraft. Rita de Castro är enligt Boyes text en 
illusion, vilket innebär att hon är en själslig föreställning utan någon 
egentlig motsvarighet i verkligheten, om än betingad av en feltolkning 
av något verkligt fenomen.766 Rita de Castro är med andra ord en 
drömsyn, men framstår som begriplig eftersom hon är intrasslad i de 
epistemologiska, estetiska och ekonomiska maktrelationer som över 
500 års europeisk kolonialism har vävt. Mer konkret hämtar hon sin 
semiotisk-materiella energi ur fasthållandet av icke-vitifierade kroppar 
i koloniala narrativ som kretsar kring dessa kroppars passionerade 
djuriskhet. Att som Haux framhålla hur den vitifierade danserskan 
såväl som publiken är de som offras och töms på liv i denna process 
framstår i min läsning som det slutliga fullbordandet av den vithetens 
självbespeglande cirkel som den Boyeska texten lägger fram till 
beskådan. 

I förlängningen kan vithetens modus operandi som tomhet 
emellertid utgöra en faktiskt fara för det vitifierade subjektet. Toni 
Morrison skriver: 

 
  

 
764 Boye, Astarte, 31. 
765 ”Malintzin”, i Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 13 juli 2020, http://www.ne.se. 
766 ”Illusion”, i Nationalencyklopedin: svensk ordbok, åtkomstdatum 18 juni 2020, 
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images of blackness can be evil and protective, rebellious and 
forgiving, fearful and desirable – all of the self-contradictory 
features of the self. Whiteness alone is mute, meaningless, 
unfathomable, pointless, frozen, veiled, curtained, dreaded, 
senseless, implacable.767  

 
Vithetens litterära spel gör att den framstår som stum, meningslös och 
ofattbar. Eller som Dyer påpekar: om detta att vara vit är att vara inget 
ting ligger det farligt nära att också vara ingenting.768 Som både Morrison 
och Dyer visar ligger det i vithetens härskarstrategi att distansera sig 
från den motsägelsefulla materialitet som härbärgerar livet, och i 
förlängningen riskerar vitheten att likställas med döden i form av 
fullkomlig frånvaro.769 Denna världsfrånvända och fulländade vithet 
kan svårligen förverkligas av en människa som är utsedd att gripa in i 
världen för att härska över den, och den vita perfektionen förknippas 
sålunda med den som Beauvoir benämner den vitifierade mannens 
vasall, nämligen den vitifierade kvinnan.770 Som framkom i avhand-
lingens fjärde kapitel framhåller Dyer att förebilden för vit femininitet 
i de koloniala narrativen är kristendomens mest uppburna kvinno-
gestalt i form av jungfru Maria, vars namn signalerar kyskhet och vars 
berättelse bygger bilden av den vitifierade kvinnan som den som avstår 
från att agera.771 Att göra inget, och intighet i sig, utgör sålunda basen 
för en särskilt kolonial form av vitifierad femininitet vars funktion i de 
vitifiera(n)de narrativen är att genom sin lyskraft befästa den vitifierade 
mannens erövring, kontroll och exploatering av världen.772 Det är 
denna hypervita femininitet och dess olika framträdanden i den 
modernikoloniala världen som den Boyeska texten utlägger sin utsaga 
kring.  

Som alla tidigare läsningar av Astarte har konstaterat återkommer 
den inledande presentationsscenen där de båda reklamexperterna 
betraktar dockan även mot slutet av romanen. På en middagsbjudning 
hos en av reklammännen i en funktionalistisk lägenhet i Stockholm 
avslutar den högt värderade författaren Vilhelm Berg sitt tal med att 

 
767 Morrison, Playing in the Dark, 59. 
768 Dyer, White, 78. 
769 Dyer, 208. 
770 Dyer, 206. 
771 Dyer, 16. 
772 Dyer, 187. 
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höja glaset till ära för husets unga brorsdotter Britt Landers. Som ett 
svar lyfter hon sitt glas och intar den gudomliga skyltdockans 
narcissistiska pose:  

 
Avslutningen kom överraskande, men väckte förtjusning. 
Alla glas lyftes, så att vinet genomglödgades av ljus 
underifrån, alla ögon fästes på Britt, och rodnande lyfte också 
hon sitt glas till svar med en rörelse, som var så fulländat 
vacker att man höll andan – och ändå uttryckte den egentligen 
ingenting, varken stolthet eller blyghet, varken vänlighet eller 
fientlighet – ingenting annat än det självklara medvetandet 
om sin egen fulländning.773 

 
Även om talets slut kommer som en överraskning så gör Britts 
oberörda posering inte det. Genom romanen har ett semiotiskt-
materiellt arbete pågått som förvandlar Britt från en blygsam 
landsortsflicka till modernikolonialitetens gyllene gudinna.  

 
 

Danandet av den gudomliga  
 

När Britt Landers tar steget ut i den vita drömmen och upp på den 
vitifierade femininitetens högsta krön ekar hennes kliv av jazzens och 
bluesens toner, vilka romanen igenom ackompanjerar de vitifierade 
människornas rörelser genom Stockholms kulturliv. Inom musik-
vetenskapen har Johan Fornäs analyserat jazzens roll i den moderna 
svenskheten genom att bland annat studera hur den skrivs fram i 
Astarte. Han menar att den Boyeska texten upprättar en kritisk dialog 
med framför allt Artur Lundkvists rasistiska litterära skildringar av 
jazzens svartifierade kroppar i form av människor och instrument, men 
att den på samma gång håller fast vid den dualistiska och ”produktiva 
högspänningen mellan materiell yta och inre djup, mellan artificiellt 
och naturligt och mellan modernt och primitivt”.774 

Rita de Castros rasperformans föregås i själva verket av att publiken 
dansar till de jazziga tonerna av saxofon, xylofon och banjo. 

 
773 Boye, Astarte, 233. 
774 Johan Fornäs, Moderna människor: folkhemmet och jazzen (Stockholm: Norstedt, 2004), 

100. 
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Saxofon: heta lena lemmar, molande hunger, åtråns ursång, 
sjungen i tropiska djungler, där månskenet suger och 
fasanerna ropar i ljum dimma. 

Xylofon: smattrande torr takt, som när en leddocka 
hoppar omkring och har precis så roligt som hon får för 
trådarna, ledda av en mäktig hand eller ett mekaniskt urverk. 

Och så banjo, högljudd och förbehållslös som ett 
naturbarn av oförstörd ras. Hur kan en vit man med upp-
struket slätt hår och blaserade ögonlock tro att det är hans 
instrument? Han behövde bara kasta en blick på den 
stillsamma och väluppfostrade publiken för att vakna ur sitt 
misstag, men det är hans levebröd att inte vakna.775 

 
Här ser vi hur medveten den Boyeska texten är om hur de rum den 
upprättar rasifieras. Den professionella musikern, som vitifieras genom 
att hans utseende kontrasterar en svartifierad stereotyp, förmår inte se 
publikens iscensättning av sval och kontrollerad respektabilitet och 
lever på så vis i vad man skulle kunna benämna en vit dröm, i vilken 
han iscensätter svarthet på ett utifrån en vitifierad situering oproble-
matiskt vis. Även om salongens folkligt vita dröm skiljer sig från den 
högborgerliga middagsbjudningens, där den vitifierade kvinnan 
förvandlas till en strålande gudinna, råder inga vattentäta skott dem 
emellan. Britt Landers rör sig i de populär- såväl som finkulturella 
rummen, och hennes rörelse mot den vitifierade femininitetens toppar 
hämtar sin energi ur mer än ett sammanhang. Men som presentationen 
av musikinstrumenten ovan ger vid handen är den vita drömmens lek 
med svarthet minerad mark för den vitifierade kvinnan; xylofonens 
takt riskerar att förvandla den gudomliga Astarte till en leddocka som 
likt en förslavad kropp dansar efter en högre makts pipa. Medan den 
mörka arbetarklassflickan Violas streberaktiga medvetande känner av 
leddockans rytm under den folkliga jazzkvällen, låter sig en till synes 
obekymrad Britt föras ut i dansen vid en privat dansbjudning i det 
nästföljande kapitlet.776  

I kapitlet ”En helt annan värld” leds Britt Landers ut på dansgolvet 
i farbrodern reklamexpertens våning av den lovande journalisten Tage 
Werin. Den vithet som iscensätts av de båda dansande kropparna 
förstärks av att musiken som spelas är kommen ur ett än äldre uttryck 

 
775 Boye, Astarte, 67. 
776 Boye, 74, 86. 
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för svartifierade människors situation i modernikolonialiteten än 
jazzen, nämligen bluesen. Musiken som är sprungen ur erfarenheterna 
av att leva som koloniserad människa i historiens största slavsamhälle, 
förvandlas genom den vitifierade och maskuliniserade kroppens 
rörelse till ”en segermarsch” för erövringen av världen.777 När den 
vitifierade mannen rör sin kropp till den svartifierade musiken 
samtidigt som han omfamnar sin vitifierade kvinna upplever han 
euforiskt hur ”hans egna rytmiska steg” bestämmer ”världens pulsslag” 
och hur han själv förvandlas till något som liknar ”en ung gud [som] 
spränger sina bojor”.778 Intensiteten i dansen kan förstås som sprungen 
ur ett hooksianskt ätande av den andre, som inte bara fyller den 
vitifierade mannen med en oerhörd njutning, utan omvandlar honom 
till en gudars like. Denna iscensättning av en fashionabel och attraktiv 
maskulinitet förebådar inte endast Britt Landers intagande av den 
feminina motsvarigheten i romanens avslutande scen, utan också 
fascismens historiska maktövertagande i stora delar av Europa under 
1930-talet. 

Det fascistoida motivet på dansbjudningen accentueras av att en 
ung man vid namn Snillet kvällen igenom fyller sällskapet till brädden 
med tal om ”världsbesegrare och undantagsmänniskor”; Nietzsche-
anska tongångar som föregår Tage Werins beslagtagande av bluesens 
rytmer i dansen med Britt Landers. Emellertid är det inte bara musiken 
som låter sig formas efter den vitifierade mannens vilja i hans 
universum: Tage Werin upplever denna afton även hur Britt Landers 
kropp låter sig modelleras som ”mjuk lera” i hans händer i väntan på 
sin ”slutgiltiga form”.779 Även om den vitifierade mannen här likt en 
antik titan tillverkar feminiserad mänsklighet i lera är han likt den 
moderne Prometheus, eller med andra ord Victor Frankenstein, inte 
autonom i relation till sin skapelse. Som Dyer påpekar är det i mötet 
med den vitifierade kvinnan som den vitifierade mannen bekräftar sig 
själv som sådan, och uppkomlingen Tage Werin är beroende av 
närheten till den strålande Britt Landers för att alls kunna häva sig upp 
mot himlens högsta höjder och härska över världen.  

Författaren Vilhelm Berg väljer tidigt i romanen ut flickan Britt 
Landers till sinnebild för en mans vita chimär, och texten låter läsaren 

 
777 Boye, 87. 
778 Boye, 87. 
779 Boye, 87. 
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förstå att flickans kropp är formad i ett stoff som lånar sig till sådana 
drömmar. Britt Landers är ”en lång ljus nordisk typ” med ”smärta 
höfter” och energisk gångstil,780 formuleringar som kan knytas till 
föreställningar om den svenskspråkiga befolkningens rasliga renhet 
som cirkulerar i tiden och rummet för romanens tillkomst. Som 
Werner påpekar är den smalhöftade, långa och ljusa kroppen 
sinnebilden för den vitifierade kvinnan i moderniteten,781 och som 
lyftes fram i inledningen av kapitlet tar den Boyeska texten fasta på 
detta ideal då skyltdockan Astarte materialiseras. När Vilhelm Berg 
höjer sitt glas till Britt Landers ära på bjudningen i hennes farbrors 
våning har han redan tidigare identifierat henne som sin musa. Första 
gången Vilhelm Berg riktar blicken mot Britt Landers promenerar han 
längs Strandvägen flankerad av sin yngre släkting Tord och dennes 
nära vän Tage Werin.  

