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ABSTRACT 

Öhman, M. (2007). “Här kan jag äntligen tala”: Tematik och litterär gestaltning i Åsa Nelvins 
författarskap. (“Here I can finally speak”: Themes and Literary Expression in Åsa Nelvin’s 
Writings.) Written in Swedish with an English summary. Örebro Studies in Literary History 
and Criticism 5. 

The subject of this dissertation is Swedish author Åsa Nelvin’s writings. Five books are at the 
center of attention: The children’s books De vita björnarna (“The White Bears”) (1969) and 
Det lilla landet (“The Little Country”) (1971), the two novels Tillflyktens hus (“The House of 
Refuge”) (1975) and Kvinnan som lekte med dockor (“The Woman who played with dolls”) 
(1977), and the cycle of poems Gattet (“The Inlet”) (1981). The overriding aim of the the 
thesis is to characterize Nelvin’s literary works and her over-all literary enterprise. 
    A major part of the dissertation is devoted to textual analyses, the purpose of which is to 
identify fundamental themes and literary strategies in Nelvin’s works. The author’s 
development from being a prose writer to becoming a lyric poet is discussed as well. The 
study also examines how Nelvin’s writings relate to the cultural climate of the 1960s and 
1970s. It discusses the reception of her works, and whether literary ideals and conventions 
have had any impact on the over-all picture of her literary enterprise.     
    Besides the textual analysis some attention is given to Åsa Nelvin as a person and an artist, 
and the cultural environment she was a part of. What circumstances she wrote in and what her 
comprehensive attitude to life and art was are matters this study discusses.  
    Nelvin is generally associated with the emancipatory tradition of female autobiographers in 
the 1970s. Her works are considered to engage in psychological and/or gender issues and to 
be openly autobiographical. This thesis partly polemizes against that view by asserting that 
that the fundamental concern of Nelvin’s works is the experience of being and the creation of 
meaning. The textual analyses show that Nelvin’s writings in the main deals with existential 
matters such as time and death, art and eternity. They also show that the autobiographical 
elements in her works are not primarily directed towards the construction of womanhood or 
therapeutic confession. They rather serve an aesthetic and meta-literary function, drawing 
attention to questions concerning the construction of the text (and life), and differences or 
correspondences between phenomena like fiction and reality.  
    Nelvin’s preoccupation with the experience of being was not in accordance with the literary 
ideals of the 1960s and 1970s, characterized by political and feminist engagement. The 
discrepancy between Nelvin and her time to a certain extent explains the reception of her 
works and also why Nelvin is not remembered today.  

Key words: Åsa Nelvin, existentialism, modernism, lyrical strategies, the absurd drama, 
autobiography.  





FÖRORD 

”Varje dag blir jag omkörd av sniglar” skriver Åsa Nelvin i sin dagbok under en mild 
skaparkris. Formuleringen kan också gälla för hur det i vissa stunder känns att skriva en 
avhandling. När snigelfarten varit som mest påtaglig har tanken på att en dag få skriva detta 
förord varit en drivkraft. Tänk så många tack som annars skulle förbli outtalade!       
    Jag vill börja med att rikta ett alldeles speciellt tack till Åsa Nelvins bror Leif Nelvin. Han 
har inte bara visat mig ett mycket stort förtroende genom att utan förbehåll bereda tillgång till 
Åsa Nelvins manuskript, brev och dagböcker. Han har också visat ett engagemang i mitt 
arbete som jag är mycket glad och för alltid tacksam över. 
    Tack också till mina handledare Lars-Åke Skalin, Birgitta Bergsten och Birgit Antonsson. 
Lars-Åke Skalin tackar jag särskilt för den fina vägledning jag fått under åren, präglad av stor 
kunskap och stringens. Jag har lärt mig mycket av Lars-Åkes förmåga att med några korta 
fraser renodla frågeställningar och sammanfatta komplexa resonemang. Arbetet har dessutom 
alltid skett i en positiv och inspirerande atmosfär. 
    Birgitta Bergsten har betytt mycket för mitt avhandlingsarbete. Hon var min lärare på 
grundutbildningen och jag har många gånger tänkt tillbaka på hur avgörande den tiden var för 
mina fortsatta studier. Det var också Birgitta som ordnade de praktiska förutsättningarna för 
det här projektet. På mer än ett sätt är det alltså Birgittas förtjänst att denna avhandling alls 
har kommit till stånd. Mitt varmaste tack gäller ändå det medmänskliga stöd hon alltid gett 
mig. Din uppmuntran har varit oumbärlig! 
     Birgit Antonsson vill jag tacka för det genuina intresse hon visat för mitt avhandlingsämne 
och alla kloka råd i fråga om arbetets utförande. Den goda språkkänsla som Birgit besitter har 
också varit mig till stor gagn, inte minst vid den slutliga korrekturläsningen.  
      Ett stort tack också till seminariedeltagare och doktorandkollegor vid Örebro universitet: 
Greger Andersson, Pär-Yngve Andersson, Gunnel Erkman, Ulrika Göransson, Erik van 
Oiijen, Marcus Willén och Sten Wistrand, som så plikttroget har kommenterat mitt manus i 
olika skeden. Tack för alla besvärliga frågor, allt stöd och all kritik ni gett mig under dessa år. 
Det är sådant som för arbetet framåt! Tack också för det goda seminarieklimatet som gör att 
jag med glädje och saknad kommer att se tillbaka på min tid som doktorand vid Örebro 
universitet. 
    Mina kollegor vid Institutionen för humaniora vid Mälardalens högskola vill jag också 
tacka. Den fina arbetsgemenskap som präglar institutionen har varit viktig för mig under den 
här tiden. Ett särskilt tack riktar jag till min prefekt Ann-Margret Sandbäck som varit mycket 
tillmötesgående när det gäller alla praktiska arrangemang kring arbetet, Eva Sundgren för 
tålmodiga svar på frågor om det svenska språket och Christina Rithander för allmänt stöd och 
uppuntran. Tack också till Bo Eriksson för granskningen av den engelska sammanfattningen. 
Även bibliotekspersonalen vid Mälardalens högskola i Eskilstuna förtjänar ett stort tack för att 
de så kunnigt och tålmodigt tillmötesgått alla mina förfrågningar. 
    Slutligen ett kärleksfullt tack till min familj: Mamma och Pappa för all hjälp med 
vardagslivet och för det stöd jag alltid känt från er. Patrik för det ständiga sällskapet och de 
många skratten. Med tacksamhet tänker jag på hur lojalt du har lyssnat till alla långa 
monologer om avhandlingsskrivandets vedermödor. Slutligen ett allt överskuggande tack till 
mina barn Linn och Gustaf, för att ni alltid har varit min största inspirationskälla.  
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I  INLEDNING 

”Vem är Åsa Nelvin?” är en fråga jag ofta har fått när jag har berättat om mitt avhandlings-

arbete i olika sammanhang. Jag har tagit den till intäkt för att min avhandling behövs, åtmin-

stone om man anser att en del av forskningens uppgifter består i att generera ny kunskap och 

nya saker. Ibland har dock reaktionerna varit av mer igenkännande slag, oftast förknippade 

med en vag föreställning om att det förelåg tragiska omständigheter kring Åsa Nelvins person. 

Inte sällan har det funnits något beklagande i blicken hos dem som gett uttryck för denna 

igenkänning och samtalen har kommit att handla om personalia istället för litteratur. Andra 

har gett uttryck för sin igenkänning genom att förutsätta en genusinriktning i mitt arbete och 

börjat tala med mig om kvinnors skrivande under 1970-talet.  

    Reaktionerna av båda slag har haft betydelse för hur jag utfört min studie av Åsa Nelvins 

författarskap. Den första typen tycks indikera att det skulle röra sig om ett ”bortglömt” för-

fattarskap: Nelvin har helt enkelt inte blivit en del av det allmänna litteraturhistoriska 

medvetandet. När ma talar med någon som var kulturellt verksam i hennes samtid, nämns hon 

visserligen alltid med respekt, men i litteraturhistoriska översiktsverk finns hon inte re-

presenterad. Den andra typen av reaktion med dess tendens att förskjuta intresset från de 

litterära verken mot författarens könstillhörighet och livsöde har övertygat mig om att de 

skönlitterära texterna är vad som måste utgöra centrum i min beskrivning av författarskapet.    

    Därmed inte sagt att referenser till kön, självbiografiskt skrivande eller Åsa Nelvins person 

kommer att uteslutas som verksamma ingredienser i avhandlingstexten. Det finns tvärtom all 

anledning att återkomma till dessa fenomen, främst för att texterna själva påkallar sådan upp-

märksamhet, men också för att tala om den tid författaren var verksam i och kritiskt granska 

dess betydelse för författarskapet.  

    Avhandlingens syfte är således att ge en karaktäristik av Åsa Nelvins författarskap genom 

att beskriva vilka teman som behandlas och hur hennes texter är konstruerade. Vad som sägs i 

verken och hur tillmäts lika stor vikt. Önskan att slå vakt om varje verks egenart har över-

ordnats utvecklingsperspektivet, men verken behandlas kronologiskt och jämförs med var-

andra så att såväl konstanter som förändringar framträder. Några påståenden har formulerats 

på vägen. Ett sådant är att dominanten och konstanten i Nelvins texter är ett existentiellt ut-

forskande, inte ett individualpsykologiskt eller könspolitiskt engagemang som varit den 

rådande uppfattningen tidigare. Jag påstår också att en tongivande del av Nelvins författarskap 

är det nätverk av egenskaper jag valt att ge samlingsbeteckningen ”sökandet efter rätt form”. 
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Att utforska språkets olika möjligheter att skapa mening framstår som något av ett själv-

ständigt mål med skrivandet. Den tydliga samverkan mellan form och innehåll som råder 

genom hela författarskapet, strategier som kan betecknas som lyriska, en språklig tematisering 

och andra metainslag, ser jag som aspekter av detta sökande. I ett utvecklingsperspektiv skulle 

fenomenet kunna beskrivas som författarskapets gradvisa utveckling från prosa till lyrik.  

    Fem böcker av Åsa Nelvin står i centrum för studien: barnböckerna De vita björnarna 

(1969) och Det lilla landet (1971), romanerna Tillflyktens hus (1975) och Kvinnan som lekte 

med dockor (1977) samt diktcykeln Gattet (1981). Författarskapet omfattar även ett par 

noveller och tre fristående dikter, som publicerats i dagspress och tidskrifter. Dessa ges ingen 

särskild uppmärksamhet i avhandlingen men förekommer som referensmaterial tillsammans 

med ett antal opublierade alster.   

     Huvudsyftet med avhandlingen är redan uttalat, men där finns också bisyften och över-

gripande ambitioner som behöver redogöras för. En mycket omfångsrik fråga har jag med mig 

arbetet igenom, nämligen: Hur skapas litteratur? Det kan tyckas pretentiöst att ens tänka i 

sådana banor, men det är onekligen så att det enskilda författarskapet visar hur litteratur har 

tillkommit på åtminstone ett sätt. Ambitionen att vara delaktig i denna stora fråga förklarar i 

viss mån också det intresse för tillkomstprocesser, både yttre och inomlitterära, som hela tiden 

visas i avhandlingen. Jag har ambitionen att säga något om författarens litterära metod och på 

vilka sätt faktorer som förlag, reception, rådande litteratursyn och genrekonventioner spelat 

roll för tillkomsten av Nelvins litteratur är underliggande frågor igenom avhandlingen.  

    Något som som studien däremot inte omfattar är ett renodlat försök att placera in Nelvins 

författarskap i en litteraturhistorisk kontext. En av anledningarna är att jag uppfattar författar-

skapet som så individuellt att sökandet efter en tillhörighet skulle medföra en reducering. Jag 

åberopar dock efter eget gottfinnande sådana litterära kontexter som kan belysa hur Nelvins 

texter är uppbyggda eller vad de har för innebörd, men inriktar mig inte på att finna en be-

stämd tillhörighet. Till en början fanns en ambition att reda ut huruvida Nelvin har en position 

inom den så kallade postmodernismen, en ambition som påkallats av de Nelvinska texterna 

själva: de är påtagligt metafiktiva, leker med etablerade begrepp som fakta och fiktion och 

ansluter sig stundom till typiskt postmoderna tankar om världen som konstruktion. Denna 

ambition har jag dock fått lägga åt sidan, dels för att karaktäristiken tedde sig så mycket 

intressantare än kategoriseringen att den helt enkelt fick företräde, dels för att fenomenet 

postmodernitet i sig är ett så vagt och oformligt begrepp att jag svårligen skulle ha kunnat 

säga något substantiellt i den frågan. Ambitionen har reducerats till en och annan reflektion 

kring Nelvins uppenbara utanförskap i förhållande till 1970-talets litterära scen och till 
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åberopande av sådan litteratur som hennes texter uppvisar större likhet med. I samband med 

detta måste påpekas att det varken funnits möjlighet eller ambition att göra rättvisa åt alla 

litteraturhistoriska skeenden, litterära inriktningar eller enskilda författarskap som min 

Nelvinstudie vidrör. Jag har lämnat många intressanta fenomen vid vägkanten för att hålla 

fokus på avhandlingens huvudsyfte: att på textanalytisk väg lyfta fram egenarten i Nelvins 

författarskap.  

Bilden av författarskapet 

Forskningen om Åsa Nelvins författarskap har hittills varit ringa. Utöver ett par presentationer 

i litteraturhistoriska översiktsverk, några artiklar och essäer samt en handfull uppsatser på C- 

och D-nivå behandlas delar av författarskapet i ett akademiskt avhandlingskapitel. Den be-

fintliga litteraturen erbjuder därmed inte någon grundlig analys eller fullständig karaktäristik. 

Däremot finns flera ansatser. Två personer har visat särskilt intresse för Nelvins författarskap: 

Eva Runefelt, som var vän och kollega med Nelvin, och Krister Gustavsson som är kritiker, 

förläggare och själv verksam som poet. Några av deras tidskriftsartiklar ger översiktliga pre-

sentationer av författarskapet. Eva Runefelts ”Rop från världen intill” utgår ifrån några 

centrala motiv och symboler för att beskriva Nelvin och hennes texter. Runefelt pekar på hur 

huset, barndomen och parallella världar ständigt återkommer i böckerna, men har inte 

ambitionen att resonera kring funktionen hos dessa inslag.1 En liknande presentation återfinns 

i Bonniers Litterära Magasin, i vilken Runefelt också berättar om hur hennes personliga vän-

skap med Nelvin tog sin början.2 Krister Gustavssons presentation av författarskapet i 

Lyrikvännen några år senare är av mer analytisk karaktär. Han beaktar förutom de förlagda 

verken också tre fristående dikter och en novell, som publicerats i dagspress och tidskrifter. 

Artikeln är ambitiös och lyckas på ringa omfång göra både tematiska, berättartekniska och 

kontextuella uttalanden om författarskapet. Av speciellt intresse är några reflexioner kring 

olika fiktionsnivåer i Tillflyktens hus och metaforskapandet i Gattet.3

    De akademiska arbetena är inriktade på att föra Nelvin till en litterär tradition eller avläsa 

hennes texter mot ett eller annat litteraturteoretiskt tankegods. I avhandlingen När det 

personliga blev politiskt (2000) placerar Cristine Sarrimo in Nelvins andra roman Tillflyktens 

hus i den självbiografiska kvinnolitteraturen som växte fram under 1970-talet. Syftet med 

avhandlingen uppges vara att kartlägga 1970-talets litterära och feministiska offentlighet för 

                                               
1 Eva Runefelt, ”Rop från världen intill”, Moderna Tider, november 2000, s. 58–60.  
2 Eva Runefelt, ”Du ser ut som jag: Till minne av Åsa Nelvin”, Bonniers Litterära Magasin, nr 2 1994 s. 34–35. 
3 Krister Gustavsson, ”Åsa Nelvin, romanförfattare, poet”, Lyrikvännen, nr 6 2002, s. 5–11. 
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att se hur den bidrog till att konstruera den självbiografiska kvinnolitteraturen samt att utreda 

hur enskilda kvinnliga författare till självbiografiska verk förhöll sig till de litterära normer 

som utvecklades. Studien är inspirerad av Bachtins dialogbegrepp och dess utgångspunkt 

tesen att det är i samspelet mellan författare och ett läsande sammanhang som en genre upp-

står. Åsa Nelvin utgör tillsammans med Kerstin Bergström, Kerstin Thorvall och Sun 

Axelsson de utredda författarna. Sarrimos slutsatser kring Nelvnins roman blir att den både 

ansluter sig till och bryter mot normerna för 1970-talets emancipatoriska kvinnolitteratur. Hon 

menar att Tillflyktens hus behandlar för tiden och genren vanliga teman såsom identitets-

bildning och moderskritik. Hon hävdar också att Nelvin medvetet förhåller sig till den kvinno-

litterära normen i samtiden genom att upprätta ett självbiografiskt kontrakt med läsaren. Men 

Sarrimo konstaterar också att Nelvins roman väsentligt avviker från ”normen” och andra verk 

inom samma genre. Identitetssökandet på tematisk nivå resulterar aldrig, som hos de andra 

analyserade författarna, i någon utveckling eller frigörelse, bara i utanförskap. Och genom att 

tvivel kastas över det biografiska kontraktet, menar Sarrimo att Nelvin parodierar tidens 

litterära normer så att Tillflyktens hus är en självbiografiparodi snarare än en självbiografi.4

Avsnittet om Nelvins författarskap i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, också det signerat 

Sarrimo, har ungefär samma utgånspunkter och resulterar i samma slutsatser.5

    Maria Jönsson nämner Nelvin i sin avhandling om Agneta Klingspors författarskap. Med 

hänvsning till Sarrimo ges även här en bild av Nelvin som tillhörig 1970-talets kvinnolitterära 

tradition. Samma typ av reservationer som Sarrimo anför mot denna tillhörighet återfinns 

också. Jönsson pekar särskilt på Nelvins laborerande med en metafiktiv nivå i romanen 

Tillflyktens hus, genom vilken Nelvin sägs rikta uppmärksamhet på verket som konstruktion 

och på så sätt kommenterar bekännelsegenrens obefintliga distinktion mellan verklighet och 

fiktion.6

    Marianne Hörnströms studier av Nelvins författarskap utgår, inte uttalat men ändå tydligt, 

från fransk feministisk litteraturteori av märket Irigaray och Kristeva. I essäsamlingen 

Flyktlinjer (1994) utforskas tematiska linjer i flera kvinnliga författarskap, som kan samlas 

under rubriken ”Kvinnan och språket”. Hörnström tolkar några återkommande begrepp utifrån 

psykolingvistiska tankar om symbioslängtan och frigörelse, poetiskt språk och förtryck. Anti-

teserna eld och is tolkas som bilder för kampen mellan ett uppdämt uttrycksbehov och ett 

                                               
4 Cristine Sarrimo, När det personliga blev politiskt: 1970-talets kvinnliga bekännelse och självbiografi (diss. 
Lund; Stockholm/Stehag, 2000), se särskilt s. 177–187. 
5 Cristine Sarrimo, ”Hon/jag skall bli furstinnan utan blod och svaghet”, i Nordisk kvinnolitteraturhistoria IV,
red. Lisbeth Larsson (Höganäs, 1997), s. 446–448. 
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identitetslöst språk, rummet som ett tomrum där det konstnärliga språket kan uppstå.7 I  

Tidskrift för Litteraturvetenskap återkommer Hörnström i artikeln ”Att skriva som kvinnor”  

till betydelsen av rummet i författarskapet.  Hon betraktar Tillflyktens hus som ett språkligt 

omfödelsedrama, där rummet symboliserar den livmoder man måste återinträda i för att finna 

sin identitet och sitt (kvinnliga) språk.8 Både Sarrimo och Hörnström verkar intuitivt uppfatta 

ett existentiellt innehåll i Nelvins texter. Båda ser paralleller mellan dem och en utpräglat 

existentialistisk romantradition. Man framhåller likheter mellan Kafkas mardrömsvärldar och 

Nelvins surrealistiska inslag och tycker att den starka frihetslängtan hos Nelvins karaktärer 

närmast kan liknas vid Camus antihjältars. Men dessa iakttagelser stannar vid ansatser och 

underordnas de litteraturhistoriska eller teoretiska sammanhang man valt som utgångspunkt 

för sina studier.   

     Bilden av Nelvins författarskap som könspolitiskt inriktat och av självbiografisk karaktär 

återfinns också i annan akademisk verksamhet. I en fristående kurs med beteckningen 

”Genus, representation och rum”, som ges vid Umeå universitet, ingår Nelvin i referenslistan 

för delmomentet ”Självbiografins rum” tillsammans med Maja Eklöf, Kerstin Thorvall, 

Agneta Klingspor m fl.9 Och de uppsatser som producerats om Nelvins författarskap utgår i 

regel från feministiska teorier eller kvinnolitterära kontexter.10 Ett undantag är Gunilla 

Marklunds D-uppsats från Göteborgs universitet, där romanen Tillflyktens hus analyseras med 

berättarteoretisk utgångspunkt.11

    Även en allmän uppfattning om författarskapet präglas av det självbiografiska perspektivet. 

Björn Gunnarsson kritiserar i Göteborgs-Posten den moderna poesin som han menar inte 

”förmår göra personlig ångest allmängiltig” till skillnad från ”genremödrar som Sonja 

Åkesson och Åsa Nelvin”.12 I en essäistisk artikel i Vestmanlands Läns Tidning hävdar Per 

Helge att Gattet är ett självbiografiskt uttryck för uppdämd sorg och vrede till följd av en 

                                                                                                                               
6 Maria Jönsson, Som en byracka: Självbiografi, estetik och politik i Agneta Klingspors författarskap (diss., 
Umeå, 2006), s. 64–65.
7 Marianne Hörnström, ”’Att själva det oförstådda är min identitet’: Tankar kring outsiderskapet i Åsa Nelvins 
författarskap”, i Flyktlinjer: Aningar kring språket och kvinnan, utg. Ulf I. Eriksson (Stockholm/Stehag, 1994), 
s. 62–74, ursprungligen i Kvinnornas litteraturhistoria II, red. Ingrid Holmquist, Ebba Witt-Brattström 
(Stockholm, 1983). 
8 Marianne Hörnström, ”Att skriva som kvinnor”, Tidskrift för litteraturvetenskap, nr 1 1980, s. 6–26.  
9 Se Umeå universitets utbildningskatalog. 
10

Se t. ex. Magnus Agervi, ”’Jag är på väg till er’: Om gränsen och gränsöverskridandets tematik i Åsa  
Nelvins Gattet: Sånger från barnasinnet”, C-uppsats i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet, 2004; Klas 
Peterson, ”En flykt åter till moderlivet: En studie av Åsa Nelvins Tillflyktens hus”, C-uppsats i 
litteraturvetenskap, Göteborgs universitet, 1988.  
11 Gunilla Marklund, ”Den upproriska berättaren i Åsa Nelvins Tillflyktens hus – eller en f.d. inneboendes 
erinran”, D-uppsats i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet, 2001. 
12 Björn Gunnarsson, ”Intimiteter utan udd”, Göteborgs-Posten, 1996–03–07. 
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splittrad barndom.13 Ibland har det självbiografiska axiomet lett till att de skönlitterära 

texterna har använts som faktakällor när man velat berätta om Nelvins person. Göteborgs 

stadsmuseum gav 2003 ut volymen Författarnas Göteborg tillsammans med Göteborgs 

Stadsbiliotek, i vilken författare med någon form av anknytning till staden uppmärksammas. I 

avsnittet om Nelvins liv och verk framgår det att hon vuxit upp i fosterhem i Helsingborg,14

något som inte var en realitet för Nelvins person, men väl för några av hennes skönlitterära 

karaktärer. 

    En annan allmänt existerande uppfattning är att författarskapets texter gestaltar olika typer 

av psykiska sjukdomstillstånd. Det rikstäckande nätverket ”Nätverket psykisk hälsa” till-

handahåller på sin hemsida en litteraturlista med böcker som anses kunna bidra till förståelse 

för och identifikation med den som drabbats av eller på annat sätt kommit i kontakt med 

psykisk sjukdom. Under rubriken ”Psykiskt lidande och sjukdomstillstånd” förekommer 

Nelvins Tillflyktens hus, och man uppger att dess huvudkaraktär lider av schizofreni och 

självmordstankar.15 Och i den av läkemedelsföretaget Lundbeck utgivna konferensvolymen 

Depressionens vägval: Samsjuklighet och diagnostiska avgränsningar vid affektiv sjukdom

(2006) används en dikt ur Gattet som inledande illustration av detta mentala tillstånd.16

    Det finns också ett utomakademiskt intresse för Nelvins författarskap, som då och då visar 

sig i den litterära debatten både av det officiella slaget i dagspress och litterära tidskrifter och i 

mindre officiella sammanhang som enskilda hemsidor och andra digitala fora. Det gemen-

samma för dessa är den mer eller mindre uttalade uppfattningen att författarskapet 

marginaliserats och ännu inte fått sin rättmätiga uppmärksamhet. Tomas Forser resonerar 

kring tänkbara orsaker till denna marginalisering i en artikel i Expressen och menar att

Nelvins utanförskap i förhållande till sin samtids kulturklimat och litterära normer är en 

möjlig förklaring.17 Magnus Ringgren återkommer några år senare till frågan i en artikel som 

diskuterar bristen på förvaltande av en socialrealistisk inriktning i samtida poesi. Han hävdar 

att Nelvin borde återutges och därmed få en välförtjänt ”klassikerstatus”.18 Andra uttalanden 

är mer inriktade på privat läsupplevelse än litteraturhistorisk akribi, men förefaller ge uttryck 

för liknande åsikter. Även här finns stridsrop om klassikerstatus åt Nelvin, och den 

tillhörighet man i förekommande fall vill tillskriva henne är till kult- och underground-

                                               
13 Per Helge, ”Plågade dikter från en splittrad barndom”, Vestmanlands Läns Tidning, 2004–09–10. 
14 Elisabeth Lindberg, Författarnas Göteborg, utgiven av Göteborgs stadsmuseum och Göteborgs stadsbibliotek 
(Göteborg, 2003), s. 112–113. 
15 www.natverketpsykiskhalsa.se/litteratur.htm, 2007–08–01. 
16 Depressionens vägval: Samsjuklighet och diagnostiska avgränsningar vid affektiva syndrom, konferensvolym 
utgiven av H. Lundbeck AB i Helsingborg (2007), s. 7–8.
17 Tomas Forser, ”Spränga sig fri”, Expressen, 1996–08–11. 
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litteratur av samma slag som Kerouacs On the road eller generationsromaner som Ulf 

Lundells Jack.

Disposition 

Avhandlingen är indelad i sju kapitel. I denna pågående inledning anges som brukligt av-

handlingens syfte, studieobjekt och avgränsningar. Här anges också tidigare forskning och det 

intresse som visats författarskapet i andra sammanhang. En kort kommentar om det otryckta 

material som används i avhandlingen återfinns också.  

    I avhandlingens andra kapitel redogör jag i korthet för hur Åsa Nelvins liv och texter finns 

representerde i avhandlingen, hur jag ser på sambandet mellan dem och vilka metodiska över-

väganden det gett upphov till.  Här nämns också något om mitt textanalytiska förhållningssätt, 

vilket förklarar varför jag utför vissa saker och inte andra i mina analyser av de skönlitterära 

texterna. Samma kapitel innehåller också ett avsnitt som presenterar Åsa Nelvins liv. Det 

främsta syftet är att illustrera hur nära förknippade liv och verk faktiskt är i författarskapet 

genom att fortlöpande påvisa kopplingar mellan biografiskt liv och användningen av detta liv 

i text. Avsnittet är också motiverat av genrekonventionella skäl: min avhandling blir den 

första som behandlar Nelvins författarskap i sin helhet och traditionellt sett brukar sådana 

förstlingsverk presentera författarens liv och gärning också utanför de litterära texterna. 

    Det tredje kapitlet tar upp några kontexter som jag av olika skäl valt att ställa författar-

skapets texter i relation till. Den första kontexten är det kulturklimat som var rådande under 

Nelvins tid som verksam författare. Det kulturklimat som en författare verkar i bestämmer till 

stora delar hur författarskapet uppfattas av sin samtid. Den bild som samtiden skapar har en 

tendens att konserveras och i senare sammanhang framstå som kanoniserad. Att belysa detta 

förhållande är ett av syftena med min avhandling. Några betecknande drag i mottagandet av 

Nelvins verk kommer därför att uppmärksammas och sättas i relation till vad jag beskriver 

som det övergripande kulturklimatet. En annan kontext är några centrala begrepp och tanke-

mönster som i huvudsak kan relateras till en existensfilosofisk idétradition. Det har visat sig 

att grundvalarna inom denna tradition och hur den uttryckts i skönlitterär form uppvisar lik-

heter med ett återkommande grundscenario i Nelvins texter. 

    Kapitlen fyra till sju behandlar i kronologisk ordning de skönlitterära verken. Barnböckerna 

betraktas i första hand som en urtext i förhållande till det övriga författarskapet. Verkens 

centrala teman och formella egenskaper identifieras. Jag menar att mycket av det som är 

                                                                                                                               
18 Magnus Ringgren, ”På vilken planet finns poesin?”, Expressen, 2002–01–24. 
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typiskt för barnböckerna sedan bär författarskapet igenom. Här lyfts också sagoformens 

retoriska funktion i Nelvins texter fram. En underliggande tanke i kapitlet är att hennes 

ursprungliga ambition aldrig var att skriva böcker för barn utan att yttre omständigheter 

påverkade i den riktningen. I samband med det intresserar jag mig för hur förlagsredigeringen 

av Nelvins första barnbok inverkade på den slutgiltiga produkten. Kapitlet om Tillflyktens hus 

frilägger och beskriver det som enligt min uppfattning är den grundläggande tematiken i 

Nelvins texter, nämligen människans livsvillkor och det existentiella utanförskapet. Det 

existentiella perspektivet ställs i analysen kontinuerligt mot ett psykologiskt och genom detta 

visas hur viktig den formella utformningen är för verkets tematik. Kapitlet innehåller också ett 

resonemang kring hur samtidens kulturklimat kan ha påverkat receptionen av verket och 

därmed också hur det kommit att uppfattas i senare sammanhang. En kritisk granskning av 

mottagandet återfinns också i kapitlet om Kvinnan som lekte med dockor med särskilt fokus 

på den genretillhörighet som verket tillskrevs. Verkanalysen tar fasta på hur romanen hela 

tiden rör sig kring ett och samma existentiella dilemma. Inautenticitet och tillhörighet ställs 

mot autenticitet och utanförskap och en variation av motiv och berättarstrategier engageras för 

att skriva fram dessa tillstånd. Analysen demonstrerar hur den sammanhängande berättelsen 

ger vika för den statiska bilden och genom identifikationen av en ”andra text” i romanen visas 

att verkets ambivalens och svaga intrig är betydelsebärande samt att romanen är tydligt 

metafiktiv. Kapitlet knyter också Nelvins självbiografiska praktik till detta metafiktiva plan i 

romanen. Hur den existentiella tematik som löpt genom författarskapet ges lyrisk form 

beskrivs i kapitlet om Gattet. Särskilt studeras gränsen och gränsöverskridandets tematik och 

hur denna förs fram med hjälp av diktcykelns säregna bildspråk. Avhandlingen avslutas med 

en sammanfattning, där de många trådar som löpt genom avhandlingstexten knyts samman.

Källkommentar 

Under avhandlingsarbetet har jag förfogat över en mängd otryckt källmaterial som inte 

tidigare varit tillgängligt för Nelvinforskningen eller Nelvinintresserade. En del av 

avhandlingsarbetet har utgjorts av insamlande och sammanställande av dessa källor. Bland de 

offentliga källorna finns Norstedt förlags arkiv som innehåller en brevväxling om sammanlagt 

35 brev mellan Åsa Nelvin och hennes förläggare Thomas von Vegesack. I detta arkiv finns 

också tre förlagskontrakt, ett agentavtal samt ett brev från Åsa Nelvins bror som informerar 

om systerns bortgång. Kungliga Biblioteket förfogar över en brevväxling mellan Nelvin och 

författaren Alexander Weiss. Den omfattar 33 brev och vykort och sträcker sig över perioden 
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1977–1981. Korrespondensen belyser de båda författarnas privatliv och litterära verksamhet. 

Bland annat ges en redogörelse av den så kallade Caveforsaffären ur ett inifrånperspektiv, då 

Weiss var en av många författare som förlorade honorar i samband med affären.19 Lands-

arkivet i Göteborg förvarar dokumentationen över Nelvins antagningsprov till Statens skola 

för Scenisk utbildning, vilken innehåller uppgifter om medsökanden, medlemmar i 

bedömningsgruppen och vilka texter Nelvin valde att läsa vid provet. Regionarkivet i Göte-

borg förvaltar skolhandlingar, uppgifter om Nelvins anställning vid Stadsbiblioteket i Göte-

borg och även hennes stipendieansökningar. Förutom rent biografiska fakta ger dessa hand-

lingar värdefull information om både beläsenhet och levnadsvillkor. I Statens ljud- och 

bildarkiv finns tv-serien Friställd som Nelvin medverkade i 1969. 