 
Se, sade, författaren. Där går min chimär. Corsots och 
törstens inkarnation. När jag går här och ser hennes dansande 
ungdom på avstånd, begåvar jag henne med alla de högsta 
fullkomligheter, och jag går hem berusad och skriver ganska 
bra ända till middagen. Vore hon en verklig människa – men 
det är hon ju inte. Jag vill ju inte ha henne verklig – jag vill 
bara skriva. Bara skriva!782  
 
Men jag måste verkligen tala om vem chimären är, sade Tord. 
Det är min lilla syssling Britt Landers. Hon ser ju riktigt 
hygglig ut, gör hon inte? Men något slags inkarnation av vad 
det vara månde, nej, det tror jag inte, inte ens av Strandvägen. 
Hon har kommit från landsorten nu i höst. Hon är 
naturligtvis ett oskrivet blad, ingen som helst livserfarenhet 
ännu. 

- Just därför, just därför. Det ligger ingenting bakom det hela, 
det är hemligheten. Varför är man så rädd för det? Varför har 
man alltid föreställt sig chimären som ett sådant farligt väsen? 
783  

 
Chimären är en själslig föreställning som bygger på en feltolkning av 
någon företeelse i verkligheten, ibland med bibetydelsen önskedröm. 

 
780 Boye, 57. 
781 Werner, Blond och blåögd, 46. 
782 Boye, Astarte, 57. 
783 Boye, 58. 



 245 

Ordet kommer från grekiskans chimaira, som är ett mytologiskt djur 
format av get, lejon och drake. Sedan 1931 fungerar ordet om 
benämning på en växt eller ett djur som bär på celler från två genetiskt 
olika individer. 784 Skillnaden mellan chimären och den tidigare aktuali-
serade illusionen återfinns sålunda framförallt i deras förhållande till 
den materiella verkligheten. Medan ordet illusion saknar en egentlig 
förankring i materialiteten, bär ordet chimär på en relation till ett 
verkligt, om än feltolkat, fenomen. Emellertid föreligger det en glid-
ning i de båda ordens användning så att illusionen kan villkoras av en 
feltolkning av något verkligt fenomen, och chimären kan bära på 
bibetydelsen av en önskedröm.  

Som författaren Bergs uttalande ger vid handen är akten att om-
tolka flickan Britt Landers till en chimär ett medvetet val, motiverat av 
hans värv som poet. Ja, hans praktik som författare smittar av sig på 
flickan Britt i en sådan utsträckning att hon i släktingen Tords språk-
dräkt förvandlas till ett oskrivet blad. Effekten av denna förvisso idio-
matiska formulering blir att flickan laddas med än mer vithet.785 Som 
sådan utgör hon en källa till poetiskt skapande och smittar i sin tur av 
sig på dikten. Inga skarpa snitt dras mellan flickan och dikten i dess 
intra-aktiva relationalitet. Britt Landers kropp förvandlas till den ma-
teriella förutsättningen för diktens världsliga framträdelse i det att den 
görs redo för de kanoniserade författarnas inristningar i dess kött, en 
akt som samtidigt leder till en kanonisering av flickan från landet i det 
att hon stiger fram som en strålandet gudinna över stadshimlen. För 
att belysa utvecklingen av detta narrativa skeende, där ett obearbetad 
material i form av flickans och diktens stoff går mot en förfining, 
prövar jag, som framkom i avhandlingens fjärde kapitel, att benämna 
denna i grunden rasifierande process för kultivering. På samma sätt som 
den europeiska nybyggarens värv förädlar landet från orörd vildmark 
till produktiv åkerjord, förädlar den heterosexuella mannens begär den 
potentiellt vitifierade kvinnan till perfektion inom det vitifiera(n)de 
narrativet. Genom båda dessa handlingar fylls samtidigt den potentiellt 

 
784 ”chimär”, i Nationalencyklopedin: svensk ordbok, åtkomstdatum 18 juni 2020, 

http://www.ne.se. 
785 Varmt tack till Hanna Skoglar, student på masterkursen ”Litteratur och 

vithetskritik” vid Göteborgs universitet, för att du lyfte fram den Boyeska 
formuleringen om det oskrivna bladet. 
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vitifierade mannen med en obestridlig vithet i det att han visar sin 
rasligt produktiva potens.  

I samtalet med de båda yngre männen reciterar Berg plötsligt de 
första raderna ur Edgar Allan Poes dikt ”For Annie” (1849), vars 
diktjag frammanar bilden av hur den älskade Annie tar bo i hans hjärta 
i vad som förefaller vara hans dödsögonblick. Trots kroppens 
världsliga slut triumferar diktjaget i det att hans hjärta fylls av ett ljus 
som överträffar alla himlens stjärnor då det ”sparkles with Annie”.786 
Genom Vilhelm Bergs återgivelse av Poe uppstår en koppling mellan 
den fiktionella författarens chimär och andra litterära motiv som 
påminner om Ludvig Nordströms arielska ljusgestalter, vilka, som 
framkom i avhandlingens fjärde kapitel, visserligen hämtar sin näring 
ur minnet av levande kvinnor, men framförallt har sina bon i de 
kultivera(n)de männens hjärtan.  

Vilhelm Berg är märkt av sina tidigare kamper mot mörkrets faror; 
han är i själva verket frånskild och föredrar att i sitt diktarvärv odla 
tanken på en ljusgestalt som en levande kvinna aldrig kan sammanfalla 
med, oavsett hur nordisk – för att inte säga arisk – hon framträder i 
färg och form. Den unge journalisten Tage Werin blir istället den som 
omvandlar författarens ord till handling.787 Så snart Vilhelm Berg pekar 
ut Britt Landers som den ideala kvinnan blir hon i Tage Werins narrativ 
ljuset som guidar honom genom världens mörker.788 När Tage Werins 
relation till den mörka arbetarklassflickan Viola inte längre har någon 
framtid drabbas han av en euforisk känsla då han skådandes över 
Stockholms av reklamskyltar upplysta natthimmel anar Britt Landers 
som en fornnordisk skyddsande och ledstjärna i fjärran.789  

Vilhelm Berg fortsätter emellertid att vara den som bär upp 
diskursen kring den otvetydigt vitifierade femininiteten i romanen 
Astarte. Som redan nämnts väljer Berg att rikta sitt tal på den avslutande 
middagen hemma hos familjen Landers till den unga flickan Britt i 
egenskap av den förkroppsligade högkultur hon i kraft av hans 
kanoniserande gest utgör.  

 

 
786 Edgar Allan Poe, ”For Annie”, Poetry Foundation, 21 juni 2020, 

https://www.poetryfoundation.org/poems/44887/for-annie. 
787 Boye, Astarte, 60. 
788 Boye, 125. 
789 Boye, 125. 



 247 

… ja, dikten är kulturens kärna. Därför att kulturen är en enda 
stor dikt. Men den är en dikt i dyrbarare materia än ord – en 
dikt i kött och blod, i levande människors levande själar. 
Världen är i denna stund – och har väl alltid varit det, liksom 
den alltid kommer att så förbli – en strömmande flod av 
plågor och orenlighet. Väl den, som inte ger sin själ till spillo 
genom att sammanblanda sitt inres vita dröm med den yttre 
världens mörker. Till och med de få, som genomvandrar 
Inferno som vore det en mardröm att snart vakna ur, vid 
Vergilius’ sida som Dante, behöver för att inte sjunka i virveln 
den drömmen, den vita drömmen, som är verkligare än den 
hotande verkligheten. Och Beatrice, alla tiders mest 
himmelsstrålande dikt, stiger fram som en skyddande stjärna. 
Den sanna, de paradisiska verkligheten, som dåren kallar dikt, 
men som skyddar mot den falska, mot Inferno. 
[…] 
För kulturens stora dikt i kött och blod och ande vill jag ikväll 
höja mitt glas. […] Mina damer! Mina herrar! För husets unga 
dotter, eller fosterdotter, höjer vi våra glas – för henne och 
för den kulturens gudomliga dikt hon förkroppsligar!790  

 
Britt Landers förvandlas i Vilhelm Bergs diskurs till ett ankare för en 
idealistiskt formad verklighet och utgör som sådant en garant för att 
den vitifierade maskulinitetens grepp om världen inte skall lossna. 
Bakom de högstämda orden anar läsaren en udd som med Simone de 
Beauvoirs fenomenologi ristar in den vitifierade mannens hjärta, eller 
om man vill hans subjektivitet, i jordens kött.  

 
I sitt kapitel över den unga flickan i Det andra könet (1949) 
beskriver Simone de Beauvoir hur privilegiet att få pröva sin 
styrka i relation till världen med sin kropp är förbehållet 
pojkar (Beauvoir 2002: 387). För den som utövar en sådan 
rätt ter sig världen inte längre som given, utan som något som 
är möjligt att ifrågasätta och överskrida. När pojkar slåss med 
varandra, klättrar upp på höga höjder eller på andra sätt 
tillgriper sin kroppsliga styrka innebär det att ”de har grepp 
om en värld vars gränser de gör anspråk på att vidga” 
(Beauvoir 2002: 386). Att detta existentiella äventyr är färgat 
av ett kolonialt och vidare imperialistiskt förhållningssätt till 
världen går att avläsa i slutsatsen att processen ”innebär att 
bekräfta sin suveränitet över hela jorden” (Beauvoir 2002: 
386). [Detta tagande av världen i besittning härrör] ur en 

 
790 Boye, 232f. 
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rörelse djupt i det mänskliga hjärtat; en rörelse som inte får 
sitt utlopp hos feminiserade och svartifierade människor i en 
sexistisk och rasistisk värld. Detta leder i sin tur till ett 
uppsamlande av en explosiv kraft i den förtryckta kroppen: 
”Det är en fruktansvärd frustration att inte kunna rista in det 
som rör sig i hjärtat på jordens yta”, skriver Beauvoir (2002: 
387).791  

 
Till skillnad från mindre etablerade män behöver Vilhelm Berg endast 
bruka kraften i sina ord för att stärka den vitifierade maskulinitetens 
grepp om världen, åtminstone inom väggarna för den Landerska 
våningen. Som tidigare framhölls benämner Beauvoir relationen 
mellan den borgerliga mannen och kvinnan i termer av vasallskap, en 
metafor med materiell förankring i den europeiska medeltiden som 
lämpar sig för att sätta fingret på den typ av makt som Vilhelm Bergs 
upphöjande av Britt Landers iscensätter. Vasallen är i relation till sin 
herre en tjänare, men i relation till sina underlydande är han själv en 
herre. En sådan metaforisering tar fasta på den makt som ligger 
förborgad i den vitifierade femininiteten i Astarte. 

Fornäs menar att den tidigare forskningen löper risk att begränsa 
Britt Landers i hennes triumfatoriska iscensättning av kvinnlighet om 
”hennes egen narcissistiska njutning av denna pose”, vilken rymmer 
”element av gudinnans förförande och dubbelbottnade kraft”, inte 
synliggörs i läsningen.792 Och om Haux har rätt i att den gudomliga 
kvinnokroppen ligger splittrad över romanens sidor som en enande 
kraft, utgör den vitifierade femininiteten i Boyes text en minst lika 
komplex och kraftfull konstruktion som den vitifierade maskuliniteten 
vanligen träder fram som i vithetskritiska narratologiska studier. Haux 
väjer heller inte i sin läsning för de härskaranspråk som ligger 
förborgade i den vitifierade femininiteten i tiden och rummet för 
romanens tillkomst. Fascismens stöveltramp ekar som sagt i öronen på 
läsaren av romanen Astarte, och Haux läser den scen där 
arbetarmassorna passerar dockan i skyltfönstret på väg till arbetet om 
morgonen som en armélik defilering ”förbi gudinnan med 
sidoblickarna mot hennes upphöjda position”, vilken påminner om 

 
791 Leppänen och Svensson, ”Om naturupplevelser hos Elin Wägner och Hagar 

Olsson”, 24. 
792 Johan Fornäs, Moderna människor: folkhemmet och jazzen (Stockholm: Norstedt, 2004), 

350. 
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”förbimarscherande trupper inför sin idoliserade ledare som mottar 
deras hyllning”.793 

När hon inte hyllas av kanoniserade författare eller dansar med 
gudalika män i Stockholmsnatten finner Britt Landers sin väg genom 
den modernikoloniala staden ledsagad av tingen som står utställda i 
dess skyltfönster. I människan, tycks romanen framlägga, finns ett rent 
kroppsligt incitament till att lägga skapelsen under sig såsom en källa 
till den egna njutningen.794 Denna vilja till makt som springer ur 
människans hunger att förfina världen genom sitt begär är emellertid 
lika själslig som sinnlig. ”Som strålkastare trevar själarna i rymden för 
att få ösa en ljusflod över vad de träffar på, och när ett föremål råkar 
in i strimman, ser det ut som om det vore ljust i sig själv, ett ljust 
mål.”795 Hungern har sin källa i människosjälen, som förmår lysa upp 
och tillskriva världen dess värde som byte, eller om man vill: dess 
bytesvärde. Den slukande själen tycks sålunda ha tagit rum i det hålrum 
som Echeverría menar att kapitalismens krav på uppförande karvar ut 
i de moderna människorna, och har som sådan ett namn som är vithet. 
Flickan Britt, som är av nordisk – för att inte säga arisk – typ här-
bärgerar också det inre slukande ljuset i ett sådant överflöd att hon kan 
låta det strömma över den modernikoloniala världen.  

På promenad förbi stadens skimrande skyltfönster trånar Britt 
Landers efter strumpor i mullbärssilke som förmår omsluta och 
omvandla en kvinnas ben till fullkomlighet. Plaggen i det dyrbara 
materialet kommer ”i alla skiftningar, från silver till skiffer, från ljust 
guldskimmer till färgen på en n[----]s svartbrunglänsande hud”.796 De 
på så vis beklädda benen är laddade med en vilja till handling som den 
vitifierade femininiteten annars saknar: ”Med de benen skulle man 
också som en huvudlös vålnad kunna trampa på världens nacke.”797 I 
nästa skyltning finns andra omslutande och omvandlande material: 
”Spensliga, bleka och blonda står körsnärsfirmans skyltdockor 
insvepta i mäktiga pälsverk. Gråverk, lent och dunigt, bisam, skunk 
och silverräv” som transformerar kvinnorna som bär pälsarna till 

 
793 Haux, Framkallning, 153. Som jag framhöll i analysen av Rita de Castro utgör 

arbetarklassens tillbedjan av Astarte en samtidig vitifiering av dem själva. 
794 Boye, Astarte, 144. 
795 Boye, 145. 
796 Boye, 147. 
797 Boye, 147. 
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”förtrollade skogsdjur”.798 Genom skyltfönstrens magi kommer sub-
jektiviteter till den vitifierade kvinnan som fetischer på fat. Djurifierade 
och svartifierade kroppsdelar står uppställda på parad och fylls med 
skenbart liv då de slukas av den vita hungern. De koloniserade och 
sönderstyckade kropparna förser huvudgästen vid det dignande bordet 
med en strålglans så frisk att den förmår svälja världens mörker. I en 
avkoloniserande läsning är det denna energi som i slutscenen förmår 
den vitifierade kvinnan att ”stiga fram som en skyddande stjärna” inför 
den vitifierade mannen.799 

Detta feminina tagande av världen i besittning som på samma gång 
markerar en tillblivelse som vitifierad kvinna är inte ett unikt motiv för 
Boyes text, utan återfinns hos exempelvis Hagar Olsson i Chitambo, 
som utkom endast två år efter Boyes roman. Astartes särdrag är att den 
gestaltar hela det semiotiskt-materiella kretslopp som bygger upp den 
vitifierade existensen. Den Boyeska romanen riktar i tre kapitel 
uppmärksamheten mot tre olika textila material som infogas i de 
klädedräkter som bärs upp av Astarte: ”Ylle”, ”Spetsar” och ”Silke”.800 
Genom en berättarteknik som närmast liknar Donna Haraways 
semiotisk-materiella metod visar Boye hur den vitifierade 
konsumenten är ohjälpligt förbunden med andra kroppar, vilka 
befinner sig på helt andra platser i den värld de alla delar. Britt Landers 
behöver aldrig gå till bord med vare sig silkesmaskarna eller de 
proletariserade barnen som framställer det dyrbara materialet i 
strumporna i skyltfönstret, men Boye ser ändå till att läsaren av 
romanen Astarte blir förtrogen med de exploaterade kropparna från 
vilka det åtråvärda silket kommer. I det följande avrundar jag kapitlet 
med en avkoloniserande läsning av ”Siden”, som ursprungligen skrevs 
för scenkonstverket Versaler (2015). 

 
 

  

 
798 Boye, 149f. 
799 Boye, 232. 
800 Boye, 19, 127, 207. 
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I silkesmaskars sällskap801  
 

I ”Siden” möter läsaren en ironiskt färgad berättarröst som beskriver 
hur det vävda materialet sammanbinder silkesmaskarna och den 
proletariserade barnarbeterskan med de vitifierade subjekt som äger ett 
begär till det utsökta tyget. Berättarrösten, vilken sammanfaller med 
det vitifierade subjektet, tillskansar sig en fullständig kontroll över 
skeendet genom en perfekt iscensättning av det som Edward Said år 
1978 skulle benämna orientalismens intellektuella makt.  

Texten tar sin utgångspunkt i en orientalistisk dröm om det 
stillastående sagolandet Kina där den europeiska konsumenten kan 
glömma den vardagsgrå västerländska verkligheten med hjälp av 
purpurmattor, ädelstenar och silke. Skönheten är den vara som den 
orientalistiska drömmen saluför på en kapitalistisk marknad. Men 
skönheten är inte uteslutande ett immateriellt tecken, utan ett materiellt 
fenomen vilket inbegriper mångfaldiga och samtidiga relationer mellan 
intra-agerande kroppar. Det fina silket spinns av vimlande maskkryp, 
vars hela  

 
liv är att äta och ömsa skinn, äta och ömsa skinn, spinna och 
spinna och sedan somna och sovande domna allt djupare i det 
heta vattnet och dö – för skönhetens skull.802  

 
Larverna är arbetare i den kapitalistiska modeindustrin och samtidigt 
är de vad Haraway kallar andra världar.803 Det vitifierade subjektet vet 

 
801 Min avkoloniserande läsning av ”Siden” skrevs ursprungligen för Minna Elif 

Wendins och Anders Rimpis ljud- och rörelseverk VERSALER, som uppfördes 
på Atalante i Göteborg våren 2015. Texten skrevs sålunda för att läsas på en scen 
för samtida konst, och jag har valt att behålla dess konstnärligt motiverade 
muntlighet även i avhandlingen. I föreställningen läser jag texten högt inför 
publik, sittande på en stol på scenen bredvid Julia Willén, doktorand vid 
REMESO vid Linköpings universitet, som därefter läser sin text. Ytterligare en 
version av texten håller på att publiceras: Therese Svensson. ”Deco(o)lonising 
White Femininity? Of Goddesses and Silkworms in Karin Boye’s Astarte”. I 
Exploring Nordic Cool in Literary History, redigerad av Gunilla Hermansson och Jens 
Lohfert Jørgensen. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, (publiceras 
i november 2020).  

802 Boye, Astarte, 210. 
803 Haraway, When Species Meet, 20. 
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att det inte äger någon kunskap om silkesmaskarnas existens, eftersom 
de små krypen väl ser ”livet från en annan synpunkt”.804  

Om silkesmaskarna hade fått leva hade de blivit fjärilar. Nu dör de 
istället dränkta i skållhett vatten. Vätan löser upp de tusentals meter 
långa silkestrådar de spunnit för att skydda sin egen tillblivelse som 
fjärilar. Nu dör de istället som puppor. Det latinska ordet pupa betyder 
liten flicka.805 Kanske heter de så eftersom de liknar små, små barn 
som skyddas av vita lindor. 

Puh-Li heter den proletariserade flickan som sköljer silkes-
kokongerna i skållhett vatten och dödar silkesmaskarna innan de blivit 
fjärilar.806 Medan maskarna matas med mullbärsblad för att silket skall 
bli åtråvärt, gör det enligt berättarrösten detsamma om Puh-Li är 
mager och ful.807 Hon arbetar fjorton timmar och lever på en tallrik 
löksoppa om dagen.808 Puh-Li vet att om hon dukar under finns det 
andra som kan fylla hennes plats.809 Och på gatan finns de fattiga 
barnen som tillsammans med hundar och svin söker sin föda i högarna 
av slask.810  

På ett intellektuellt plan är det ingen konst för berättarrösten att 
avsäga sig beröringen med Puh-Li. Det proletariserade barnet görs 
svårligen begripligt inom den orientalistiska berättelsen om ett fjärran 
sagoland. Hon är ingen prinsessa. Hon känner inte till sitt lands kultur 
och historia.811 Hon är inte begriplig som en bärare av Europas för-
flutna. Istället bär Puh-Li Europas framtid i sina sönderskållade hän-
der. Hon är modernitetens barn.812 Hon känner vithetens fjättrande 
frihet in på bara skinnet. För ett sådant barn har det vitifierade sub-
jektet inget intresse till övers.813  

I min läsning av ”Siden” klingar berättarrösten dock av ironiska 
tongångar. Orientalismen är ett kolonialt tankesystem och som sådant 
återspeglar den ingenting annat än den vitifierade kolonisatörens bild 

 
804 Boye, Astarte, 210. 
805 ”puppa”, i Nationalencyklopedin: svensk ordbok, åtkomstdatum 22 juni 2020, 

http://www.ne.se. 
806 Boye, Astarte, 210. 
807 Boye, 211. 
808 Boye, 211f. 
809 Boye, 215. 
810 Boye, 211. 
811 Boye, 219. 
812 Boye, 214,218. 
813 Boye, 219. 
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av sig själv.814 Men genom att ironin finns närvarande som ett stilistiskt 
filter destabiliseras denna självreflekterande bild och ett störande 
mönster etableras i texten. Detta är vad Haraway kallar för diffraktion 
istället för reflektion.815 Diffraktionen förhindrar reproduktionen av 
Det samma, och öppnar läsaren mot världens ständiga förändring. 
Diffraktionen verkar inte genom att representera inte ett dött 
tankesystem, utan genom att öppna läsaren för livet i dess ständiga 
tillblivelse.  

Att läsa texten med hjälp av Haraway innebär att följa vad jag 
uppfattar som en inbjudan från Boye att träda in i det materiellt-
semiotiska och att dröja där. Tanken om det materiellt-semiotiska 
sammanför materian, eller med andra ord de faktiska tingen, med det 
på tecken byggda semiotiska meningsskapandet, eller med andra ord 
hur vi talar om tingen.816 Materialitet och mening är inga väsensskilda 
kategorier, på samma sätt som naturen inte är väsensskild från kulturen 
eller kroppen är det från medvetandet. Den intellektuella och koloniala 
makt som Said benämner orientalism framträder i detta ljus som ett 
försök att kontrollera materian genom sina berättelser om de 
väsensskilda orientalernas kroppar. Men dessa koloniala försök till 
intellektuell dominans är alltid dömda att misslyckas eftersom materian 
i all dess komplexitet aldrig går att kontrollera.   

Att stanna i det materiellt-semiotiska, eller med andra ord att 
undvika att dela upp världen i motsatspar som kropp och medvetande, 
natur och kultur, svarthet och vithet, innebär att som människa förlika 
sig med att livet är en kraft som är långt större än det egna jaget. Det 
innebär att förlika sig med att det vitifierade subjektet är ett 
fantasifoster och att dess drömmar om oberoende aldrig kan 
förverkligas. I Haraways språkdräkt innebär det att leva och att tänka i 
det öppna.817  

Det öppna kallas så för att det inte är möjligt att kontrollera vad 
som händer där. Haraway erbjuder oss även en mer konkret bild av det 
öppna: härvorna.818 I Haraways tänkande är relationen den minsta 

 
814 Said, Orientalism, 66. 
815 Haraway, The Haraway Reader, 97. 
816 Haraway, When Species Meet, 163. 
817 Haraway, 226. 
818 Boye, Astarte, 226. 
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analytiska beståndsdelen,819 och det är i den som det som framträder 
som kroppar, saker och företeelser blir till. Haraway skriver i Merleau-
Pontys efterföljd att enskilda människor i själva verket är köttiga knutar 
i relationernas härvor.820 När jag läser Boyes text ser jag framför mig 
en härva bestående av tusentals meter långa sidentrådar i vilka alla de 
liv som skildras är ohjälpligt intrasslade. Silkesmaskarna hänger sam-
man med Puh-Li som i sin tur hänger samman med den vita konsu-
menten. De rör alla silket, silket rör dem alla, de rör alla varandra. Och 
det vitifierade subjektet löses upp i sin egen omöjliga dröm om själv-
ständighet. 