    Merparten av det otryckta materialet finns dock i Leif Nelvins privata samling. Den 

innehåller opublicerade skönlitterära texter, arbetsböcker och manusversioner av de 

publicerade verken. Därtill kommer ett antal oavslutade projekt och utkast. Cirka sextio dikter 

och tjugo noveller ingår i samlingen. En förteckning och kort beskrivning av det otryckta 

skönlitterära materialet finns i bilaga 1. Löpande hänvisar jag till sådana alster med endast 

titel och i förekommande fall tillkomstår. I samlingen finns också det som bevarats av Nelvins 

extralitterära konstnärliga verksamhet vid sidan av skrivandet såsom teckningar, målningar 

och en installation. Samlingen innehåller också ett omfattande biografisk källmaterial i form 

av korrespondens med förlag, tidskrifter och andra kulturinstitutioner, privata brev från 

släktingar och författarkollegor, samt foton. Av särskilt intresse är en tidig brevväxling mellan 

Åsa Nelvin och Astrid Lindgren som då var redaktör på Rabén & Sjögrens förlag. Den ger 

värdefull insyn i skapandets praktiska villkor och vilka faktorer som är verksamma i samband 

med en författartillblivelse. Av mer kuriöst intresse är också ett brev till Nelvin från Roman 

Polanski, vilket man förstår har föregåtts av en kortare brevväxling dem emellan. I samlingen 

återfinns också utkast till brevet som inledde korrespondensen, där Nelvin berättar om sig 

själv och uttrycker sin beundran för Polanskis film Cul de sac. Nelvin korresponderade också 

med ett antal mer eller mindre kända kulturpersonligheter, både i egenskap av författare och 

privatperson. I de fall då brevens mottagare eller avsändare utgör en offentlig person i något 

avseende anges denna i litteratur- och källförteckningen och i de löpande hänvisningarna. Om 

en privatperson är mottagare eller avsändare utelämnas detta av etiska skäl.  

    Leif Nelvins privata samling förvaltar också Åsa Nelvins privata dagböcker och 

almanackor åren 1969–1981. Dessa innehåller naturligtvis fakta som bidrar till att kartlägga 

                                               
19 Bo Cavefors Bokförlag försattes i konkurs i slutet av 1970-talet efter att på tyska och svenska ha givit ut texter 
av Röda arméfraktionen. Händelsen blev mycket uppmärksammad och omdebatterad i dagspressen.   
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Nelvins biografiska liv, men de är också viktiga för karaktäriseringen av henne som kultur-

person. Dagböckerna ger också information om de publicerade verkens förhistorier och ger en 

samlad bild av Nelvins idéer, litterära orientering och kollegiala kontakter. Två dokument 

intar en särställning i det här avseendet, nämligen det som i avhandlingstextens kommer att 

benämns Holmendokumentet och Gamlabjörnlandadokumentet. Man skulle kunna kalla dem 

för litterära dagböcker. Nelvin har renskrivit på maskin det man kan förmoda har varit mer 

reguljära handskrivna dagböcker och försett texterna med titlar. På något ställe kommenterar 

hon förfarandet genom att ange hur den nuvarande utformningen skiljer sig från den ur-

sprungliga. Dagböckerna är förstås inte publicerade, men man anar någon form av litterär 

ambition med texterna. Bland annat har distanserande formuleringar lagts till i dokumentens 

inledning, vilka förefaller syfta till att skapa osäkerhet kring fenomenen fakta och fiktion. 

Faktainnehållet i båda dokumenten går dock att belägga, så det finns inga tveksamheter med 

att använda dem som biografiska källor. Innehållsligt belyser de tidsperioden 1971–1973 och 

påbörjas alltså när Åsa Nelvin fortfarande bodde levde tillsammans med sin far och bror i 

föräldrahemmet. Dokumenten avslutas strax innan Nelvin flyttade till Haga. Denna period 

utgör koncipieringstiden för Nelvins två första romaner och är ett centralt tidsskede i författar-

skapet.  

    Informationen om Åsa Nelvins liv och författarskap har också kommit mig till del via 

muntliga källor. Främst gäller detta Åsa Nelvins bror Leif Nelvin, som jag haft kontinuerlig 

kontakt med under avhandlingsarbetets gång. Kontakten omfattar samtal, brev, mejl och 

telefonsamtal under åren 2004–2007 och är av sådan omfattning att det vore omöjligt och 

föga informativt att peka på något bestämt datum eller dokument där en specifik uppgift 

framkommit. Därför hänvisar jag i till Leif Nelvin som en och samma källa utan att närmare 

precisera vare sig datum eller typ av kontakt. Leif Nelvin har getts möjlighet att ta del av 

framställningen för att undvika eventuella feltolkningar eller felciteringar från min sida. 

Andra viktiga muntliga källor har varit författaren Eva Runefelt, som också var vän till Åsa 

Nelvin och Mia Gerdin, redaktör på Sveriges Radio och även hon vän till Åsa Nelvin. 

Kontakterna med dessa har varit av mindre omfång och bestått av samtal vid något enstaka 

tillfälle. Jag har då med källans medgivande spelat in samtalet och i efterhand transkriberat 

det för att undvika den förvanskning av ett icke nedtecknat innehåll som tidens gång så lätt 

orsakar.
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II  LIV OCH TEXT

Metodiska överväganden 

Liv och text är två viktiga komponenter i min studie av Åsa Nelvins författarskap, såväl var 

för sig som sambandet dem emellan. Som redan angetts är avhandlingens huvudsakliga 

ambition att studera författarskapets tematik och litterära gestaltning. Då utgör förstås 

texterna det primära materialet och ett intensivt umgänge med dessa texter är det naturliga 

tillvägagångssättet. Detta textcentrerade angreppssätt behöver inte nödvändigtvis ses som ett 

totalt förnekande av verkets spegling av en utomlitterär verklighet. Den som söker efter 

överensstämmelser mellan Nelvins liv och innehållet i hennes texter kommer att finna det. 

Den som vill se likheter mellan verkens karaktärer och mänskliga psyken hittar flera möjlig-

heter att göra det, något som inte minst den etablerade bilden av författarskapet visar. Mitt 

intresse har dock främst riktats mot de estetiska aspekterna av texten.  

    Textanalysen dominerar men samtidigt visas Åsa Nelvins liv och person avsevärt intresse i 

avhandlingen. Jag redogör i varierande omfattning för hennes uppväxtförhållanden, hur 

författarskapet tog sin början, kontakter med förlag och uttalanden om det egna skrivandet. 

Beskrivningen är inte sådan att jag gör anspråk på att ge ovedersägliga fakta om vad som 

hände i Åsa Nelvins liv eller presentera sanningen om hennes personlighet. En sådan 

framställning av Nelvins liv återstår ännu att skriva. Källmaterialet har dock erbjudit en 

möjlighet att i någon mån karakterisera Åsa Nelvin som kulturperson. Hur hon bedrev hon sin 

litterära verksamhet, hennes övriga estetiska intressen och övergripande förhållningssätt till 

konsten är områden som studien berör. Mitt intresse för Nelvins liv och person hör också 

samman med att frågor av mer litteratursociologisk karaktär ställs i avhandlingen vid sidan av 

textanalysernas estetiska. Intresset riktas då främst mot författandets yttre villkor i den 

litterära processen, kritikens och förlagens betydelse för författarskapet och det receptions-

sammanhang som Nelvins litteratur befann sig i.  

    Som framgått i avhandlingens inledning har Åsa Nelvins författarskap setts som uppenbart 

självbiografiskt. Men hennes verk motsvarar inte sådana grundläggande kriterier som 

exempelvis Philippe Lejeune anser krävs för att ett verk ska kunna klassificeras som en själv-

biografi: ”Retrospective prose narrative written by a real person concerning his own 

21



21

existence, where the focus is his individual life, in particular the story of his personality.”20

Protagonisterna bär inte hennes namn, ingenstans uttalas att det rör sig om självbiografiska 

alster och det verk där innehållet kanske mest oförblommerat är hämtat ur hennes liv 

(diktcykeln Gattet) är inte skrivet på berättande prosa. Man får inte heller intrycket att det är 

hennes eget liv eller personlighet verken egentligen ”handlar om”. Verklighetsinnehållet 

framstår snarare som ett redskap i författarens hand: Hon skapar något utifrån sitt liv, hon 

berättar inte om det. Som René Wellek påpekade redan i Theory of Literature (1949) är det ju 

en helt annan handling att göra ett personligt uttalande av självbiografisk natur och att utnyttja 

samma som motiv i ett konstverk.21 Detta är en av anledningarna till att jag inte har ansett det 

plausibelt att sätta författarskapet i samband med en själviobgrafisk kvinnolitterär tradition, 

där ett biografiskt innehåll anses vara resultatet av någon form av identitetsprojekt med 

politiska förtecken. Att göra text av sitt liv och samtidigt låta detta vara en till delar dold 

process förefaller inte förenligt med sådana ambitioner. Vad vore poängen med att skapa 

osäkerhet kring jagets och de skildrade erfarenheternas autenticitet om det är någon form av 

förståelse för jagets situation, den egna eller samhällets, man vill erövra genom sitt skrivande?  

    Ändå är det tvivelsutan så att liv blir till dikt för Nelvin. Med uppseendeväckande tydlighet 

gör hon bruk av sitt liv i sina texter och sammanblandningen av liv och text förefaller vara av 

större signifikans än bara en allmän strävan hos författaren att hitta stoff till sin text. Vissa 

gånger får man till och med intrycket att den litterära texten har föregått verkligheten snarare 

än det omvända. Man kan säga att livet och konsten framstår som samma företag för Nelvin, 

som om de var delar av samma skeende. Hon inte bara biografierar sin litteratur, hon 

estetiserar också sin biografi. Hur transformationen från liv till text ser ut i Nelvins fall och 

vad den representerar i ett enskilt verk är därför en av de frågor som avhandlingen söker svar 

på. En inledande iakttagelse är att tillvägagångssättet fäster uppmärksamheten på frågor om 

hur livet förhåller sig till konsten, dikten till verkligheten. Dessa frågor knyter också an till 

texternas tematiska innehåll.  

    När jag i det följande redogör för sambandet mellan liv och text är syftet således inte att 

upprätta kausala samband mellan dessa fenomen: Åsa Nelvins liv är inte tänkt att förklara 

                                               
20Philippe Lejeune, On Autobiography [Le Pacte autobiographique, 1975; Je est un autre, 1980; Moi aussi,
1986; Revue de L´Institut de Sociologie, 1982; Lire Leiris, 1975], övers. Katherine Leary, Theory and History of 
Literature, vol 52 (Minneapolis, 1989), s. 4.  
21

René Wellek, Theory of Literature [1949] (London, 1954). Lisbeth Larsson beskriver hur utvecklingen därefter 
gått från en dokumentär och faktaorienterad syn på självbiografiska skildirngar till att betrakta dem som skön-
litterära texter i lika hög grad konstruerade och styrda av berättarteknik och genrekonventioner som vilken annan 
litterär genre som helst. Se Sanning och konsekvens: Marika Stiernstedt, Ludvig Nordström och de biografiska 
berättelserna (Stockholm, 2001), s. 97–108. 
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texterna, inte heller används de skönlitterära texterna för att utvinna information om hennes 

liv. Syftet är att visa fram en litterär metod och, i den mån det är möjligt, ett förhållningssätt 

till livet och konsten. 

En biografisk skiss 

Släkt, familj, barndom –  
”Jag bestämmer inte över förfluten tid. Den är ett övergrepp”

Kyrkoarkivens församlingsböcker ger vid handen att Åsa Kerstin Nelvin föddes den 3 juni 

1951 i Lundby församling, Göteborg, som andra barnet till Sven-Åke (f. 1913) och Inga (f. 

Larsson 1919) Nelvin. Sonen Leif hade fötts i Lund sex år tidigare.22 Av samtal med Leif 

Nelvin framgår det att både Sven-Åke och Inga föddes och växte upp i Helsingborg. Åsas 

farfar, Frans Nilsson (1880–1963), arbetade som föreståndare på Helsingborgs systembolag. 

Farmoderns namn var Amalia Ottolina (1882–1937) och tillsammans fick paret tre söner, 

varav mellansonen Sven-Åke alltså skulle bli Åsa Nelvins far. Sönerna bytte namn från 

Nilsson till Nelvin 1944, enligt Leif Nelvin på den yngste sonen Gunnars initiativ.  

    Även på mödernet återfinns släkten ett par generationer tillbaka i Helsingborg. Åsas morfar 

Gotthard Larsson (d.1948) arbetade där som tullbiträde och mormodern Alma Larsson var 

hemmafru. I familjen fanns många barn, en son och sju döttrar, av vilka Åsas mor Inga-Britt 

var den näst yngsta. 

    Sven-Åke Nelvin och Inga Larsson gifte sig i Helsingborg 1943 och flyttade därefter till 

Ystad, där Sven-Åke fått arbete som lagerchef på Kolonialvarubolaget. Mot slutet av fyrtio-

talet flyttade familjen till Göteborg på grund av Sven-Åke Nelvins nya arbete som rederi-

tjänsteman vid Svenska Lloyd, ett arbete som Leif Nelvin uppger periodvis innebar mycket 

resande. Inga Nelvin förvärvsarbetade aldrig utanför hemmet.  

    Familjen Nelvin var vid tiden för Åsas födelse bosatt i det nybyggda Lundbyområdet på 

Hisingen i Göteborg. Leif Nelvin berättar att miljön var idyllisk med mycket natur och en 

liten näraliggande sjö till förfogande för områdets barn att leka kring. Familjen Nelvins lägen-

het var belägen i ett mindre tvåvåningshus och bestod av sedvanliga två rum och kök. I husets 

bottenvåning låg en fiskaffär. De ekonomiska förhållandena var enligt Leif Nelvin genom-

snittliga och stabila. Man hade inte bil eller tv, vilket han uppger betraktades som ganska 

normalt för tiden.  

                                               
22 Lundby församlingsbok volym AIIa: 70, s. 6342. 
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    När Åsa var i treårsåldern flyttade familjen till en nybyggd villa på Gamla Björlandavägen, 

ett stenkast från den gamla adressen. Här bodde sedan familjen under återstoden av Åsas och 

Leifs uppväxttid.23  Det gula tegelhuset är den första miljön ur Åsa Nelvins liv som skrivs in i 

hennes litterära alster. I barnboken De vita björnarna berättas om den lilla flickan Kerstins 

sökande efter en bortrövad ring i de vita björnarnas värld. Det är troligen ingen slump att 

protagonisten bär Åsas andranamn. Och det är just ett gult tegelhus som utgör gränsen mellan 

de två världarna: 

Det var en gång ett hus. […] Det såg ut som ett alldeles vanligt gult tegelhus. […]  
   Det var min mamma och pappa och jag som skulle flytta in där. Jag var tre år gammal då. […] 
Du vet kanske att halvfärdiga hus ofta får nattligt besök. Det kan vara hemlösa människor som 
fryser eller djur som är rädda för regnet och stormen. Men så ibland, ja, du tror mig kanske inte, 
men det är alldeles sant, så kommer det hemlighetsfulla varelser dit. Och om de hittar ett hus som 
de tycker om, så kan det hända att de bygger en port mellan sin och vår värld just där. Och se, det 
var det som var så egendomligt med vårt gula tegelhus.  
   Det var förtrollat.  
   Det var där som porten till de vitabjörnarnas land fanns.24

Det är tydligt att Åsa Nelvin som vuxen såg tillbaka på sin egen barndom med viss sorgsenhet 

och förstämning. Hon beskrev sig själv som ett tyst barn, där stumheten vida tycks ha 

överskridit det som kallas vanlig blyghet. I en intervju talar hon om sig själv som ”stum, på 

gränsen till analfabet”,25 vilket hon menar också uppmärksammades av omgivningen. ”Folk 

sa till mig att jag var konstig, att jag tänkte för mycket”.26 En anteckning i Åsa Nelvins 

sjukjournal vittnar dessutom om att hon redan som liten hade ångest och mardrömmar samt 

att hon ofta kände sig nedstämd.27  Bilden av ett tidigt utanförskap växer fram och en känsla 

av att inte kunna förmedla sina behov till omgivningen. En sådan bild bekräftas också av 

brodern, som beskriver sin syster som ett annorlunda, känsligt och ensamt barn. Ensamheten 

var till viss del påtvingad, menar han. Den förhållandevis stora åldersskillnaden mellan 

syskonen inbjöd inte till sällskap i lek och vardag och i det nya bostadsområdet fanns få barn 

som Åsa kunde leka med.28 Men uttalanden gjorda i vuxen ålder vittnar om att hon som barn 

ibland upplevde omgivningen som alltför påträngande och själv drog sig undan.29

    Kommunikationen med omvärlden påverkades också av yttre faktorer. I en artikel om det 

egna skrivandes ursprung skriver Åsa Nelvin att hon som barn hämmats av en smärre 

                                               
23 Leif Nelvin, samtal och brev, 2004–2007. 
24 Åsa Nelvin, De vita björnarna (Stockholm, 1969), s. 5. 
25 Gunilla Boëthius, ”De jävlarna ska få en gång”, Aftonbladet, 1978–01–03. 
26 Åsa Nelvin, i radioprogrammet Följ mig inte längre, det behövs inte, red. Mia Gerdin, sänt i P1 1982–01–05, 
Statens ljud- och bildarkiv, ref.nr. L1656.  
27 Journalanteckning, Sahlgrenska sjukhuset Göteborg, 1968–03–20, Regionarkivet Göteborg. 
28 Leif Nelvin. 
29 Leif Nelvin och Eva Runefelt, samtal, 2005–02–28. 
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läspning som omsider korrigerades med hjälp av talpedagog. Mötet med talpedagogernas 

metoder framställs som en ren skräckupplevelse.30 Genom sina regelbundna vistelser hos 

släkten i Skåne gjordes Åsa också uppmärksam på att tal med dialektal färgning är något som 

påverkar hur det man säger bemöts. I en intervju gjord för Bonniers Litterära Magasin funde-

rar hon över vilka konsekvenser detta kan ha fått: ”Jag talade skånska i Göteborg och göte-

borgska i Skåne – det var alltid fel dialekt. Jag visste aldrig vilket som var mitt språk. Jag 

kände mig inte hemma i språket.”31 Vilken del allt detta egentligen hade i barnet Åsas tystnad 

är svårt att säga något om, men det indikerar en tidig medvetenhet om språkets och 

formuleringars betydelse. Själv menade Åsa Nelvin att det var ur det kvästa uttrycksbehovet 

som författarkallet en gång spirat: ”Då skaffar man sig andra sätt att kommunicera. Det kan 

leda till att man övervärderar sitt skrivande, att det tar sådana dimensioner att man tänker att 

detta är min enda räddning”,32 menade hon i en radiointervju som gjordes i samband med att 

hennes andra roman gavs ut.  

    Foton från den här tiden förefaller dock återspegla ett harmoniskt och tryggt familjeliv och 

samma känsla förmedlas i de målningar som Åsa Nelvin själv gjorde av sitt barndomshem i 

vuxen ålder. 

Bild 1. Inga Nelvin (Leif Nelvins Bild 2. Sven-Åke Nelvin (Leif Nelvins 
privata samling. Fotograf okänd.) privata samling. Fotograf okänd.) 
 . 

                                               
30 Åsa Nelvin, ”Ska fallet aldrig ta slut? Unga skrivare berättar”, Dagens Nyheter, 1975–06–14.  
31 Eva Bruno, ”’Att läsa är som ett hem. Att skriva är försök att komma ut’: Åsa Nelvin intervjuas av Eva 
Bruno”,  Bonniers Litterära Magasin, nr 4 1978, s. 244. 
32 Åsa Nelvin, i radioprogrammet Följ mig inte längre.
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Bild 3. Åsa Nelvin som liten. (Leif Nelvins Bild 4. Åsa och brodern Leif. (Leif Nelvins privata 
privata samling. Fotograf okänd.) samling. Fotograf okänd.) 
   

Bild 4. Åsa Nelvins målning av huset på Gamla Björlanda- 
vägen. (Leif Nelvins privata samling.) 

Tillvaron förmörkades dock ganska tidigt i Åsas liv. Leif Nelvin berättar att modern led av en 

kronisk njursjukdom och var allvarligt sjuk större delen av deras uppväxt. Den ärftliga 

sjukdomen gav cystor på njurarna och ledde ohjälpligt till att njurfunktionen slogs ut. Vid den 

här tiden fanns inte heller möjligheten till transplantation eller dialys, varför diagnosen var 

detsamma som en dödsdom. För att hålla sjukdomens konsekvenser i form av förstorade 

njurar och smärta i schack genomgick modern flera stora operationer och var tidvis mycket 
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dålig. Under hennes sjukhusvistelser fick Åsa och brodern hemhjälp från kommunen, något 

som Leif Nelvin minns med obehag.33

    Moderns tillstånd förvärrades kraftigt under våren 1961, när Åsa var tio år. Av skäl som 

idag är okända, men som Leif Nelvin antar hade att göra med en vilja att skydda det känsliga 

barnet, skickades hon iväg på obestämd tid till en moster i Helsingborg. Under hennes 

bortavaro avled modern endast 41 år gammal. Hur länge Åsa blev kvar i Helsingborg finns 

idag inga säkra uppgifter om. Den starka känslomässiga press som förhållandena under den 

här tiden måste ha åsamkat barnen kan förstås ha gjort att minnesbilder förträngts och tids-

perspektiv förskjutits, men Leif Nelvin minns det som att systern var borta länge och att de 

inte hade någon kontakt under den här tiden. Med kännedom om inblandade personer och 

tidens barnsyn håller han det för troligt att man i missriktad omtanke undvek att tala med 

henne om modern och vad som uppenbarligen höll på att hända. Åsa var inte heller 

närvarande vid moderns begravning.34 I Gamlabjörlandadokumentet ser Åsa Nelvin tillbaka 

på händelseförloppet och skriver att hon inte riktigt kunde ta till sig det som hade hänt utan 

hamnade i ett chocktillstånd, som kanske inte till fullo uppmärksammades av omgivningen:  

När mamma dog […] så grät jag inte utan blev tom och kall och rörde mig som en robot. Ingen i 
min närhet förstod att chocken var av det slaget att den borde ha hävts genom att få mig att bryta 
samman. Men i stället stannade den kvar och lagrades och var i fem år en fysisk smärta varje 
gång jag blev tillfrågad om eller hörde talas om mamma.35

Man kan föreställa sig att den beskyddande intentionen försvårade möjligheten att känna 

förtroende också för människor som stod henne nära. Ett övergivet barn och känslan av att 

undanhållas något väsentligt återfinns ofta som motiv i Åsa Nelvins texter. I Tillflyktens hus 

berättas det om flickan N som efter sin mors död skickas till en moster eftersom pappan 

saknar praktiska förutsättningar för att ta hand om sin dotter. Vistelsen är tänkt att vara till-

fällig, men förlängs hela tiden utan att N får besked om när hon ska få komma hem igen. N 

erfar hela tiden att man undviker att tala med henne. Upplevelsen leder till en känslomässig 

stympning där föraktet mot fadern och släktingarna är den enda känsla som kan realiseras: 

I år efter år vistades hon i ett, som hon intalade sig, provisoriskt hem, trots att det var 
underförstått […] att hon skulle bli kvar där tills hon kunde klara sig själv. N var ett offer för det 
ljumma överseendet. Man drog sig för att ha ett allvarligt samtal med henne för att hon var så 
reserverad, och för att hon så lätt blev orolig. Denna tystnad, detta överslätande, la grunden till 
en av N’s senare i livet mest framträdande egenskaper: förmågan att missuppfatta.  

                                               
33 Leif Nelvin.  
34 Ibid. 
35 Åsa Nelvin, Gamlabjörlandadokumentet, 1971–08–11. 
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   Så blev N själv ett med det outsagda. Hon rörde sig i en skuggvärld av outredda motiv, av 
subtila anspelningar och tvetydigheter. Det som främst låg N i fatet och förlamade hela hennes 
utveckling var hennes lysande diplomatiska begåvning, eller är det fel att kalla det begåvning 
och ge sken av att det skulle vara medfött, snarare var det frågan om ett uppfostrans syfilismärke 
som till slut kastrerade varje känsla. 36

Sjukdomen hade efterverkningar också efter Inga-Britt Nelvins död. Åsas sjukjournal visar att 

hon bara hade uppnått skolåldern när det konstaterades att hon ärvt moderns sjukdom och de 

första symtomen visade sig. Där framgår också att Åsa i femtonårsåldern genomgick en 

undersökning som visade på radikalt försämrad njurfunktion.37 Medicinsk sakkunskap ger vid 

handen att detta är ett extremt tidigt och aggressivt sjukdomsförlopp: oftast upptäcks 

sjukdomen först i 30–40-årsåldern och kan sedan variera mycket i utveckling.38 Man kan inte 

låta bli att undra hur Åsa tog ett sådant besked, men det finns inga hågkomster eller 

anteckningar som kan kasta något ljus över hennes reaktioner inför detta. När man talar med 

människor som kände Åsa Nelvin blir det tydligt att hon sällan talade om sjukdomen eller 

torgförde eventuell oro för dess förlopp. Få personer verkar ha känt till sjukdomen, än mindre 

dess allvar.39 Tystnaden kring det medicinska tillståndet förefaller ha varit ett medvetet val av 

Nelvin, men ett val som nog var påfrestande ibland. Det betungande med att bära en sådan 

”hemlighet” skymtar fram i en dagboksanteckning från hösten 1977: ”Vad det är hemskt att 

känna hur livet rinner ifrån en. Fort, fort. Och utan att någon, ser, känner till, vet om det.”40

Av journalföringen att döma kunde sjukdomen de närmsta åren hållas under kontroll med 

hjälp av medicinering.41 Den fanns emellertid ständigt närvarande i hennes vardagliga liv; Åsa 

Nelvins almanackor är fulla av inbokade tider för kontroller och provtagningar.  

Somrarna tillbringade familjen Nelvin hos moderns släkt i Helsingborg. Leif Nelvin berättar 

att hans och Åsas mormor bodde i en korsvirkeslänga belägen på den trånga Elias Follins gata 

som låg inklämd mellan den större Rektorsgatan och Östra Långvinkelsgatan. I folkmun 

kallades Elias Follins gata för ”Gattet” just på grund av sin karaktär av trång passage mellan 

två öppnare platser.42 Åsa Nelvin beskriver miljön hos mormodern i en essä i Tidskrift som 

                                               
36 Åsa Nelvin, Tillflyktens hus (Stockholm, 1975), s. 30. 
37 Journalanteckning, Sahlgrenska sjukhuset Göteborg. 
38 Nationalencyklopedin, uppslagsordet polycystisk njursjukdom; Leif Nelvin.  
39 Mia Gerdin, samtal, 2004–11–11. Gerdin, som träffade Åsa Nelvin i egenskap av radioproducent och också 
hade en vänrelation med henne, berättar att hon lika lite talade om detta som om sin mors död, trots att det 
rimligen måste varit något som väsentligen präglat hennes liv. I det sista brevet som Åsa Nelvin skickade till 
Alexander Weiss 1981–08–02 nämner hon för första gången efter fyra års brevväxling, som i förbigående, att 
hon har en ”genetisk njursjukdom”. 
40 Åsa Nelvin, dagboksanteckning, 1977–01–12. 
41 Journalanteckningar, Sahlgrenska sjukhuset Göteborg. 
42 Leif Nelvin. 
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mycket omodern. Huset hade dass på bakgården och var utan varmvatten. Mormoderns 

lägenhet bestod av två rum och kammare. För att få värme eldade man i kokskaminer, vilka 

spred en sådan väldig hetta ”att de låga väggarna glödde och svettades”.43 Även de andra 

syskonens familjer hade för vana att besöka mormodern under sommaren. Leif Nelvin berättar 

att han upplevde släktgemenskapen som starkt hierarkisk, där den ende brodern i egenskap av 

man avgjorde och bestämde kring familjeangelägenheter och där systrarnas bestämmanderätt 

över de andra stod i relation till deras ålder.44 Upplevelsen bekräftas av Åsa i ett brev till 

Thomas von Vegesack, där hon beskriver sommarvistelserna i ”Gattet” som ett ”helvetes liv 

jämt och ständigt”.45 Det är den här miljön med sina lukter, ljud och skrymmande släktingar 

som sedan kom att poetiseras i diktcykeln Gattet:

O Gattets skuggor. De har redan blivit långa.  
Längre än människors skuggor. Där är svalt 
som i en fiskaffär och lika fullt av råa blänk, 
glasskärveögon, kapsyler som torskfjäll. 
Luften är gammal, från ett annat århundrade. 
Tung av mögel och uppblött virke. 
[…] 
Allting så påträngande, så oförglömligt  
att man aldrig ska glömma det. 
Jo, jag kommer att glömma den, lukten 
som jag just nu känner. 
Men jag ska aldrig upphöra att försöka minnas 
just den lukten 
och det ögonblicket.46

                                               
43 Åsa Nelvin, ”Boken jag nog måste skriva”, Tidskrift, nr 4–5 1976. 
44 Leif Nelvin. 
45 Åsa Nelvin, brev till Thomas von Vegesack, 1978–09–27. 
46 Åsa Nelvin, Gattet: Sånger från barnasinnet (Stockholm, 1981), s. 6. 
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Bild 6. ”Gattet”. Det andra huset på vänster sida             Bild 7. Elias Follins gata idag, sett från samma håll som 
var Åsas mormors hus. Mellan de båda husen             bild 6. Åsa Nelvin skrev om rivningen av ”Gattet” i en 
syns porten som ledde in till bakgården.             essä 1976: ”1960 revs min mormors hus. Kring en  
(Foto: Otto Holmström. Källa: K E Olsson,                     kullerstensgård som jag upplevde som väldig, en liten  
Det gamla Helsingborg.) trådgård, ett prång med utedassen, hade 3 eller 4 familjer 

                                     levt. Efter rivningen gav hela tomten plats för 3 bilar.”47

 (Foto: Patrik Hellqvist.)  

   

Bild 8. ”Gattets” bakgård. Trappan till höger ledde  Bild 9. Åsa Nelvins målning av ”Gattets” bakgård.     
upp till Nelvins mormors kök. Öppningen bakom  (Leif Nelvins privata samling.) 
lakanet ledde ut till Elias Follins gata. (Foto: Otto 
Holmström. Källa: K E Olsson, Det gamla Helsing- 
borg.)

                                               
47 Åsa Nelvin, ”Boken jag nog måste skriva”. 
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Tillsammans med mormodern bodde Åsas moster Ethel som vid sexton års ålder förklarats 

”sinnessjuk”. Vad Ethels sjukdom egentligen bestod av går idag inte att bringa någon klarhet 

i. Historiken i Åsa Nelvins sjukjournal refererar till det som ”någon nervsjukdom”.48 Leif 

Nelvin beskriver Ethel som utomordentligt provocerande och oförmögen att ta hand om sig 

själv. Han berättar att hon sällan klädde på sig och tillbringade sin mesta tid i sin lilla 

kammare där det rådde stor röra av kläder och saker. Som Leif Nelvin minns det levde Ethel 

ändå ett någorlunda självständigt liv och kunde exempelvis gå ut på egen hand. Längre fram i 

livet togs hon in för vård på Helsingborgs mytomspunna mentalsjukhus Sankta Maria, där hon 

fanns till sin död. Leif menar att Åsa och han inte hade någon egentlig relation till Ethel, men 

de var heller aldrig rädda för hennes avvikande beteende.49 Ethels provocerande sätt orsakade 

kraftiga gräl särskilt mellan Åsas mamma och Ethel, gräl som ibland även gick till hand-

gripligheter. Leif Nelvin minns att uppträdena och bevittnandet av släktens behandling av 

Ethel var mycket påfrestande och att de förmörkade tillvaron i ”Gattet”.50  De uttalanden som 

Åsa Nelvin själv gjorde om situationen bekräftar detta. ”Jag minns förtvivlan som alltid måste 

hållas tillbaka, när jag som barn såg hur min mamma och henens familj behandlade min 

sinnessjuka (”) moster. Det är vanmakt att identifiera sig med en förtryckt människa och 

hindras att solidarisera sig med henne”,51 skriver hon till Alexander Weiss långt senare. 

Moster Ethel är verklighetens motsvarighet till den otillräkneliga Äster i Gattet. Både hennes 

karaktär och de ständiga bråken är viktiga beståndsdelar i diktcykeln: 

Som en kuvad gårdshund står hon och väger. 
 Tårna i de vita skorna med perforerat ovanläder 
 nuddar 
 vid skarven i korkmattan. 
 Hon får inte gå in i rummet. 
 Men en hinna av själviskhet 
 ligger ännu kvar över blicken som åsnestarr. 
 Astas röst klipper, klipper upp överseendet. 

– kakerna e slut  dom åt vi opp 
när du låg å tryna din rabba 
Äster glor trumpet på det tomma fatet.  
Men så rycker hon upp sig, harklar sig, 
letar en stund 
efter den oanvända rösten 
– ja ska gå ut
[…]
–  du hör va ja sä   ja FÖRBJUER dej 
– jag går ialla fall – nä fy som hon bär sig åt 
mänskan – du tar inga pängar mä dej! – tvi faen 

                                               
48 Journalanteckning, Sahlgrenska sjukhuset Göteborg, 1968–03–20. 
49 Leif Nelvin. 
50 Ibid. 
51 Åsa Nelvin, brev till Alexander Weiss, 1979–06–26.  
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hör ni inte JAG GÅR – nu gör du som vi sär och  
blir hemma  så avi som du ser ut skämmer du  
ut oss – vi skickar polisen efter dej 
–  åt helvitta ASAPUKAR – nä jeddrar   ja ska 
banne mej 

ASTA rusar fram mot ÄSTER men 
ÄSTER är beredd, och slungar handväskan. 
ASTA skriker som ett djur. ÄSTER 
försvinner springande  
ut i farstun 
– JENSKJUT HÄNNE  !52

Bild 10. Ethel som ung. (Leif Nelvins privata samling. Fotograf okänd.) 
Antagligen är det fotot som ligger till grund för dikt nr 40 i Gattet: 

I begynnelsen 

var Äster flickan på en äng. Gräset  
var mycket högt, och nådde till Ästers, 
på den tiden, 
slanka höfter. 
Hon ser in i kameran – ändå  
är ansiktet svårt att urskilja. 
Men vänster mungipa strävar neråt 
i det där skeva, förgrämda 
mosterleendet, 
som sitter som ett mensurärr 
i alla dessa systrars ansikten. Solen 
bleker Ästers ögonbryn. 
Hennes höga panna ser ut som om den var luden. 
Hon trycker handledernas insidor mot höfterna. 
som om hon ville skydda pulsådrorna. 