Men i ”Siden” är det den vitifierade berättarrösten som får det sista 
ordet.821 Hen darrar inte på rösten då hen avsäger sig alla band till Puh-
Li och slutligen tar steget ut i den vita drömmen. Det nästföljande och 
sista kapitlet i romanen Astarte heter så: ”Den vita drömmen”. I det 
kapitlet förflyttas vi från smutsiga fabriksgolv till en sober våning i 
Stockholm där en bjudning inom societeten äger rum. På bjudningen 
möter vi den unga kvinnan Britt Landers. Genom den unge mannen 
Tage Werins blick får vi veta att Britt denna afton är klädd i svart siden 
”som smyger sig tätt och smeksamt utefter den unga kroppen och 
kommer halsen att glänsa ännu vitare och håret att sväva ännu luftigare 
och blondare än vanligt. ’Such stuff as dreams are made of’, citerar 
Tage för sig själv.”822 

Av siden utvunnet ur icke-vitifierade kroppar är vita drömmar 
gjorda, och det är den nordiska kvinnan som förkroppsligar den vita 
drömmen. Romanen Astarte slutar med att Vilhelm Berg utropar en 
skål för den unga Britt som rodnande lyfter sitt glas med en så fulländat 
vacker rörelse att bilden av henne smälter samman med den gudomliga 
skyltdocka som ger romanen dess namn.823 Så töms slutligen även den 
vitifierade kvinnan på livskraft och förvandlas till ett tecken. Astarte. 
Skyltdockan. Förutom flicka betyder det latinska ordet pupa också 
docka. Puppa. Docka. Flicka. I Boyes text hör jag en annan berättelse än 
den koloniala viskas fram. Den är vad Haraway kallar för en figuration 
och den bygger på sammanlänkningen av kroppar som betecknas som 

 
819 Haraway, When Species Meet, 137. 
820 Haraway, 88. 
821 Boye, Astarte, 219. 
822 Boye, 227. 
823 Boye, 233. 
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puppor, dockor och flickor.824 I figurationens kroppsliga berättelse 
formar silkesmaskarna, Britt Landers och Puh-Li tillsammans varandra 
genom den kollektiva beröringen med sidentyget.  

Sidentyget träder i figurationens snörlek fram som en kontakt-
zon,825 där liv omformas och tillblivelser sker. Det innebär att vi som 
lever inte föds till världen som färdiga skapelser, utan att vi är in-
begripna i ett förändrande samspel med andra – människor och icke-
människor – livet igenom. vilken av Haraway kallar den kroppsliga 
kommunikation som pågår i kontaktzonerna ömsom för en dans och 
ömsom för en måltid,826 och alla de kroppar som deltar i intra-aktionen 
kallar hon för sällskapsarter.827 Men som artigt sällskap har vi alla ett 
ansvar att sätta oss ner vid det gemsamma bordet och äta väl.828 Det 
innebär att vi inte kan sluka vår bordsgranne med hull och hår, utan 
att vi bör se till att omsorg, respekt och skillnad kan frodas i det öppna. 

Den icke-koloniala tillblivelsen stannar vid en antydan i den 
Boyeska texten. Britt Landers behöver aldrig gå till bords med vare sig 
sidenmaskarna eller Puh-Li. Hon deltar i en helt annan bjudning. Att 
som den tidigare forskningen alltför ensidigt läsa den verksamma 
kraften i texten som den offrade och beskurna kvinnans figuration 
riskerar trots detta att performativt iscensätta den vitifierade kvinnan i 
romanen Astarte som just beskuren, genom att låta den litteratur-
vetenskapliga praktiken kapa hennes band till den del av världen som 
inte är den vitifierade mannen.  
 
 

Sammanfattning 
 
I avhandlingens sjätte kapitel och sista analyskapitel närmar jag mig 
Boyes roman Astarte för att undersöka hur den kan läsas på 
avkoloniserande vis. Romanen Astarte målar upp en vindlande fresk 
över den moderna kapitalistiska modeindustrin. Genom texten löper 
en berättelse om unga vitifierade människors relationer i den värld som 

 
824 Haraway, When Species Meet, 4. 
825 Haraway, 4. 
826 Haraway, 26, 295. 
827 Haraway, 16. 
828 Haraway, 287. 
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Stockholm utgör vid tiden för romanens tillkomst, men genom en 
teknik som närmast liknar Haraways semiotisk-materiella metod visar 
Boye hur den vita konsumenten är ohjälpligt förbunden med andra 
kroppar, vilka befinner sig på helt andra platser i den värld de alla delar. 

Textens fokus ligger på den vitifierade femininiteten, gestaltad i det 
ideal som materialiseras i den gudomliga skyltdockan Astartes många 
framträdelser i texten. Den tidigare forskningen har nästan uteslutande 
förstått denna konstruktion i termer av kön och klass, och genom att 
gå i dialog med Haux läsning visar jag hur det som i den framträder 
som Astartes tomhet också kan läsas som hennes vithet. Den narrativa 
energi som förser den vitifierade femininiteten med dess attraktions-
kraft hämtas från icke-vitifierade kroppar vars agens tillgodogörs 
genom den semiotisk-materiella process som hooks benämner vit-
hetens ätande av den andre. Vitheten träder fram som ett slukande ljus 
i konsumenterna, vars begär riktas mot svartifierad musik som jazz och 
blues, samt mot kläder i dyrbara material från fjärran länders djur. Det 
är den vitifierade maskuliniteten som formar den vitifierade 
femininiteten, och dess triumfatoriska framträdelse i arifierad form 
mot slutet av romanen sker till en poets skål för kvinnans och kulturens 
lyskraft.  

Vid det laget har emellertid läsaren stiftat bekantskap med de 
silkesmaskar från vilka sidenet i den vitifierade kvinnans smickrande 
klänning kommer, och med den kinesiska barnarbeterska som i långa 
skift sköljer silkeskokongerna i skållhett vatten mot en tallrik löksoppa 
om dagen. Den Boyeska romanen visar upp vithetens hela koloniala 
kretslopp, och även om texten endast bär på fröet till en annan 
berättelse i vilken maskarna, barnet och den gudomliga kvinnan möts 
i en figuration, pekar romanens uppfordrande tilltal mot behovet av 
avkolonisering utanför sin egen fiktionsvärld. 
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7. Avkoloniserande läsningars 
(o)möjlighet 
Diskussion av studiens resultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Görs en annan modernitet än den koloniala möjlig i mina 
avkoloniserande läsningar av svenskspråkig fiktionsprosa från tidigt 
1900-tal? Om jag med frågan menar att en faktiskt avkolonisering av 
världen äger rum i och med att jag läser litterära verk som Herrar, 
Doktor Glas och Astarte så som de tidigare inte blivit lästa så är svaret 
på frågan givetvis nej. Min läsande praktik iscensätter inte en faktiskt 
avkolonisering av världen. En sådan verksamhet äger rum på helt 
andra arenor och med helt andra subjektiviteter och materialiteter 
inblandande. Att hävda någonting annat vore – förutom befängt – 
verkligen att metaforisera, eller med andra ord idealisera och 
appropriera, de avkoloniserande praktikerna. Men om jag med frågan 
menar att en dörr öppnas för att sätta svenskspråkiga 
litteraturvetenskapliga praktiker i relation till denna alltid redan 
pågående avkolonisering av världen, så är svaret värt att diskutera.     

Under arbetets gång har jag funderat över vad det är som mina 
läsningar antas avkolonisera. Det svenska fiktionslitterära språket? 
Fiktionsvärldarna? De markerat rasifierade tillblivelserna som är 
invävda i dem?  Det jag har landat i är att mina läsningar öppnar en 
dörr för att låta den litteraturvetenskapliga praktiken att läsa, att tänka 
och att skriva om svenskspråkig fiktionsprosa understödja de 
avkoloniserande processer som oförtrutet pågår i världen – vilken 
fiktionslitteraturen såväl som akademin är en del av – vid sidan av de 
modernikoloniala.  
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En avkoloniserande vetenskaplig ansats bär redan inledningsvis på 
en vision av världen bortom den modernikolonialitet som den ytterst 
vänder sig mot. Eftersom denna vision som det vetenskapliga arbetet 
orienterar sig kring framförallt är förankrad i de genealogier av kunskap 
som världens urfolk arbetat fram under den moderna kolonialismen, 
förstås den bäst i termer av en gåva som följer den reciproka och 
cirkulära logik som Kuokkanen sätter ord på. Att engagera sig i en 
avkoloniserande vetenskaplig metod innebär på så vis att som forskare 
säga ja till att axla det ansvar som uppstår som en konsekvens av att 
vara inlemmad i den relationella ömsesidighet som världen träder fram 
som i den vision som bär upp metoden. Vad det i sin tur innebär går 
inte att veta på förhand eller att kontrollera, men eftersom det är en 
vision som inbegriper världen i dess helhet tar inte ansvaret slut då 
arbetsdagen gör det. 

Utifrån min egen tillblivelse som kropp i tid och rum har den här 
typen av läsningar trätt fram som en verksamhet inom vilken jag som 
litteraturvetare både kan ta ansvar för min disciplins framtid och 
utmana dess rasiala och koloniala arv genom att gräva där jag står. Om 
jag skall benämna något som viljan att verka i en avkoloniserande 
riktning har inneburet för mig under arbetet med den här avhandlingen 
är det en insikt om hur lite jag vet om hur världen fungerar utanför ett 
modernikolonialt sammanhang. Som uppvuxen i Göteborg och 
utbildad inom humanvetenskaperna vid stadens universitet vet jag 
mycket om hur kolonialitet, rasialitet och vithet träder fram i världen 
(även om det inte alltid varit utbildningens avsikt att jag skulle lära mig 
just detta). Att finna reda på världens icke-koloniala tillblivelser är inget 
en kritisk humanistisk skolning lärt mig; det är snarare en kunskap jag 
börjat förvärva genom att känna samhörighet med och i förlängningen 
älska människor och andra levande varelser som (liksom jag själv i vissa 
sammanhang) inte hör vitheten till.  

Under arbetets gång har jag funderat på frågan vem jag skriver för. 
Ganska tidigt insåg jag att den frågan har ett uppenbart svar i form av 
det litteraturvetenskapliga forskarsamhället. Jag har velat upprätthålla 
den riktningen i mitt skrivande, utan att för den sakens skull aktivt 
otillgängliggöra texten för andra målgrupper. När man som forskare 
arbetar utifrån perspektiv som är förankrade i politiska rörelser vars 
mål är att försvara och möjliggöra vissa semiotisk-materiella 
tillblivelser i världen uppstår frågan var den forskningsmässiga 
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praktiken börjar och slutar. Svaret på den frågan ser olika ut för olika 
personer, men förändras säkerligen också från ett projekt till ett annat. 
För min del har det varit viktigt att få läsa, tänka och skriva i avskildhet, 
utan att ta hänsyn till omedelbara politiska agendor som cirkulerar i 
samtiden. Kanske kan man förstå en sådan strävan som ett mått på den 
fria forskningen. Att sätta sig in i en värld av texter och tänkande och 
att arbeta mot att lösa komplexa problem så som man får tillfälle att 
göra då man skriver en doktorsavhandling är en på samma gång extrem 
och privilegierad verksamhet, som är få människor förunnad. Jag har 
min bakgrund inom folkbildningen och är van att möta det sug efter 
kunskap som finns bland människor med olika erfarenheter i vårt 
samhälle. Så länge som jag märker att de kunskaper som jag som 
forskare berikas med under arbetets gång också kan delas med andra 
utanför den akademiska världen upplever jag inte endast att mitt arbete 
blir meningsfullt, utan också att situationer som liknar Rivera 
Cusicanquis begripliggörande av ch’ixi, eller Haraways det öppna, 
uppstår. Så länge relationerna som upprättas i folkbildande 
sammanhang tillåts att kretsa kring icke-vitifiera(n)de erfarenheter tror 
jag att forskaren och forskningen kan ingå i ett nät av relationer som i 
förlängningen upprätthåller en avkoloniserande rörelse i världen. 

Men det är trots allt till mina litteraturvetenskapliga forskarkolleger 
som jag föreställer mig att texten främst är riktad. Under arbetets gång 
har jag mötts av reaktioner från dem som pekar mot den förnyande 
kraften i mina läsningar, eller med andra ord deras synliggörande av 
sidor hos fiktionsprosan som tidigare inte blivit sedda inom svensk 
litteraturvetenskap. Om det är sant, hur kommer det sig att ingen har 
sett dessa sidor hos texterna tidigare? Hur kommer det sig att 
kolonialiteten, rasialiteten och vitheten i dem inte har blivit lästa som 
sådana tidigare? Hur kommer det sig att de markerat rasifierade 
kropparnas agens inte har uppmärksammats? Om frågan om de 
avkoloniserande läsningarnas räckvidd skall kunna besvaras behöver 
sådana frågor kring den svenskspråkiga litteraturvetenskapliga 
praktiken också ställas, eftersom en avkoloniserande rörelse av 
nödvändighet inbegriper en mångfald av materialiteter och subjek-
tiviteter för att alls kunna bli verklig och sålunda äger rum i ett socialt 
och historiskt sammanhang. Givetvis behöver dessa frågor också be-
svaras av litteraturvetenskapliga forskare, men om den avkoloni-
serande ambitionen skall upprätthållas så behöver det arbetet ske 
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utanför den här avhandlingens specifika ramar i en kollektiv form som 
förmår gripa in i akademiska semiotisk-materiella relationer. Givet den 
oräddhet med vilken forskare ständigt möter nya frågeställningar 
känner jag mig förvissad om att svaren dessutom kommer att bli 
mycket rikare på det viset. 

Den avkoloniserande potentialen hos forskningen ligger sålunda i 
den relationalitet den ingår i, och forskaren behöver därför härbärgera 
en öppenhet inför det som möjligen inte liknar hen själv för att axla 
det ansvar som ingåendet i cirkulära flöden av agens bär med sig. Det 
arbete som jag utför i den här avhandlingen kretsar emellertid inte 
kring vilka orienteringar som är verksamma i universitetsvärlden, utan 
kring den specifika praktiken att läsa svenskspråkig fiktionsprosa från 
tidigt 1900-tal på sätt som sätter läsningarnas – och därmed också 
verkens – relation till den alltid redan pågående avkoloniseringen av 
världen i fokus. Om vi trots allt tar fiktionsprosan på allvar och sätter 
dess språk, fiktionsvärldar och tillblivelser i centrum för tänkandet i 
syfte att utröna vad de lär oss om avkolonisering så visar oss Garroutte 
och Westcott tre möjliga skeenden att ta fasta på: berättelsers förmåga 
att göra livet socialt och kollektivt, berättelsers förmåga att guida 
människors varseblivning mot världens reciprocitet och berättelsers 
förmåga att underlätta människors interaktion med resten av den 
materiella verkligheten.829  
 

∞ 
 
Även om mina läsningar inte har haft uppfyllandet av ovanstående 
aktiviteter som uttalade syften, så visar de att de avkoloniserande 
krafter som Garroutte och Westcott framhåller i Anishinaabeg-
nationernas skapelseberättelser även kan uppstå i andra typer av 
läsningar som metodologiskt söker upprätthålla en relation till det 
indigena vetandet. Den fiktionslitterära textens förmåga att visa fram 
livet som socialt och kollektivt återfinns redan i den totalistiska 
utgångspunkten och det historiska perspektivet hos Nordström i 
Herrar, men min avkoloniserande läsning visar inte bara hur 
genomsyrat av vithet det totalistiskt formade livet är utan också hur 
det hämtar sin energi ur kolonial exploatering av andra liv, vars icke-

 
829 Garroutte och Westcott, ”The Story Is a Living Being”, 69–74. 
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koloniala tillblivelse trots detta fortfarande pågår och har kraft att 
avväpna den vitifierade maskuliniteten. På så vis riktas läsarens upp-
märksamhet mot den reciprocitet som alltid redan verkar i fiktions-
världens Sápmi, vilken det vitifiera(n)de narrativet söker erövra, kont-
rollera och exploatera. Likaså visar den semiotisk-materiella metoden 
på samband som bejakar det aktiva samröret mellan olika subjek-
tiviteter och materialiteter i upprättandet av fiktionens kronotoper. 

När det gäller Söderbergs Doktor Glas begränsas den av-
koloniserande läsningens räckvidd av dagboksromanens generiska 
förutsättningar, eftersom den istället för att skildra komplexa förlopp 
genom en distanserad berättarposition innesluter fiktionsvärlden i ett 
enda språkligt konstruerat medvetande som ofrånkomligen träder fram 
som vitifierat. Trots detta visar läsningen av den Söderbergska 
romanen på vithetens oförmåga till samröre med resten av skapelsen 
och på hur denna oförmåga inte endast tömmer dess huvudsakliga 
bärare på livskraft utan också hotar dess fortsatta jordiska existens. 
Genom att visa fram vithetens oförmåga till socialt och kollektivt liv, 
vithetens oförmåga till att ingå i tillvarons reciprocitet och vithetens 
oförmåga att interagera med den materiella verkligheten på andra vis 
än genom koloniala praktiker håller Doktor Glas fram något av en 
Söderbergsk trollspegel åt sina läsare.  

Boyes Astarte är slutligen den roman som i min läsning kanske 
tydligast formulerar hur den vitifierade femininiteten alltid redan intra-
agerar med delar av den materiella verklighet som ligger utanför den 
vitifierade maskuliniteten, men att dess begär i ett kapitalistiskt 
konsumtionssamhälle riktar sig bort från de exploaterade kropparna 
mot den egna förgudningen. Medan den vitifierande femininitetens 
fortlevnad återfinns i dess förmåga till köttslig kärlek hos Söderberg, 
är det konsumtionens självkärlek som omsluter dess förgyllda 
kroppslighet hos Boye. Den avsaknad av kärlek som öppnar ett svart 
hål i den Glaska dagboken, i vilket det jordiska livet slutligen görs 
betydelsefullt i relief mot rymdens oändlighet, har ersatts med ett kon-
sumistiskt kretslopp hos Boye som tycks fylla själarnas hålrum sam-
tidigt som det vitifierar kropparna. Den avkoloniserande potentialen i 
Astarte kanske framförallt återfinns i dess implicita läsare, vars ögon 
den är designad att öppna och vars interaktion med den materiella 
verkligheten den kanske förändrar. På så vis är dess tilltal lika aktuellt 
idag som då den gavs ut. 
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Sammanfattningsvis är möjligheten att återupprätta relationer av 
reciprocitet mellan kroppar inom fiktionsvärlden begränsad av 
vithetens utbredning i den. Även om den avkoloniserande läsningen 
förmår visa på det makabra kretslopp som koloniserar världens flöde 
av subjektifierande agens förmår den inte frigöra de markerat 
rasifierade kropparna – jag tänker på Sjul, skogen, den sjuka gossen, 
silkesmaskarna och Puh-Li – ur dess exploaterande maskineri. Även 
om den avkoloniserande läsningen förmår visa på världens icke-
koloniala tillblivelser förmår den inte desarmera kolonialiteten i 
fiktionen. Kanske är detta inte så underligt om vi betänker att den lästa 
fiktionsprosan hör hemma i svenskspråkiga borgerliga genrer från 
tidigt 1900-tal. Kanske är det mer anmärkningsvärt att den 
avkoloniserande läsningen förmår beskriva kolonialiteten, rasialiteten 
och vitheten som tar form i dessa texter på komplexa vis. 
Fiktionsvärldarna som upprättas i Herrar Doktor Glas och Astarte träder 
fram både som tillräckligt vitifierade för att en läsning som vänder sig 
mot detta koloniala och rasiala fenomen skall vara fruktbar, och 
samtidigt som tillräckligt icke-vitifierade för att läsningen skall finna 
platser där det modernikoloniala epistemet utmanas och icke-koloniala 
tillblivelser, vilka iscensätter cirkulär reciprocitet, sker. 

Det som den avkoloniserande läsningen djupast innebär är att den 
förmår sätta läsandets praktik och därmed också forskaren i kontakt 
med den avkolonisering som alltid redan pågår, och sålunda utgör den 
en form av forskningsmässig orientering som riktar sig mot 
kolonialitet, rasialitet och vithet och kring icke-kolonialitet, icke-
rasialitet och icke-vithet. Givet det sammanhang som jag bedriver min 
forskning inom vill jag särskilt betona den sistnämnda orienteringen 
som fundamental. Det går inte att bedriva en avkoloniserande praktik 
utan att samtidigt vända uppmärksamheten bort från vitheten och 
välkomna de icke-vitifierade människornas erfarenheter i världen som 
väsentliga. Upprätthållandet av vitifiera(n)de identifikationer och 
genealogier på förmodat antikoloniala fält kan inte pågå om forsk-
ningens kvalitet inte skall urlakas. Det betyder inte att forskare som 
skriver utifrån en vitifierad situering inte bidrar till ett fördjupat 
vetande om avkolonisering i världen. Tvärtom förefaller det vara i 
skarvarna mellan olika episteme som avkoloniserande energier 
uppstår.  
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I min forskning har jag försökt att närma mig ett vetande som for-
muleras från platser som involverar andra materialiteter och subjek-
tiviteter än dem som jag nödvändigtvis relaterar till i mitt vardagliga liv. 
Även om jag har brottats med rasism i hela mitt liv har jag aldrig behövt 
bli kallad för n-ordet eller förlora mitt språk, varför jag i min forskande 
praktik behöver hållas ansvarig för att jag inte tillgodogör mig kun-
skaper som formuleras från svartifierade eller urfolkliga erfarenheter 
på koloniserande vis. Jag behöver också hållas ansvarig för att inte läsa 
de fiktionslitterära texternas gestaltningar av sådana erfarenheter på 
rasistiska vis.  

Den avkoloniserande läsningen är sålunda ingen aktivitet för män-
niskor som omedelbart önskar befria sig från kolonialismens arv, utan 
tvärtom en aktivitet där man behöver sätta sin egen subjektivitet på 
spel i det mångrelationella rum för tillblivelser som med Rivera 
Cusicanqui träder fram som ch’ixi. Det samiska vetandet borde vara 
en integrerad del av en svenskspråkig humanvetenskaplig kanon givet 
den roll Sápmi spelar i uppbyggandet av den svenska staten, men istäl-
let ställs jag som forskare och lärare inför min egen brist på kunskap 
då jag närmar mig de samiska genealogierna. Jag har förlitat mig på 
mina vanliga arbetsredskap såsom nyfikenhet, litteratursökningar, 
referenshantering, upprättandet av relationer till andra forskare, anord-
nandet av seminarier och kurser för att ta mig vidare i arbetet med att 
på ett respektfullt vis låta det samiska vetandet ingå som en del i det 
semiotisk-materiella trassel som utgör min egen text. Jag vill särskilt 
lyfta fram citeringspraktikernas avgörande roll i upprättandet av en av-
koloniserande relationalitet i arbetet som forskare. Det är en profes-
sionell ynnest att kunna verka i ett rum där en mångfald av röster kan 
samverka i sökandet efter kunskap. 

Även om avkoloniseringen inte blir ett faktum i mina läsningar och 
min forskning så är den en riktning som är nödvändig att upprätthålla 
om andra episteme än de modernikoloniala skall frammanas. Jag har 
valt att läsa svenskspråkig fiktionsprosa för att undersöka avkoloni-
seringens räckvidd in i en litteraturvetenskaplig praktik, eftersom jag 
menar att dessa läsningar utgör en omisskännlig del av den svensk-
språkiga litteraturvetenskapens uppgift inom vilken jag kan bidra uti-
från mina kompetenser. Det betyder inte att denna verksamhet är den 
enda eller ens den främsta som sätter vårt ämne i kontakt med 
avkoloniserande praktiker i världen. Tvärtom är det av yttersta vikt att 
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variera kanon för att bredda och fördjupa vår kunskap om fiktions-
litteratur, inte minst då Sverige inte är och aldrig har varit mono-
lingvistiskt.  