Den ena axeln 
är lite högre än den andra. 

                                               
52 Åsa Nelvin, Gattet, s. 44–45. 
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Hennes fötter, med de förmodligen vita 
remsandalerna – är försvunna, som om hon 
Stod i ett kärr.  

Hon väntar på ett KLICK. 53

När de föga smickrande skildringarna av mostrarna och livet i ”Gattet” publicerades blev 

reaktionen oerhört stark i moderns släkt. Ett brev som Åsa mottog från en av mostrarna, vilket 

nogsamt renskrivits och bevarats jämte originalet, visar att man kände sig mycket 

förolämpade och förorättade av tilltaget. Leif Nelvin berättar att kontakten därefter bröts 

mellan släktingarna i Helsingborg och familjen Nelvin.54

Skolgång och utbildning – 
”Det som väntades av mig skulle jag aldrig medverka till att förverkliga”  

Skolan verkar inte ha intresserat Åsa i någon högre grad. Bevarade anteckningsböcker från 

Göteborgs kommunala skolor vittnar om att undervisningen inte alltid lyckats fånga hennes 

intresse, egenproducerade noveller och dikter fyller sidorna istället för skolrelaterade 

anteckningar. Redan i en av Åsas skoluppsatser skymtar en känsla av vantrivsel i skolan fram. 

Den ger en mycket sarkastisk bild av en icke namngiven teckningslärare och dennes 

pedagogiska kapacitet.55  I ett odaterat utkast till en debattartikel kallar hon den svenska 

skolan för en ”infantiliserande korvstoppningsinstitution”56 och efterlyser ett mindre 

förtryckande och mer individuellt anpassat system.  

    Terminsbetygen från Toleredsskolan ger intrycket att teckning tillhörde de ämnen som Åsa 

ändå gjorde bra ifrån sig i, medan hennes insatser i gymnastik tycks ha varit föga 

uppskattade.57 Kanske kan det tyckas förvånande att den blivande författaren aldrig nådde 

högre än medelbetyget tre i ämnet svenska, möjligen återspeglas i detta betyg hennes brister i 

intresse snarare än reella färdigheter. Det verkar dock aldrig ha varit frågan om att agera ut 

missnöje på något vis. Åsas betyg visar att hon alltid hade högsta betyg i ordning och 

uppförande.58

    Leif Nelvin bekräftar att systern aldrig trivdes i skolan och anar att hon skolkade en del. 

Några skäl till varför framkom egentligen aldrig. Det faktum att ”hon tvingades att göra något 

                                               
53 Ibid., s. 117. 
54 Leif Nelvin. 
55 Åsa Nelvin, Honom tycker jag inte om, skoluppsats daterad 1966, Leif Nelvins privata samling. 
56 Leif Nelvins privata samling. Debattartikeln publicerades aldrig.  
57 Terminsbetyg från Toleredsskolan i Göteborg, Regionarkivet Göteborg. 
58 Terminsbetyg och avgångsbetyg från Toleredsskolan i Göteborg, Regionarkivet Göteborg. 
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hon inte ville”59 var antagligen tillräckligt, menar han. Klasskamraten Inger Melin förefaller 

ha varit hennes själsfrände. I brev till Åsa refererar hon ofta till episoder då de tillsammans 

uteblivit från undervisningen och istället odlat sin gemensamma dröm om en framtid som för-

fattare.60 Vantrivseln med den låsta och styrda tillvaron i skolan skrivs också in i Nelvins 

skönlitterära texter. Ett exempel är slutscenen i Kvinnan som lekte med dockor:

Jag står på min gamla skolgård. […] Toleredsskolan, mitt gamla fångpalats, måste vara 
jämnårig med mig. […]  

Hit gick man alltså år efter år. […] I nio år gick jag alltså här. Jag slutade att läspa när de tog 
bort tandställningen, men istället började jag stamma. I flera år räknade jag dagarna till den sista 
avslutningen, och när jag äntligen blev frisläppt (visserligen bara för att övergå till nästa 
fängelse, men det kunde aldrig bli samma sak, trodde jag), var jag så proppfull med 
regnbågsskimrande dagdrömmar att det hade räckt för två liv.61

Trots vantrivseln gick Åsa ut Toleredsskolans klass 9A med knappa medelbetyg vårterminen 

1967.62 Hon påbörjade aldrig några gymnasiestudier, men av hennes dagböcker kan man ut-

läsa att hon tog Hermodskurser i litteraturhistoria och svenska språket.63 Det finns också 

betygshandlingar som visar att hon under ett par perioder läste in vissa ämnen på vuxen-

gymnasiet, vilket bland annat resulterade i ett studentbetyg i franska.64 Om hon hade några 

särskilda planer med dessa vuxenstudier är oklart, och dagböckerna visar att hon inte heller 

under dessa perioder tyckte om att studera.65

    Trots mediokra insatser i grundskolan verkar Åsa Nelvin ha varit en allmänbildad person 

och mycket kulturellt bevandrad. Till detta bidrog tvivelsutan den egna läsningen som före-

faller ha börjat tidigt och skett på bred front. I ett skrivhäfte från barndomen finns avskrivna 

dikter av William Shakespeare, Bo Bergman, Juliette Benzoni, Viktor Rydberg och Esaias 

Tegnér. Med stjärnor har dikterna också betygsatts efter egen smak. I en intervju uppger hon 

att hennes första kontakter med litteratur var H. C. Andersen och Jack London.66 Man kan ana 

att dessa böcker fanns hemma i den Nelvinska bokhyllan, som enligt Leif Nelvin var över 

genomsnittet fylld men sällan förd à jour.67 Senare i livet är det tydligt att Åsa Nelvin var väl 

                                               
59 Leif Nelvin.  
60 Brev till Åsa Nelvin med titeln ”festskrift”, 1969, Leif Nelvnins privata samling. 
61 Åsa Nelvin, Kvinnan som lekte med dockor (Stockholm, 1977), s. 188–189. 
62 Avgångsbetyg från Toleredsskolan i Göteborg. 
63 Åsa Nelvin, dagboksanteckningar, exempelvis 1969–08–16. 
64 Betyg från Kellbergska och Vasa vuxengymnasium i Göteborg, 1973–06–15 –1977–06–15, Regionarkivet 
Göteborg. 
65 Åsa Nelvin skriver i Holmendokumentet 1973–09–26: ”Jag skolkar från tyskan, gång efter gång, Hatar att gå 
dit och sätta mig och ingenting kunna. Hatar att känna människor omkring mig som knivar i öppna sår. […] 
Väluppfostrad, hygiensik, frigid, ambitiös – då kan man fungera bland dem.” Se också dagböcker 1974–1975.  
66 Carina Wærn, Dagens Nyheter, 1980–11–02. [Intervju med Åsa Nelvin.] 
67 Leif Nelvin. 
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förtrogen med såväl den traditionella kanon som samtidslitteraturen. I dagböckerna finns ofta 

hennes aktuella läsning angiven och hon refererar hela tiden till skönlitterära verk i sina 

betraktelser över tillvaron. Ofta har hon kommenterat sin läsning, vilken ger intryck av att ha 

varit kräsen och kvalitetsmedveten, alltid grundad på självständiga omdömen utan färgning av 

etablissemang och erkännande av aktuell författare. ”Akademiskt, spirituellt, stendött”,68

skriver hon exempelvis efter att ha läst Lars Gustafssons nyutgivna Sigismund. ”Han är en 

etablerad fan, men bra”, lyder en kommentar om Ivar-Lo Johanssons verk.  

    Varken Åsa Nelvins läsning eller den egna litterära produktionen tyder dock på särskilda 

preferenser eller specifika influenser. ”Det hade stridit mot hennes natur att ha förebilder i 

traditionell mening”,69 menar Leif Nelvin. En särskild läsupplevelse förefaller ändå Alice i 

Underlandet ha varit. I en artikel i Dagens Nyheter berättar hon om vilka impulser som lett till 

hennes eget skrivande. Där berättar hon att hon kommit i kontakt med Lewis Carolls verk 

först i vuxen ålder och att hon främst fascinerats av hur den lilla flickan rådigt handskades 

med de mest absurda situationer och var ”full av terapeutiska råd”.70 I samma artikel uttalar 

hon sig också mycket positivt ställde om den tyska samtidsförfattaren Peter Handke, vars stil 

hon tyckte hade en särskild kraft.71 Men liknande uttalanden återfinns i hennes dagböcker om 

en mängd andra författare och enskilda verk, så det vore missvisande att dra några slutsatser 

om hennes eget skrivande utifrån detta. Åsa Nelvin förefaller också ha intresserat sig för viss 

filosofisk litteratur. Anteckningar visar att hon läste Platon och med hjälp av teckningar 

försökte bringa reda i grottparabeln. Liknande redogörelser finns också för Aristoteles 

katharsisbegrepp. I samband med dagboksskrivandet refererar hon också till existentialistisk 

filosofi i allmänhet, Albert Camus i synnerhet.72 Inför skrivandet av Gattet tycks hon ha 

intresserat sig för ”galenskap” som fenomen och läste bland annat Michael Foucaults 

Vansinnets historia.73

                                               
68 Åsa Nelvin, dagboksanteckning, 1976–10–30. 
69 Leif Nelvin. 
70 Åsa Nelvin, ”Ska fallet aldrig ta slut?”. 
71 Ibid. 
72 Anteckningar och teckningar visar hur Nelvin försöker utreda Aristoteles behandling av katharsis-begreppet 
och Platons grottliknelse. I dagboksanteckningar talar hon om den stora meningslösheten och det absurdas 
filosofi i samband med läsningen av Albert Camus Myten om Sisyfos. Se exempelvis Gamla Björlanda-
dokumentet, 1971–08–11. 
73 Åsa Nelvin, dagboksanteckning, 1979–01–07. 
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Uttrycksbehov, teaterdrömmar, författarskap – 
”Jag ville bevara mitt liv till eftervärlden”  

Åsas uttrycksbehov visade sig tidigt, minns Leif Nelvin. Redan som barn närde hon drömmar 

om en framtid som skådespelare eller författare och fullföljda litterära projekt i form av sagor 

och dikter finns bevarade redan från tio års ålder. Av uttalanden gjorda i vuxen ålder förstår 

man att ambitionerna var skyhöga. ”Jag skrev mycket redan som barn, mest för att bli 

världens ende Nobelpristagare under femton år”, säger hon med tydlig självironi i en tillbaka-

blickande intervju som Roger Lord gjorde för Göteborgs-Tidningen 1976.74 Att bli skåde-

spelare eller författare var på intet sätt självklara eller naturliga yrkesdrömmar för någon i 

Åsas familj, menar Leif Nelvin. Varken deras mor eller far intresserade sig för litteratur, teater 

eller konst och inte heller fanns det något sådant längre bak i släktleden. Det enda 

konstnärliga intresse som han minns kom till uttryck i det Nelvinska hemmet var moderns 

sällsynta men goda tecknande och pappans sporadiskt förekommande fiolspel. I vilken 

omfattning detta pågått är oklart, men enligt Leif Nelvin var det inget som färgade tillvaron 

eller uppfattades som närvarande på något sätt.75 Både Åsa och brodern Leif visade ändå 

samma intresse för att uttrycka sig konstnärligt. Leif Nelvin visade sig vara en duktig tecknare 

och blev efter studier på konsthögskolan framgångsrik i reklambranschen.76

    Det verkar som om skådespeleriet ändå var det som hetast eftertraktades av Åsa Nelvin i 

yngre år. ”Jag har aldrig tänkt på att syssla med något annat”, säger hon i en intervju som 

gjordes när hon var i femtonårsåldern.77 Man får intrycket att det var med åtskillig mål-

medvetenhet hon sökte fullfölja dessa drömmar. Hon nämner i samma intervju att hon spelat 

barnteater på Medborgarskolan78och tagit kurser i Bernhard Nyströms teaterskola. Kontraktet 

mellan Bernhard Nyström och Åsa Nelvin visar att utbildningen omfattande 126 timmar 

under våren 1966 till en kostnad av 500 kronor. Av korrespondensen mellan Nyström och 

Nelvin förstår man att hon ibland hade svårt att betala terminsavgifterna och att Nyström var 

mycket tillmötesgående i det avseendet. Bevarade brev visar att Nyström efter utbildningen 

fortsatte att intressera sig för Åsas skådespelande och höll kontakt med sin unga adept under 

flera år.79 Leif Nelvin berättar att Åsa flitigt övade i hemmets källare genom att spela in sig 

själv på band för att träna in den korrekta teaterdiktionen.80

                                               
74 Roger Lord, ”Jag ville bli någon”, Göteborgs-Tidningen, 1976–06–05. [Intervju med Åsa Nelvin.] 
75 Leif Nelvin. 
76 Leif Nelvins alster är fortfarande produktiva, exempelvis som illustrationer i diverse litteratur och som en del 
av Göteborgs gatubild. 
77 Gösta Hansson, ”Scenen det enda tänkbara för rekordung teaterelev”, Göteborgs-Tidningen, 1967–05–15. 
78 Ibid.  
79 Bernhard Nyström, brev till Åsa Nelvin, 1966–1971, Leif Nelvins privata samling.  
80 Leif Nelvin.  
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    Blott femton år gammal bestämde hon sig på våren 1967 för att söka in till Statens skola för 

scenisk utbildning. Hon hade då knappt slutat grundskolan och var egentligen ett par år för 

ung för att kunna antas till utbildningen. En genomgång av handlingar från Scenskolan i 

Göteborg visar att ansökningsförfarandet pågick under sju dagar då de sökande i tre steg läste 

obligatoriska och egenhändigt valda scener med en motläsare tillhandahållen av scenskolan. 

Åsa valde scener ur Anouilhs Grottan och Skvarkins En annans barn. Som obligatorisk 

läsning hade man det här året valt Kassandra i Agamemnon. I juryn fanns bland andra Ebbe 

Linde och Bo Swedberg och en av Åsas medsökande var Viveca Sehldahl. Det var totalt 144 

sökande det här året och endast 11 antogs till utbildningen. Åsa Nelvin var en av dem.81

Beskedet väckte stor uppmärksamhet. Många brev har sparats där släkt och vänner gratulerar 

till det stora som inträffat och uppvaktar med presenter. Den unga teatereleven intervjuades 

också flitigt i lokala tidningar och veckopress. Reportagen uppmärksammar hennes i dessa 

sammanhang låga ålder och spår att hon kommer att få en lysande skådespelarkarriär i 

framtiden.82

    Teaterstudierna var något som Åsa Nelvin till det yttre verkar ha klarat med bravur. I 

hennes sjukjournal refereras ett telefonsamtal som Sven-Åke Nelvin haft med scenskolans 

rektor Lars Barringer, där han fått veta att hans dotter hade en ”utomordentlig fallenhet för 

skådespelaryrket” och att den första terminen av utbildningen ”klarats med glans”.83 Trots 

detta kan man av scenskolans diarieföring utläsa att Åsa Nelvin lämnade in en ansökan om 

avsked från skolan på grund av sjukdom redan efter en termins studier.84 Hon tycks vid den 

här tiden ha hamnat i en depression och tvingades till slut söka läkarvård. I sjukvårdens 

dokumentation över denna tid får man veta att ångest och mardrömmar varit något åter-

kommande hos henne sedan den tidiga barndomen, men att håglöshet och leda likt den nu 

upplevda alltid ”gått över” spontant. Avhoppet från scenskolan får ingen närmare förklaring 

än en vag känsla av otrivsel och instängdhet.85 Vid förfrågan bland släkt och vänner får man 

uppfattningen att åldersskillnaden mellan Åsa Nelvin och de andra som gick samma 

utbildning varit för stor och att detta orsakat vantrivseln.86 Hon gjorde själv uttalanden i den 

                                               
81 Arkivet ”Statens skola för scenisk utbildning”, Landsarkivet Göteborg.  
82 Se exempelvis Hansson, ”15-åring på dispens till scenskolan”, urklipp från okänd tidning (1967), Leif Nelvins 
privata samling; ”Är detta kanske vår nya Garbo?”, urklipp från okänd tidning (1967), Leif Nelvins privata 
samling; ”Hon är bara 15”, urklipp från okänd tidning (1967), Leif Nelvins privata samling; ”15-års flicka 
elevsensation”, urklipp från okänd tidning (1967), Leif Nelvins privata samling.  
83 Sven-Åke Nelvin citerad i en journal från Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, 1968–02–26, Regionarkivet 
Göteborg. 
84 Arkivet ”Statens skola för scenisk utbildning”. 
85 Journalanteckningar Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, 1968–03–20. 
86 Gerdin; Leif Nelvin; Runefelt, samtal. 
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riktningen men menade också att utbildningens teoretiska inriktning inte motsvarat hennes 

förväntningar.87 Efter avhoppet visar dagböckerna att Åsa Nelvin aldrig mer såg skåde-

speleriet som en framtida yrkesmöjlighet, men hon intresserade sig även fortsättningsvis för 

teater och film. Leif Nelvin berättar att han och Åsa tillsammans med den sedermera 

etablerade filmfotografen Folke Johansson påbörjade ett filmprojekt kallat Hjärtevännen.

Filmen var tänkt att handla om en ung kvinna, spelad av Åsa, som lever ett låtsasliv grundat 

på banala kärleksnoveller. Filmen blev aldrig helt färdig, men gav de inblandade eftersökt 

erfarenhet av filmarbete.88

    Ett halvår efter avhoppet var Åsa Nelvin anställd vid Göteborgs-tv för att medverka i serien 

Friställd. Den var en av Göteborgs-tv:s största satsningar någonsin och tidningarna upp-

märksammade produktionen för dess storskalighet och nya teknik redan på planeringsstadiet. 

I ett av reportagen berättar Åsa Nelvin att hon läst om planerna på serien och skrivit till Jackie 

Söderman, som var en av manusförfattarna, och frågat om det fanns någon mindre roll hon 

kunde få. Efter provfilmning åtta månader senare tilldelades hon en av huvudrollerna.89 Bengt 

Bratt var regissör och manusförfattare och serien handlade om en familj som faller offer för 

bortrationaliseringar inom industrin. Nelvin spelade familjens dotter Yvonne, som på olika 

sätt begränsas av det inträffade. Ämnet väckte diskussion och Friställd blev en del av 

samhällsdebatten lång tid efteråt. Rollen som Yvonne gav Åsa Nelvin viss ekonomisk vinning 

och ett kort kändisskap. När hennes första barnbok publicerades, var det som ”Yvonne i 

Friställd” man refererade till författaren. 

                                               
87 Se exempelvis Pelle Nyquist, ”Hon protesterar på eget sätt”, okänd tidning och datum, Leif Nelvins privata 
samling.   
88 Leif Nelvin. 
89 Kristina Torell, ”Han hjälper TV göra Friställd-serien”, Göteborgs-Tidningen, 1969–02–18. 
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Bild 11. Ett av många reportage om den Bild 12. Åsa Nelvin i en scen ur filmprojektet Hjärtevännen.
 yngsta att någonsin antas vid Statens  (Foto: Folke Johansson. Leif Nelvins privata samling.) 
skola för scenisk utbildning.  
(Ur Göteborgs-Tidningen 1967–05–15.) 

Bild 13. Löpsedeln ger en bild av vilken genomslagskraft serien Friställd hade.  
När Åsa Nelvins första barnbok publicerades, refererade man till henne som roll- 
karaktären Yvonne. (Ur Helsingborgs Tidning, 1969–07, Leif Nelvins privata  
samling.) 
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Bild 14. TV-serien Friställd var en av Göteborgs-tv:s största satsning någonsin och såväl produktionen 
som den färdiga tv-serien fick mycket massmedial uppmärksamhet. På bilden längst ner till vänster repeterar  
Åsa Nelvin en scen i karaktären Yvonnes flickrum tillsammans med Friställds mamma spelad av Annika 
Tretow. (Urklippet finns i Leif Nelvins privata samling.)
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Skrivandet hade som sagt varit Åsas ständiga följeslagare hemma i villan på Gamla 

Björlandavägen och strax efter avhoppet från scenskolan hade hon färdigställt sin första 

barnbok De vita björnarna. Tydligen viss om sin egen potential skrev hon ett brev till Rabén 

& Sjögrens Astrid Lindgren för att få boken bedömd. Lindgrens svar framstår i dag som ett 

mönster i pedagogisk känsla. ”Kära Åsa Nelvin som en gång ska bli en stor författare”,90

inleder hon exempelvis sitt första brev till den unga författaren in spe. Därefter föreslår hon i 

uppmuntrande ordalag vissa konkreta förbättringar gällande exempelvis stilblandning och 

humoristiska inslag. Mia Gerdin, vän och redaktör för några radioprogram som Nelvin 

medverkade i, berättar att Nelvin ibland talade om hur mycket denna brevväxling betytt för 

henne.91 Efter omarbetning gavs boken ut och från förlagets håll såg man möjligheter också 

till en framtida produktion. ”[…] det här rör sig om en verklig diktarbegåvning”,92 skrev man 

i sin författarpresentation av årets debutanter. Åsas önskemål var att brodern Leif skulle 

illustrera boken, men förlaget bestämde sig för att låta Hans Arnold, en av dåtidens mest 

kända barnboksillustratörer, stå för bildtolkningen istället.93 Resultatet rosades också av 

kritikerna som alla berömde illustrationerna oavsett inställning till boken som helhet. Ett par 

år senare var nästa barnbok Det lilla landet färdig, vilken gavs ut av Bonniers Förlag. Nu fick 

Åsa Nelvin också sitt första stipendium, ett arbetsstipendium om 6000 kronor från Svenska 

författarfonden.94 Detta skulle följas av många fler från samma håll, så många att Nelvin i sina 

privata anteckningar kallade författarfonden för ”pennfäktarens egen socialbyrå”.95

    Man får intrycket att Åsa Nelvin efter att ha publicerat sin första bok aldrig tänkte sig 

någon annan framtidssysselsättning än att skriva. Hädanefter arbetade hon oavbrutet med för-

fattandet, trots att dagböckerna vittnar om att skrivkrampen ibland var svår och att hon upp-

levde att det tog lång tid att få ett verk färdigt. ”Skrivandet var hennes livsnerv”,96 uttrycker 

Leif Nelvin det och han berättar att alla böcker skrevs med pekfingrarna på en gammal 

skrivmaskin från 1930-talet. Nelvin gick också tidigt med i Göteborgs och Sveriges författar-

förbund och när hon flyttade hemifrån skrevs yrkesbeteckningen ”författare” in i folk-

bokföringen.97

    Även om Nelvins huvudsakliga syssla nu alltså var författandet, tvingades hon till mindre 

glamorösa ströarbeten för sin försörjnings skull. En period arbetade hon på ett tvätteri nära 

                                               
90 Astrid Lindgren, brev till Åsa Nelvin, 1968–07–28. 
91 Gerdin. 
92 Svensk Bokhandel, Rabén & Sjögrens författarpresentation av årets debutanter, september 1969. 
93 Leif Nelvin. 
94 Karl-Erik Holm (Svenska Författarfonden), brev till Marie Öhman, 2004–11–10. 
95 Åsa Nelvin, brev till medarbetare på tidningen VI, 1972–08–25. 
96 Leif Nelvin. 
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barndomshemmet, en erfarenhet som senare blev underlag till den fristående novellen 

”Klippet” som publicerades i Dagens Nyheter 1980. Novellen handlar om en ung kvinna som 

bestämmer sig för att finansiera en ögonfranstransplantation med hjälp av ett arbete på en 

liten kembar. Miljön i tvätteriet hämtades ur den egna erfarenheten av arbetet på Irmas kem-

bar på Hjalmar Brantingsvägen. 

    Av Åsa Nelvins dagböcker framgår det att hon ibland längtade efter att resa, även om det 

snarare verkar ha handlat om en önskan att komma bort än att nå ett visst mål. ”Det värsta 

med att resa är att förr eller senare kommer man alltid fram”, noterar hon i en almanacka från 

1978. Sommaren 1972 skaffade hon ett pass och liftade tillsammans med klasskamraten Inger 

Melin runt i Europa och Tunisien. Av passets stämplar framgår det att man bland annat 

besökte Nederländerna, Polen, Tjeckoslovakien och England. Resans rutt finns dokumenterad 

i en liten resedagbok, men där finns inte någon utförligare information om resans innehåll. De 

båda reste också tillsammans senare i livet, bland annat gjorde man en längre rundresa i 

Kanada och USA. Ett brev som Nelvin skrev till Thomas von Vegesack strax före avresan 

informerar om att ett av dess syften var att påbörja ett filmprojekt, för vilket man erhållit 

10000 kronor i förskottsbetalning från Filminstitutet.98 Det finns dock inga uppgifter om hur 

långt man kom i arbetet och någon färdig film finns inte bevarad.  

    En särskild lockelse förefaller Paris ha utgjort på den unga författaren. Flera dikter och 

noveller från ungdomstiden utspelar sig där. I brevväxlingen med Alexander Weiss återfinns 

ett vykort över Pont des Artes, där Åsa meddelar att hon slutligen bestämt sig för att uppfylla 

drömmen om det parisiska bohemlivet. Ett vindsrum i Quartier Latin och dagligt te med 

calvados på ett av Rue de la Harpes caféer var några inslag i denna vistelse.99

                                                                                                                               
97 Lundby församlingsbok, s. 6342. 
98 Åsa Nelvin, brev till Thomas von Vegesack, 1978–09–27. 
99 Åsa Nelvin, brev till Alexander Weiss, odaterat (antagligen från hösten 1979 eller tidig vår 1980). 
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Bild 15. Passfoto från 1972                 Bild 16. Åsa Nelvin på resa i USA 1980. (Fotograf okänd. Leif Nelvins                                  
(Leif Nelvins privata samling)             Nelvins privata samling.)                                       
                                                                                 
                                                                       

Göteborgsmiljöerna –  
”Nattens stad som Dagen härmar, men aldrig helt kan efterlikna”  

Efter rundresan i Europa och Tunisien flyttade Åsa Nelvin 1972 till en lägenhet i hamnen nära 

gasklockan, som då var mötesplats för stadens homosexuella. Leif Nelvin kommer ihåg 

miljön som mycket förfallen och de billiga lägenheterna beboddes förutom av studenter också 

av alkoholister och andra existenser på livets skuggsida. Ibland bedrevs bordellverksamhet i 

husen och snusdoften från den intilliggande snusfabriken var ständigt närvarande i luften. För 

att få värme eldade man med olja i kaminer och lägenheterna saknade all modern 

utrustning.100 Trots den föga insmickrande miljön verkar det som om Åsa Nelvin ändå trivdes 

i sin lägenhet på Torsgatan. Av Holmendokumentet framgår det visserligen att hon ofta frös 

och att det ständiga eldandet orsakade flera bränder under hennes tid där. Men hennes 

målningar av platsen är idylliska och dagbokens reflektioner ger intryck av en positiv 

                                               
100Leif Nelvin. 
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livskänsla. Den drivkraft och den framtidstro som finns mellan raderna i Holmendokumentet

återfinns inte i senare dagböcker.  

    Man kan också ana att hon sin redan etablerade vana trogen gjorde litteratur av sitt liv, och 

att det är miljön och huset på Torsgatan som stått modell för den hemska bostaden som N i 

Tillflyktens hus tar sin tillflykt till: 

Huset i hamnen. Inte långt från själva kajkanten och det skitiga vattnet i älven, inte långt från 
järnvägsspåren, omgivet av magasin med bleka faluröda väggar. Och lite längre bort gasklockan, 
hög och svullen som en fetknoppsplanta, en kaktus utan taggar i en öken av hustak, med färg 
som en rutten lök.101

   Min lägenhet, eller ”den lägenhet jag bebor”, ligger ensam på första våningen eftersom en 
brandport är belägen vägg i väg. Ett suspekt, förbommat hål rakt igenom huset. Lägenheten har 
en liten tambur, ett rum på cirka 4  x 4  meter med kakelugn, ett avlångt kök som vetter åt 
gården, med en stor svart gasspis och en massa höga, opraktiska köksskåp målade i gråblått. 102

   På andra sidan, mitt emot porten åt gatan, ligger tobaksfabriken […]. I ett av de få kvarvarande 
råtthålen till lägenheter (kvarteret är bebott till cirka 30 procent) döljer sig en sömnig 
poseringsateljé, i ett par andra två medelålders, försupnaoch hjärnskadade fnask. […]  
   Denna gata som jag bor på är döpt efter en gud.103

       
Bild 17. Döda skeppens kaj, som den del av         Bild 18. Gasklockan.  
hamnen kallas där Åsas bostad påTorsgatan låg.        (Foto: Patrik Hellqvist.) 
(Foto: Patrik Hellqvist.) 

                                               
101 Åsa Nelvin, Tillflyktens hus: Eller en f.d. inneboendes erinran (Stockholm, 1975), s. 72. 
102 Ibid., s. 73. 
103 Ibid., s. 74. 
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Bild 19. Husen på Torsgatan 6–8, där Nelvins första Bild 20. Åsa Nelvins målning av Torsgatan. (Leif 
lägenhet låg. (Fotograf okänd. Leif Nelvins privata Nelvins privata samling.) 
samling.) 

Under perioden mellan utgivningen av barnböckerna och romanernas tillkomst bidrog för-

fattandet endast med begränsade och föga regelbundna inkomster. Åsa Nelvin levde vid den 

här tiden i små ekonomiska omständigheter.104 I Holmendokumentet kretsar tankarna kring 

möjligheter att dryga ut inkomsterna och ofta förekommer noggranna listor över utgifter och 

tillgångar. ”Jag har skulder på över femhundra kronor och mitt samlade kapital uppgår till 

11:10”, skriver hon vid ett tillfälle, när bristen på ströarbete väsentligen tärt på tillgångarna.105

Samtidigt märker man hur bristen på pengar ger upphov till en längtan efter vackra saker: 

”Jag vill ha en vacker röd jumper. Vansinniga ringar. En jeanskostym i brun manchester. Jag 

vill tona håret mörkare. Jag vill känna mig vacker!”, skriver hon en vårdag 1973.106

    Nelvin hade en mängd tillfälliga arbeten för att klara sin försörjning. Med viss regel-

bundenhet arbetade hon exempelvis som vikarierande tidningsbud. I Holmendokumentet finns 

beskrivet hur hon tidiga morgnar gick till Tidningstjänsts kontor på Postgatan för att invänta 

eventuella sjukbesked från ordinarie utdelare. Varje distrikt gav 30 kronor till hushållskassan 

och under en lyckosam tvåveckorsperiod kunde hon kvittera ut cirka 300 kronor i lön.107 Man 

kan anta att den ekonomiska situationen stabiliserades något när hon 1974 fick arbete på 

stadsbiblioteket. Anställningsbeviset anger att hon anställdes tills vidare som kontorist och att 

tjänsten omfattade en knapp halvtid. Ett kondoleansbrev från stadsbibliotekets personal-

sekreterare visar att Åsa Nelvin fanns kvar på tjänsten fram till sin död.108

    Ett visst brödskrivande verkar också ha förekommit för att lätta upp den trängda 

ekonomiska situationen. Att ”svänga ihop ett par nya skit-noveller” till någon ”skitblaska” är 

                                               
104 Leif Nelvin. 
105 Åsa Nelvin, Holmendokumentet, 1973–04–07. 
106 Ibid.  
107 Ibid., 1973–04–10. 
108 Anställningsbevis från Göteborgs kommun, Regionarkivet Göteborg. 
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en arbetsbeskrivning som med viss variation återkommer i dagböckerna.109 Att dessa noveller 

var något annat än den normala litterära produktionen vittnar tillvägagångssättet om. I ett 

exemplar av Mitt livs novell har författaren genomfört något som kan beskrivas som 

kvantitativa stilistiska analyser av texterna. Dessa är utförda på ett sådant sätt att man kan anta 

att hon sedan använde dem som prototyper att konstruera sina egna noveller utifrån.  

    På Torsgatan bodde Åsa Nelvin i ungefär ett år. Därefter flyttade hon från hamnen till 

Kvarnberget. Även här var kvarteren omoderna. Nelvins lägenhet låg högst upp på berget, 

längst ut på Mjölnaregatan. Hon delade toalett på gården med fyra andra familjer, men hade 

en mycket vacker utsikt över Göteborgs hamn. I Aftonbladets artikelserie ”Unga författare 

intervjuar sig själva”, beskriver hon den: ”Från min lilla vindskupa ser jag ända ut till för-

orterna, Hisings Backa, Kortedala. Höghusen avtecknar sig mot himlen som Fata-

Morganafenomen. Stackars människor, tänker jag, så långt borta från vattnet, stackars 

kringrända inlandsmänniskor.”110 Även området rund Kvarnberget används som miljö i en 

roman: Kvinnan som lekte med dockor. På omslaget ses Nelvin gå uppför den framträdande 

Kvarnbergstrappan, belägen i närheten av hennes bostad. I dessa kvarter bor och lever också 

romanens huvudkaraktär Stumpan och de studentkårspubar som Stumpan besöker var ställen 

som även Åsa Nelvin gärna frekventerade. 

    Vid den här tiden träffade Åsa Nelvin en man som hon i sina dagböcker kallar ”S”. Nelvins 

egna efterforskningar kring hans person visar att S var en man med trassliga uppväxt-

förhållanden och fängelsevistelser på grund av narkotika- och våldsbrott bakom sig.111 Deras 

efterföljande relation är svår att uttyda. Det finns egentligen inga beskrivningar av ett verkligt 

förhållande dem emellan. Enstaka telefonsamtal och tillfälliga möten är vad som återges. 

Kanske var det heller aldrig Nelvins vilja att relationen skulle utvecklas. Lika ofta som hon 

söker och passionerat längtar efter S., avvisar hon tanken på en framtida kontakt med honom. 