Som redovisades i inledningen är jag som läsare emellertid dragen 
till dessa texter av olika skäl och förutom mina metodologiska frågor 
kring vad det innebär att läsa svenskspråkig fiktionsprosa från tidigt 
1900-tal på avkoloniserande sätt, och vad som möjligen uppnås i en 
sådan läsart, har mitt projekt drivits av frågor som ställer 
fiktionsprosan i centrum. Som framkommer i avhandlingens analys-
kapitel visar läsningarna hur kolonialitet, rasialitet och vithet är 
omedelbart närvarande i Herrar såväl som Doktor Glas och Astarte i 
form av sådant som berättelsestrukturer, berättarperspektiv, kon-
flikter, kronotoper, metaforer, metonymier, motiv och teman. Den 
modernitet som den tidigare forskningen har funnit i texternas 
gestaltning av konflikter baserade på klass och kön hänger på ett intimt 
vis ihop med konflikter baserade på ras och bör sålunda betecknas som 
en modernikolonialitet. Framskrivningen av en allt mer germaniserad 
arbetarklass som stiger mot ljuset behöver läsas i skenet av den 
socialistiska vithetens idékonstruktion och iscensättningen av den nya 
kvinnan behöver likaså förstås i termer av vitifierad – för att inte säga 
arifierad – femininitet om dess historiska räckvidd skall kunna avgöras 
på underbyggda vis. Möjligen är detta processer som framförallt äger 
rum under de första tre decennierna av 1900-talet eftersom de redan i 
Astarte står i kritisk belysning av Boyes klara prosa.  

Under arbetets gång har jag genom frågor som har ställts till mig av 
journalister och författare kommit att inse att frågan om de av-
koloniserande läsningarnas möjlighet relaterar till frågan om den 
modernikoloniala svenskspråkiga fiktionslitteraturens läsbarhet i det 
nya milleniet. Utifrån samtida rörelser som fokuserar antirasism och 
feminism pågår det idag en revidering av vårt kulturarv, och det är 
givetvis en öppen fråga hur(uvida) verk som Doktor Glas och Astarte 
kommer att läsas imorgon. En snabb titt i en av våra nätbokhandlare 
ger emellertid vid handen att Doktor Glas kommer ut i pocket 2020 och 
i band 2021. Den Söderbergska romanen blir också översatt till ara-
biska 2020; den senaste av en lång rad översättningar i det nya mille-
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niet.830 När det gäller Astarte visar den nyaste träffen en utgåva 2018. 
På så vis relaterar min forskning även till allmänhetens läsning av 
svenskspråkig fiktionsprosa från tidigt 1900-tal; en verksamhet inom 
vilket det förflutna och framtiden samtidigt ställs på spel i läsandets nu. 

När radioprogrammet Läshunger år 2003 tog sig an att läsa Doktor 
Glas uttryckte Stina Ekblad sitt obehag inför den Söderbergska läkaren, 
som föreföll henne både ”självförhärligande”, ”fluktande”, 
”omnipotent” och ”lite fascistisk”. Frågan huruvida de obehagliga 
åsikterna borde tillskrivas Glas eller Söderberg var uppe på bordet, och 
programledaren Maarja Talgre sade sig ha upprepat för sig själv under 
läsningen att Söderberg minsann var en övertygad antinazist. Stephen 
Farran-Lee beskrev hur han ”nästan blivit chockerad” vid omläsningen 
av boken eftersom han inte hade haft ”något minne av att doktor Glas 
var en sådan förskräcklig människa” och anknyter på så vis till Ekblads 
kommentar om att det enda hon mindes av boken innan omläsningen 
var dess vackra och skira språk. Farran-Lee beskriver sin läsupplevelse 
som ett skådande ”genom [Söderbergs] klara prosa” med effekten att 
”de oerhört obehagliga åsikterna […] bubblar upp som fula djur”.831 
Läsningen av romanen tycks sålunda äga rum i samma spänningsfält 
mellan skönhet och fulhet som doktor Glas själv orienterar sig inom 
och det är inte utan att insikten kring hur den ena ytterligheten är 
förbunden med den andra lämnar ett desorienterande obehag i läsaren. 
Även om fulheten har skiftat gestalt från vissa kroppars undermålighet 
till uttryckandet av fascistiska åsikter bär det fortfarande en djurisk 
form. Möjligen anas så ett behov av att låta litteraturvetenskapens 
metodologiska läsningar möta andra typer av offentliga läsningar för 
att sambandet mellan fiktionsprosa och avkolonisering skall 
tydliggöras. 

I hjärtat av min läsning huserar till syvende och sist de markerat 
rasifierade kroppar som tidigare inte blivit lästa som sådana inom den 
litteraturvetenskapliga forskningen. Eftersom mitt projekt motiveras 
av en syn på fiktionslitteraturen som ett relationellt fenomen inom 
vilket olika temporaliteter, rumsligheter, semiotiska materialiteter och 

 
830 Björn Sahlin, ”Översättningar av Hjalmar Söderbergs böcker till främmande 

språk”, åtkomstdatum 08 augusti 2019, 
https://www.bjornsahlin.se/bjornsahlin/extern/oversattningar-av-hjalmar-
soderbergs-bocker-till-frammande-sprak.htm. 

831 Maarja Talgre, ”Doktor Glas sköra moral”, Läshunger, 26 april 2003. 
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subjektiviteter om och om igen länkas samman i den kollektiva 
läsningen av vissa verk utgår jag ifrån att den språkliga agensen hos 
fiktionella gestalter såsom det sjuka lilla barnet i Doktor Glas och 
barnarbeterskan Puh-Li i Astarte fortsätter att verka i världen genom 
att de fortsätter att bli lästa. I den här avhandlingen har jag läst 
markerat rasifierande skildringar av åldringar, skogar, insekter och barn 
som epistemiska brännpunkter inom vilka världens förflutna och 
framtid samtidigt sätts på spel beroende på hur vi möter dessa 
skildringar i den nutid då vi läser fiktionsprosan. Varken skildringen av 
Sjul, det sjuka barnet eller Puh-Li saknar historisk och materiell 
räckvidd utanför fiktionens värld – i det senare fallet förfaller det till 
och med vara så att Boye modellerat sin gestaltning efter en skrift om 
barnarbete i Kina som recenserades i Clarté 1926.832 Vår ansvarighet 
inför dessa fiktionella gestalter inbegriper på så vis även en ansvarighet 
inför de levande kroppar som på olika vis är insnärjda i fiktionens 
semiotisk-materiella trassel och som skildringarna kan sägas hämta sin 
estetiska energi ur.  

Även om jag inte först och främst riktar min text till dessa kroppar, 
har jag skrivit den för dem – eller kanske snarare för att vårda min egen 
relation till dessa liv som inom de vitifiera(n)de narrativen görs 
meningsfulla under epitet som djur, skräp, slavar och vildar. På så vis 
anknyter den litteraturvetenskapliga praktiken till det läkande som jag 
placerar i hjärtat av den avkoloniserande rörelsen. I förlängningen har 
jag kanske också skrivit avhandlingen för alla dem som likt mig själv 
återfinner den främsta relationen mellan fiktionen och min egen 
tillblivelse i världen i dessa markerat rasifierade fiktionella kroppar, och 
för vilka läsningen av svenskspråkig fiktionsprosa från tidigt 1900-tal 
sålunda alltid inramas av rasifieringens koloniala villkor för identi-
fikation. Det är dessa fiktionella gestalters tillblivelserum som jag har 
valt att benämna vithetens koagulerade hjärta, och jag vill avsluta den-
na diskussion om de avkoloniserande läsningarnas (o)möjlighet med 
att reflektera över detta hjärta och dess relation till det i läkning stadda 
brustna hjärta som ch’ixi är. 
 

∞ 

 
832 Johan Svedjedal, Spektrum 1931–1935: den svenska drömmen: tidskrift och förlag i 1930-

talets kultur (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2011), 81. 
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Som jag skrev i inledningen av den här diskussionen bär en av-
koloniserande vetenskaplig arbetsprocess redan inledningsvis på en 
vision av världen bortom den modernikolonialitet som den ytterst 
vänder sig mot. Som Rivera Cusicanqui uttrycker saken står det 
avkoloniserande arbetet inför utsikten att kolonialismens upp- och 
nervända värld skall återvända till sina fötter.833 Varken människorna 
eller resten av skapelsen är sprungna ur modernikolonialitet, och 
därför heller inte dömda att stanna i en ordning som motsätter sig 
världens ömsesidighet. Även om det inte på förhand går att avgöra vad 
iscensättandet av en avkoloniserande praktik innebär, och än mindre 
vad icke-kolonialitet kan tänkas vara, visar mina läsningar att ekon av 
dessa finns närvarande även i mötet med svenskspråkig borgerlig 
fiktionsprosa från tidigt 1900-tal då agensen hos de icke-vitifierade 
kropparna – mänskliga och icke-mänskliga – tas tillvara. Bilden av vit-
hetens koagulerade hjärta visar på hur omsorgen om det organiska livet 
– i vilken form det än visar sig – är en verksamhet inom vilken männis-
kor kan finna en uthärdlig sanning om sig själva, för att tala med av-
handlingens inledande citat av Mbembe.  

Inträdet in i det semiotisk-materiella flödet av agens innebär 
emellertid inte inträdet i ett paradis, utan snarare accepterandet av vår 
egen dödlighet och förestående utplåning från jordens yta. Utifrån min 
läsande praktik förstår jag det semiotisk-materiella fenomenet vithet 
som upprättandet av en tillflyktsort undan denna tillvarons obarmhär-
tiga ömsesidighet, samtidigt som den utgör en absolut plats att väva 
drömmar om evigt världsherravälde utifrån. Det är dessa verksamheter 
som kondenseras i bilden av vithetens koagulerade hjärta, som träder 
fram som en plats för erövring, kontroll och exploatering av icke-
vithet.  

Ett faktiskt hjärta är en muskeldriven pump som i sin friska form 
karaktäriseras av ett ständigt flöde av syrereglerande blod genom sitt 
system. I takt med att den ihåliga hjärtmuskeln drar ihop sig och 
slappnar av töms och fylls den också omväxlande av blod. Givet hur 
muskelns materialitet möter de fiktionslitterära texternas betydelse-
skapande agens kan bilden av det koagulerade hjärtat förstås som ett 
organ som har kommit att tömmas på blod i det att dess cirkulära flöde 

 
833 Rivera Cusicanqui, Un mundo ch’ixi es posible, 85. 
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stelnat under kolonialitetens, rasialitetens och vithetens försök till 
kontroll av det jordiska livets reciprocitet.   

Detta motiv finns närvarande i den Nordströmska gestaltningen av 
Filip Lomarks hjärta som genomsyrat av terror, tomhet och ägande. 
Det finns tillika närvarande i det Glaska försöket att övervinna 
tillvarons ömsesidighet genom att utrota den föreställda svartheten och 
uppgå i vithet. Och det finns även närvarande i konsumtionskulturen 
i Astarte som maler ner markerat rasifierade kroppar och omvandlar 
dem till energi som skänker de vitifierade människorna en förädlad 
livsintensitet som inte grundar sig i någon annan materialitet än det 
koloniala beslagtagandet av världens egen agens. Mitt i detta koagu-
lerade hjärta, eller med andra ord tömda mittpunkt som omvandlar 
livet till fetischer, tronar den vitifierade femininiteten i form av ljus-
stinna figurer som huserar i de vitifierade männens bröst. I Nordström 
har motivet ett namn i form av Ariel, och utgör ytterst en själsdanande 
kärlekskraft som är en garant för uppgåendet i den rasliga vitheten. 
Hos Söderberg lever drömmen om den jungfruliga kvinnan hos 
mannen, men tar under berättelsens gång snarare formen av en kötts-
ligt älskande moder i hans protagonist inre. I Astarte lever den arifie-
rade drömmen om kvinnan som ett himmelskt ljus i den skapande 
mannens bröst och utgör som sådant den yttersta garanten för att vit-
hetens världslighet inte skall blekna bort. Dessa ljusgestalter återfinns 
även i den vithetskritiska litteraturforskningen i andra språkliga sam-
manhang.834 Den vitifierade femininiteten har kommit att utgöra något 
av den röda tråden i mina läsningar, en utveckling som kulminerar i 
läsningen av Astarte, och möjligen kan denna semiotisk-materiella 
konstruktion ligga till grund för vidare läsningar av de avkoloniserande 
krafterna mitt i vithetens hjärta. Den vitifierade femininiteten träder 
trots allt fram som modernikolonialitetens gordiska knut i såväl teori 
som empiri i och med att det är den som är bärare av dess jordiska 
existens.  

Mitt i denna ordning huserar givetvis också de markerat rasifierade 
kroppar ur vilka den estetiska energi som iscensätter vithetens koloni-
ala expansion utvinns. När Rivera Cusicanqui framhåller ch’ixi som ett 

 
834 Se till exempel: Eric Schocket, ”’Discovering some new race’: Rebecca Harding 

Davis’s ’Life in the iron mills’ and the literary emergence of working-class 
whiteness”, Publications of the Modern Language Association of America 115 (2000, nr 1 
(2000): 46–59. 
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hjärta som erkänner sin egen bristning, föreslår hon i förlängningen en 
omstrukturering av de exploaterande relationerna i vithetens koagu-
lerade hjärta så att sprickan som kolonialiteten upprätthåller i världen 
slutligen kan läka genom att det öppna såret förvandlas till ärrvävnad. 
Ch’ixi träder så fram som avhandlingens kanske viktigaste arbets-
redskap i dess iscensättning av världens icke-koloniala tillblivelse här 
och nu. Att fortsätta att läsa svenskspråkig fiktionsprosa med en 
öppenhet inför framträdelsen av fenomen som liknar det aymarska 
ch’ixi, och därmed också för de icke-vitifierade kropparnas oförtrutna 
animation av världen, förefaller vara ett sätt att blicka tillbaka i tiden 
för att möjliggöra en litteraturvetenskaplig praktik som inte förminskar 
forskarens förpliktelser inför framtiden.   
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The Congealed Heart of Whiteness 

On the Possibility of Decolonial Readings  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In the first chapter of the dissertation, I take my starting point in the 
Aymara teaching, as formulated by Silvia Rivera Cusicanqui, that the 
present is the only real time horizon, from which both the past and the 
future are simultaneously inhabited. I anchor this “now” in Achille 
Mbembe’s observation that Europe has ceased to be the centre of 
gravity of the world. Then I ask myself what a literary practice that 
does not let the continent’s modern colonial projects constitute 
premises for the reading of fictional prose, but on the contrary turns 
to them as phenomena capable of being studied, might look like. I call 
this practice decolonising readings. It is the purpose of this study to 
find out what the development of such a reading style might entail 
when carried out in relation to Swedish-language prose fiction from 
the early 20th century. 

The study is based on my previous readings of works by Dan 
Andersson, Moa Martinson and Hagar Olsson from a critical 
whiteness perspective, which revealed the need for a method that not 
only manages to uncover raciality, coloniality and whiteness in fictional 
texts, but also to animate the non-whitened matter depicted in them, 
for the purpose of mapping its textual agency. In developing a 
decolonising method, I would therefore like to draw attention to the 
markedly racialised bodies that are portrayed in literary fiction in order 
to examine whether their presence generates non-coloniality as well as 
coloniality. Thus, in this way I employ a simultaneously critical and 
creative approach in engaging with the texts, one which connects to 
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my own situatedness in modern coloniality. The ultimate aim of the 
study is to investigate whether a modernity other than the colonial one 
is made possible in the reading of fictional prose. 

The selection of fictional prose consists of the diary novel Doktor 
Glas (Doctor Glas) (1905) by Hjalmar Söderberg, the short story 
collection Herrar (Masters) (1910) by Ludvig Nordström and the novel 
Astarte by Karin Boye (1931) and is motivated by the canonisation 
processes surrounding the selected works. Within the framework of 
previous research, aspects of the texts that relate to class and gender 
have already been noted. But, I ask myself, to what extent can these 
texts also be said to express an aesthetic that revolves around raciality 
and whiteness? To what extent is the modernity which previous 
research has mapped in them also a coloniality? Is it possible to find 
evidence of non-coloniality by using a reading style that does not 
revolve around whiteness? And how do the answers to these questions 
affect the assumptions of previous research? 

Based on the research situation, my dissertation fits into a small but 
possibly growing international field of decolonial or decolonising 
readings both as a result of its theoretical focus and its methodological 
approach. My study stands out in the choice of material, since previous 
studies have worked exclusively with texts that have been formulated 
from a colonised position. 

The second chapter of the dissertation, which is also its theoretical 
introduction, begins by presenting my general understanding of the 
worldwide and world-creating phenomenon that emerges into critical 
light with the help of the conceptual tool “modernicoloniality”, 
introduced in this study. This concept builds upon the research 
contributions of the decolonial school and brings into focus the 
epistemological and ontological reciprocity between, on the one hand, 
the phenomena commonly grouped under the term modernity and, on 
the other, the long-lasting and far-reaching effects of European 
colonialism, or in other words coloniality. The connection between the 
two phenomena is understood á la Karen Barad in terms of intra-
action, a concept that points to the reciprocal relationship as the 
smallest analytical unit in the study of the world in its constant 
becoming. While coloniality, in agreement with Aníbal Quijano, is 
understood as the overarching form of domination in the modern 
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world, raciality is understood as the primary tool employed in the 
staging this dominance. 

Race is understood with Nelson Maldonado-Torres as a permanent 
suspicion of other people’s lack of humanity, which takes different 
forms depending on time and place. Racialisation is understood with 
the help of Linda Martín Alcoff as a semiotic-material process in which 
observations about the outside of the body interact with assumptions 
about the inside of the body. A particular form of racialisation, so 
particular that it often appears as a lack of racialisation, is what I 
conceptualise as whitening. In other words, whiteness is not 
understood as an innate characteristic of a specific group of people, 
but as a historically-constructed phenomenon of power that 
concurrently emanates from and perpetuates the modernicolonial 
world. With Richard Dyer, I understand the major tropes of whiteness 
as variations on the theme of immateriality, and I understand its 
associated narrative structure, which I call white(ning) narrative, as 
staging a chronotope within which the colonial conquest of land is 
assumed to bring humanity forward in time. 

The phenomenon of whiteness is then anchored in various 
contexts connected with the history of ideas that relate to the time and 
place of the writing of the fictional works. Jacques Derrida’s critique 
of white mythology, or in other words the metaphysics and 
metaphorics that characterise canonised European thought, presents 
the contours of a cosmology of whiteness within which the properties 
of the sun are idealised and appropriated in order to denote the 
whitened man’s conquest of the world. Sara Ahmed shows how this 
cosmology orients bodies at the same time as it racialises them. Sylvia 
Wynter’s conceptualisation of the genres of being human points to 
how whiteness’ representation of man takes shape at various stages 
throughout European history, and Stefan Arvidsson’s mapping of 
Indo-European mythology lays out the details of the projection of an 
Aryan human genre in northern Europe. As Håkan Blomqvist shows, 
this whitened human genre does not automatically include the 
European working class, whose writers make an argument in favour of 
the workers’ pure racial disposition in order to justify their being raised 
out of poverty and oppression. Towards the end of the 19th century, 
Sweden emerged as a country with a supposedly world unique 
population in the sense of its pure whiteness. Tobias Hübinette and 
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Catrin Lundström thus understand “white purity” as a biopolitical 
phenomenon that shapes the modern Swedish nation-state according 
to a race-hygienic method during the early 20th century. 

In the third chapter of the dissertation, I move from the theoretical 
to the methodological level. Walter D. Mignolo suggests that a 
decolonising method delinks modernity from coloniality so that 
knowledge that has previously been suppressed and silenced can 
emerge. In my study, I use Donna Haraway’s semiotic-material method 
in which the reciprocity between what appear to be discrete elements 
in the texts is made significant. The core of the method used in the 
study is thus more adequately explained as the linking of entities that 
appear to be separate, than as delinking. 

The focus of my decolonising reading is the bodies that are not 
whitened in the texts. The subjectivity of those bodies is traced with 
the help of Barad’s concept of agency and Vanessa Watts’ and other 
indigenous researchers’ understanding of the world’s inherent 
animacy. At the heart of the decolonising method is an understanding 
of the world as a reciprocal flow of subjectifying agency, which is 
appropriated and idealised within the ongoing whitening of certain 
bodies within coloniality. This colonial process gives rise to what I call 
the congealed heart of whiteness, a preliminary image that reflects how 
the agency of non-whitened matter congeals as it is colonised by the 
white(ning) narratives, while at the same time constituting the heart 
without which whiteness cannot be reproduced on earth. 

By reading the texts in a way which focuses on the non-whitened 
presence, hopefully narrative patterns based on diffraction, instead of 
reflection, can be discovered and plurality and difference can thus be 
perceived in the texts. By virtue of literary fiction’s linking of rational 
language to the emotional, under the primacy of bodily pleasure, it is 
assumed, in agreement with Barbara Christian, that fiction possesses 
an inherent decolonising potential. In agreement with Haraway, it is 
possible to find corporeal narratives in the texts whose agency can be 
encircled within the concept of figuration. With Haraway, Eva Marie 
Garroutte and other indigenous researchers, it is possible to 
understand these fictional literary texts as companion species that are 
part of a flow of agency whose reciprocity it is my task as a researcher 
to nurture. 
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The Aymara word “ch’ixi”, finally, connects many of the threads 
woven into my chosen method and emerges as the heart of my 
preliminary understanding of a decolonising method. For Rivera 
Cusicanqui, ch’ixi is a heart that is aware of its own rupture that has 
arisen as a result of coloniality. Functioning in ch’ixi makes it possible 
to work within a European and an indigenous episteme at the same 
time, in order to find the points of contact and the friction that cause 
decolonising movements and energies to arise in the readings, as long 
as this takes place under the logic of the gift that Rauna Kuokkanen 
describes, or in other words under the responsibility for the reciprocity 
of being. 

In the fourth chapter and first analysis chapter of the dissertation, 
I look at Nordström’s Herrar in order to find out how that collection 
of short stories can be read in a decolonising way. I begin by anchoring 
my reading in the endpoint of Nordström’s oeuvre, which can then 
constitute a reference point against which the semiotic-material 
construction of whiteness appears in his fiction. Taking the essay 
“Människo-Stockholm” (Man-Stockholm) as a starting point, I identify 
Nordström’s “totalism” as a complex of ideas within which capitalism 
is subordinated to human racial evolution, which moves from 
blackness to whiteness. The latter is realised on a collective level in 
Nordström’s take on the formation of the working class within the 
social democratic folkhem (“people’s home”) in his essay. I attempt to 
read this motif, “Människostaden” (“the Man-City”), in a chronotopic 
way such that space, time and body intra-act in the construction of 
whiteness. I show how there is a circulation between the different 
levels of meaning that the word “white” enshrines, and how it is the 
task of decolonising readings to put these in contact with historical and 
material processes. In Nordström’s text, the whitened 
“Människostaden” has a counterpart in the old “Kåkstaden” (“Shanty 
Town”), which is filled with non-whiteness in order to be subsequently 
erased. The sun is an important metaphorical element in the building 
of whiteness in Nordström’s texts, and in a reading of the essay “Svea 
Rike” (“The Kingdom of the Swedes”) I show how whiteness can be 
understood as a cosmology that deals with semiotic-material relations 
between different bodies, human and non-human, in order to stage 
over and over again the dominance of whitened humanity over the 
world. 
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In previous research, Peter Forsgren and, to some extent, Lena 

Sawyer have drawn attention to how Nordström’s writings relate to 
coloniality and raciality. I problematise Forsgren’s characterisation of 
Nordström as a postcolonial writer by using Mignolo’s distinction 
between the pursuit of emancipation within modernicoloniality, and 
the pursuit of liberation from coloniality. While Norrland is made 
central in a fight of the first kind, Sápmi is at the centre of a fight of 
the second kind, and in Nordström’s writings Sápmi is not included in 
the narrative. 