Det är visserligen uppenbart att Nelvin fascinerades av S., men samtidigt fördömde hon 

alldeles tydligt det mesta av hans levnadssätt och personlighet. Det finns också tecken på att 

de starka känslor hon uppenbarligen hyste för honom egentligen inte besvarades. De brev som 

han skickade till henne är helt fria från känslomässigt engagemang och tecken på att sexuell 

attraktion skulle föreligga. De är snarast opersonliga och formella till sin karaktär.112

Kontakten förefaller också ha upphört i perioder. Ett antal brev från Åsa Nelvin till S. med 

                                               
109 Åsa Nelvin, Holmendokumentet, 1973–04–09, 1973–04–07 och 1973–04–23. 
110 Åsa Nelvin, ”Jag skriver för att lära känna mig själv…”, Aftonbladet, 1975–07–07.  
111 I Leif Nelvins samling återfinns ett dokument där Åsa Nelvin har sammanställt fakta om S.:s liv och 
bakgrund. 
112 S., brev till Åsa Nelvin, 1980–03–06 och 1979–03–23, Leif Nelvins privata samling.  
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markeringen ”åter avsändaren” finns bevarade. Leif Nelvin berättar att ingen i Åsa Nelvins 

familj träffade S., trots den långa tid som deras kontakt ändå omfattade. S. var heller ingen 

hon talade med sina vänner om. Vännen Mia Gerdin uppger sig dock ha anat att det fanns en 

speciell relation i Nelvins liv, som föreföll oavslutad på något vis.113 I dagböcker och anteck-

ningar finns S. med i åtta år efter deras första möte. 

    Trots oklarheterna kring Åsa Nelvins och S:s verkliga relation är det desto klarare att det är 

han som givit stoff till karaktären Viktor i Kvinnan som lekte med dockor:

Första gången jag såg Viktor (det var för 2 år sen, nej, 1 år och 8 månader sen!) satt han vid ett 
av långborden på studentkårens pub vid Götabergsgatan och spelade kort. […]  
   Det måste ha varit hans händer jag såg allra först.[…] De där händerna var breda och 
muskulösa och ådrorna verkade löpa som grönskimrande remmar utanpå huden. På varje knoge 
hade han små vita stjärnformade ärr – jag förstod inte då att det berodde på att alla hans knogar 
krossats mot sandsäcken och andra människors ansikten. […] Och en av naglarna, den stackars 
pekfingernageln, var alldeles blåsvart och kullrig och förtjockad, kanske hade han klämt den i 
kylskåpsdörren.  
   Jag blev matt när jag såg hans händer.114

Bild 21. Åsa Nelvin på promenad i omgivningarna                         
på Kvarnberget. Hon går uppför Kvarnbergstrappan, 
vilken sedd från andra hållet utgör framsides-   
illustrationen till Kvinnan som lekte med dockor.
(Fotograf okänd. Leif Nelvins privata 
samling.) 

                                               
113 Leif Nelvin och Gerdin. 
114 Åsa Nelvin, Kvinnan som lekte med dockor, s. 22–23. 
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Enligt broderns utsago tyckte Åsa Nelvin egentligen inte om att skriva hemma hos sig själv. 

Hon åkte ofta till barndomshemmet på Hisingen när fadern var bortrest för att skriva där, och 

ibland lånade hon sin svägerskas arbetslokal på Drottninggatan. Regelbundet hyrde hon också 

stugor på ensliga platser för att under några veckor ägna sig endast åt skrivandet. Vykort och 

brev som Nelvin skickat visar att Nyhamnsläge utanför Helsingborg och Kungshamn var 

platser hon valde för sådana skrivarexkursioner.115

    Efter publiceringen av sina två romaner fick Åsa Nelvin möjlighet att hyra en arbetslokal 

på Husargatan i ett gammalt landshövdingehus från slutet av 1800-talet. I brev till Alexander 

Weiss kallar hon lägenheten, som bestod av ett litet rum och kök med gasspis, för 

Himalaya.116 Hon beskriver lägenheten som kall och fuktig, men är också uppenbart nöjd med 

vad den erbjöd i form av avskildhet, arbetsro och en överkomlig hyra om 123 kronor i 

månaden.117 Det var i Himalaya som Nelvin avslutade diktcykeln Gattet.

Den senare delen av författarskapet –
”Låt inte min röst distrahera. Jag hämtar den ur andras tystnad”  

Åsa Nelvin tillbringade alltid merparten av sina dagar med att skriva, berättar Leif Nelvin. 

Detta bekräftas också av hennes dagböcker, vilka tillsammans med arbetsböckerna vittnar om 

att det ibland var ett mödosamt arbete. De färdiga romanerna föregicks av många förkastade 

versioner och Gattet skrevs om sju gånger innan hon var nöjd med dess utformning. 

Skrivandet förefaller ha blivit än viktigare under den här perioden och framställs ibland som 

en livsuppehållande sysselsättning. ”Improduktivitet är det samma som depression”,118 skriver 

hon i dagboken. Vid sidan av de större och ständigt pågående litterära projekten skrevs också 

noveller och fristående dikter som publicerades i dagspress och tidskrifter. 

    Som författare var Nelvin också verksam på andra sätt. Hon medverkade i flera radio-

program där hon talade om sitt författarskap och läste sina egna texter. Några artiklar och 

essäer skrevs också under samma tema. Hon ombads också i intervjuer och andra 

sammanhang att uttala sig om litteratur i allmänhet och om dess eventuella framtida 

utveckling i synnerhet. I ett brev till Alexander Weiss nämner hon att hon fått en inbjudan 

från Sveriges television att tillsammans med andra kulturpersoner delta i ett seminarium där 

nya trender inför det stundande 80-talet skulle diskuteras.119 Enligt dagboken blev hon också 

                                               
115 Åsa Nelvin, brev till Thomas von Vegesack, 1974–08–07; Åsa Nelvin, brev till Alexander Weiss, 1980–09–
21. 
116 Se exempelvis Åsa Nelvin, brev till Alexander Weiss, 1981–02–26.  
117 Åsa Nelvin, brev till Thomas von Vegesack, 1979–08–30. 
118 Åsa Nelvin, dagboksanteckning 
119 Åsa Nelvin, brev till Alexander Weiss 1979–10–28. 
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erbjuden att medverka i ett temanummer om poesins utveckling inför 80-talet, som Bonniers 

Litterära Magasins planerade. Det finns ingen dokumentation som visar hur Nelvin ställde sig 

till erbjudandet, men hon finns inte med i det aktuella temanumret. I egenskap av Göteborgs-

skildrare fick hon också ett erbjudande av Stegelands förlag att medverka i antologin 21 om 

Göteborg tillsammans med bland andra Eric S. Alexandersson och Agneta Pleijel.120 Nelvin 

skickade in ett bidrag, men av senare brev framgår det att hon efter förlagets redigerings-

förslag aldrig fullföljde uppgiften.121 Nelvin fick också förfrågningar om att skriva dramatik, 

bl. a. av Folkteaterns Nadja Gabay.122 Sverker Andréason beställde 1980 en pjäs av Nelvin för 

Radioteatern i Göteborgs räkning.123 Ett synopsis finns bevarat, men projektet fullföljdes 

aldrig. 

    Åsa Nelvin fick aldrig det stora publika genombrottet under sin livstid. Eva Runefelt minns 

dock att hon i litteraturkretsar var ett välkänt namn och att hennes litteratur värderades högt. 

Staffan Söderblom, som fungerade som lektör och litterär rådgivare på Norstedts förlag när 

Nelvin skickade in sitt första romanmanuskript, berättar att man från förlagshåll redan från 

början såg hennes texter som ”viktig litteratur med självklar litterär auktoritet”.124 Flera 

författarkollegor uttryckte också spontan beundran för hennes böcker. P C Jersild skriver i en 

personlig hälsning att Kvinnan som lekte med dockor var en av de absolut bästa svenska 

romanerna som publicerades det aktuella året och uppmanar henne med eftertryck att skriva 

mer.125 Karl-Erik Lagerlöf från Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning beklagar likaledes i 

ett brev att samma roman fått för lite uppmärksamhet och önskar råda bot på det genom en 

utförlig presentation av den i något framtida sammanhang.126 Nelvin fick också motta mer 

officiella tecken på erkännande. I januari 1977 invaldes hon i Svenska Pennklubben. Året 

efter tilldelades hon ett femårigt arbetsstipendium om 22000 kronor per år av Svenska 

författarfonden.127 Detta hade då föregåtts av många mindre stipendier från bland annat 

Norstedts förlag, Schöldströmska fonden och samfundet De Nio. Enligt ett brev från Gunilla 

Boethius skedde det sistnämnda på Karl Vennbergs initiativ.128 Hon mottog också Göteborgs 

stads kulturstipendium 1976.129 Åsa Nelvins böcker översattes aldrig och hon torde varit ett 

                                               
120 Karin Monié-Nordin, brev till Åsa Nelvin, 1976–04–29. 
121 Eric S. Alexandersson, brev till Åsa Nelvin, 1976–07–21.  
122 Nadja Gabay, brev till Åsa Nelvin, 1979–01–16. 
123 Sverker Andréason, brev till Åsa Nelvin, 1980–07–01. 
124 Staffan Söderblom, telefonsamtal, 2005–02–17 
125 P. C. Jersild, brev till Åsa Nelvin, 77–10–20. 
126 Karl-Erik Lagerfelt, brev till Åsa Nelvin, 78–06–13. 
127 Karl-Erik Holm (Svenska Författarfonden), brev till Marie Öhman, 2004–11–10. 
128 Gunilla Boethius, brev till Åsa Nelvin, 1977–12–19. 
129 Regionarkivet Göteborg.  
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än mindre bekant namn utomlands. Ett brev finns dock bevarat från redaktören för The World 

Who’s Who of Authors, som meddelar att Åsa Nelvin finns omnämnd i 1975 års upplaga av 

verket.130

    Inbjudningar och tackkort visar att Åsa Nelvin deltog i förlagens författarträffar och andra 

kulturevenemang. Hon umgicks också sporadiskt i en krets med unga författare och kultur-

arbetare. Eva Runefelt och Niklas Rådström har i litterär form beskrivit sina intryck av denna 

bekantskap i de impressionistiska vänporträtten ”De grå skyarna: För Åsa Nelvin” 131

respektive ”Något om en försvunnen”. 132 Eva Runefelt minns att Nelvin i dessa kretsar var 

respekterad som författare men att man ofta upplevde henne som reserverad och kanske till 

och med avståndstagande som person.133 Men även om ingen egentligen kom henne särskilt 

nära så brevväxlade hon mer eller mindre regelbundet med flera av de personer hon träffade i 

dessa sammanhang. Bland de flitigaste brevskrivarna märks exempelvis Eva Runefelt, 

Alexander Weiss, Per Holmer och Ann-Charlotte Alvefors. Brevväxlingen visar att Nelvin 

engagerade sig i sina kollegors framsteg och motgångar och att hon var väl insatt i samtidens 

kulturdebatt. Ett något kuriöst tecken på det samtida kultursveriges allmänna kännedom om 

Åsa Nelvins existens är kanske Maria-Pia Boethius roman Svensson Svensson! Den handlar i 

lätt fiktionaliserad form om hur Ulf Lundell skriver romanen Jack, sett ur en flickväns syn-

vinkel. I romanen återfinns Åsa Nelvins person som karaktären Åsa Melvin, en författare som 

gör uttalanden i pressen om kvinnofrågan.134          

    Nelvin tyckte om att använda andra konstnärliga uttryckssätt än skrivandet. Leif Nelvin 

berättar att hon gärna ritade och målade, ofta bisarra och skrämmande bilder i mörka färger, 

men också färgglada naivistiska porträtt av människor och miljöer i sin omgivning. Flera av 

målningarna finns bevarade och ett av hennes självporträtt användes som illustration till en 

artikel i Dagens Nyheter.135 Efter enträgen förfrågan gjorde hon dessutom framsides-

illustrationen till Alexander Weiss diktsamling Sociala dikter.136 Hon arbetade även med 

installationer, där hon byggde upp familjemiljöer av små dockor i plastburkar. Leif Nelvin 

tror att installationerna avsåg att illustrera kärnfamiljens mindre ljusa sidor och uppger att de 

var fulla av svärta men också alltid av humor.137

                                               
130 Ernest Kay, brev till Åsa Nelvin, odaterat, Leif Nelvins privata samling. 
131 Eva Runefelt, ”De grå skyarna: För Åsa Nelvin”, Hejdad tid (Stockholm, 1994), s. 34–37. 
132 Niklas Rådström, ”Något om en försvunnen”, Den ansvarsfulla lättjan (Stockholm, 1994), s. 125–129. 
133 Runefelt, samtal. 
134 Maria-Pia Boëthius, Svensson, Svensson! (Stockholm, 1979), s. 148. 
135 Åsa Nelvin, ”Ska fallet aldrig ta slut?” 
136 Alexander Weiss, brev till Åsa Nelvin, exempelvis 1979–03–26 och 1979–10–17.  
137 Leif Nelvin och Runefelt, samtal. 
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    De sista åren av sjuttiotalet bodde Åsa Nelvin i vad hon själv beskrev som ett kargt och 

sterilt bostadsområde i Mölndal. Av dagböckerna att döma vantrivdes hon kraftigt med 

lägenheten och tillvaron i förorten, och hon försökte hålla sig borta därifrån så mycket hon 

kunde. Arbetslokalen i Haga fick många gånger tjäna som tillfällig bostad och under vissa 

perioder gick hon på bio varje kväll för att kunna komma hem så sent som möjligt. Att hon 

inte hade det bra under den här perioden var något som familjen märkte och oroade sig över. 

Leif Nelvin uppger dock att hon var svår att nå under denna tid, vilket också framgår av brev 

där människor efterfrågar kontakt.138 Dagboken ger vid handen att detta var en tid i livet då 

Nelvin var hårt ansatt av ångest, vilken hon dövade med starka mediciner och så småningom 

försökte avhjälpa på terapeutisk väg.139 Kanske är det denna livssituation och miljö som 

använts i den fristående dikten Psyke från förstaden (1980): 

[…] 
Härute i förstaden har jag levt tillsammans 

 med fragment av krokodiler, ödlor. Dagligen 
 såg jag ortoceratiterna i trappuppgången. 
 Ortoceratiten saknar nog vattnet. 
 Jag saknar också ett element. Någonstans 
                   att vara. 
 Jag har levt med serietidningar, djupfryst mat, 
                   öronproppar. 
 Jag har verkligen blivit en modern människa. 
 Jag har lärt mig att sticka 
 och baka små kakor 
 där hälften av mjölet är ersatt av vetekli. 
 Men på 40 månader har jag inte  

varit i min kropp. 
 […] 
 De gav mig  
 alla mina mediciner med de vackra, 
                  sorgsna namnen. 
 Sobril, Saroten, Mogadon, Theralen. 
 Den sista droppar man i ett glas med vatten 
 och dropparna stelnar till inflammerade pärlor. 
 Det smakar bittert. Sen blir munhålan okänslig 
 och man slipper tänka på luften man andas. 
 […]140

Trots allt förefaller Åsa Nelvin hela tiden ha varit en omtänksam och vänlig person. Leif 

Nelvin berättar om plikttrogna och regelbundna söndagsmiddagar hemma hos fadern och 

kommer ihåg att systern alltid var duktig på att komma ihåg födelsedagar och liknande. Hon 

var gärna barnvakt åt sin brorson och hade ofta med sig egentillverkade presenter när hon 

                                               
138 Leif Nelvin. 
139 Åsa Nelvin, dagboksanteckningar under perioden 1977–06 – –1978–06.  
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kom på besök.141 Att detta var något som engagerade henne bekräftas av dagböckerna, där 

hon många gånger ingående beskriver tyger och dekorationer hon tänker använda för att sy 

kläder åt bror, svägerska och brorsbarn.142

    När Åsa Nelvin fick möjlighet att hyra en lägenhet på Carl Grimbergsgatan mitt i staden 

hoppades hon att tillvaron skulle bli bättre. ”Kanske blir åttiotalet mitt decennium?”,143

skriver hon hoppfullt i dagboken vid decennieskiftet. Så blev det dock inte. 

Bild 22. Självporträtt. (Leif Nelvins Bild 23. Åsa Nelvins sista självporträtt 
privata samling.)              (Leif Nelvins privata samling.) 

                                                                                                                               
140 Åsa Nelvin, ”Psyke från förstaden”, Ord & Bild, nr 5 1980, även i Lyrikvännen, nr 6 2002, s. 25–26. 
141 Leif Nelvin. 
142 Åsa Nelvin, dagboksanteckningar, exempelvis 1973–05–14. 
143 Åsa Nelvin, dagboksanteckning, 1979–09–14. 
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Bild 24. ”Cyklande apa” av Åsa Nelvin. (Leif 
Nelvins privata samling.) 

Mörker och ljus –  
”Förenade det oförenliga – mig att födas” 

Människor som kände Åsa Nelvin vittnar om det motsägelsefulla i hennes väsen. Mia Gerdin 

berättar att Nelvin uppfattades som en människa med stark integritet och reserverad 

personlighet. Det var inte självklart att hon svarade i telefonen när man ringde och hennes 

närvaro vid fester och annat sågs som en glad överraskning snarare än som en självklarhet.144

Ändå är det tydligt att det fanns en enorm drivkraft hos henne som handlade om att få uttrycka 

sig och göra sig synlig. Som barn drömde hon om att stå på scenen och ambitionerna med den 

begynnnande författarverksamheten beskrivs i termer av uppmärksamhet och hågkomst. Det 

visar sig också att det mesta i hennes litteratur har en motsvarighet i verkliga förhållanden 

men det fanns inget skönmålande i hennes sätt att använda sitt eget liv som material i de 

litterära verken. Åsa Nelvin var själv medveten om sin motsägelsefullhet, i dikten 

Långvinkelsgatan tjugofyra använder hon sina föräldrars olika uppväxtförhållanden och 

personligheter för att illustrera och kanske förklara sig själv: 

Min pappa måste ha varit ett ”lustigt barn”. 
Kanske lite underlig. 
När farmor och farfar (h a n s mamma och pappa) 
skulle gå bort 
ville han aldrig gå med. 
Framme vid korsvirkeslängan med den smörgula 
putsen 
(var den gul redan då?) 

                                               
144 Gerdin. 
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vid Långvinkelsgatan tjugofyra 
(även kallad Liden) 
ville han inte gå med in. 

   Jag tyckte inte om människor, säjer han 
än i denna dag 
Främmat 
Trots att det bara var farfars far och andra fru 
(h a n s farfar och styvfarmor) 
som bodde där 

   Jag tyckte inte om att ät aandra människors mat. 
Främmat 

Men nu, gott folk, kommer det märkliga 
ödets nyck. 
snett över gården på Långvinkelsgatan tjugofyra 
(även kallad Liden) 
föddes min mamma. 
Hon som tyckte om människor. 
Hon som tyckte om att gå bort. 
Hon som tyckte om att ha främmat 
och gärna klädde sig fin. 
S å g hon någon gång pojken som satt på trappen 
och grimaserade åt den nedgående solen 
under mösskärmen? 
(Jag menar – innan han kom dit i fina vita kostymen, som fästman, med dansbiljetter på fickan 
och astrar till mormor, m i n mormor) 
Väntandes på att få gå hem 
bort 
hem 
Hon såg honom kanske 
och h o n var hemma och ville gå bort 
klä sig i linne och fina strumpor 
mjuka 
H a n var borta och ville gå hem 
ta på andra skor. 

                      + 

Vilka gamla stjärnor smalt och förkolnade  
uppgick i skorstensröken 
från Långvinkelsgatan tjugofyra 
(även kallad Liden) 
förenade det oförenliga – 
mej att födas. 

Det svarta i hennes böcker står också i skarp kontrast mot det ljusa som verkar ha funnits i 

hennes person. Författarkollegan och vännen Eva Runefelt och Eva Alm, en före detta arbets-

kamrat på Stadsbiblioteket, beskriver i ett minnesprogram Åsa Nelvins uppenbarelse som ljus. 

Hon bar gärna hemsydda kläder med spetsar och applikationer och hyste en förkärlek för 

gulliga bokmärken i form av änglar och blomsterkorgar.145 Alm kommer också ihåg att hon 

                                               
145Eva Alm, i radioprogrammet ”Följ mig inte längre, det behövs inte”, red. Mia Gerdin, sändes i P1 1982–01–
05, Statens ljud- och bildarkiv, ref. nr. L1656. 
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alltid var mån om att ha det vackert och välordnat i sitt hem, något som kan tyckas motsäga de 

förfallna bostadsområden hon valde att bosätta sig i. 

     Ångesten och det mörka i själen som orsakade en reducerad livslust hos Nelvin står i 

motsats till kampen som hon faktiskt förde mot den fysiska sjukdomen. I dagböckerna gläds 

hon åt goda provresultat efter sjukhusbesök och korrespondens med läkare och bevarade 

tidningsurklipp visar att hon intresserade sig för nya rön inom njurmedicinen.  

    Den märkligaste motsättningen är kanske ändå att hon fick döden att framstå som något 

ljust. Någon gång under arbetet med Gattet bestämde sig Åsa Nelvin för att verket skulle ges 

ut postumt. Den artonde augusti 1981 tog hon sitt liv. ”Nu får det vara nog”, löd det 

efterlämnande meddelandet.146 Gattets avslutningsdikt har ofta tolkats som en skildring av 

detta val och där ges intrycket att beslutet varit lätt. Det var att leva som var svårt: 

                   […]Gattet 
 bleknar bakom mig, vitnar med ett svagt  
fräsande. Och i varje sekund upphör mitt liv  
och deras. Det är bråttom nu. Mot mig blåser  
halva kosmos, stora block av framtid. Hela  
förorter stångar mig i sidan. En motorväg  
passerar förbi i en oerhörd hastighet,m ett regn  
av het asfalt. Och allting upphör för alltid  
att vara sig likt – 

        Följ mig inte längre. Det behövs inte.

         Jag är på väg till er.147

Obduktionen visade att Åsa Nelvin knappt hade någon njurfunktion kvar. Hon skulle 

oundvikligen ha blivit hänvisad till dialys eller njurtransplantation inom en snar framtid.148

                                               
146 Leif Nelvin. 
147 Åsa Nelvin, Gattet, s. 127.  
148 Leif Nelvin. 
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III  KONTEXTER 

I det här kapitlet tecknas två kontexter, till vilka Nelvins författarskap fortlöpande kommer att 

relateras.  Kontexterna är av olika slag och tjänar olika syften i avhandlingen. Den första ut-

görs av det kulturklimat och den litteratursyn som var rådande vid tiden för Nelvins litterära 

verksamhet. Den andra kontexten är ett tankemönster som hämtats ur en existensfilosofisk 

tanketradition.  

    

Samtidens kulturklimat  

Anledningen till att jag betraktar samtidens kulturklimat som en viktig kontext att relatera 

studiet av Åsa Nelvins författarskap till är att den hade betydelse för hur Nelvins verk mottogs 

och i förlängningen antagligen också för hur de kommit att uppfattas i efterhand. Denna 

kontext är alltså en del av svaret på de i inledningen formulerade frågorna om hur yttre 

faktorer i den litterära processen påverkat författarskapet och hur den existerande bilden av 

det har formats. Jag kommer att använda receptionssammanhanget fortlöpande i 

verkanalyserna för att förstå enskilda uttalanden som gjordes om Nelvins verk av kritiker och 

recensenter. Här relateras några utmärkande drag i det samlade mottagandet av Nelvins verk 

till det övergripande kulturklimatet i samtiden.  

    Tydligast syns dessa tendenser i det mottagande som romanerna Tillflyktens hus och 

Kvinnan som lekte med dockor fick. Den första kan beskrivas som en förväntan hos 

recensenterna att verken ifråga ska spegla författarens engagemang i någon samhällelig fråga. 

Man kan tala om en budskapsinriktning och ett engagemangskrav hos anmälarna, som yttrar 

sig i ett letande efter ställningstaganden, samhällsfrågor och ett tydligt syfte i romantexten.  

Denna tendens kan föras tillbaka på en allmän politisering av kulturen under 1960- och 1970-

talen, och de återverkningar denna fick på litteraturen i allmänhet och litteraturkritiken i 

synnerhet.149 Man kan säga att litteraturens (och författarens) egenvärde var allmänt ifrågasatt 

under den här perioden. Den nytta en författare kunde göra med sitt skrivande ansågs vara det 

viktiga, konstnärlig utövning fick inte vara ett självändamål. Ett sätt att göra nytta som 

författare var just att skildra det man uppfattade som ett samhälleligt missförhållande för att 

väcka debatt och kanske vilja till förändring. Ekonomiska och politiska förhållanden 

                                               
149 Som Peter Luthersson påpekar i ”Från litteraturkris till litteraturkris – nedslag i textvärlden”, i Den svenska 
litteraturen: Från modernism till massmedial marknad 1920–1995, red. Lars Lönnroth, Sven Delblanc, Sverker 
Göransson (Stockholm, 1999), s. 605, följer de litterära decennierna egentligen inte de kronologiska på detta 
bekväma vis. Den politiserade kultur- och litteratursynens decennium sträcker sig snarare från mitten av sextio-
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betraktades således som väsentligare att skriva om än privata upplevelser. Ett verks budskap 

ansågs vara det viktiga, inte den estetiska utformningen.150

    En annan tendens i mottagandet är att recensenterna gav mycket lite uppmärksamhet åt 

romanernas formella egenskaper. Komposition, stil och berättartekniska element lämnades 

därhän till förmån för verkets innehållsliga sida. Till viss del kan detta naturligtvis ses som en 

del av den ovan nämnda politiseringen, där innehållet av naturliga skäl premierades framför 

form och stil. Men tendensen kan också föras tillbaka på en i samtiden pågående strävan efter 

vad som ansågs vara en ”demokratisering” av kulturen och litteraturen. Forser & Tjäder fram-

håller den debatt som emanerade ur Bengt Nermans Demokratins kultursyn (1962) som viktig 

i sammanhanget. 151 Nerman hävdade att konstens och litteraturens mottagare borde fokuseras 

i konstnärlig verksamhet, inte konstnärerna själva eller deras produkter. Läsarens upplevelse 

gör litteraturen viktig, menade han, inte kulturarv eller fasta kulturvärden. Denna 

kommunikativa syn på konst och litteratur medförde åsikten att litteraturen inte fick vara så 

akademisk eller svårtillgänglig att den för gemene man inte gick att förstå.152 Forser & Tjäder 

menar att demokratiseringsdebatten också kan ses som en reaktion mot de föregående 

decenniernas modernistiska ”obegripligheter” och språkkritiska experimenterande.153 Konsten 

skulle visserligen vara av god kvalitet, men också tillgänglig och begriplig. ”Naturligtvis har 

vi rätt att kräva av författarna att de är så tydliga, så klara och publiktillvända som 

gestaltningen av deras personliga erfarenhet någonsin kan tillåta”,154 skrev exempelvis Karl 

Erik Lagerlöf i en debattartikel.  

    De litterära uttrycken för allt detta blev en mängd rapportböcker och dokumentärromaner, i 

vilka författarna på objektiv och konstlös prosa skildrade politiska och sociala missför-

                                                                                                                               
talet till mitten av sjuttiotalet, menar han. Det är snarast i avsaknad av tydlig ”egen” profil som hela sjuttiotalet 
knyts till sextiotalets.  
150 Beskrivningen är naturligtvis en mycket generaliserande summering som inte gör rättvisa åt nyanser i 
kulturdebatten och litteraturkritiken och inte heller visar fram den litteratur som inte anslöt sig till de litterära 
idealen, men trots allt fanns. Det vore dock meningslöst att koncentrera sig på mångfald, nyanser och avvikelser 
när syftet med framställningen är att visa fram dominanten i den aktuella tidsepoken, den som är intressant i 
förhållande till Nelvins författarskap.  För den som önskar en mer detaljerad och nyanserad redogörelse av 
periodend hänvisas till Sven Nilsson & Rolf Yrlid, ”Inledning”, Svensk Litteratur i kritik och debatt 1957–70,
red. Sven Nilsson & Rolf Yrlid (Stockholm, 1972), s. 9–18; Tom Hedlund, Mitt i 70-talet: 15 yngre svenska 
författare presenteras (Lund, 1975), s. 7–18; Kjerstin Norén, ”Inledning. Efter välfärden. Anteckningar om 
uppbrottet från en ideologi”, Linjer i nordisk prosa 1965–75 (Lund, 1977), s. 13–18; & Tjäder, ”Ström-
kantringarnas tid: 1960-talets debatt och nya prosa”, i Den svenska litteraturen 3: Från modernism till 
massmedial marknad 1920–1995, red. Lars Lönnroth, Sven Delblanc, Sverker Göransson (Stockholm, 1999), s. 
371–411. 
151 Forser & Tjäder, ”Strömkantringarnas tid”, s. 377. 
152 Bengt Nerman, Demokratins kultursyn (Stockholm, 1962), s. 90-94. 
153 Forser & Tjäder, ”Strömkantringarnas tid”, s. 372. 
154 Karl Erik Lagerlöf, ”Ung man läser också böcker”, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 1964–09–24, 
även i Nilsson & Yrlid, s. 91–96.  
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hållanden av olika slag. Till en början höll dessa romaner gärna ett internationellt perspektiv 

men utvecklades till att också skildra livets villkor i inhemska sfärer såsom en avgränsad 

region med särskilda sociala förtecken och så småningom också individer ur en specifik 

social- eller yrkesgrupp. Samhällsengagemanget var hela tiden i fokus oavsett perspektiv. Det 

gradvis ökade intresset för den privata sfären handlade inte om en introvert subjektivism utan 

var snarare resultatet av ett ökat krav på autenticitet i form av självupplevelse och personlig 

erfarenhet.  Kravet på att ett litterärt verk skulle ha ett budskap och en socialt engagerad 

agenda återspeglades i kritiken som en underliggande konsensus om vad angelägen litteratur 

borde vara. Forsers undersökning av dagspressens kultursidor under 1960- och 70-talen visar 

att skillnaden inte var särskilt stor mellan en tidnings kultursida och dess inrikes- eller 

utrikespolitiska bevakning. Verken betraktades som debattinlägg och bedömdes utifrån 

angelägenhetsgrad inte konstnärlig utformning.155 Detta sätt att värdera litteratur utifrån ett på 

förhand givet ideal är på olika sätt synligt i mottagandet av Nelvins romaner. I receptionen 

Tillflyktens hus kan man ana att recensenterna förväntade sig en tidstypisk rapportbok utifrån 

ett självupplevt stoff och bedömde romanen utifrån denna förväntan, något jag utvecklar 

närmare i kapitel V.  

    Det politiska och samhällstillvända idealet färgade också av sig på barnboksgenren. Vibeke 

Stybe visar att barnböcker med realistiskt innehåll, där olika aspekter av barns vardag be-

handlades ur ett vidare samhällsperspektiv, fick ett uppsving under sextiotalet och stora delar 

av sjuttiotalet.156 Nelvins fantasipräglade barnböcker var alltså inte särskilt tidsenliga när de 

kom, även om dagspressens anmälningar visar att en väsentlig del av barnboksproduktionen 

utgjordes av traditionella fantasi- och sagomotiv. Kritikens drag av samhällsdebatt hade sin 

motsvarighet också på barnlitteraturens område. En debatt pågick i dagspressen om huruvida 

en realistisk och samhällstillvänd barnbok eller fantastiska berättelser bäst svarade mot 

barnbokens syften.157 Förespråkarna för den realistiska barnboken tog fasta på dess möjlig-

heter att fostra goda samhällsmedborgare. I en artikel i Vasabladet framhöll Gunilla Forsén de 

socialistiska ländernas barnbokssyn som goda exempel eftersom de ”tidigt förstått vilket 

utmärkt redskap barnboken är då det gäller att skapa attityder som gagnat det egna sam-

                                               
155 Tomas Forser, Kritik mot kritiken: 1900-talets svenska litteraturkritik (Gråbo, 2002). s. 74–76. Se också 
Forser & Tjäder, ”Strömkantringarnas tid”, s. 371–372 och Nilsson & Yrlid, s. 13. 
156 Vibeke Stybe, Från Snövit till Snobben: Om barnbokens ursprung och utveckling utveckling [Fra Askepot til 
Anders And: Børnebogen i kulturhistorisk perspektiv, 1970], övers. Stefan Mählqvist, svensk bearbetning Lars 
Furuland & Stefan Mählqvist (Stockholm, 1978), s. 179. Se också Barnbokens väg: Om barnlitteraturens villkor 
och funktion i dagens Sverige, Svenska barnboksinstitutet och Statens Kulturråd (Stockholm, 1987), s. 24–32.    
157 Terminologin som faller tillbaka på en ganska grov genreindelning diskuteras i Maria Nikolajeva, 
Barnbokens byggklossar (Lund, 1998), s. 14.  
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hället.”158 Fantasibarnbokens förespråkare pekade istället på riskerna med den realistiska 

barnbokens tendens till indoktrinering. Man tyckte att medvetandet om krig och världssvält 

snart nog skulle ”välta in över ungarnas liv”159 och framhöll istället fantasins möjligheter att 

främja barnets egen inre utveckling och kreativitet. Mottagandet av Nelvins barnböcker 

återspeglar denna allmänna debatt i det att böckerna egentligen inte bemöttes av recensenterna 

som självständiga litterära verk utan som representanter för en av dessa två omdebatterade 

inriktningar.  

    När Nelvins diktcykel Gattet publicerades 1981 hade kulturklimatet förändrats. Sedan 

några år tillbaka hade det föregående decenniets estetik omvärderats och man hade börjat 

frångå synen på litteraturen som ett emballage kring ett politiskt eller ideologiskt innehåll.160

Folkligheten och den omhuldade demokratiseringen ifrågasattes och den så kallade 

amatörismen ställdes i debatten mot det medvetna konstnärskapet.161 Den litterära tidskriften 

Jakobs stege startades 1977, där man programmatiskt uppgav att man ville vara en arena för 

kvalitetslitteratur och bjuda motstånd mot ”politiska dödgrävare och kommersiell förnedring i 

form av socialsentimentalitet”.162 I en artikel i Lyrikvännen förkastade en indignerad Gösta 

Friberg det mesta som det föregående decenniets kulturyttringar stått för i form av politiskt 

engagemang, folklighet och kvinnorörelse:  

Klart står emellertid att vi inte kan veva samma skräniga positivhalarmusik ytterligare ett 
karusellvarv runt, utstötande samma gamla stridsrop från samma gamla käpphästar.