The focus of my decolonising reading is on the white(ning) 
narrative in Nordström’s Herrar and the chronotope that emanates 
from it. I show how the collective and racial evolutionary becoming-
man of “totalism” constitutes the dominant strand within the short 
story collection, and how different genres of whitened humanity pass 
before one’s eyes as one reads the text. Whitened masculinity is 
depicted in ambition’s moulding of flesh into a capitalist form, which 
eventually constitutes the basis for the colonial chronotope that 
emanates from the Lomark mansion, Åbord. The genre of humanity 
that the patron Filip Lomark stages consists of a macabre circulation 
that establishes an emptiness within the whitened human being, which 
at the same time constitutes the spur to and fruit of its constant 
exploitation of blackness. The emptiness is synthesised in the image of 
Lomark’s heart permeated by ownership and terror. In Nordström’s 
narrative whitened masculinity is the force that exploits the country 
and thus makes time move forward through the modernicolonisation 
of the fictional world. But bourgeois masculinity is at the same time all 
too closely linked to its barbaric past and too degenerate to succeed 
single-handedly in bringing humanity into whiteness. 

In the hearts of a number of bourgeois men, a figure of light named 
Ariel takes shape, which shows the necessary union of masculinity with 
femininity in order that an elevation of humanity into whiteness can 
take place. Whitened femininity takes on different forms in 
Nordström’s text. While the older generation of women passively 
reflects the sun’s radiance, the younger, with its simultaneous Arielian 
and carnal features, approaches a newer and more active femininity. 
The working girl Alma is described as racially degenerate and 
promiscuous. 
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The great collective of the male working class is portrayed as wild 

and animalistic, and in the inverted whiteness of their darkness, they 
carry out a class-related attack that turns into a premonition of a 
brighter future for all mankind. The working class, in the capacity of 
Caliban, is a masculinised and blackened force that will merge with 
Ariel’s whitened and feminised force, with the result that an elevation 
of all humanity into whiteness takes place. It is this premonition that 
Nordström then sees realised in the Swedish folkhem in the last 
writings of his oeuvre. 

In parallel with the colonial chronotope within which the racial 
progress of whitened humanity is taking form in time and space, a non-
colonial chronotope appears in the collection of short stories. It takes 
form out of the figure of the Sami man, Sjul, who, despite his racist 
portrayal, bears elements that point to the world’s non-colonial 
becoming being still in progress. Sjul disappears from the white(ning) 
narrative, but the echo of his Sami identity is propagated in the 
materiality of the forest, which not only constitutes a background from 
which the progressive movement of whiteness draws its energy, but 
also carries its own agency that can be subversive in relation to 
whitened masculinity. 

In the fifth chapter of the dissertation and its second analytical 
chapter, I look closely at Söderberg’s Doktor Glas in order to 
understand how this diary novel can be read in a decolonising way. 
There are elements in Söderberg’s previous review articles that point 
to a critical perspective with regard to contemporary Übermensch 
ideals and racial hygienic themes and, together with Lundgren’s 
demonstration of the novel’s intertextual relationality to Ellen Key’s 
Barnets århundrade (1900; trans. “The Century of the Child”), this 
motivates a reading that examines eugenics as a theme in the novel. 
Key’s main purpose is to show how the improvement of humanity is 
made possible by allowing the carnally loving mother to take the place 
of the virgin as the ideal image of the whitened woman. In this way, 
reproduction can be transformed into an activity where doctors can 
exercise their influence and where the freely loving woman can choose 
a partner whose genetic disposition contributes to the development of 
racial purity. As previous feminist research shows, the construction of 
a new femininity runs like a common thread through Söderberg’s 
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novel, and in my reading I examine how this relates to contemporary 
racial hygienic themes. 

My reading begins with the mystery that Dr Glas ponders, namely 
how it can come about that human reproduction is designed in such a 
way that impurity triumphs over beauty. With the Reverend Gregorius’ 
arrival in the novel, this theme becomes anchored in the pastor’s body, 
which emerges as rotting flesh that needs to be eradicated from the 
world in order that his young and beautiful wife might be able to live 
in freedom. Helga Gregorius’ freedom is staged in the novel through 
her choosing a man who displays racial purity and beauty. When Helga 
appears one evening on the steps leading up to the   the classically-
inspired Church of Skeppsholmen as an Aryanised figure before the 
doctor’s gaze and he understands that she is with child as a 
consequence of her infidelity, he murders the pastor the following day 
in order to save the woman who must be permitted to live in freedom 
with her child. 

In my reading, Tyko Gabriel Glas emerges as a crystal surface 
which marks the boundary between an earthly and a celestial 
chronotope. The earthly chronotope takes form out of Gregorius, who 
not only bears the same name as the calendar regulating time on earth, 
but in his profession directs his gaze towards heavenly eternity at the 
same time as he stands as a representative of a double-standard sexual 
morality and thus stages the figuration of rotten flesh in the world. The 
celestial chronotope is based on the sun, whose properties Helga 
Gregorius is the bearer of. As his surname testifies, Glas (“glass”) is a 
man who wants to be transparent, in the sense that he wants to be in 
complete control of himself, and in that way he, through his diary 
writing, also constitutes a meta-whiteness through the presentation of 
his own fragile story. Glas is the bearer par excellence of the Gordian 
knot of whiteness, which lies in the fact that the nature of its 
reproduction follows an animalistic pattern while its aim is to be God-
like, and when he makes his decisive cut in the flesh of the world 
separating the two chronotopes, he also cuts the knot. As a result of 
Dr Glas’ act of alienating himself from imperfect earthly matter, the 
diary ends in a lifeless whiteness – or in a premonition of its fall 
depending on the orientation of the reader. 

In the sixth chapter and final analysis chapter of the dissertation, I 
approach Boye’s novel Astarte to investigate how it can be read in 
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decolonising ways. The novel Astarte presents the intricate web of 
trade relations that make up the modern capitalist fashion industry. 
There runs through the text a story about young whitened people’s 
relationships in the world that Stockholm represented at the time of 
the novel’s creation, but through a technique that is very similar to 
Haraway’s semiotic-material method, Boye shows how the white 
consumer is inextricably linked to other bodies located in completely 
different places in the world which they all share. 

The text’s focus is whitened femininity, depicted in the ideal that 
materialises itself through the divine mannequin Astarte’s many 
appearances in the text. Previous research has almost exclusively 
understood this construction in terms of gender and class, and by 
entering into a dialogue with Caroline Haux’s reading, I show how 
what appears in it as Astarte’s emptiness can also be read as her 
whiteness. The narrative energy that provides the whitened femininity 
with its power of attraction is drawn from non-whitened bodies whose 
agency is assimilated through the semiotic-material process that bell 
hooks calls the eating of the other. Whiteness appears as a devouring 
light within consumers, whose desires are directed towards blackened 
music such as jazz and blues as well as towards clothes made of costly 
materials resulting from processes involving animals in distant lands. 
It is whitened masculinity that shapes whitened femininity, and the 
latter’s triumphant appearance in an Aryanised form towards the end 
of the novel occurs in response to a poet’s toast to the luminosity of 
women and culture. 

By this point, however, the reader has already become acquainted 
with the silkworms from which the silk in the flattering dress of the 
whitened woman comes as well as with the Chinese child labourer who 
in long shifts rinses the silk cocoons in scalding hot water in exchange 
for a plate of onion soup once a day. The Boyesian novel exposes the 
whole colonial circulatory system of whiteness, and although the text 
only bears the seed of a different story in which the worms, the child 
and the divine woman meet in a figuration, the novel’s exhortatory 
address points to the need for decolonisation beyond its own fictional 
world. 

The question of whether a modernity other than the colonial is 
made possible in my readings of Swedish-language prose fiction from 
the early 20th century should not be understood in terms of an actual 
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decolonisation of the world through this activity, but in terms of the 
fact that the literary practice of reading, thinking and writing about this 
literature is put in a responsible relationship to the tireless process of 
the world’s becoming non-colonial that is already going in. This 
relationality is discussed in the final chapter of the dissertation, among 
other things in relation to Swedish-language literary studies’ lack of 
knowledge of Sami perspectives, the importance of ensuring the 
continued ability of popular education to open decolonising spaces 
where non-whiteness is allowed to be at the center, the question of 
early 20th century Swedish-language prose fiction’s readability as we 
continue on into the new millennium, and the necessity of answering 
the question of why the dissertation’s readings have not already been 
carried out within the framework of Swedish-language literary studies.  

The decolonising relationality of the studied works is limited by the 
spread of whiteness in their fictional worlds, but accepting the generic 
preconditions of each work, such a strategy can still be said to be 
maintained in relation to all the works included in the study. The 
congealed heart of whiteness is understood as a possible image of how 
the modernicolonial order creates a void in the texts on the basis of 
which the world’s ongoing flow of agency is congealed. In this heart, 
according to the rhetoric of the texts, whitened femininity resides as a 
semiotic-material construction. According to my method’s uncovering 
of the texts’ coloniality, the non-whitened bodies, whose aesthetic 
agency form the basis for both coloniality’s uninterrupted making of 
whiteness and for a decolonising logic based on circular reciprocity, 
are also housed there. Continued studies of whitened femininity as well 
as of ch’ixi, which in its function as a healing heart points to ways of 
becoming non-colonial here and now, therefore emerge as 
scientifically fruitful. 
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Tack 
 
Ett innerligt tack till Christer Ekholm och Andrea Castro. Bättre hand-

ledare hade jag inte kunnat få.  
Tack också till opponent Ann-Sofie Lönngren och förste läsare 

Christian Mehrstam för era kloka synpunkter vid mitt slut-
seminarium.  

Tack till deltagarna vid det litteraturvetenskapliga doktorand- och 
forskarseminariet vid Göteborgs universitet för ert nyfikna 
kunnande.  

Tack till lokalvårdarna, kökspersonalen och teknikerna vid Göteborgs 
universitet som har hjälpt till att hålla arbetsrummet, hjärnan och 
datorn i trim. 

Tack till ledningen för och verksamhetsstödet vid Institutionen för 
litteratur, idéhistoria och religion, som ni tillsammans gör till en 
fantastiskt arbetsplats. 

Tack till verksamma vid andra institutioner och universitet som visat 
intresse för och stöttat mig genom mitt arbete.  

Tack till Vuokko Hirvonen och May-Britt Öhman för att ni har hjälpt 
mig på vägen mot ökad kunskap om samisk vetenskap.  

Tack till bibliotekarierna vid Göteborgs universitetsbibliotek som 
ställer upp med er stora kompetens. 

Tack till doktorandkollektivet vid Göteborgs universitet som ställer 
upp när ingen annan gör det.  

Tack till alla studenter som har bidragit till att hålla texterna och 
tankarna levande och meningsfulla.  

Tack till personalen vid Göteborgs universitets tryckeri för värdefulla 
råd i arbetets slutskede. 

Tack till personalen vid Göteborgs universitets företagshälsovård som 
hjälpte mig att återfå arbetsglädjen då den togs ifrån mig.  

Tack till alla som har lyssnat på mina offentliga föredrag och delat med 
er av era tankar och känslor inför vetenskapen. 

Tack till författarvännerna och koreografvännerna som har hjälpt mig 
förstå vad litteratur och konst är.  

Tack övriga vänner och familj som har stöttat mig genom mitt arbete 
och fyllt det med mening bortom det akademiska livet.  
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(Disp. 25/10 2019). 

60. Sandra Grehn: Dom stökar och bråkar och kastar sten. Iscensättning 
och hybridisering av dominerande diskurser i Backa Teaters 
uppsättningar Lille kung Mattias, Gangs of Gothenburg och 5boys.com 
(Disp. 8/5 2020). 

61. Therese Svensson: Vithetens koagulerade hjärta. Om avkoloniserande 
läsningars möjlighet (Disp. 18/9 2020). 

 
 
 