163

[…] rädslan för att vara ”elitistisk”, komplicerad som gör att man svänger ihop sina små 
kulturrutor, kryddar dem med några lämpliga inneklyschor och serverar ut dem på 
normalprosans löpande band […].164

                                               
158 Gunilla Forsén, ”Barnböcker och politik. Går det ihop?”, Vasabladet, 1969–10–09. 
159  Se Margit Holmbergs artikel ”Låt våra småbarn få leka”, Göteborgs- Tidningen, 1968–03–28.   
160 Att samarbetet mellan litteratur och socialpolitik ännu vid 1970-talets slut levde kvar i vissa sammanhang kan 
avläsas i den utredning om social utslagning och ekonomisk brottslighet som Stockholms kommun genomförde 
1979. Inför delrapport nio specialbeställde man diktsamlingen Sociala dikter av Alexander Weiss. Dikterna 
skildrar olika sidor av socialt utslagna människors liv och Kjell E. Johansson skriver i förordet: ”Jag är också 
övertygad om att bilder dikter och andra konstnärliga uttrycksformer kan vara till god hjälp då det gäller social 
information, kunskapsspridning, attitydpåverkan och opinionsbildning […] Poesin kan […] medverka till att 
åstadkomma förändringar. (Kjell E. Johansson, ”Förord”, i Alexander Weiss, Sociala dikter, delrapport i 
utredning om social utslagning och ekonomisk brottslighet, Stockholms kommun, 1979). Projektet har också 
direkt anknytning till Åsa Nelvin som bidrog med framsidesillustrationen till denna delrapport/diktsamling.  
Teckningen föreställer ett hus, en brand och en svart streckgubbe som klättrar nedför en stege, men allt sker i fel 
ordning så att figuren klättrar ner i branden istället för ut ifrån den. Åsa kallade sin teckning för ”den duktiga 
idioten” och erhöll 200 kr för besväret (se Nelvins brev till Alexander Weiss, 1979–04–01). 
161 Se exempelvis Beate Sydhoff, ”Amatörismen – vart leder den?”, Svenska Dagbladet, 1977–04–30.  
162 Caj Lundgren, ”Jakobs stege första pinnen”, Svenska dagbladet, 1977–04–21. Citatet är hämtat ur Artur 
Lundkvists välkomsthälsning i första exemplaret av tidskriften (nr 1 1977).  
163 Gösta Friberg, ”Avspark inför 80-talet”, Lyrikvännen,  nr 1–2 1980, s. 15. 
164 Ibid., s. 17. 
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Och när kvinnor skriver om kvinnors dikter så verkar det som om dessa dikter måste vara bra 
därför att de är skrivna av medsystrar. […] men sådana lojaliteter har faktiskt ingenting med 
lyriken som konstart att göra.165

De litterära konsekvenserna av dessa förändringar märktes som en tydlig inåtvänd tendens. 

Från att ha riktat sitt huvudsakliga intresse mot omvärlden vände man sig nu in mot den 

enskilda individen, existentiella frågor behandlades istället för politiska eller sociala och 

litteraturen karakteriserades också av en ny formell lekfullhet.166 Man kan också tala om ett 

nyvaknat intresse för konstnären och konsten som fenomen.  Litteraturen fick ett mer allmänt 

självspeglande drag och ett tydligare intresse hos kritikerna för fenomen som intertextualitet 

och metafiktion, form och stil kunde iakttas.167 Denna ”nya” inriktning motsvarar ganska väl 

det som i avhandlingens inledning formuleras som en konstant i Nelvins författarskap. Det 

existentiella utforskandet och det språkliga sökandet som funnits i alla Nelvins verk 

motsvarade nu den allmänna inriktningen i samtiden efter att tidigare gått på tvärs mot den. 

Mottagandet av Gattet skiljer sig följdriktigt också från de övriga verkens mottagande, kanske 

främst för att man nu talade om vad som faktiskt fanns där och inte det som saknades (se 

vidare kap. VII).  

Kvinnokultur och bekännelse 

Ytterligare en iakttagelse som kan göras i mottagandet av främst Kvinnan som lekte med 

dockor är att Nelvin sågs som kvinnlig författare snarare än bara författare och att detta fick 

konsekvenser för hur hennes litteratur uppfattades och värderades.168 Att så skedde är föga 

förvånande med tanke på det genomslag den ”nya” kvinnorörelse som växte fram under 1960- 

och 1970-talen fick på kulturens område. Kvinnor uppmanades att på olika sätt tala om sina 

livssituationer, eftersom synliggörandet av kvinnors specifika erfarenheter inom så många 

områden som möjligt ansågs göra samhällsanalysen mer rättvis. Det skulle visa att problemen 

inte var privata utan delades av många. ”Det personliga är politiskt” blev en paroll för 

                                               
165 Ibid., s. 18–19. 
166 Luthersson, ”Från litteraturkris till litteraturkris”, s. 605–617. Jaques Werup, Niklas Rådström, Klas 
Östergren och Stig Larsson ses av Luthersson som företrädare för denna inriktning.  
167 Se exempelvis Nina Burton, Den hundrade poeten: Fem decenniers poesi, FIB:s lyrikklubbs bibliotek, 246 
(Stockholm, 1988), s. 194–205 och Luthersson, ”Från litteraturkris till litteraturkris”, s. 605–617. 
168 Anna Williams empiriska undersökning av kanonformering och litteraturhistorieskrivning, som presenteras i 
boken Stjärnor utan stjärnbilder: Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900- talet 
(Stockholm, 1997) visar hur samlingsbeteckningen ”kvinnolitteratur”  haft en negativ inverkan på kvinnliga 
författares möjligheter till representation i kanonbildande litteraturhistoriska översiktsverk. Dessa författares 
texter ses i första hand ses som exempel på typiskt kvinnliga litterära företeelser, varför de inte aktualiseras i 
samband med historieskrivarnas selektionsprocesser, som representanter för mer allmänmänskliga erfarenheter 
eller stilinriktningar. Se särskilt s. 166.
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kvinnorörelsen. Kulturen blev ett viktigt forum för detta synliggörande av kvinnors liv, och 

begreppet kvinnokultur myntades.169

    I litterär kontext innebar detta utvecklandet av en särskild kvinnolitteratur, ofta tilldelade 

den vaga beteckningen bekännelseromaner.170 Som Sarrimo söker visa omfattar denna be-

teckning så vitt skilda romaner att den egentligen bara säger att det rör sig om en kvinnlig 

författare som har skrivit dem vid en viss tid.171 Att Nelvins roman sattes i samband med 

denna genre av recensenterna kan alltså tänkas ha lika mycket att göra med att hon var kvinna 

som faktiska iakttagelser gjorda i hennes verk, något som kapitel VI utforskar vidare. Med 

tanke på genrens politisk-emancipatoriska utgångspunkt beskrivs genren ofta som en variant 

på 1960- och 1970-talens dokumentär- och rapportböcker.172 Tanken med kvinnolitteraturen 

och bekännelseböckerna var att de skulle främja en kvinnlig identitetsbildning genom att lyfta 

fram kvinnors vardagsliv och erfarenheter. Genrens emancipatoriska potential ansågs ligga i 

att den medvetandegjorde de kvinnliga läsarna och erbjöd positiva förebilder.173 Oftast 

skildrades kvinnor som på något sätt bröt mot traditionella könsrollsmönster och på könslig 

grund etablerade tabun för att hitta andra och mer jämställda sätt att leva på. De förmodat 

självbiografiska skildringarna var inte sällan förmedlade i ren dagboksform och innehöll en 

erotisk frispråkighet som väckte sensation, något Ahlmo-Nilsson menar bidrog till böckernas 

kommersiella framgång.174     

    Bekännelselitteraturen var en omdiskuterad genre i Nelvins samtid. Den feministiska 

rörelsen och den feministiska kritiken hade en starkt normativ syn på vad ”god” 

kvinnolitteraturen borde vara, vilket både Sarrimo och Jönsson framhåller som en viktig del 

av genrens utformning.175 Cheri Register sammanfattar några av kraven på litteraturen i 

Kvinnokamp och litteratur i USA och Sverige (1977): 

För att vinna bifall från kritiker ochläsare inom kvinnorörelsen och/eller könsrollsdebatten, 
måste litteraturen […] erbjuda andra rollmönster och skildra nya former för förhållanden mellan 
män och kvinnor; ha en polemisk funktion […] samt i någon mån vara analytisk – om 

                                               
169 Se Sarrimo, När det personliga blev politiskt, s. 31–26 och Jönsson, s. 51–52. Välkända exempel på sådan 
icke-litterär kvinnokultur är konstutställningen Kvinnfolk, som öppnades på Kulturhuset i Stockholm 1975 och 
Susanne Ostens och Margareta Garpes pjäs Jösses flickor, som hade premiär på Stockholms Stadsteater samma 
år.  
170

 Enligt Sarrimo användes beteckningarna kvinnobok, kvinnolitteratur och bekännelse i princip synonymt i 
samtiden. Se När det personliga blev politiskt, s. 83. 
171 Ibid., s. 59. 
172  Jönsson, s. 52–53 och Sarrimo, När det personliga blev politiskt, s. 31. 
173 Jönsson, s. 54. 
174 Birgitta Ahlmo-Nilsson, ”Kvinnokamp och kvinnolitteratur”, i Den svenska litteraturen 3: Från modernism 
till massmedial marknad 1920–1995, red. Lars Lönnroth, Sven Delblanc, Sverker Göransson (Stockholm, 1999), 
s. 475. 
175 Ibid., s. 37–42 och Jönsson, s. 53–57.  
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litteraturen redovisar kvinnoproblem, bör den också ge en vink om orsakssammanhanget och 
kanske också föreslå strategier och lösningar.

176

Om en förmodad kvinnoroman inte motsvarade dessa krav kunde den alltså räkna med 

negativ kritik från feministiskt håll. Den allmänna debatten kring bekännelselitteraturen var 

många gånger upprörd och präglades ganska direkt av en separatistisk tendens i förhållande 

till annan litteratur. Bekännelselitteraturen sågs ofta som kvalitativt sämre och fick aldrig 

samma självklara berättigande som övrig litteratur. Den ansågs vara för privat, subjektiv och 

marknadsanpassad, inte minst på grund av den sexuella frispråkigheten.177 Den klassades som 

opolitisk och man ifrågasatte hur mycket identifikation och medvetandehöjande dessa böcker 

verkligen kunde åstadkomma.178 En författare som blev starkt kritiserad från såväl 

feministiskt- som ”allmänkritiskt” håll var Agneta Klingspor. Hennes dagbok Inte skära bara 

rispa (1977) ansågs av den feministiska litteraturkritiken vara för individualistisk på 

bekostnad av de kollektiva strävandena. Dagspressens kritiker rasade istället mot mansbilden 

och de frekventa sexuella skildringarna.179 Många drag ur den kritik som riktades mot 

Klingspor och kvinnolitteraturen i allmänhet, från så väl feministiskt håll som i den allmänna 

debatten, finns representerad i mottagandet av Kvinnan som lekte med dockor.

Existensfilosofiska tankemönster  

Den andra kontext som kommer att tecknas här är vad jag kallar ett existensfilosofiskt 

tankemönster. Denna kontext tecknas av pragmatiska skäl och utifrån av mig uppfattade 

motiviska och tematiska likheter mellan detta mönster och Nelvins texter. Den primära 

avsikten är inte att genetisk-komparatoriskt försöka belägga att Nelvin stått under inflytande 

av diverse existensfilosofiskt inriktade författare. Syftet är att illustrera hur ett återkommande 

grundscenario i Nelvins litteratur står i en form av intertextuell relation till en sådan 

tanketradition. I förlängningen är denna koppling tänkt att fungera som ett argument för 

närvaron av en existentiell grundtematik i Nelvins författarskap.  

                                               
176 Cheri Register, Kvinnokamp och litteratur i USA och Sverige [Feminist ideology and Literary Criticism in the 
United States and in Sweden, diss. University of Chicago, 1973], övers. Margareta Tegnemark (Ystad, 1977), s. 
159. 
177 Se exempelvis Sarrimos genomgång av kritiken av Erica Jongs Rädd att flyga och Kerstin Thorvalls Det mest 
förbjudna i När det personliga blev politiskt, s. 83–86.  
178 Vissa kritiker menade t o m att bekännelseromanerna stod i vägen för angelägnare litteratur. När de spelat ut 
sin roll ”kanske vi kan ta itu med frågan om vad livet egentligen handlar om”, hoppades till exempel Madeleine 
Katz i ”Rapport från en vågtopp – eller?”, Expressen, 1977–04–18. Artikeln är en recension av Erica Jongs 
Rädda livet men också en generell betraktelse över bekännelsegenren.   
179 Agneta Klingspor, ”En kvinnlig recensent räknade minutiöst älskarna i boken och tyckte att jag var en manlig 
pornograf”, i Kärlek, makt och systerskap: 30 år av kvinnokamp, red. Lena Olson, Göteborgs stadsmuseum 
(Göteborg, 2002), s. 55–56. Se också Jönssons genomgång av receptionen av samma verk, s. 92–101. 
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    Existentialismen kan sägas sträva efter att beskriva vad det innebär att vara, d.v.s. den 

mänskliga existensens levnadsbetingelser eller livsvillkor.180 Ett centralt existentialistiskt 

livsvillkor är subjektiviteten. Man tänker sig att endast den enskilda människans subjektiva 

upplevelse av existensen är ”sann” och att någon objektiv kunskap om livet inte går att 

uppnå.181 Detta innebär att människan alltid är ensam. Hon kan inte dela sina upplevelser med 

någon och heller inte bli bekräftad av omvärlden utan är alienerad från medmänniskorna.  

    Ett annat livsvillkor är medvetenheten om tillvarons brist på mening. Hos Friedrich 

Nietzsche och Jean-Paul Sartre befinner sig denna insikt i ett motsatsförhållande till kristna 

livsideal. Man menar att det inte finns någon övergripande mening eller något mål med 

tillvaron, ingen gud som rår och inget liv efter detta att sträva mot. Individen bär själv ansvar 

för att skapa sin mening. En ständigt närvarande vetskap om att livet är ändligt kan sägas vara 

ytterligare en form av existentialistisk levnadsbetingelse. Döden ses som ett led i det egna 

varat och man menar att människan ständigt lever under det hot som denna vetskap medför. 

Meningsbristen och vetskapen om livets ändlighet orsakar existentiell ångest. Denna ångest är 

inte att förväxla med ett psykologisk (sjukdoms)tillstånd utan betraktas som ännu ett 

livsvillkor, d.v.s. en naturlig del av existensen. Att försöka kringå den ångest som friheten och 

ansvaret att skapa mening innebär leder till inautenticitet, eller det Søren Kierkegaard och 

Sartre kallar ”mängdförsjunkenhet” respektive ”mauvais-foi”. De flesta existensfilosofer har 

på ett eller annat sätt formulerat sig kring tanken om ett sådant tillstånd. Hos Nietzsche, 

Martin Heidegger och Sartre formar sig det hela till en motsättning mellan individen och 

kollektivet, där den alienerade förstår existensens premisser och har möjlighet att välja och 

                                               
180 Thure Stenström ger en utförlig redogörelse för existentialismens ursprung och dess framväxt i Sverige under 
första delen av 1900-talet i Existentialismen: Studier i dess idétradition och litterära yttringar [1966] 
(Stockholm, 1984), s. 1–71 och 89–134. Han beskriver idétraditionen som ett förlopp i tre stadier där Sören 
Kierkegaards filosofi bildar en utgångspunkt. Denna har sedan ”besläktats” med exempelvis Friedrich 
Nietzsches, Karl Jaspers och Martin Heideggers tankesystem för att i efterkrigstidens Frankrike nå sin kulmen i 
Jean-Paul Sartres författarskap.  Alla dessa tänkare kan därför anses vara existensfilosofer i någon mening även 
om existentialismen som rörelse och epitetet existentialist snarast är en efterkonstruktion sprungen ur det starka 
gehör som existentiella frågor fick i 1940-talets kulturdebatt. Avsnittet refererar i det fortsatta fritt från följande 
texter: Thure Stenström, Existentialismen; Gunnar Aspelin, Tankens vägar: En översikt av filosofins utveckling
II [1958] (Stockholm, 1990), s. 216–342; Friedrich Nietzsche, Så talade Zarathustra [Also sprach Zarathustra, 
1883], övers. Albert Eriksson (Stockholm, 1999); Jean-Paul Sartre, Existentialismen en humanism 
[L’existentialisme est un humanisme, 1946], övers. Arne Häggqvist (Eslöv, 1988); Jean-Paul Sartre, Varat och 
intet [L'être et le néant: Essai d´ontologie phénoménologique, 1943], i urval övers. Richard Matz (Göteborg, 
1984); Martin Heidegger, Varat och tiden 2 [Sein und Zeit, 1927], övers. Richard Matz (Göteborg, 1992), s. 15–
83. 
181 Som Stenström påpekar kan det förefalla irrationellt att existentialisterna själva hela tiden uttalar sig om 
existensen sanna väsen, när en av hörnstenarna i deras eget tänkande är att det inte går att utvinna någon sådan 
objektiv sanning. Exempel på andra kritiska synpunkter som anförts mot existensfilosofin finns i Stenström, 
Existentialismen, s. 3–30. Se även Thure Stenström, Existentialismen i Sverige: Mottagande och inflytande 
1900–1950, Acta Universitatis Upsaliensis Historia Litterarum, 13 (Stockholm, 1984), s. 177–218.

63



63

skapa ett sant och autentiskt liv, medan ”massmänniskan” lever i mängdförsjunken trygghet. 

Man menar att den inautentiska människan är beroende av yttre faktorer som gud, samhället 

eller naturen för att rättfärdiga sitt liv. Sådant gör visserligen livet bekvämt och lättjefullt men 

också förljuget. Den som har förstått den mänskliga existensen måste förr eller senare bryta 

med mängden för att ha möjlighet att vara en fri och sann existens.  

    Existentialismen har ofta betraktats som en mörk och pessimistisk filosofi, men själva 

medvetenheten om livsvillkoren innehåller antas också innebära också en frihet. Existensen 

kan ses som ett oavbrutet vardande, där människan genom att handla (egentligen leva) skapar 

egna värden och förutsättningar och alltså inte behöver låta sig determineras av sociala eller 

biologiska villkor. Sartres formel ”existensen föregår essensen” uttrycker en förvissning om 

att människan lever fram sin essens och därför skapar sig själv och sin mening utan att vara 

beroende av traditioner och färdiga mönster för hur man ska vara. Man kan säga autenticitet 

av vissa existensfilosofer främst beskrivs som en negering av eller ett motstånd mot det 

etablerade och givna, av andra främst som ett bejakande av det pågående och nuet, handlandet 

och skapandet.  

    Det tematiska innehållet i Nelvins texter uppvisar stora likheter med hur detta vara 

framställs av existensfilosofer och existentialistisk skönlitteratur. Ändå har Nelvins verk 

företrädesvis setts som gestaltningar av mer personligt slag, eller av ett sådana sociala eller 

politiska problem som samtidskontexten påbjöd att den aktuella litteraturen skulle syssla med. 

Kanske är en förklaring till detta missförstånd att Nelvins skildringar av tillvaron alltid sker 

via det individuella livsödets (sociala) problem. Min uppfattning är dock att de tillstånd och 

livssituationer som hennes karaktärer befinner sig i är tänkta att illustrera metafysiska tillstånd 

och dilemman. I avhandlingens efterföljande kapitel återkommer jag till skillnaden mellan 

dessa två betraktelsesätt.  
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DE VITA BJÖRNARNA OCH DET LILLA LANDET – 

Författarskapets tematiska och berättartekniska urtext 

”Hon är Människan.” 
(Ur De vita björnarna)

Mycket talar för att Nelvin redan i sina barnböcker är upptagen med frågor och teman som 

sedan kom att bära författarskapet igenom, och det finns skäl att tro att hon här också påbörjar 

det stilistiska och formella experimenterande som karaktäriserar det mogna författarskapet. Ur 

detta perspektiv är barnböckerna viktiga för förståelsen av författarskapet som helhet och för 

att urskilja konstanter eller eventuella utvecklingslinjer. Ett viktigt incitament till ett sådant 

förhållningssätt gentemot barnböckerna är det otryckta skönlitterära material som ger 

information om Nelvins övriga litterära verksamhet vid tiden för barnböckernas koncipiering. 

Vid sidan av barnboksskrivandet författade Nelvin under denna tid ett sextiotal dikter och ett 

tjugotal noveller och sagor som aldrig publicerades (se bilaga 1). Dessa ger värdefull resonans 

till vissa aspekter av barnböckerna och nyanserar det sammanlagda intrycket av Nelvins 

tidigaste litterära ambitioner. Så gör också förlagets korrespondens gällande manusredigering. 

Sagoberättandet i De vita björnarna och Det lilla landet framstår i ljuset av detta inte i första 

hand som sprunget ur en vilja att berätta historier för barn. Snarare är det så att 

barnboksformen har en berättarstrategisk funktion för Nelvin, där den naiva barngestalten 

fungerar som en retorisk position att betrakta omvärlden utifrån, och där vissa sagoelement 

korrelerar med de frågor hon vill behandla i sin litteratur. 

    Mycket av det som är karakteristiskt för det senare författarskapet i form av brott mot och 

avvikelser från ett traditionellt berättande saknas dock i barnböckerna. Dessa ansluter sig i 

stället till etablerade berättar- och genrekonventioner, varför de vid en första anblick förefaller 

sakna originalitet och Nelvinsk egenart. Bristen på självständighet var något som 

uppmärksammades redan i dagspressens recensioner av debuten. Vissa gånger fann man ekot 

från föregångare som J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis och Astrid Lindgren alltför påträngande 

och ifrågasatte tillbörligheten i att ”låna så mycket stoff från andra författare”.182 Man talade 

om lätt igenkännliga föredömen i den anglosaxiska barnlitteraturen och menade att den unga 

Nelvin ”ännu inte funnit sin egen stil”.183

                                               
182 Qui Nyström, ”Debutanter”,  Dagens Nyheter, 1969–12–27. 
183 Kerstin Gamstorp, Bokrevy, nr 1–2 1970. 
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     Samtidigt som recensenterna menade att det fanns för lite originalitet i verken, visar 

kritiken att man inte accepterade vilka avsteg från tradition och föregångare som helst. 

Uttalanden om bristande logik och ”oklara tidssammanhang”184 vittnar om att man förutsatte 

ett traditionellt linjärt och intrigbaserat berättande som lämpligast i barnbokssammanhang. 

Man ansåg också att skräck, ångest och destruktivitet var för dominerande i framställningen 

för att passa som barnläsning och menade att författaren ägnade sig åt ”kvalmig mystik och 

outredd offersymbolik”.185 Lärartidningen/Svensk skoltidning hävdade att framställningen var 

alltför skrämmande för de sjuåriga läsare den enligt baksidestexten riktade sig till och avrådde 

till och med känsliga barn från läsning.186

    Trots allt det negativa framhölls ändå en form av estetisk grundkvalitet i Nelvins debutbok. 

Många positiva utlåtanden talar om den ”våldsamma kraften i bilderna och den lyriska 

skönheten”.187 Man tyckte att berättelsen ägde en särskild intensitet och såg det hela som ett 

lovande försök att utveckla vidare. Sammanfattningsvis kan man konstatera att kritikens 

slutomdömen om boken var av så vitt skild karaktär att författaren ömsom anklagades för att 

ha skrivit en bok som kunde vara ”skadlig för barn”,188 ömsom berömdes för att ha 

åstadkommit ett verk med ”möjlighet att bli en klassiker”.189

    Inkonsekvensen i mottagandet av De vita björnarna kan sägas återspegla de dubbla 

agendor som verket innehar. Å ena sidan utgör boken resultatet av författarens litterära 

strävanden, å andra sidan är det en produkt med tilltänkt målgrupp och vissa genre-

förväntningar riktade mot sig. Kritikerna ställde sig tveksamma till Nelvins förstlingsverk 

som barnbok, men som ”litteratur” betraktad såg man istället dess potential. Det är tydligt att 

frågan om genretillhörighet och dess lämplighet för barn var överordnade den om det enskilda 

verkets konstnärliga företräden eller brister. Omdömena om boken kan i mångt och mycket 

reduceras till en fråga om de enskilda recensenternas position i den pågående debatten om 

fantasins respektive realismens lämplighet i barnbokssammanhang. Liknelserna som gjordes 

mellan Nelvins bok och den anglosaxiska barnlitteraturen hänvisar implicit till sambandet 

med den fantastiska genren, som en grupp recensenter alltså tyckte var för påtagligt.190 I flera 

av artiklarna samrecenseras Nelvin med andra författare och man utgår redan på 

dispositionsplanet från verkens genretillhörighet i bedömningarna. Böckerna kategoriseras 

                                               
184 Ibid.   
185 Ibid. 
186 Brita Enoksson, ”Än dominerar sagan”, Lärartidningen/Svensk skoltidning, nr 49 1969.  
187 Hans Peterson, ”Barnet och ondskan”, Göteborgs- Tidningen, 1969–12–21. 
188 Berit Härd, ”Bok avsedd för sjuåringar fylld med skräckskildringar”, Göteborgs-Posten, 1969–12–21. 
189 H. Peterson, ”Barnet och ondskan”. 
190 Gamstorp.
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under rubriker som fantasi och realism191 eller så talar redan rubriken om att det är ”fantasi 

och fantasterier”192 man kommer att ägna sig åt i brödtexten.  

    Av Vivi Edström bok Barnbokens form (1980) framgår att sättet på vilket Nelvins 

förstlingsverk mottogs var tämigen typiskt för 1960 och 1970-talens barnbokskritik. 

Bedömningen av barnböcker har alltid skett främst ur pedagogisk-didaktisk synvinkel medan 

estetiska aspekter kommit i skymundan.193 Under Nelvins tid som barnboksförfattare ledde 

denna prioritering av det didaktiska småningom till en debatt om själva barnbokskritiken, till 

vilken Nelvin själv bidrog med ett inlägg.194 Hon kommenterade också metapoetiskt för-

farandet kring debuten och den kritik hon möttes av. Man kan nästan tala om en metalitterär 

”period”, där dikterna återkommande behandlar skrivandets drivkrafter, vedermödor och 

läsarens rättigheter i förhållande till texten.195 Inte sällan innehåller dikterna en underliggande 

kritik mot kritiken som i dikten Debut 1969 (1970):  

Min bok och jag är ett par 
 med outredda samlivsproblem. 
 Vissa kallar oss Diktare 
 Självständiga 
 Originella 
 och blivande klassiker. 
 Andra kallar oss perverterade 
 Osjälvständiga 
 Kvalmiga 
 och föga begripliga. 

 O Liv, du som är fyllt 
 av outsägliga nyanser 
 som av pärlemor 
 och silverstoft, 
 skrattar du? 
 Ha ha 
 Det är som vanligt 
 vi själva som sitter inne 
 med sanningen. 

Halvsanningen. 

                                               
191 Se exempelvis Enoksson.
192Ingegärd Martinell, ”Fantasier och fantasterier”,  Aftonbladet, 1969–12–16. 
193 Vivi Edström, Barnbokens form: En studie i konsten att berätta (Stockholm, 1980), s. 177–178.  
194 Åsa Nelvin, ”Barnbokskritikern – finns han?”, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 1969–09–08. 
195 Förutom aforistiska uttalanden om skrivandets hantverk behandlas samma tema explicit i dikterna Att skriva 
en bok (1968), En författares liv (1968) och bilddikten Februari 1970… (1970). Temat uttrycks också 
metaforiskt i flera dikter. Se bilaga 1. 
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Från verk till barnbok – om förlagsredigeringen 

Från förlagshåll tvivlade man aldrig på potentialen i manuskriptet till De vita björnarna som 

den då 17-åriga Nelvin skickade in någon gång under försommaren 1968. ”Säkert är att vi 

sällan på barnboksavdelningen har fått in ett manuskript som vi så tveklöst har velat ge ut och 

som så tydligt visar att det här rör sig om en verklig diktarbegåvning”,196 skrev förlaget Rabén 

& Sjögren i sin presentation av årets debutanter. Ändå ville man redigera originalmanuset 

ganska hårt. Av korrespondensen mellan Åsa Nelvin och Astrid Lindgren, som då var 

redaktör på förlaget, framgår att de mest grundläggande förändringar som förespråkades 

handlade om att bättre anpassa framställningen till barnläsaren. Att berättelsen i sin 

ursprungsform passade bättre för en vuxen mottagare antyder redan det många gånger 

skrämmande och mörka innehållet. Lindgren menade också att språk och stil var av för hög 

komplexitet för en ung läsare och rådde till språklig omarbetning: 

För vem skriver ni er saga? I första hand för barn under tio år, barn i sagoåldern, barn med ett 
mycket mer begränsat ordförråd än ni kan föreställa er. Om ni skriver: ”De skapade en kultur 
som ni säkert inte har motsvarighet till i er värld”, så är det rena kinesiskan för dem. […] Jag 
skulle kunna dra fram massor av andra exempel men intelligent som ni är hittar ni dem själv, om 
ni med eftertanke läser genom manuskriptet och föreställer er att ni läser det för en 10-åring. 

197

Originalmanuset tycks också ha innehållit en iögonfallande blandning av höga och låga 

element med effekten att det högstämda fick drag av parodi och att protagonisten Kerstin 

framstod som beskäftig antihjälte snarare än alltigenom god och rättrådig. Med kännedom om 

Nelvins senare bruk av ironi och osympatiska protagonister förefaller Kerstin i sin 

oredigerade form ha varit av typiskt Nelvinskt slag. Här företogs dock på inrådan från 

Lindgren en omarbetning mot större stilistisk homogenitet: 

När Limosa skickar ut Kerstin på hennes världsfrälsarfärd till ondskans land, så vill man inte att 
Kerstin ska säga: ”Jag ska hämta den där förbaskade ringen. Ska vi stå här hela dan förresten?” 
[…] man vill inte att Kerstin rusar iväg ”som en annan idiot.” […] Det kastar oss alltför bryskt 
ut ur den upphöjda och sköna stämningen som vi vill vara i när sagan nu går mot sitt storstilade 
slut. 

198

Prosaframställningen i originalmanuskriptet interfolierades av ett flertal dikter. Från förlags-

håll såg man dem dock som överflödiga och helt enkelt för utrymmeskrävande för vad som 

kunde anses ekonomiskt motiverat i en debutbok. De flesta dikterna ströks till förmån för den 

                                               
196 Svensk bokhandel, Rabén & Sjögrens författarpresentation av årets debutanter, september 1969. 
197Astrid Lindgren, brev till Åsa Nelvin, 1968–07–28. 
198 Ibid.  
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rikliga mängd illustrationer man ansåg att innehållet krävde. Vad dikterna hade för funktion i 

texten som helhet kan man idag endast spekulera om, men Lindgren ansåg att de var av föga 

poetiskt värde bland annat eftersom deras innehåll lika gärna kunde uttryckas i prosaform: 

Du kunde på prosa mycket vackrare och bättre få fram det Du vill ha sagt. Om inte Ditt Hjärta 
blöder alldeles för mycket för dikternas skull så skulle jag vilja be Dig att ta bort dem, nästan 
alla, Du skulle vinna bra mycket utrymme bara på det. 199

Med vägledning av de dikter som faktiskt finns kvar i slutproduktionen kan man hålla för 

troligt att de borttagna dikterna inte främst hade utsmyckande funktion eller gav berättelsen en 

högstämd karaktär. I den mån man alls kan tala om lyriska inslag i De vita björnarna är de 

snarare förlagda till textens prosapartier. Dikterna förefaller istället ha varit en del av 

narrationen, ett slags rimmade berättelser, endast typografiskt arrangerade som dikter.  

    För den som gjort sig förtrogen med Nelvins hela produktion faller det sig dock lätt att 

tänka att här förebådas något av den senare författarens konstnärliga egenart, där lyriskt 

berättande och berättande lyrik är viktiga former.  

    De ändringar Lindgren föreslog Nelvin motsvarar det Göte Klingberg via begreppet 

adaption har identifierat som typiska pedagogiska anpassningar författare gör när de skriver 

för barn, exempelvis en strävan att begränsa ordvalet, tunna ut stilen och hålla en fast 

förankrad synvinkel.200 Nelvins verk torde alltså efter förlagets ändringar var mer likt en 

traditionell barnbok än det varit i sin ursprungsform. I efterhand kan man konstatera att också 

sådana element som senare kom att bli något av författarens stilistiska egenart gick förlorade i 

redigeringen. Att mottagaren skulle känna igen sig prioriterades framför nyskapande och 

personligt uttryck. Lindgren har i efterhand beskrivit hur hon betonade vikten av just 

mottagaranpassning när hon i egenskap av redaktör kommenterade insända manus: ”man ska 

tänka på att det är för barn man skriver och att de har begränsade erfarenheter. […] Det 

behöver inte vara idiotenkelt, men det finns en sorts klarhet, som måste till för att det ska gå 

hem hos barnen”,201 säger hon i intervjuboken Barnboksvärldar (2001). Helene Ehrianders 

pågående undersökning av Lindgrens verksamhet som redaktör ger samma intryck. Brev och 

uttalanden visar att hon hyste stor tilltro till läsarens roll som medskapare av det litterära 

verket och att det åligger författaren att ha detta i åtanke i skrivandets stund.202

                                               
199 Astrid Lindgren, brev till Åsa Nelvin, 1969–01–29. 
200 Göte Klingberg, Barnlitteraturforskning – en introduktion (Stockholm, 1972), s. 95–99. 
201 Birgitta Fransson, Barnboksvärldar: Samtal med författare, En bok för alla i samarbete med Opsis Kalopsis 
(Stockholm, 2001), s. 161. 
202 Helene Ehriander, ”Astrid Lindgren och Rabén & Sjögren”, i Litterär kalender 2006: Astrid, red. Gunnar 
Harding, utgiven av Samfundet de Nio i samarbete med Norstedts Förlag (Stockholm, 2006), s. 43–56.
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    I dagböcker och anteckningar och i de få uttalanden som Nelvin gjorde om sina barnböcker 

i efterhand finns dock inget som tyder på att det ursprungliga syftet med De vita björnarna

var att underhålla barn. De drivkrafter som författaren själv nämner i samband med bokens 

tillblivelse ger istället intrycket att det främst handlat om ett underliggande uttrycksbehov, en 

vilja att sätta ord på känslor och erfarenheter. Själva historieberättandet förefaller ha varit av 

sekundär och underordnad betydelse. I en artikel i Svensk bokhandel beskriver Nelvin  

färdigställandet av De vita björnarna till en sammanhängande historia snarast som 

slumpmässig:  

Två år tidigare hade jag börjat skriva på en bok som hette De Vita björnarna. Två kapitel hade 
det blivit om en underlig värld som jag som mycket liten rört mig vant i. Det handlade om 
ångest och osäkerhet, men också om glädje. Sidorna hade lagt undan, djupt nere i mina hemliga 
lådor. Nu tog jag fram dem igen. Mindes sådant jag glömt för länge sen och skrev ner det. 
Försökte foga ihop allt det underliga till en enhetlig historia.203

Samma intryck ger Nelvins reflektioner i litterär form över skrivandets drivkrafter. I 

opublicerade dikter och aforismer från den här tiden framställs skrivandet ofta som en 

kompensation för något som inte går att uppnå i livet. Det tycks handla om en brist som 

behöver kompenseras eller en outlevd känsla som måste komma till uttryck, som här i två 

odaterade aforismer troligen från 1970: 

Jag överdriver gärna  
 när jag skriver eftersom 
 jag aldrig har råd att  
 överdriva livet. 

 Det enda skälet till att jag  
 skriver är egentligen för att  
 fylla igen tomheten inom mig 
 med ord då jag misslyckats 
 med att fylla den med annat. 

Hur stor vikt Nelvin egentligen fäste vid förlagets anmärkningar är svårt att säga något säkert 

om. Hon kommenterade sällan sina verk i efterhand men uttryckte som sagt ibland sin 

uppskattning av kontakten med Astrid Lindgren.204 När man tar del av korrespondensen dem 

emellan är detta lätt att förstå. Även om Lindgrens respons på debutmanuset är av 

korrigerande och tillrättavisande slag är tilltalet hela tiden mycket inkännande och 

uppmuntrande. Hon ser också redan i det första manuset antydningar om att barnboksgenren 

                                               
203 Åsa Nelvin, Svensk bokhandel, september 1969. 
204 Gerdin. 
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kanske är fel forum för den unga författaren och endast ett steg på vägen mot ett annat 

skrivande: 

Jag tvivlar inte på att ni en dag blir författarinna – på det ena eller det andra området, kanske blir 
det sagor för vuxna ni kommer att skriva, kanske lyrik, det finns mycket som tyder på det.205

Man kan fundera över hur Lindgren hanterade sin dubbla roll, som både författare och 

redaktör, i sådana här sammanhang. Någon form av konflikt mellan estetiska och 

kommersiella intressen torde ha uppstått. Man får anta att Lindgren i sin egenskap av redaktör 

hade kommersiella bevekelsegrunder för redigeringsförslagen till Nelvin. Att hon även hade 

förståelse för författarens perspektiv i sammanhanget är troligt. Som Lena Kåreland visar i 

Modernismen i barnkammaren (1999) var Lindgren en författare som stod för mycket av den 

estetiska nyorienteringen inom barnboken på 1940-talet.206 Hon hade också upplevt samma 

typ av tillrättavisningar i samband med sitt eget skrivande som de hon nu själv serverade. 

Lennart Hellsings anmälan av Sunnanäng innehåller exempelvis en reservation inför sättet att 

berätta som han menar ”tillhör de vuxnas värld”.207 Ehrianders sätter några av Lindgrens 

karakteristiska som förlagsredaktör i samband med hennes dubbla roll: Lindgren hävdade 

alltid barnlitteraturens konstnärliga och litterära värde och hon hade en särskild känsla för att 

omsorgsfullt och pedgogiskt vägleda de manus som ansågs ha potential (men avvisade också 

vänligt men bestämt mindre lyckade försök).208 Lindgrens brev till Nelvin stödjer Ehriandners 

uppfattning av Lindgren. Ingen möda lämnas sparad när hon motiverar sina ändringsförslag 

till Nelvin.  

    Nelvin och Rabén och Sjögren hade planer på att ge ut ytterligare en barnbok kallad Den

lilla prinsessan. Hans Arnold hade visat intresse för att bildsätta den.209 Av dagboks-

anteckningar framgår det att Lindgren på ett tidigt stadium läste manuskriptet och ansåg 

berättelsen mer lämpad för vuxna än för barn.210  Slutligen avstod man också från att ge ut 

boken. Någon egentligt refuseringsbrev finns inte bevarat, men i ett brev från en 

                                               
205 Astrid Lindgren, brev till Åsa Nelvin, 1968–07–28.  
206 Lena Kåreland, Modernismen i barnkammaren: Barnlitteraturens 40-tal, Skrifter utgivna av Svenska 
barnboksinstitutet, nr 66 (Stockholm, 1999), inledningen och kapitel 8. 
207 Lennart Hellsing, Aftonbladet, 1959–12–15. 
208 Ehriander, s. 49 och 52–55. 
209 Hans Arnold skriver i ett odaterat brev till Åsa Nelvin: ”Så synd att det inte blev något samarbete mellan oss 
den här gången. Jag tycker båda [både] om dig och den ensamma prinsessan.” I ett brev daterat 1969–10–09 
uttrycks en förhoppning om framtida samarbete: ”Det är nämligen inte så ofta att man får ett innehåll som passar 
en så bra […]. Du kan alltid räkna med mig när det gäller att tolka dom i bild.” 
210 Åsa Nelvin skriver i sin dagbok 1969–01–20: ”Talade med Astrid L. i telefon. Hon håller på oh [och] läser 
’Prinsessan’. Tyckte den var bra men att den borde njutas av en vuxen.” Se också: Marianne [efternamn framgår 
inte], redaktör på Rabén & Sjögrens förlag, brev till Åsa Nelvin 1970–12–03. 
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förlagsrepresentant ges också intrycket att steget bort från barnsfären, trots sagoformen, blivit 

för stor:

Den ensamma prinsessan  lämnar jag ifrån mig, icke utan saknad, för det finns mycket i den som 
är tjusigt och jag hoppas att Du kan få användning av den i något annat sammanhang. Jag har 
tänkt på Dig en hel del sedan sist och undrat över om Du kommer att helt glida över på 
vuxenböcker? 211

Man kan slutligen konstatera att Nelvins efterföljande barnbok Det lilla landet, som gavs ut 

på Bonniers förlag, uppvisar just en sådan innehållslig och stilistisk homogenitet som 

förstlingsverket kritiserades för att sakna. Den ringa korrespondens som finns bevarad inför 

utgivningen handlar om enklare redigering av rubriksättning och kapitelindelning, i övrigt 

förefaller manuset varit utan behov av förändring.212 Med denna bok tog Nelvin också 

officiellt ytterligare ett steg mot ett vuxet författarskap. Det lilla landet gavs ut i Bonniers 

treuddserie. Flertalet böcker i denna består av dubbelbottnade sagor som ger utrymme för 

olika tolkningar, inte helt olika politiska allegorier. I eftertexten till Det lilla landet beskriver 

förlaget serien: ”Det är ungdomsböcker som har vuxenelement i sig och vuxenböcker som har 

barnelement i sig. Treuddarna försöker alltså upphäva åldersgränserna – de är helt enkelt 

skrivna för människor.”213 Andra böcker i serien detta år var till exempel Irmelin Sandman 

Lilius Gångande grå (sista delen i Fru Sola-trilogin), Ulf Malmgrens Mannen som visste allt 

och några år tidigare Maria Gripes Landet utanför.    

    I dikten Att skriva en bok (1968) kommenterar Nelvin själv den motsättning som ovan 

illustrerats mellan författarambition och den kommersiella verklighet som förlag och 

författare har att rätta sig efter. Den produkt som arbetas fram till läsaren antyds ha föga 

gemensamt med de drivkrafter och omständigheter som legat till grund för dess tillblivelse: 

Att skriv en bok 
 är att ge allt man har  
 av Känslor, Själ och Hjärta. 
 När sedan detta kommit på pränt, 
 tar man bort nio tiondelar av 
 denna smörja. 

                                               
211 Brev från Rabén & Sjögrens förlag till Åsa Nelvin, 1970–12–03. 
212 Endast ett brev finns bevarat från Åsa Nelvin till Margareta Schildt 1970–12–23, vilket innehåller förslag till 
kapitelindelning av Det lilla landet.
213 Det lilla landet (Stockholm, 1971), eftertexten.  
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 Och man har en bok. 
I bästa fall… 

Dikten illustrerar på några få rader motsättningen mellan författarens och förlagets syn på 

skapandeprocessen. För författaren är det en verksamhet där man i princip ger sitt liv åt 

texten, eller skapar text av sitt liv. Både kropp och själ investeras i texten. Men i förläggar-

processen handlar det om att tukta och inordna för att få till stånd en acceptabel slutprodukt. 

Det bokliga slutresutatet är det viktiga, inte ”livsverket”. Det är uppenbart att den bok som 

slutligen nådde läsarna inte motsvarade det Nelvin tyckte sig ha investerat i den. I sin enkelhet 

är den lilla dikten en betraktelse över kulturpoduktionens förutsättningar, där helt andra typer 

av kapital än författarens engagemang är vad som har betydelse för att man ska ges inträde 

som aktör. 

Sagoform och funktion 

Om nu Nelvins intentioner med sina tidigaste litterära alster egentligen inte var att berätta för 

barn kan man fråga sig varför de i så hög utsträckning berättar om barn och inom en genre 

som så länge förknippats med barn. Ett enkelt svar på en sådan undran är att ett sådant stoff 

och sådana referensramar låg nära till hands med tanke på författarens ringa ålder. Samtidigt 

finns det en logisk lapsus i ett sådant påstående, vilket blir tydligt när man beaktar Nelvins 

övriga produktion från de tidigaste åren. I ett litet vaxdukshäfte kallat Dikter och filosofi finns 

de allra tidigaste litterära försöken bevarade. Häftet innehåller en blandning av aforismer och 

dikter från 1961–1965. De är handskrivna med bläck i något sneda rader och de flesta är 

försedda med årtal och titel. Efter varje dikt har författaren själv betygsatt sina dikter med 

stjärnor. I detta häfte är barnmotiven och sagoatmosfären långt borta och det är tydligt att 

olika stilar och motiv utforskas och prövas. I de första dikterna försöker Nelvin ge poetisk 

form åt känslor och stämningar. Inte så sällan hämtas ord och uttryck från en traditionellt 

romantisk-lyrisk sfär och strävan att finna ett ”vackert” språk är tydlig.  Det är stjärnor, 

skymningar och ljus som får spegla den känsla av frid och sorgsen ensamhet som hon vill 

förmedla. Den allra första, Ljuset, är skriven på julafton 1961. Nelvin var då tio år: 

Jag ser in i ljusets  
 fladdrande låga. 
 Den flyr för min  

andedräkt oroligt an 
 men ack en sån frid 
 som fyller mitt sinne 

73



73

Ack, denna natt mörkare 
 än andra, men ändå 
 Ljusast av alla.

I häftet finns också dikter som prövar vad man med Kjell Espmarks definitioner skulle kunna 

kalla en symbolisk eller expressionistisk stil.214 Ett häftigt känslotillstånd konkretiseras i den 

yttre geografin eller omvänt ger ett intryck av att något yttre får efterverkningar i det inre. I 

dikten Soluppgång (1965) blir solen till ”ett klot av blod och eld”, dess strålar ”kastas mot 

havets djup” och sammansmältningen av de båda elementen beskrivs som att ”evighetens 

bröder” möts. Från början har dikten getts titeln Solnedgång, men därefter har ledet ”ned” 

skrivits över med ”upp” i en kraftigare blå färg. Detta förstärker känslan av att det rör sig om 

ett medvetet prövande av en stil och inte en faktisk upplevelse av ett naturfenomen som legat 

till grund för formuleringarna.  

    Dikterna i häftet uppvisar en utveckling till både form och innehåll. Häftets senare dikter 

och kanske främst dess aforismer innehåller ett vardagsnära språk. De högstämda orden byts 

ut eller blandas med vardagliga i en helt annan stilnivå och effekten påminner om den ironiska 

underfundighet som är så karaktäristisk för Nelvins senare produktion. Vid sidan av de 

högstämda ”centrallyriska” känslouttrycken behandlar de senare dikterna också frågor om 

Guds kamp mot ondskan i världen, livsångest och livslust, ensamhet och tankar om hur livet 

kan förstås.  

    Stilprövningen fortsätter även efter Dikter och filosofi. På lösa blad samlade i pärmar finns 

ett femitotal dikter bevarade. Några av de dikter och aforismer som förekommer i Dikter och 

filosofi har här vidareutvecklats. Också en mängd tekniska och formmässiga experiment görs. 

Rimmen är mer genomdrivna i vissa dikter och Nelvin experimenterar med katalogdikter, 

bilddikter och användning av persona. Titlar som Chanson de l’etranger, Jag anklagar och 

Liv, en dröm visar att hon också provar att mer direkt förhålla sig till en tradition genom att 

alludera till kända verk och författare. Den prosa hon först nu börjar skriva är till största delen 

allegorier och sagor. Motiven har hämtats från både traditionellt sagohåll och en mer modern 

vardagsverklighet. Skulle man försöka teckna en formmässig utvecklingslinje under 

barnböckernas tillkomsttid, kan man säga att den har två förgreningar. Den inledande 

                                               
214Kjell Espmark, Att översätta själen: En huvudlinje i modern poesi från Baudelaire till surrealismen
(Stockholm, 1975) och Själen i bild: En huvudlinje i modern svensk poesi (Stockholm, 1977), s. 7–15. Med 
”symbolisk stil” menas här det Espmark talar om som lyrikens övergripande syfte från romantiken och framåt, 
nämligen olika grader av dubbelexponering av verklig geografi och själstillstånd, ett slags sammansmältning av 
natur och själ. Man kan förstås diskutera min användning av beteckningen, men mitt huvudpåstående är att 
Nelvin företog en medveten och förhållandevis avancerad stilprövning vid den här tiden och detta påstående 
påverkas egentligen inte av huruvida de prövade stilarna bäst betecknas av den ena eller andra stiltermen. 
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högstämda lyriken i Dikter och filosofi får ett mer prosaiskt uttryck i aforismerna och 

utvecklas därefter till längre prosalyrik, inte olik den i Gattet även om man här bara kan tala 

om ett förstadium. Den dubbelexponering som det symbolistiska anslaget i dikterna innebär 

utvecklas mot fulla allegorier.    

   Till såväl form som innehåll är alltså redan Dikter och filosofi mycket långt från den 

barnsfär som de publicerade barnböckerna befinner sig inom. Med detta som bakgrund menar 

jag att Nelvin antagligen inte valde sagoformen till De vita björnarna för att hon var 

begränsad till en sådan sfär. Det är uppenbart att hon långt tidigare bearbetat frågor och stilar 

av helt annat slag. Snarare verkar sagans verkningsmedel ha passat för de frågor Nelvin fann 

angelägna att skriva om och väl avpassade för de stämningar hon ville få fram i sina texter. 

Det är ju ett välkänt faktum i världslitteraturen att diktare kan ha skrivit sagor eller fört in 

sagoelement i sina författarskap utan att för den skull rikta sig till barn.215 Inom barn-

littearturforskningen har man under senare år intresserat sig detta fenomen, med internationell 

terminologi kallat ”crosswriting”. Lena Kåreland identifierar i Gränsöverskridare: Carl 

Sandburg och Lennart Hellsing – författare för barn och vuxna (2000) tre typer av sådant 

tvärskrivande: de som skriver för vuxna men av någon anledning börjar skriva för barn, de 

som börjar skriva barnböcker och därefter övergår till vuxenböcker och de som har vad man 

med internationell terminologi kallar ”dual addressee”, d.v.s. tilltalar både vuxna och barn 

med ett och samma verk. Den sistnämnda, menar Kåreland, har utvecklats till någon form av 

kvalitetskriterium som utmärker många av de verk som kan sägas ingå i en barnlittterär 

kanon. Alice i Underlandet utgör ett typexempel. De två förstnämnda är egentligen inte av 

intresse för det jag vill visa i Nelvins barnbokstexter. Som Kåreland påpekar är både 

begreppet crosswriting och fenomenet i sig relativt. Oftast är det yttre faktorer som avgör eller 

avgjort vilken författare som ansetts rikta sig till den ena eller andra målgruppen, inte 

författarambitionen i sig. Vad som betraktas som barnlitteratur varierar också över tid. Ett och 

samma verk kan i en tid betraktas som vuxenlitteratur och i en annan tid övergå till att 

betraktas som barnlitteratur (ex Robinson Kruse och Oliver Twist).216 Däremot snuddar 

begreppet ”dual addressee” vid det jag vill rikta uppmärksamheten mot, nämligen den dubbla 

funktion eller det dubbla tilltal som några sagoelement får i hennes texter.  

                                               
215 Svenska exempel är som bekant August Strindbergs sagospel och Sagor (1903), Hjalmar Bergmans Sagor 
(1916) och Nya sagor (1924), Pär Lagerkvists Onda sagor (1924) samt Birgitta Trotzigs, Kerstin Ekmans och 
Torgny Lindgrens författarskap.  
216 Lena Kåreland, Gränsöverskridare: Carl Sandburg och Lennart Hellsing – författare för barn och vuxna,
serien Litteratur och samhälle, avdelningen för litteratursociologi Uppsala universitet (Uppsala, 2000), s. 9. 
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    Att många koder och erfarenhetsmönster är gemensamma mellan barnlitteratur och 

vuxenlitteratur visar Kårelands undersökning av 1940-talets barnlitteratur.217  Likheter mellan 

just sagan och den litterära modernismen uppmärksammas också av Lars Nylander i 

Prosadikt och modernitet (1990).218 Två svenska författarskap har på senare år också 

undersökts ur sådant perspektiv. I Strindberg, sagan och skriften (1998) undersöker Boel 

Westin hur August Strindberg förhåller sig till en bred sagotradition ur ett ideologiskt och 

idémässigt perspektiv och vilka funktioner sagan ges i Strindbergs texter. Hon ser sagan som 

en form av övergripande intertext och menar att såväl idéer om sagans väsen och ursprung 

som konkreta mönster, motiv och gestalter ur sagotraditionen är verksamma i Strindbergs 

sagopraktik.219 Karin Fabreus studerar i sin avhandling Sagan myten och modernismen i Pär 

Lagerqvists tidigaste prosa och Onda sagor (2002) Lagerkvists användning av sagan som ett 

sätt att finna ett alternativ till sin samtids individfixerade psykologiska realism. Fabreus gör 

skillnad mellan det tidiga författarskapets ”postitiva” sagopraktik och det mogna författar-

skapets ”negativa”, som innebär att författaren utnyttjar sagans form för att gestalta världens 

(inte individens) lidande.220 Jag tänker mig att Nelvins sagoanvänding egentligen är en sådan 

negativ praktik som Karin Fabreus talar om hos Lagerkvist exempelvis i samband med Onda 

sagor. Det är inte genuina sagor Nelvin skriver utan sagoformen är istället en del av Nelvins 

litterära metod där typiska sagoelement har berättarstrategiska funktioner och används för att 

föra fram allmänmänskliga teman. Utan att tolka in för mycket i det kan man notera att Nelvin 

i en intervju kallar sina romaner för just onda sagor.221 Det är också antagligt att sådana 

föreställningar kring sagan (att den är förbunden med människans och diktandets ursprung) 

som Westin åberopar i sin Strindbergsstudie spelat roll även i Nelvins sagoskrivande. Tanken 

att sagan korresponderar med det mänskliga livet och strävan att vara en del i ett ständigt 

pågående berättande torde ha tilltalat även Nelvin. 222

Det fantastiska 

Vilka sagoelement är det då som Nelvin använder sig av och vilken funktion kan de mer 

konkret sägas ha i hennes texter? Först bör påpekas att genrefrågan inte är mitt huvudsakliga 

intresse här, varför jag inte kommer att göra skillnad mellan exempelvis folksaga, konstsaga, 

                                               
217 Kåreland, Modernismen i barnkammaren, inledningen och kap 8.  
218 Lars Nylander, Prosadikt och modernitet: Posadikt som gränsföreteelse i europeisk litteratur med särskild 
inriktning på Skandinavien 1880–1910 (diss., Umeå; Stockholm/Stehag, 1990), s. 450.
219 Boel Westin, Strindberg, sagan och skriften  (Stockholm/Stehag, 1998). 
220 Karin Fabreus, Sagan myten och modernismen i Pär Lagerqvists tidigaste prosa och Onda sagor, Acta 
Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in History of Literature, XLV (diss., Stockholm, 2002).  
221 Bruno, ”’Att läsa är som ett hem. Att skriva är försök att komma ut’”, s. 246.  
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fantastisk berättelse o.s.v. Ur genreteoretisk synvinkel skulle Nelvins verk inte heller 

definieras som sagor i första hand utan snarare fantastisk berättelse (De vita björnarna) och 

allegori (Det lilla landet).223 Vissa drag är dock gemensamma för de olika sagogenrerna och 

återfinns också i Nelvins texter.   

    Ett av sagogenrens typiska kännetecken är fantastiska inslag som plötsligt existerar som 

realitet i berättelsen. Det fantastiska kan bestå av talande och agerande djur och växter, 

magiska hjälpmedel, förtrollningar och förvandlingar etc. Sådant återfinns i talrik mängd i De

vita björnarna eftersom protagonistens uppdrag är att vandra genom ett antal av märkliga 

existenser befolkade världar. Max Lühti talar om sagans ”one-dimensionality” och avser då 

att fantastiska element i sagan betraktas som något fullt naturligt av de inblandade 

karaktärerna.224 Vanlig logik och realism är satta ur spel och de befinner sig på samma nivå 

som det fantastiska i berättelsen. I det här avseendet skiljer sig sagan från den fantastiska 

berättelsen såsom Tzvetan Todorov karaktäriserar den i Introduction à la littérature 

fantastique (1970). Den fantastiska berättelsens karaktärer uppmärksammar istället det 

fantastiska som något främmande och oförenligt med naturlagarna i den egna världen. 

Todorov använder termen ”hésitation” för denna upplevelse.225 Det är för att uppnå en sådan 

effekt som det fantastiska används i De vita björnarna. Syftet är inte främst att möjliggöra 

oväntade och underhållande inslag utan det fantastiska är ett grepp som ställer protagonisten 

Kerstin i en position mellan två system, eller världar, som därmed jämförs och granskas ur ett 

utifrånperspektiv. Den tvekan som Kerstin upplever inför den fantastiska världen leder till att 

frågor uppstår om vad som egentligen är sant och verkligt. Och konfrontationen med det icke-

mänskliga i den fantastiska världen leder till ett förfrämligande också inför det mänskliga. Det 

fantastiska som uttryck korrelerar således med de ontologiska frågor av typen ”vad är en 

människa?” och ”vad är verklighet och sanning?”, som Nelvin vill behandla i verket. 

    Sagogenren har sedan länge förknippats med föreställningar om en förbindelse med 

mänsklighetens natur. Den romantiska kopplingen till folksjälen har levt kvar, något som 

märks exempelvis inom psykologin där sagor ofta ses som uttryck för någon form av arke-

                                                                                                                               
222 Westin, s. 26–28, 48, 60 och kap. 4. 
223 För en redogörelse av folksagans, konstsagans och den fantastiska berättelsens karakteristika, se exempelvis 
Max Lühti, The European Folktale: Form and Nature [Das europäische Volksmärchen, 1982], övers. John D. 
Niles (Bloomington, Indianapolis, 1986); Lars Furuland & Mary Ørvig, Ord och bilder för barn och ungdom I. 
Barnlitteraturen: Historik, kommentarer, texturval [1970], fjärde helt omarbetade upplagan (Stockholm, 1990), 
s. 129–234; Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique (Paris, 1970).  
224 Lühti, s. 4–10.  
225 Todorov, Introduction à la littérature fantastique, s. 28–45, se särskilt s. 29 och 37. 
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typiska beteendemönster.226 Sagans till synes konkreta och bundna form anses alltså ha 

potential att förmedla en långt djupare mänsklig erfarenhet än dess enkelhet först antyder. 

Den verkar också vara produktiv i Nelvins sagoanvändning. Att utforska mänsklighetens 

natur och villkor är utan tvivel något hon strävar efter i såväl De vita björnarna som Det lilla 

landet. Sagoformen med sin berättartradition och allmängiltighetstendens är henne behjälplig 

i denna ”människofråga”.   

    Westin menar att en författares användning av det fantastiska uttrycket också kan handla 

om att förmedla en viss attityd till rollen som diktare. Strindberg liknade fantasins förmåga att 

ge liv åt leksaker och ting vid Orfeus förmåga att med sin sång ge liv och rörelse åt djur och 

växter. Strindbergs egen sagodiktning kan därigenom ses som ett sätt för författaren att uttala 

sig även om den egna diktargärningen som romantisk och orfiskt betingad.227 Man kan säga 

att det i användningen av det fantastiska finns något av en önskan inbyggd att inte bara återge 

utan också skapa och ge liv genom diktandet. Liknande tankar går att utläsa på tematisk och 

metafiktiv nivå i Nelvins senare verk. I barnböckerna yttrar det sig främst som återkommande 

reflektioner över förbindelsen mellan språk och verklighet. Språket tillskrivs en skapande 

kraft som sträcker sig långt utöver uppgiften att upprätta kommunikation eller framställa en 

text. Det framställs också som kapabelt att förändra och skapa verkligheten snarare än återge 

eller skildra den. Man kan i det här sammanhanget påminna om sagans berättartradition, där 

muntligheten gjort att en saga egentligen aldrig är färdig eller slutgiltig. Varje gång den 

berättas skapas den på nytt. Sagomaterialet finns där som en möjlighet till skapande och som 

en del av ett ständigt pågående berättande snarare än en färdig produkt. Att göra sig själv till 

en del av detta pågående skapande, kan på liknande sätt ses som ett uttalande om ett 

övergripande förhållande till det litterära skapandet och författarrollen. Det finns mycket i 

Nelvins senare litterära praktik som tyder på en önskan att vara en del av ett sådant ständigt 

meningsskapande. Den fantastiska sagoformen i barnböckerna är kanske ett första uttryck för 

detta.   

                                               
226 Bruno Bettelheim förbinder folksagan med individens utvecklingshistoria och tar den som utgångspunkt för 
en granskning av de existentiella villkor som ett växande barn möter på sin väg mot mognad och vuxenblivande i 
Sagans förtrollade värld [The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales, 1976], övers. 
Disa Törngren (Stockholm, 1979), s. 9–18 och s. 191–218. Marie-Louise von Franz talar i Sagotolkning –  en 
introduktion [Psychologische Märcheninterpretation, 1986], övers. Philippa Wiking (Stockholm, 1987) om 
folksagorna som representanter för självet, d.v.s. den inre vägledande instans som i den jungianska teorin 
kommunicerar med det medvetna i syfte att uppnå den enhet mellan yttre och inre som är livets och individens 
mål. Folksagorna hjälper oss därför att upptäcka det gemensamma och djupt mänskliga i oss, menar hon, oavsett 
vid vilken ålder läsningen sker.  
227 Westin, s. 89. 
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Det abstrakta 

Ett annat drag som är typiskt för sagan är dess vaga förankring i tid och rum. Som Westin 

påpekar kan man säga att sagan saknar kronotop, d.v.s. det finns ingen för berättelsen 

meningsfull förening av tidens och rummets kännetecken till en enhet eller, som man också 

kan säga: själva obestämbarheten som är kronotopen. 228  Många sagor börjar med den vaga 

och formelartade tidsangivelsen ”Den var en gång” och slutar med den lika oprecisa ”i alla 

sina dagar”. Ingen tid passerar heller i sagan eller så förflyter orealistiskt mycket tid utan att 

någon påverkas av den. Människor varken åldras eller utvecklas trots att de yttre 

förutsättningarna i deras liv kan förändras avsevärt: En förfördelad yngling förblir just detta 

även om han reser ut i världen, gifter sig med prinsessan och ärver halva kungariket. Och trots 

att någon sovit i tusen år så är vederbörande vid uppvaknandet lika ung och oförstörd som 

före insomnandet. Det verkar heller inte ha någon betydelse var sagan utspelar sig någonstans. 

Det geografiska eller rumsliga sammanhanget anges endast med allmänna beteckningar som 

”en stad”, ”ett land” eller liknande och miljöbeskrivningar förekommer sällan. Lühti inordnar 

dessa karaktäristika under sagans ”abstrakta stil” tillsammans med den brist på detaljer och 

information om karaktärerna som är typisk för genren. De har sällan namn eller personlighet 

och man får heller inget veta om karaktärernas historia, känslor eller tankar. Den abstrakta 

stilen ger sagan dess typiska enkelhet och brist på djup, konstaterar Lühti.229  Hos Nelvin 

tycks bristen på förankring i tid och rum bistå en allmängiltighetssträvan. Redan titeln på Det 

lilla landet omfattar denna abstrakta vaghet. Människorna som bor i landet får ingen 

individuell karaktärsteckning och kallas i allmänhet kollektivt för ”folket” eller i undantags-

fall någon yrkesbenämning. Den vaga karakteristiken av landet och dess invånare gör att 

händelser och handlingar inte upplevs som situationsbestämda. Läsaren får känslan att det 

som berättas kan vara giltigt i även andra sammanhang och att det som händer i det ”lilla 

landet” skulle kunna ske varsomhelst. Man upplever att det ”folket” gör säger något generellt 

om hur vi som människor handlar och reagerar. Även den ”abstrakta” sagostilen har således 

effekter som gör den till ett lämpligt medium för Nelvin att utforska den så kallade 

”människofrågan” i barnböckerna.  

    Man kan tro att sagans enkelhet och det schematiska i såväl karaktärer och händelser skulle 

göra sagan lika endimensionell på betydelseplanet, men som Lühti visar är det snarare 

tvärtom. Istället för att inskränka betydelsen av det som berättas gör den abstrakta stilen att 

betydelsen blir obegränsad: ”Since it is not charged with any particular content, it can convey 

                                               
228 Ibid., s. 27. 
229 Lühti, s. 11–36. 
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the most diverse meanings.”230 Texten blir vad Auerbach beskriver som ”bakgrundsdiger”, 

d.v.s. den låter ”det outsagda verka suggestivt, är […] mångtydig och i behov av tolkning”.231

Den effekten är något som Nelvin förefaller sträva efter i sina barnböcker, kanske särskilt 

tydligt i Det lilla landet. Boken berättar om en konflikt som uppstår mellan olika grupperingar 

i ett land. Genom den knapphändiga information som ges försätts läsaren i beredskap att 

utläsa något utöver det som den manifesta berättelsen först erbjuder. En allegorikänsla uppstår 

i läsningen och man söker efter möjliga sakliga betydelser i den, något som recensenternas 

tolkningsiver bekräftar. ”Tolkningarna är många […] Man kan se boken som starkt 

samhällskritisk, den kan uppfattas som allmänt filosofisk, man kan lägga tonvikten vid det 

individualistisk draget”,232 spekulerade exempelvis Birgitta Tingdal i Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning.

    Att Nelvin intresserade sig för att skapa mångtydighet i sina texter visar också många av de 

noveller som hon producerade vid den här tiden. De flesta har formen av allegorier även om 

det precis som i Det lilla landet aldrig är uppenbart vad den bokstavliga betydelsen av 

allegorin är.233 Allegorikänslan är visserligen liktydig med en upplevelse av att texten har 

oändligt många betydelser, men den medför också ett ständigt närvarande tvivel på varje 

enskild betydelse. Den ständigt närvarande frågan om betydelse och innebörd understödjer det 

utforskande av verklighet och sanning som jag menar är en del av Nelvins barnböcker. Ett 

liknande spel med två betydelseplan, ett konkret och utsagt och ett outtalat med ändå 

verksamt, visar sig återkomma senare i Nelvins författarskap. Den ambivalens som är en så 

påtaglig del av romanen Kvinnan som lekte med dockor kan sägas vara ett exempel på detta 

grepp. 

Barnet 

Barnet som gestalt är central i sagosfären, men inte bara för att erbjuda identifikation åt de 

barnläsare man gärna förknippar genren med. I bakgrunden finns ett romantiskt intresse för en 

ursprunglig folksjäl. Analogt med tanken om ett urtillstånd i mänsklighetens historia ansågs 

nämligen barnet på ”individnivå” stå närmare ett sådant tillstånd än den vuxna och 

”sönderciviliserade” människan. Barnets funktion i sagoberättelserna är ofta att efter att ha 

                                               
230 Ibid., s. 95. 
231 Erich Auerbach, Mimesis: Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen [Mimesis: Dargestellte 
Wirklichkeit in der abendländischen Literatur, 1946], övers. Ulrika Wallenström (Stockholm, 2005), s. 22 och 
33. 
232 Birgitta Tingdal, ”Från Lilla landet till Gångande Grå”, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 1971–12–
11. 
233 Se bilaga 1. 
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utsatts för vuxenvärldens förtryck till sist visa sig vara berättelsens rättrådige sanningssägare. 

Ett tydligt exempel finns i Kejsarens nya kläder där barnet är den enda som törs säga 

sanningen om kejsarens nakenhet och därmed ställer vuxenvärldens förljugenhet i full dager. 

Kåreland påvisar beröringspunkter mellan barnlitteratur och vuxenlitteratur i svensk 40-talism 

i användingen av barnet som gestalt och protagonist. Barnets lämplighet att oskuldsfullt men 

upproriskt ifrågasätta gamla normer och vanor tycks ha motsvarat såväl modernistiska ideal 

som en nydanande pedagogik.234 Naivitet är i en modernistisk estetik inte förknippad med 

barnslighet eller brist på djupare förståelse utan med positiva (och för konstnären ideala) 

egenskaper såsom originalitet och spontanitet.235 I detta avseende liknar barnperspektivet den 

outsiderposition som karaktärer i Nelvins senare verk ofta befinner sig i. Nelvins texter 

handlar inte om konstnärer, men protagonisterna förefaller hela tiden gestalta en konstnärs-

position som går i linje med synen på konstnären som den utanförstående betraktaren, 

sanningssägare, den som har potential att förändra verkligheten snarare än att återge en som 

redan finns. 

    I Nelvins barnböcker är det inte främst mellan barnet och vuxenvärlden som konflikten 

uppstår. Däremot förefaller hennes protagonister vara bärare av sådana karaktärsdrag som är 

viktiga barnegenskaper i traditionella sagor. Benjamin och Pellerin betraktas som onormala 

och ”dåraktiga” av omgivningen. Man gör sig lustiga över deras märkliga sätt att se på 

tillvaron och när de försöker göra folket uppmärksamt på en annalkande fara avfärdas det som 

galenskap. Att det är hos dem läsarens sympatier ska finnas är dock tydligt berättelsen 

igenom. Kerstin i De vita björnarna är okunnig om hur världen fungerar och ställer därför 

naiva men avslöjande frågor om tillvaron. Och karaktären Benjamin i Det lilla landet visar sig 

likt det typiska sagobarnet vara den som genomskådar den förljugenhet på vilken samhälls-

ordningen i det lilla landet vilar. Det ”primitiva” och av konventioner och normer opåverkade 

är egenskaper som barnet har gemensamt med den som är galen eller ”sinnessjuk”. Som 

Kåreland påpekar är även denna föreställning något av en trop i modernistisk vuxen-

litteratur.236

    Man kan också notera den språkliga förtjänsten med att som författare låta en dåre eller ett 

barn betrakta världen. Peter Luthersson framhåller en språklig grund som särskilt viktig för 

just modernismens vurm för barnet. Dadaisterna betonade konsten som lek och man sökte ord 

                                               
234 Kåreland, Modernismen i barnkammaren, s. 37–42. 
235 Se exempelvis Peter Luthersson, Modernism och individualitet: En studie i den litterära modernismens 
kvalitativa egenart [diss., Lund, 1986], andra upplagan (Stockholm/Stehag, 1993), s. 161–165. 
236 Kåreland, Modernismens i barnkammaren, s. 37. 
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som var fria från automatiserad och konventionell betydelse.237 Att Nelvin hade en sådan 

känsla inför språket längre fram i författarskapet vittnar några uttalanden gjorda i dagböcker 

och artiklar. Exempelvis kommer där till uttryck en upplevelse av att det vanliga språket redan 

är förbrukat: ”Alla ord borde ha citationstecken eftersom alla ord är citat”238, skriver hon i en 

artikel om sitt eget författande. Hon hänvisar i samma artikel till ett främlingskap inför 

språket, som hon upplever inte alls tillhör henne själv.239 Man kan tänka sig att möjligheten att 

greppet att lägga sitt språk i ett barns eller en ”galnings” mun åtminstone i någon mån verkat 

befriande från sådana språkliga citattecken och barriärer.  

Människan 

Vilka frågor är det då som bärs fram i De vita björnarna och Det lilla landet med hjälp av det 

fantastiska, det abstrakta och barnet? Som redan antytts handlar det till stor del om att 

utforska vad det innebär att vara människa. I De vita björnarna framstår denna människofråga 

som något av berättelsens huvudsakliga intresse. Boken berättar om Kerstin människobarn 

som via en lönndörr i sin familjs gula tegelhus kommer till de vita björnarnas värld. Där får 

hon i uppdrag av invånarna att återta ringen ”Makt” som häxan Korisila tillskansat sig från 

björnrikets goda härskarinna Turkosila. Under Korisilas maktövertagande har björnlandet 

förvandlats från en utopisk idyll till en karg och utsugen plats. Återtagandet av ringen ska 

rädda björnarnas värld och återställa den till det paradis den en gång var. Under sitt ensamma 

sökande efter Korisila och ringen passerar Kerstin platser och varelser som berättar om de 

fruktansvärda konsekvenserna av Korisilas framfart. I landet Ingenstans har invånarnas 

pesonligheter reducerats till blinkande lampor i olika färger. På Ruinstadens gator vandrar den 

tragiska varelsen Grå som inte har ett eget ansikte utan måste stjäla andras eller helt förintas. I 

De förbrändas by har alla själar dödats av Korisila och bara de brännmärkta kropparna lever 

kvar. När Kerstin slutligen hittar Korisila, visar det sig att hon inte är den hemska häxa som 

Kerstin väntat sig utan en människa precis som hon själv. Hon lyckas rädda ringen, men 

klarar inte av att lämna den ifrån sig. Därför återupprättas aldrig de vita björnarnas 

ursprungliga värld till fullo. Berättelsen mynnar istället ut i en uppgiven insikt om att allt 

måste förbli som det är.  

                                               
237 Luthersson, Modernism och individualitet, s. 273. 
238 Åsa Nelvin, ”Ska fallet aldrig ta slut”. 
239 Ibid: ”Jag missförstår. Fortfarande är det så – jag är så rädd att inte förstå att jag koncentrerar mig på folks 
röster till den grad att jag till sist inte hör vad de säjer […] Ta t ex ordet bil. Vänder man p det blir det lib. Säjer 
mig ingenting. Men ibland blir ordet ’bil’ lika likgiltigt som ordet ’lib’. Då förstår jag inte sambandet mellan 
’bil’ och den där grejen med hjul.” 
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    Kerstins sökande efter Turkosilas ring visar sig i berättelsens avslutande del också ha varit 

ett sökande efter svaret på frågan: Vad är en människa? Redan när Kerstin träder in i 

björnvärlden är det hennes mänsklighet som uppmärksammas och det är den egenskapen man 

sätter sin tilltro till i det uppdrag hon tilldelas. Det är inte i första hand Kerstin utan 

”människobarnet” som ska befria världen från häxeri och ondska. Eftersom Kerstin befinner 

sig i en fantastisk värld upplever hon under äventyrets gång många möten med det icke-

mänskliga. Sådana möten ger henne anledning att undra över mänsklighetens art. I 

Gränslandet Ingenstans ställs frågan explicit: 

    ”Jag är en människa.” 
     ”En människa?” sa lamporna undrande. ”Vad är det för något?”  
 Jag upptäckte att jag alls inte kunde förklara vad en människa egentligen var för något, så jag sa 
 bara: 
     ”Ingenting särskilt.” (s. 47)

 240

I De brändas by berättar den enda kvinnan med själen i behåll om en gammal poet som i 

landets glansdagar sjungit sånger om människorna. Kerstin frågar sig vad någon i denna värld 

rimligen kan veta om människorna och läsaren förstår att poeten besitter kunskaper om 

människans vara som inte ens är tillgängliga för henne själv: 

   ”[…] han som skrev den, vad visste han om människorna?” 
   ” Vem vet något om människorna,” sa kvinnan. ”Inte ens de själva…” 
   Jag tänkte att kvinnan gav mig så underliga svar, för jag trodde själv att jag visste allt. (s. 80) 

Kerstins möte med det okända ger alltså i första hand upphov till frågor om det invanda och 

välkända, inte det främmande. Hon har aldrig förut behövt ställa sig frågan om vad hon själv i 

egenskap av människa egentligen är för något förrän hon träder in i den fantastiska världen, 

men där uppstår den naturligt. Svaret på frågan om människans vara får Kerstin och läsaren 

via ett slags tragisk ironi under sökandets gång. Ju längre Kerstin människobarn vandrar, 

desto högre blir förväntningarna på hennes stordåd. Ryktet har nått alla hon möter att det ska 

komma ett människobarn och rädda dem ur deras nöd. När det så visar sig att Korisila också 

är en människa och till och med en ung kvinna som Kerstin själv, blir det uppenbart att 

människobarnet inte är världens goda räddare utan istället en del av den ondska som gjort att 

det befinner sig i sitt eländiga tillstånd. Uppdraget har under resans gång förvandlats från att 

återupprätta det goda till att avslöja mänsklighetens sanna natur. När Kerstin hittar Turkosilas 

ring avtäcker hon också ondskan i människan.  

                                               
240 Alla sidhänvisningar gäller Åsa Nelvin, De vita björnarna (Stockholm, 1969). 

83



83

    Att människans art och villkor var frågor som engagerade Nelvin framgår av anteckningar 

och opublicerade dikter som skrevs under samma period som barnböckerna. Människans 

tillkortakommanden är en ofta förekommande trop och ibland mynnar det hela i ren 

misantropi. I en obetitlad dikt från 1970 konstaterar Nelvin exempelvis att ”Människan är ett 

skröpligt djur” och i en anteckning från samma år konstaterar hon att ”Det som skiljer 

människan från djuren och utesluter henne ur naturen är att hon skapade de dunkla begreppen 

’ondska’ och ’godhet’ och dessutom trodde att de gick att leva med”. I dikten Sjuttonde 

testamentet (1972) syns också ambitionen att skriva in sig i en litterär tradition av mänskligt 

utforskande. Här alluderas på Emile Zola i en anklagelse mot tillvaron och mänskligheten. 

Man kan också notera att det inte bara rör sig om en enkel apostrofering eller allusion utan en 

kommenterande vändning. Där Zola ser samhällsorsaker till människans bristfällighet, ser 

Nelvin bristen inom mänskligheten själv:  

Jag anklagar 
Livet 
Tillvaron 
Atmosfären 
Mänskligheten 
(du vidriga tumör).
Jag önskade mig 
ETT riktigt liv 
Jag fick tusen 
ORIKTIGA 

Vidare anklagar jag  
Tiden 
för fullkomlig nyckfullhet 
i juridiska frågor 

Människofrågan innebär också ett utforskande av de gränser och begränsningar som den 

enskilda människan har att förhålla sig till. En sådan gräns är tiden. I De vita björnarna är 

tiden något som tynger Kerstin människobarn i såväl fysiskt som mentalt hänseende. Hon rör 

sig under merparten av berättelsen i björnvärlden, men ibland ”faller” hon tillbaka in i sin 

egen värld. Dessa korta återgångar till människovärlden präglas av obehagskänslor. Kerstin 

fryser och är hungrig och kan inte tala så att människorna omkring henne förstår. När hon 

återvänder till björnvärlden blir hon åter trygg och allt är bra igen. Upplevelsen får sin 

förklaring när Kerstin möter en kvinna i De brändas by. Hon berättar att tiden har stannat i 

björnvärlden och att ingen längre åldras där. Läsaren förstår då att björnvärlden är en plats 

som är oanfäktad av tidens gång och att det är just denna upplevelse av tidlöshet som 

genererar den känsla av trygghet och välbefinnande som Kerstin erfar där. Känslan illustreras 
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också som en förnimmelse av en förvandling i hennes kropp som gör att hon känner sig lätt 

och oberoende av den: 

En egendomlig förändring tycktes ha skett med min kropp. Jag var liksom helt oberoende av 
den. Allting var så fjädrande lätt, men ändå stort och klart. Jag tyckte mig se och veta allt. (s.19) 

Tiden och kroppen ställs här i relation till varandra. Tidsförankring och ”empirisk” verklighet 

sätts i samband med tyngd, köld och negativa känslor som ensamhet och oro. Tidlösheten ges 

istället positiva konnotationer i form av lätthet och klarsyn. Det tidlösa tillståndet är knutet till 

den overkliga, eller om man så vill, till den uppdiktade världen.  

    Den enskilda människans relation till omvärlden är också en del av den i Nelvins 

barnböcker så centrala människofrågan. Människans situation i det avseendet förefaller 

präglas av ensamhet och utanförskap. Redan Kerstin är i någon mening utanför gemenskapen 

i båda de världar hon rör sig inom. I människovärlden upplever hon att ingen ser henne och att 

ingen förstår vad hon säger. I björnvärlden är det just hennes mänsklighet som gör henne 

annorlunda och därför utanför, även om ensamheten där är starkt förknippad med det faktum 

att hon är utvald att uträtta storverk. Det är i hennes förmåga att röra sig mellan den verkliga 

och en overklig värld som utanförskapet uppstår.  

    Utanförskapets orsaker och beskaffenhet utforskas särskilt i Det lilla landet. Berättelsen 

handlar om ett litet isolerat samhälle beläget mellan höga berg som invånarna inte vågar eller 

har lust att klättra över. Livet i landet är statiskt och enahanda. Kungen tillbringar dagarna 

med att dricka kaffe och putsa på statsvapnet, som består av ett med inskription försett 

frågetecken av guld. Två personer nöjer sig dock inte med det lugna och oföränderliga livet i 

landet. Den ena är riddare Benjamin som längtar bortom bergen, men som bara törs rida upp 

på sluttningen där han om kvällen bekämpar drakar i sin fantasi. Den andra är narren Pellerin. 

Folket fnyser åt honom eftersom han vägrar arbeta och ständigt gör anspråk på att veta och 

förstå saker otillgängliga för andra. Varken Benjamin eller Pellerin trivs i landets gemenskap 

och de stängs också ute av folket på grund av sin oförmåga att anpassa sig till deras 

levnadssätt och livsinställning. Utanförskapet tycks alltså till en del handla om att bevara 

individualitet och oförmåga till tolerans mot det annorlunda. Men det visar sig att Benjamins 

och Pellerins utanförskap inte bara har att göra med sådana yttre och valbara omständigheter. 

Det är också något i deras väsen som ställer dem utanför. En dag kommer nämligen ett 

mystiskt teatersällskap till landet. De hälsas med vördnad av invånarna i landet och den 

godtrogne kungen ger främlingarna stora maktbefogenheter. Till slut blir han en marionett i 

deras tjänst. Snart utbryter starkt fiendskap mellan invånarna som slutligen grupperar sig i 
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blåögda och brunögda vilka börjar hata och bekämpa varandra. Bara Pellerin och Benjamin 

ser att människorna i det lilla landet beter sig irrationellt och att bevekelsegrunderna för deras 

hat mot varandra är godtyckliga och utan egentlig betydelse. De håller sig utanför 

grupperingarna och beger sig till slut bort från landet, bortom bergen. Men det är också så att 

de inte kan vara en del av gemenskapen. Pellerin har ett brunt och ett blått öga och Benjamin 

är gråögd. När landets invånare grupperar sig efter ögonfärg fråntas de därför möjligheten att 

tillhöra någon av grupperingarna. Utanförskapet är således inte bara förknippat med något så 

ädelt som insikt. Det är också en nödvändig och medfödd egenskap, något som kan härröras 

till det man är och inte det man gör. 

    Människans ensamhet och utanförskap var något som blev en litterär angelägenhet för 

Nelvin mycket tidigt. Det visar dikter och noveller från ungdomsåren. I dikten Chanson de 

l’etranger (1970) antyds genom titelns anspelning på Camus roman en vilja att knyta an till en 

litterär tradition av skildringar av människors anonymitet inför varandra: 

Det finns ett hav 
 som skiljer dig och mig. 
 Det ligger inte bakom 
 eller framför. 
 Det ligger ovanför 
 och under 
 mig och dig.

Dikten handlar om skillnad och åtskillnad. Havet för tankarna till något oändligt vidsträckt, 

men det verkar inte handla om ett geografiskt hav. Det finns inte bakom eller framför det jag 

och det du som figurerar i dikten och har alltså inte någon rumslig förankring I den andra 

versraden ges intrycket att havet är något som skiljer jaget och duet från varandra, men sedan 

får vi veta att havet omger jaget och duet som en sfär. Åtskiljandet knyts därmed till 

personerna i dikten, inte till ett föränderligt eller rumsligt förhållande. Upprepningen och 

omvändningen av pronomina mig och dig ger känslan att det handlar om just ett jag i 

förhållande till ett du, ett subjekt i förhållande till ett objekt som om det aldrig finns någon 

möjlighet för sådana entiteter att nå fram till varandra.  

    I de opublicerade dikterna förbinds ensamheten även med samma air av nödvändighet som 

vi möter i barnböckerna. Dikten Kaja (1969/70) konstaterar vemodigt att vissa bara är på 

besök i den mänskliga gemenskapen. Skälet antyds vara medfödda egenskaper som är 

paradoxala och oförenliga med ett traditionellt sätt att finnas och vara: 
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De som föds med frosten inom sig, 
 de sjungande stumma 
 de dansande lama 
 de blinda med tusen färger 

– går framåt gatan 
 händerna i fickan 
 inget bagage 

– endast på besök. 

Verkligheten 

Att Kerstin människobarn rör sig mellan två världar och dessutom är medveten om hur olika 

dessa är har redan påvisats vara en del i en litterär metod.  Man kan tillägga att förhållandet 

mellan de två världarna också utgör startpunkten för ett större utfrågande av vad som 

egentligen är verkligt och autentiskt i tillvaron. Den värld som Kerstin ursprungligen kommer 

ifrån kan man anta är liktydig med en realistisk värld. Man kan kalla den för Kerstins 

”empiriska verklighet”. Det är när hon drömmer som hon får tillträde till de vita björnarnas 

värld, som alltså kan sägas vara en drömvärld. Det märkliga är att när Kerstin sover i 

drömvärlden, så är det till verkligheten hon förflyttas. Till slut blir hon tveksam över vad som 

egentligen är dröm och vad som är verklighet: 

Jag hade drömt så otäckt hela natten. Jag hade varit tillbaka i min egen värld, och jag hade frusit 
och varit hungrig, men ingen brydde sig om mig. (s. 24–25) 

Så fort jag sjönk in i sömnen var jag tillbaka på Jorden. Det skrämde mig för det var nästan som 
om jag levde två liv… (s. 55) 

Frågor uppstår om verklighet och sanning, autenticitet och skenbarhet. Sådana frågor är en 

viktig del också i Det lilla landet och uppstår i samband med det främmande teatersällskapets 

verksamhet. Vid ett tillfälle ger de en föreställning för folket i landet. Teaterföreställningen är 

ett stycke fiktion, men folket gör sitt bästa för att få den att passa in och bli till en del av 

verkligheten man lever i. Benjamin är vanligtvis den som hånas av sina medinvånare för att 

han ser och bekämpar drakar, vilka de uppfattar som inbillning. Nu är det istället han som 

uppmärksammar det oäkta och skenbara i det skådespel som folket uppfattar som verklighet. 

Rollerna är ombytta och händelsen tycks påstå att det som är verkligt och sant för någon lika 

gärna kan vara overkligt och falskt för en annan. Fenomenet skapar oro, främst hos folket, 

som inte förstår hur de ska tolka det de ser. Föreställningen om en fast och för alla 

likalydande verklighet och sanning är på väg att rubbas:  
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Folket såg oroligt på dem. De nya invånarna var inte riktiga. De var utklädda. (s. 19–20)
 241

Ingen förstod riktigt vad som skedde. Skådespelarna sjöng och kysste varandra på hand. De 
talade med höga röster och kallade varandra vid underliga namn.  
   Folket var förvirrat. Främlingarna låtsades bara, de var inte riktiga.  
   Man skulle nästan kunna tro att de lekte, men kungen tog ju det hela så allvarligt.  
   Och folket började tro att man inte längre kunde vara säker på någonting. (s. 16–17)

Frågan om vad som är verkligt eller ej utvecklas till en kunskapskritisk ståndpunkt. ”Vi vet 

ingenting” (s. 46), säger Pellerin. Men att vara den som förstår att det inte finns något att veta 

är starkt förknippat med den utanförposition som Pellerin och Benjamin har i förhållande till 

de övriga medborgarna i staden. Det är först när man befinner sig på avstånd eller har ställt 

sig utanför som man kan se riktigt klart. 

    Det finns också metafiktiva inslag i barnböckerna som knyter an till verklighetsfrågan. När 

Kerstin människobarn träffar lampfolket har de en liten fest där man dricker saft och berättar 

sagor för varandra. När det är den mörkblå lampans tur att berätta lyssnar alla spänt på hans 

historia om häxor, främmande planeter och en märklig ring som kommit bort. Först när 

berättelsen är avslutad inser Kerstin att den saga hon just hört är sagan om De vita björnarna,

alltså den berättelse hon själv är en del av. Fenomenet liknar alltså den typ av illusions-

brytande inslag som tidigare kallades ”romantisk ironi” och som sedan fått en rad 

kvalificerande underaktegorier: ”metaleps”, ”short circuit” eller ”mise en abyme”. Alla är 

näraliggande begrepp för att beskriva en sammanblandning av olika ontologiska nivåer i en 

berättande framställning.242 Det kan handla om att en extradiegetisk berättare plötsligt ”kliver 

in” i den berättade världen och börjar agera där. Det kan också handla om att en karaktär i 

fiktionen på ett eller annat sätt presenteras för den berättelse han själv är en del av, det fiktiva 

verket bär så att säga inom sig en liten kopia av sig själv. Typexeplet är Don Quijote där Don 

Quijote plötsligt träffar någon som berättar om den roman han själv och personen han möter 

är karaktärer i. Avikten med dessa illustionsbrytande effekter är förstås att påminna läsaren 

om att det är en konstruerad verklighet man tar del av. Kanske ibland också med avsikten att 

problematisera förhållandet mellan dikt och verklighet. Så sker i De vita björnarna. Mötet 

med sagan om henne själv får Kerstin att reflektera över om det kanske inte är någon skillnad 

mellan det hon upplever och det som berättas som en historia. Förhållandet mellan dikt och 

                                               
241 Alla sidhänvisningar gäller Åsa Nelvin, Det lilla landet (Stockholm, 1971). 
242 Se Bo G. Janssons redogörelse för de olika begreppen i Självironi, självbespegling och självreflexion: Den 
metafiktiva tendensen i Eyvind Johnsons diktning, Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid 
Uppsala universitet, 27 (diss., Uppsala, 1990), s. 13–34. Se också Gerald Princes definition av mise en abyme i 
Dictionary of Narratology [1987] (Nebraska, 2003). 
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verklighet problematiseras och återigen uppstår frågor om vad verkligheten egentligen har för 

status och om det finns en sanning. 

Språket 

I De vita björnarna och Det lilla landet finns en språklig kreativitet som inte bara kan föras 

tillbaka på det faktum att författaren låter berättelserna utspela sig i fantastiska världar 

befolkade av en mängd icke-realistiska varelser som behöver benämnas. Kerstin människo-

barns möte med det okända ger också upphov till övergripande frågor kring vilka mekanismer 

som kan vara verksamma när man med språk försöker avbilda eller begreppsliggöra 

verkligheten. Edström menar att barnboksformen i sig öppnar för en språklig kreativitet hos 

författaren. Hon hänvisar till Tjukovskijs arbete om sambandet mellan barns språk och fantasi 

som han menar resulterar i normbrytande ordlekar och en vilja att vända upp och ner på 

invanda begrepp. Detta är något som en författare kan finna inspirerande, menar Edström.243

Kåreland ser dock inte detta anarkistiska språkliga nyskapande som ett specifikt barnlitterärt 

fenomen utan menar att det snarare rör sig om det förhållningssätt till språket som hänförts till 

modernismens intresse för barnet, det naiva och det barnsliga.244 I Nelvins fall kan den 

språkliga leken till viss del förklaras av den särskilda uppgift författaren har tagit sig an. 

Exempelvis prövas okonventionella ljudkombinationer och olika typer av rim i karaktärernas 

namn och ”artbeteckningar” för att uttrycka samhörighet eller kontrast (Ngutte och Tutte, Puh 

och Pah). Barngestalternas naivitet och okunnighet om världens beskaffenhet måste förmedlas 

också i det språkliga uttrycket. Författaren tvingas så att säga använda ett språk där inte 

avlagringar av den vuxna människans erfarenheter är närvarande. Resultatet av detta blir ofta 

ett naivt språk som ibland fungerar främmandegörande. Ett exempel är beteckningen Kerstin 

människobarn. Alla vet att ett barn också är en människa, men när det särskilt markeras 

skärper man sin iakttagelseförmåga för vad ordet skulle kunna betyda i just det här 

sammanhanget.  

    Den språkliga leken syftar dock också till att ställa frågor på tematisk nivå om språkets 

möjligheter och funktion. När Kerstin kommer till landet Ingenstans uppstår ett resonemang 

om landets namn och hur man har försökt förmedla det på namnskylten vid stadsgränsen:  

 ”Vet du inte att du är i Gränslandet Ingenstans?” 
 ”Gränslandet?” mumlade jag. 
 ”Ja, Gränsen till de Stora Rikena bortom bergen. Menar du att du inte känner till det?” 

                                               
243 Edström, s. 180–181. 
244 Kåreland, Modernismen i barnkammaren, s. 275–275. 
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 ”Jag har aldrig hört talas om … Var det därför det inte stod någonting på namnskylten?” 
”Det finns ju ingenting att skriva”, sa Pricken. ”Detta är ju Ingenstans, vad skulle säga det bättre 
än en tom stadsskylt.” (s. 43–44) 

Det som bäst betecknar ”Ingenstans” är förstås en tom namnskylt. 

    I Det lilla landet finns tendenser till vad man skulle kunna karaktärisera som språkkritiska 

funderingar. Som redan nämnts framstår det som om ordens uppgift inte är att avbilda

verkligheten, ordet tycks istället skapa verklighet. Det lilla landets statsvapen är som sagt ett 

gyllene frågetecken med inskriptionen ”se dig omkring och du ska finna ---------”. Det 

saknade ordet på nio bokstäver har folket i landet av tradition tolkat som ”ingenting”. Detta är 

också vad man tror finns bortom bergen. Benjamin tror dock på en annan tolkning av det 

saknade ordet, och han är också övertygad om att något viktigt finns på andra sidan bergen. 

Han påtar sig uppgiften att söka efter det saknade ordet och när han slutligen finner det så 

motsvaras den språkliga förändringen av en lika radikalt förändrad värld. Man kan säga att 

ordet styr verkligheten, eller åtminstone folkets verklighetsuppfattning. För den språk-

filosofiskt intresserade klingar ett ifrågasättande av språkets referentialitet i bakgrunden. 

Samtidigt antyds att ordet har en säregen skapande eller destruktiv kraft i händerna på rätt 

person.  

Kerstin, Benjamin och Orfeus 

”Språkfrågan” i Nelvins barnböcker är långt mer komplex än den språkliga lek och de 

språkfilosofiska inslag som nämns ovan. Den innefattar också en språklig strävan och en 

konstnärssyn med orfiska förtecken. Med orfisk avser jag då den konfiguration som myten om 

Orfeus fått i litterära sammanhang i form av ett ”romantiskt” diktarideal. Diktaren tros besitta 

särskilda insikter om den metafysiska verkligheten och äga förmågan att genom sin dikt 

kunna förmedla denna kunskap. Det orfiska diktaridealet förutsätter också någon form av 

koppling till en högre sfär i tillvaron. Den kunskap som kan förmedlas har lätt profetisk 

karaktär och strävar efter att återupprätta någon form av förlorad meningsfull enhet i 

tillvaron.245 Det är dock viktigt att påpeka att jag inte har för avsikt att peka på någon 

idébakgrund hos Nelvin eller direkta influenser från en litterär tradition av orfiska motiv eller 

adaptioner. Det finns inga direkta anspelningar på Orfeusmyten i Nelvins texter, men den 

språk- och konstsyn som de uppvisar kan ändå belysas i skenet av ett orfiskt föreställnings-

komplex. Charles Segal redogör i Orpheus: The Myth of the Poet (1989) för hur det mytiska 
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materialet omformats i litteraturhistorien och identifierar där några för ett Nelvinskt samman-

hang intressanta samband. Det första är Orfeusgestalten som förkroppsligande av språkets och 

diktens förmåga att transcendera naturens lagar och därför också att besegra döden. Det andra 

är Orfeus förmåga att med sin sång återupprätta någon form av meningsfullhet i tillvaron. 

Slutligen tar jag fasta på den dubbelhet hos myten som innebär en konstant spänning mellan 

att besegra eller besegras, att förstöra eller förstöras, alltsammans teman som kan återfinnas i 

Åsa Nelvins författarskap.246

    Kerstin människobarn i De vita björnarna har i tydliga orfiska drag. Hon utses av 

invånarna i de vita björnarnas värld att återupprätta någon form av ursprungligt och 

harmoniskt tillstånd som björnvärlden förlorat. För att kunna utföra sitt uppdrag tilldelas 

Kerstin fyra gåvor. En av dem är en sångröst av kristall som uppges sakna ”sin like […] i 

Björnlandet eller i vår värld”. (s. 14) Det är stjärnornas gudinna Limosa som nedstiger till 

björnvärlden för att ge Kerstin gåvan och beskriva det uppdrag som hon ska utföra. 

Sångrösten förbinder därmed Kerstin med en högre sfär i tillvaron, och uppdraget att återta 

Turkosilas ring innebär att hon blir en länk mellan de av ondska förtryckta invånarna i landet 

och detta högre. Beskrivningen av det utopiska tillstånd man hoppas ska bli resultatet av 

Kerstins insats är full av uttryck som för tankarna till religiös upphöjdhet med mytiska 

förtecken. När gudinnan Limosa formulerar Kerstins uppdrag framställs det som en regelrätt 

nedstigning till underjorden för att konfrontera ondskan och därefter höja sig mot en ny och 

utopisk tillvaro. Kerstin är utvald och folket kan inte få tillgång till utopin utan henne:

Du, Människobarn, ska färdas över stora vatten, genom eviga skogar och svarta klippor och du 
ska ta dig igenom stora faror, till Underjorden, till Korisilas Rike. Där ska du söka ringen Makt. 
Du ska finna den och sedan ta dig från Underjorden så högt upp du någonsin kan nå. Du ska 
finna Det Yttersta Universum […]. ”Du måste göra det ensam. Du och ingen annan.” (s.  35) 

Redan här upprättas alltså ett samband mellan sång (i ett orfiskt föreställningskomplex 

liktydig med språk och dikt) och för världen extraordinära och allvarstyngda uppdrag. 

    När Kerstin får kristallrösten i gåva upplever hon hur den förändrar hennes väsen i såväl 

fysiskt som metafysiskt hänseende. Hon tycker sig överskrida sin egen kropp och upplever ett 

nytt slags klarsyn: 

                                                                                                                               
245 För en redogörelse av det orfiska diktaridealet se Ingemar Algulin, Den orfiska reträtten: Studier i svensk 40-
talslyrik och dess litterära bakgrund, Stockholm Studies in History of Literature, 18 (diss., Stockholm, 1977), s. 
7–10.  
246 Charles Segal, Orpheus: The Myth of the Poet (Baltimore & London, 1989), s. 2, 8 och 28–34. 
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En egendomlig förändring tycktes ha skett med min kropp. Jag var helt oberoende av den. 
Allting var så fjädrande lätt, men ändå stort och klart. Jag tyckte mig se och veta allt. (s. 19) 

Sången förvandlar alltså Kerstins till något mer än en ”vanlig” människa. Den ger henne 

allomfattande kunskaper och gör det möjligt för henne att överskrida vissa naturliga begräns-

ningar till vilka den vanliga människan är hänvisad. Kerstin är inte längre begränsad till sin 

egen kropp och därför inte heller till de biologiska begränsningar som den fysiska existensen 

otvivelaktigt innebär. Föreställningar om själens evighet i förhållande kroppens tidsbegräns-

ning gör sig påminda i skildringen.  

    Det är också slutligen sången som gör det möjligt för Kerstin att slutföra sitt uppdrag. För 

att nå fram till Korisila måste hon frigöra ett antal själar som förvaras inlåsta i en undangömd 

och noga skyddad kista. Att öppna eller krossa kistan anses omöjligt men när Kerstin hittar 

kristallkistan spränger hon den med sin sång och frigör de förlorade själarna: 

Tonerna forsade fram ur min strupe, allt högre och högre. Snart dånade min röst ut i 
vindskammaren så starkt att väggarnas murbruk lossnade och föll ner på golvet. Häxorna där 
nere fick gärna höra mig. De skulle ändå inte hinna hit och stoppa mig i tid. Så pressade jag min 
stjärnröst till en ton som var så hög att jag inte själv kunde höra den. Det hördes ett klirrande… 
och så sprack den underbara Kristallkistan i tusentals bitar! Och ut flög de förlorade själarna, 
yrvakna och förvirrade. Jag såg dem inte, men jag kände dem när de flög förbi. De strök som 
fågelvingar mot mitt ansikte.  (s. 116) 

Att frigöra själar handlar inte bara om att släppa ut människor som suttit instängda i en 

kristallkista, där finns också en överförd innebörd som handlar om att göra tanken fri, kanske i 

kunskapssökandets tjänst. Citatet introducerar också det samband mellan frigörelse och 

destruktion som Segal menar att Orfeusmotivet ofta oscillerat mellan.247 Det citerade text-

avsnittet implicerar att något måste förstöras för att ett annat ska kunna räddas. Den 

destruktiva kraft som sången innehåller riktas ibland också mot Kerstin själv. När hon inför 

uppdraget prövar sin nya röst hyllas hon som en drottning av åhörarna. Att kristallrösten har 

sällsam skönhet och kraft som pekar mot något överindividuellt förstår Kerstin av den känsla 

sången skapar hos henne själv. Men upplevelsen av röstens storhet innehåller också en 

föraning om ett hot:  

Jag hörde liksom på avstånd hur min röst sakta klingade bort i fjärran. En sista ton tycktes 
skälvande dröja sig kvar i luften. Jag varken hörde eller såg. Omkring mig steg mumlet till jubel. 
Jag var hisnande lycklig, aldrig hade väl en sådan känsla funnits i mig förut. Men långt inne 
spirade något annat, en förnimmelse av vild triumf, en stolthet utan like som vällde upp och 
hotade kväva mig. (s. 20) 

                                               
247 Ibid., s. 8–9.  
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Det faktum att Kerstin upplever att hon kvävs av sin egen sång samtidigt som folket jublar 

antyder att det finns en dubbelhet i det orfiska uppdraget. Kanske kan det ses som en 

illustration av en motsättning mellan individualitet och gemensamhetssträvanden. Kerstins 

sång är i ”allmänhetens tjänst” och när den uppnår sin fulla styrka så riskerar hon att själv 

utplånas. Man kan här ana en embryonal form av dilemmat tillhörighet – inautenticitet, 

utanförskap – autenticitet som genomgående gestaltas i Nelvins roman Kvinnan som lekte 

med dockor.

    Också Benjamin i Det lilla landet har orfiska drag. Han är dock, i motsats till Kerstin, inte 

utvald och upphöjd av människorna omkring sig utan snarare utanför och förlöjligad. Textens 

retorik gör dock att läsaren förstår att hans alienation härrör av det faktum att han ser 

verkligheten på ett annat sätt än människorna omkring honom. Tillsammans med Pellerin anar 

han att det finns något bortom det bländverk som vardagen i det lilla landet utgör. När 

skådespelarsällskapet anländer till landet får Benjamin och Pellerin onda föraningar om vad 

deras närvaro kommer att innebära. Benjamin har en känsla av att ”någonting stort”(s. 20) 

borde göras. Ett profetiskt drag skymtar alltså i hans karaktär och han framstår som en 

alienerad rättänkare och sanningssägare. Benjamins karaktär är ännu tydligare än Kerstins 

knuten till ett explicit språkligt sökande. När Benjamin på grund av konflikten tvingas bort 

från det lilla landet och tillvaron som förlöjligad riddare, blir han istället poet. Han sitter under 

en ek och skriver dikter, men bedriver också i mer bokstavlilg bemärkelse ett sökande efter 

det rätta ordet. Det är det förlorade ordet i landets vapen han vill finna. Benjamin har en 

föraning om att när han hittar det rätta ordet så kan det förändra folkets syn på omvärlden och 

få dem att se det han ser. Benjamins sökande efter Ordet visar sig till slut vara liktydigt med 

att söka efter sanningen. Som redan nämnts har folket i det lilla landet alltid tolkat vapnets 

saknade ord som ”ingenting”, men Benjamin upptäcker att det riktiga är ”sanningen”. Både 

bokstavligt och bildligt slås alltså fast att diktaren ser möjligheter till nya budskap i gamla 

sammanhang och upptäcker ”sanning” där andra sett blott ”ingenting”. Det visar sig också att 

den sanning som Benjamin upptäckt och förmedlat är av världsförändrande slag. Upptäckten 

av ordet leder till att bergen som omgärdat landet rasar och ett mindre syndafall utbryter. Det 

är inte bara så att man kan förmedla sanningar via det rätta ordet. Det kan till och med 

förändra världen. Att bergen utgjort den konkreta gränsen mellan Benjamins livsåskådning 

och folkets kringskurna föreställningar om tillvaron är ingen slump. Språkfrågan återkommer 

i författarskapets avslutande verk Gattet, där en tydllig skillnad råder mellan flickan Lisas 

”verkliga” språk och det språk hon tvingas använda och omges av.   
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    Genom Benjamins vänskap med Pellerin upprättar Nelvin också det samband mellan dåren 

och diktaren som återkommer senare i författarskapet. Det är hos narren Pellerin som 

Benjamin hittar sin tillhörighet och det är Pellerins prestigelöshet inför kungen och folket som 

gör att de törs uttala sina gemensamma tankar om ett liv bortom bergen och formulera 

anklagelser mot teatersällskapet. Tillsammans bildar de ett orfiskt mönster där utanförskapet 

är en direkt följd av den utvaldhet och de metafysiska insikter som diktaren besitter.  

    I en scen där Benjamin och Pellerin flytt från landet reflekterar de själva över dessa 

samband:  

Men om det verkligen finns ett annat ord så är du den ende som kan finna det, just för att du är 
den ende som skulle leta efter en sådan sak.  
   Den lille riddaren såg tacksamt på honom och strök försiktigt över den skrovliga barken. 
– Jag har inte hittat det än, sa han lågt. 
– Lille riddare, sa Pellerin. Jag är en dåre och du är en drömmare, inte är vi mycket till karlar. 
Men ändå kan jag svära på att ingen av dem nere i dalen skulle klara sig utan oss. (s. 30–31) 

Om du håller handen tätt framför dina ögon så ser du inte att det är en hand. Man måste sträcka 
den framför sig för att kunna se hur den verkligen ser ut. Men nu har vårt lilla land alltid varit 
för trångt för det.  
   Riddaren såg länge på Pellerin. Återigen kom ordet på nio bokstäver för honom. Långt, långt 
borta tyckte han att det dallrade i luften, men han kunde inte gripa tag i det. (s. 46) 

Formuleringarna kan ses som metapoetiska uttalanden, där motivet sökandet efter ordet lika 

mycket tycks referera till en diktares ambitioner i allmänhet som till riddare Benjamins 

strävan att färdigställa stadens vapen. Det framstår också som om distansen, här för-

kroppsligad i Benjamins och Pellerins utanförskap, är en förutsättning för att man ska kunna 

finna ordet och all den kunskap och sanning som är förknippad med det.  

    Föreställningen om den särskilda sången och det rätta ordet kopplas också till en rädsla för 

stumhet och brist på kommunikation. Ingemar Algulin menar i Den Orfiska reträtten (1977) 

att uttryck för tystnad, stumhet o.s.v. är frekvent förekommande i en orfisk motivkrets både 

som ett uttryck för en förlust av det den orfiska diktarpositionen och med positiva förtecken 

som en plats varifrån ”dikt och sång växer upp”.248 Tystnad och stumhet som motiv är så att 

säga både ett sätt att uttrycka att den konstnärliga artikulationsförmågan är hotad och att det 

konstnärliga uttrycket är i vardande. Kerstin drabbas av stumhet efter att ha slutfört sitt 

uppdrag. Hon förlorar sin kristallröst när hon med dess hjälp väckt liv i de förbrändas själar. 

En viss sorg över att ha förlorat rösten kan anas, men mest är hon glad över att ha utnyttjat 

den för det ändamål den var ämnad: 

                                               
248 Algulin, s. 14. 
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Jag skulle aldrig kunna sjunga mer, rösten hade spruckit och tonerna försvunnit, men jag hade 
vunnit min första seger över Korisila… (s. 117) 

När Det lilla landets Benjamin till slut finner ”sanningen”, det ord han letat efter i hela sitt liv, 

är priset han får betala att berövas sin röst. Han vet att han aldrig kommer att kommunicera 

med sina medmänniskor igen och man kan ana att han kommer att gå under i den syndaflod 

hans ord orsakat. Benjamin är förunderligt nöjd med detta öde. Att ha sökt och funnit det rätta 

ordet framstår som tillräckligt: 

Han hade funnit ordet som han letat efter i hela sitt liv, han hade fått uttala det. Nu skulle han 
aldrig tala mer.  
   Konstigt nog kände han ingen sorg, och när han såg den väldiga sprickan och det skummande 
smaragdgröna vattnet som vällde fram i den, rusade han upp och sträckte armarna mot det som 
om han ville ta det i famn. (s. 67) 

*

Nelvins första alster framstår alltså som delar av ett större litterärt prövande som pågick vid 

tiden för deras tillkomst mer än som typiska barnböcker. Sökandet efter rätt form till frågor 

om mänsklighetens art och villkor är en uppenbar del av detta prövande. En viss grad av 

kongenialitet råder mellan de frågor som utforskas i böckerna och de stilistiska grepp som 

används. De fantastiska inslagen bereder vägen för ett ontologiskt utforskande, den abstrakta 

stilen flyttar tyngdpunkten från det specifika till det allmänmänskliga och barngestalten för 

fram en syn på språket och konsten som har orfiska förtecken.  Samma teman behandlade 

Nelvin i annan form vid samma tidpunkt och de har sina motsvarigheter också i det 

efterföljande författarskapet. Ur det perspektivet framstår barnböckerna som urtexter i 

förhållande till författarskapet som helhet. 

    Sagoformen och säkerligen också författarens ringa ålder gjorde troligen att man från 

förlagshåll tog för givet att det var ett barnboksmanus man hade att ta ställning till och att  

redigera till en acceptabel slutprodukt. Kanske fanns där också en motsvarande tanke hos 

Nelvin, när hon valde att skicka sitt manus till ett utpräglat barnboksförlag. Förlags-

redigeringen bidrog visserligen till att anpassa Nelvins förstlingsverk till en barnboksnorm, 

men inte minst mottagandet visar att dess ”dubbla ambitioner” fortfarande är synliga i texten.  
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TILLFLYKTENS HUS – 

Tiden och existensen 

     ”Jag bestämmer inte 
     över förfluten tid. 
     Den är ett 
     övergrepp.” 
     (Ur Gattet)

     

”Ens egen kropp var notan 
       där allt skrevs upp” 
       (Ur Tillflyktens hus)
    

När Åsa Nelvin hösten 1973 skickade manusversionen av Tillflyktens hus till Norstedts förlag, 

lade hon mer än tre år av skrivande bakom sig. ”Min största satsning hittills”, 249 skriver hon i 

dagboken efter att ha tagit det två och ett halvt kilo tunga paketet till posten. Till försändelsen 

bifogades ett slags VDN-fakta, där material- och tidsåtgång noga redovisas, kanske för att 

illustrera den myckna arbetsinsats som skrivandet inneburit (se bilaga 2). Thomas von 

Vegesack, som var redaktör på förlaget, tog emot försändelsen och tillsammans med kollegan 

Lasse Bergström bestämde han sig omgående för att förlägga boken. Man uppmärksammade 

dess något aparta innehåll och ringa överensstämmelse med samtidens litterära ideal, men det 

tycks inte ha verkat avskräckande. I svarsbrevet är de positiva och uppmuntrande:  

Vi är båda helt övertygade om Din talang. Vi tycker att det är en mycket märklig bok Du skrivit 
och vill väldigt gärna ställa upp som dess förläggare. Jag föreslår att vi skriver kontrakt på Din 
bok nu.250

När kontraktet var påskrivet vidtog en period av korrekturläsning och redigering. Förlaget 

menade att romanens slutparti skulle tjäna på att kortas och rådde författaren att minska sitt 

manus med åtskilliga sidor. Korrespondensen mellan Nelvin och von Vegesack kring detta 

redigeringsarbete präglas av humor och ömsesidig respekt. Von Vegesack försäkrar att 

önskemålet om kortning av romantexten inte har förlagsekonomiska orsaker utan att det är 

omsorgen om den konstnärliga kvaliteten som står i centrum:

Det här är brutala besked jag ger Dig och jag har full förståelse om Du inte kan acceptera dem. 
Vill eller kan Du inte stryka ned, så ger vi ut boken som den är. Men tänk på saken. […] Jag har 
gett mig fan på att vi ska göra en bra bok tillsammans. Det finns möjligheter för det.251

                                               
249 Åsa Nelvin, Holmendokumentet, 1973–09–21. 
250 Thomas von Vegesack, brev till Åsa Nelvin, 1974–01–14. 
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Nelvin håller med om att romanen är för omfattande i vissa partier, men klagar över 

svårigheten att återigen gripa sig an texten och ”garanterar ta mig fan inga sextio sidor”.252

När hon slutligen presenterade ännu en version av romanen var de efterfrågade för-

kortningarna inte fullt ut genomförda. I följebrevet ger hon von Vegesack skämtsamma 

anvisningar om hur den nya versionen bör konsumeras för att framstå i så god dager som 

möjligt:

Du får försöka ta dig igenom den en gång till. Häll upp en kall guldus om det är varmt. Se till att 
du sitter bra och drick inte för mycket kaffe innan. Faller den dig i smaken så kan du snarast 
skicka resterande honorar till undertecknads adress. Jag behöver gå till tandläkaren. 

   Högaktningsfullt 
Åsa Nelvin253

Slutligen kom man överens och båda parter var nöjda med romanens utformning och omfång. 

Tillflyktens hus spåddes en lysande framtid av sina förläggare:  

Får boken ett riktigt format kommer detta att bli en av de stora debutantromanerna under 70-
talet, tror vi.254

Mottagandet – ”Säkert ett värdefullt dokument för personer 
inom den vårdande psykiatrin” 

Tillflyktens hus infriade till viss del förlagets förhoppningar och fick mycket positiv upp-

märksamhet när den kom. Kritikerna ansåg att boken var en väsentlig och angelägen roman255

och Åsa Nelvin ”ett författarnamn att lägga på minnet”.256 Många uttryckte också samma 

övertygelse som förlaget om att ”författarinnan en dag kommer att räknas till de allra 

viktigaste debutanterna under det senaste decenniet”.257 Man kan dock konstatera att Åsa 

Nelvins namn sällan eller aldrig nämnts när man i efterhand har summerat sjuttiotalet. Och de 

hågkomster som finns av författarskapet idag (se s. 12–16) förefaller ha mycket lite med 

Tillflyktens hus eller någon av de andra skönlitterära texterna att göra.  

                                                                                                                               
251 Thomas Von Vegesack, brev till Åsa Nelvin, 1974–08–09. 
252 Åsa Nelvin, brev till Thomas von Vegesack, 1974–08–11. 
253 Åsa Nelvin, brev till Thomas von Vegesack, 1974–05–21. 
254 Thomas von Vegesack, brev till Åsa Nelvin, 1974–01–14. 
255 Se exempelvis Henry Lundström, ”Utstött ur vardagen”, Sundsvalls Tidning, 1975–05–20 och I. S., ”Att söka 
sig själv och finna”, Södermanlands Nyheter, 1975–05–31. 
256 Lundström. 
257 Stig Åke Ståhlnacke, ”Svårt och skrämmande men ändå lovande”, Kvällsposten, 1975–05–19. Se också 
Anders Ringblom, ”Löftesrika debutanter”, Sydsvenska Dagbladet, 1975–06–01 och Lundström. 
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    En genomgång av det samlade mottagandet vittnar om att man hade svårt att avgöra vad 

Tillflyktens hus var för slags roman och vad dess värde egentligen bestod i. Man frågade sig 

vad författarens egentligen ville säga med sitt verk och fann det problematiskt att få ihop 

romanens olika delar och heterogena stil till en begriplig enhet. Tillsammans med rådande 

litteratursyn förefaller detta ha påverkat vilka uttalanden som gjordes om romanen och lett till 

att den egentligen aldrig fick någon adekvat beskrivning.  

    I allmänhet tolkade man Tillflyktens hus som en skildring av en ung kvinnas uppväxt och 

successiva väg in i psykisk sjukdom. Romanens första del ansågs redogöra för bakgrunds-

faktorer till sjukdomstillståndet och dess surrealistiska andra del ansågs skilda den inre 

upplevelsen av detta tillstånd. ”Första delen ger bakgrunden till sjukdomens framträdande. N 

är ett barn som förlorar sin mor och växer upp hos en släkting. Hennes utveckling visar tidigt 

tecken på störningar av mera djupgående slag”,258 menade exempelvis Anders Bergsten i 

Arbetarbladet. ”En akut psykos skildras med utförlighet och inlevelse”,259 hävdade Svenska 

Dagbladets Caj Lundgren om det surrealistiska partiet. Ofta satte man något slentrianmässigt 

romanen i samband med sextiotalets dokumentär- och rapportgenre och förutsatte att den hade 

någon form av samhällskritisk eller åtminstone socialpsykologisk agenda. Man talade om att 

det var ”det teknokratiska industrisamhället”260 eller möjligen det ”borgerliga fasadvårdande 

familjelivet”261 som förkvävde karaktären N och småningom ledde fram till hennes själsliga 

ohälsa. Tillflyktens hus jämfördes i det här avseendet vissa gånger med Sylvia Plaths 

Glaskupan (på svenska 1974)262 och Joanne Greenbergs Ingen dans på rosor (på svenska 

1972).263 Kritikerna ansåg att Nelvins roman ”i fråga om trovärdighet i framtoningen av den 

schizofrenes upplevelser av tillvaron, gott och väl kan mäta sig med alla dessa psykos-

skildringar”.264 Både Glaskupan och Ingen dans på rosor skildrar inte bara hur kvinnorna 

drabbas av sjukdom utan också kampen mot den och deras slutliga tillfrisknande. 

Recensenterna hade dock inte lika lätt att redogöra för hur det till slut går för huvudkaraktären 

i Nelvins roman. Ömsom tolkades romanens slut som ett tillfrisknande ömsom som ett beslut 

om självmord. Detta gjorde naturligtvis att det blev svårt att säga något sammanfattande om 

romanens eventuella budskap eller samhällskritiska riktning. Det spekulerades i huruvida 

Nelvin med sin roman ville säga att anpassning till påtvingade levnadsmönster är ett sätt att 

                                               
258 Anders Bergsten, ”När människan vittrar sönder”, Arbetarbladet, 1975–05–12. 
259 Caj Lundgren, ”Vägen genom kaos”, Svenska Dagbladet, 1975–05–13. 
260 Lundström.
261 Birgit Linton-Malmfors, ”Att våga söka sitt eget ansikte”, Hallandsposten, 1975–08–29. 
262 Se exempelvis Lundström. 
263 Se exempelvis Ingegärd Martinell, ”Den gudarna överger”, Aftonbladet, 1975–05–26. 
264 Lundström. 
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överleva och gå vidare265 eller att livet inte är värt att leva om man måste göra avkall på sin 

identitet för att passa in i samhället.266 Den tolkningsiver som uppstod kring romanens slut 

kommenterades av Nelvin i en artikel i Aftonbladet. Hennes uttalande vittnar om att hon själv 

tyckte sig ha skrivit ett pessimistiskt slut på romanen, men kanske framför allt att hon inte såg 

det som en särskilt viktig fråga: ”Slutet i min bok har genomgående tolkats som ett till-

frisknande. Det är inget att säga om det. Läsaren har sin upplevelse och författaren har sin. 

Min upplevelse är inget tillfrisknande, möjligtvis kan jag gå med på att huvudpesonen frigör 

sig, men inte från sin sjukdom utan från sin ’mänsklighet’.”267

    Påfallande ofta drogs slutsatsen att det var Nelvins personliga upplevelser av traumatiska 

uppväxtförhållanden och psykisk ohälsa som låg till grund för romanen. Den inlevelsefulla 

skildringen av ”sjukdomstillståndet” gjorde att man gärna förutsatte att det handlade om 

självupplevda erfarenheter. Det fanns en tendens att vilja beklaga de hemska upplevelser man 

antog att författaren måste ha genomlidit för att ha kunnat skriva Tillflyktens hus:

Åsa Nelvin är bara 24 år gammal. Hon har tidigare haft en rad tillfällighetsjobb bl a som 
kontorist, tidningsbud, städerska och skådespelerska. Redan 1970 började hon skriva 
Tillflyktens hus, vars innehåll med all säkerhet har åtskilligt av det självupplevdas prägel.268

En akut psykos skildras med utförlighet och inlevelse i Åsa Nelvins roman […]. Den väcker 
stora förväntningar på vad författarinnan ska kunna åstadkomma efter att ha genomfört den 
frigörelsehandling som det bör ha inneburit att skriva ”Tillflyktens hus”. Åsa Nelvin är tjugofyra 
år och vet uppenbarligen mer om själens svarta avgrunder än man borde behöva göra i den 
åldern.269

I det första citatet informerar Henry Lundström läsaren om företeelser i författarens liv som 

överensstämmer med romankaraktären N och drar slutsatsen att Åsa Nelvin berättar om sitt 

eget liv i romanen. I det senare citatet antar Lundgren något vidlyftigt att skrivandet av 

romanen torde ha haft någon form av terapeutisk funktion i författarens privata liv. Av 

recensionen som helhet får man intrycket att Lundgren betraktar Tillflykten hus som ett stycke 

”god” litteratur just för att den så väl skildrar det Åsa Nelvin har upplevt.270 Nelvin ombads i 

                                               
265Lena Ekstrand, ”Stark romandebut”, Dala–Demokraten, 1975–08–01; Ragnar Strömberg, Bonniers Litterära 
Magasin, nr 5 1975, s. 290–291; Willy Josefsson, ”Skildrar vilsenheten inför tillvaron”, Göteborgs-Tidningen, 
1975–05–12. I ett exemplar av Josefssons recension har Åsa Nelvin strukit under hans slutsatser om romanens 
slut med rött bläck och i marginalen kommenterat dem med: ”?!Herregud!” (Urklippet finns i Leif Nelvins 
privata samling.) 
266 Linton-Malmfors.  
267 Åsa Nelvin, ”Jag skriver för att lära känna mig själv”. 
268 Lundström. 
269 Lundgren, ”Vägen genom kaos”. 
270 Viljan att koppla romanens innehåll till författarens person syns också i det att man gärna framhöll 
författarens kvaliteter som Göteborgsskildrare i recensionerna. Läsarna informerades om Nelvins levnadsbana 
och geografiska hemvist och kunde genom detta identifiera verklighetens motsvarighet till romanens miljöer.  
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en intervju att kommentera Lundgrens uttalanden om romanen och svarade: ”Jag försöker 

skriva böcker. Jag har inte blivit galen.”271 Det antyder att hon åtminstone ibland värjde sig 

mot de självbiografiska perspektiven. 

    Anna Williams menar i den kanonkritiska Stjärnor utan stjärnbilder (1997) att själv-

biografiska tolkningar är särskilt vanliga i samband med kvinnliga författares texter och en av 

orsakerna till att så många kvinnliga författarskap har marginaliserats i litteraturhistorien. 

Tanken är att kommentarer kring en författares privata levnadshistoria leder intresset bort från 

det litterära uttrycket, med följden att det skrivna inte tillmäts någon allmängiltighet utan blir 

en angelägenhet främst för författaren. Detta skulle i sin tur göra verket mindre angeläget att i 

historieskrivande sammanhang framhålla som exempel på mer allmängiltiga litterära 

strävanden eller fenomen.272  I Nelvins fall tycks de självbiografiska kopplingarna också vara 

ett uttryck för recensenternas strävan att helt enkelt förstå romanen. Kanske erbjöds man på 

detta vis också en strategi för att ha något alls att säga om en roman som föreföll svår-

beskriven och svårdefinierad. Vad detta har fått för konsekvenser för Nelvin i ett litteratur-

historiskt perspektiv är svårt att säga något säkert om, men Tomas Forser resonerar kring 

frågan i en artikel i Expressen från 1996: ”Man behöver inte läsa många sidor av henne för att 

se att här är en författarinna som saknade förutsättningar att ingå i 70-talets kulturklubb. De 

radikala förlustupplevelser hon söker uttryck för krävde ett annat språk än vad som då var 

gångbart.”273

    Recensenterna tycks intuitivt ha uppfattat Tillflyktens hus som ”god” litteratur i något 

avseende, men exakt vad som ansågs vara verkets företräden framgår inte lika tydligt. Vaga 

formuleringar om ”fin språkkänsla”274 och ”stilistisk begåvning”275 är vad som står att utläsa. 

Det verkar som om recensenterna ansåg sig förpliktigade att motivera sina kvalitetspåståenden 

med andra än estetiska aspekter. En underliggande föreställning, som ganska väl avspeglar 

samtidens allmänna kulturklimat (se s. 56–63), tycks ha varit att en bok som är ”bra” också 

bör vara användbar och samhällsnyttig i något avseende. Recensionerna innehåller många 

exempel på hur kritikerna ansträngt sig, ibland till det yttersta, för att finna sätt på vilka 

Tillflyktens hus skulle kunna vara världen till gagn. Kanske skulle man kunna lära sig något 

                                                                                                                               
För den som läst Tillflyktens hus står det dock klart att Göteborg aldrig nämns explicit i romanen, och att det för 
övrigt är ganska oväsentligt för dess ”budskap” var den utspelar sig.  
271 Bruno, ”’Att läsa är som ett hem. Att skriva är försök att komma ut’”, s. 244. 
272 Williams, s. 148. Se också s. 36–48.  
273 Forser, ”Spränga sig fri”.     
274 I. S., ”Att söka sig själv och finna”. 
275 Birgitta Stribe, ”Att gå sönder i bitar men ändå hålla ihop”, Smålandsposten, 1975–05–23. 
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om mentalvård av romanen? Kanske gick det att utläsa någon form av engagemang i dessa 

frågor hos författaren?: 

Tillflyktens hus är ett gripande sorgearbete och samtidigt ett imponerande rehabiliterings-
dokument som nog inte saknar vetenskapligt värde.276

En bok som skrämmer – inget för känsliga eller mörkrädda. Men säkert ett värdefullt dokument 
för personer inom den vårdande psykiatrin.277

Drömupplevelserna ger N ryggrad, hon kommer ut ur sin apati och förstår att hon måste blicka 
framåt, göra något åt sin egen situation och först och främst bli lyhörd för andra människors 
elände. […] Åsa Nelvin äger en fin stilistisk begåvning och ett samhällsengagemang som 
genomgående känns äkta och riktigt och som inte kan undgå att gripa läsaren. Sällan har en 
debutant så initierat och så utan åthävor skildrat klyftan mellan den fattiga och den rika 
världen.278

Bergsten ger i sin recension uttryck för en stark läsupplevelse men också för svårigheter att 

förklara varför. Av citatet framgår att slutsatsen att ”dokumentet” skulle kunna ha veten-

skapligt värde får motivera det faktum att han har gripits och imponerats av läsningen. 

Läsupplevelsen omsätts till en nyttoaspekt, vad litteraturen skulle kunna användas till. Det 

andra citatet innehåller samma underliggande resonemang. En roman som förmedlar så starka 

känslor måste gå att använda till någonting samhällsnyttigt, i det här fallet föreslår Falu-

Kurirens recensent den vårdande psykiatrin som lämpligt användningsområde för romanen. I 

det sista citatet förefaller tolkningen pressad till det yttersta för att en stark läsupplevelse ska 

kunna omskrivas i samhällstillvända termer. Hur Gunborg Lundén har kommit fram till att 

Tillflyktens hus handlar om (global?) ekonomi och hur Nelvins engagemang i samhälleliga 

frågor är synligt i texten bringas aldrig någon klarhet i, men att så är fallet tycks hon aldrig 

tvivla på.  

    Romanens komplicerade komposition och stilistiska heterogenitet ägnades ingen större 

uppmärksamhet. De iakttagelser som gjordes var företrädesvis förlagda till intrignivån eller, 

som visats, rent utomlitterära faktorer. Recensenterna noterade visserligen Nelvins avancerade 

berättarstrategier279 och att romanen var ”mycket medveten och välkomponerad”,280 men detta 

ägnades inte någon närmare analys. Man verkar aldrig ha beaktat möjligheten att sådana 

berättartekniska fenomen skulle kunna ha en funktion utan verkar snarare ha sett dem som 

                                               
276 A. Bergsten. 
277 ”Ett vidrigt öde…”, Falu-Kuriren, 1975–05–23. 
278 Gunborg Lundén, ”En lovande debutroman”,  Norrköpings Tidningar, 1975–05–28. 
279 Se exempelvis Stribe. 
280 A. Bergsten. 
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utsmyckningar eller ett resultat av författarens experimentlusta. Vissa gånger betraktade man 

dem rentav som en belastning för det budskap som man förutsatte var romanens angelägenhet:

Man undrar var de sociala sammanhangen finns. Utan dessa blir det svårt att riktigt förstå vad 
som händer och varför. Just genom att hon inte fullt utnyttjar de möjligheter till kommentar och 
analys hon skapat med sitt grepp blir detta också mindre motiverat, strängt taget hade det gått 
lika bra att bygga upp romanen på traditionellt sätt.281

Jag stegrar mig inför denna berättarteknik. Det är som om Åsa Nelvin fuskar bort 
huvudpersonens sjukdomsutveckling i en alltför lättköpt och ordrik drömdimma.282

Det slutliga befriande mötet med Maria – ung, modern, politiskt medveten flicka – den 
skildringen tyngs ibland av väl omständlig känslobeskrivning.283

I det första citatet efterlyser Willy Josefsson ett större socialt sammanhang att sätta in 

karaktären N:s situation i och tycker att för lite av förklaring och orsakssammanhang erbjuds. 

Romanens icke-traditionella uppbyggnad anses inte bidra till det den ”borde” och ses därför 

som ett hinder för det budskap som han utgår ifrån finns. Element i texten som inte låter sig 

pressas in i den något schablonmässiga tolkningen avfärdas som antingen en brist i 

framställningen eller ett onödigt utanpåverk. Leif Brundin värnar i det andra citatet om 

romanens intrig och tycks anse att berättartekniken står i vägen för att denna ska kunna 

utvecklas på det sätt som han förutsätter är meningen. Att författaren valt att ägna sig åt 

”berättarteknik” i romanen, vilket i det här fallet främst avsåg den surrealistiska och dröm-

artade stilen i husetskildringen, ser Brundin som ett misstag från författarens sida helt enkelt 

för att intrigen då kommer i skymundan. Linton-Malmfors ser slutligen romanens stil som allt 

för överlastad för att någon form av vändning i huvudkaraktärens utveckling ska bli tydlig. 

Hur hon har kunnat utläsa att karaktären Maria är en ”politiskt medveten flicka” och på vilket 

sätt denna skulle kunna bidra till en befrielse framgår inte.  

    Det är inte oproblematiskt att på det här sättet värdera enskilda tolkningar av litterära verk, 

och egentligen säger det nog lika mycket om begränsningar i dagskritikens praktiska villkor 

än om den enskilda kritikerns receptionsförmåga. Som en recensent påpekade insiktsfullt var 

oftast ”utrymmet […] otillräckligt för en vidare och mera djuplodande analys.”284  Recensent-

ernas benägenhet att se romanen som bärare av ett samhällstillvänt budskap eller en social 

appell av något slag kan ses som en återspegling av samtidens litterära ideal, där ett litterärt 

                                               
281 W. Josefsson, ”Skildrar vilsenheten inför tillvaron”. 
282 Leif Brundin, ”Succé – om hon håller distansen nästa gång…”, Gefle Dagblad, 1975–06–23. 
283 Linton-Malmfors. 
284 A. Bergsten. 
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verk ansågs ha ett värde om det engagerade sig i samtidsfrågor och missförhållanden i världen 

och samhället. Följaktligen verkar man genom omvänd logik ha förutsatt att om man upp-

fattade ett litterärt verk som ”värdefullt” så måste det med nödvändighet motsvara denna 

karaktäristik. Värdeomdömet blev så att säga styrande för beskrivningen av romanen, vilket i 

viss mån förklarar de ganska långsökta slutsatser som vissa kritiker drog om agendan i 

Tillflyktens hus. Forsers genomgång av den svenska 1900-talskritiken visar att detta inte var 

något unikt för Nelvins samtid. Rådande litteratursyn förefaller i alla tider har styrt 

recensenters uttalanden om sina objekt i lika hög utsträckning som de litterära texterna själva. 

Han menar att en roman hade större chanser att få positiva omdömen under seklets första 

decennier om skildringen var så realistisk och välmotiverad att det lika gärna hade kunnat 

gälla verkliga händelser. Under 40-talet betraktades litteratur istället som angelägen om den 

bröt mot sådana mimetiska principer eller ifrågasatte andra rådande värdesystem.285 Som 

redan visats (s. 51) beskriver Forser 1970-talskritiken som så fyrkantigt innehållsinriktad och 

”litteraturextern”286 som mottagandet av Tillflyktens hus tycks antyda att den var.    

    Mottagandet av Tillflyktens hus ger sammanfattningsvis det paradoxala intrycket att man 

uppfattade romanen som kvalitativt bra men samtidigt ansåg att den egentligen inte var som 

litteratur ”borde” vara. Den innehöll inget uppenbart socialt patos (även om man gjorde sitt 

bästa för att hävda motsatsen) och den avvek väsentligt från det budskapsinriktade konstideal 

som rådde i samtiden. För att jämka samman dessa intryck använde man sig av ett par 

övergripande strategier: Man bortsåg från det avvikande och resonerade kring verket som om 

det faktiskt var förenligt med de föreställningar man hade om vad litteratur borde vara, eller 

så talade man helt enkelt om rent utomlitterära faktorer. Alternativt uppmärksammade man 

det avvikande som något negativt och försvårande för det innehåll man tog för givet var 

textens egentliga angelägenhet.  

    Huruvida samtidskritiken hade rätt eller fel när den påstod att den surrealistiska delen i 

Tillflyktens hus överensstämmer med hur det är att faktiskt uppleva ett psykiskt sjukdoms-

tillstånd är inte min sak att besvara. Lyckligtvis står det utanför min erfarenhetshorisont att 

avgöra detta. Fruktlöst vore också att delta i recensenternas spekulationer kring vad som 

                                               
285 Tomas Forser, Kritik mot kritiken, s. 17–20. Se också Mats Jansson, Kritisk tidsspegel: Studier i 1940-talets 
svenska litteraturkritik (Stockholm/ Stehag, 1998), s. 20–22. Han talar där om kritiska paradigm och menar att 
en tids konsensus om vad litteratur är och bör vara helt styr vad en enskild kritiker kan göra för slags beskrivning 
och fälla för omdöme om en roman. Man kan förstås invända mot det kategoriska i Forsers och Janssons 
beskrivningar genom att peka på författarskap och verk som fått blandad kritik inom en och samma tidsperiod, 
vilket alltså torde vara omöjligt om de Janssonska paradigmen var en realitet. Men man kan se det som att deras 
slutsatser beskriver tendenser, inte undantag, och därför i någon mån ger perspektiv på de likriktade men allt 
ologiska uttalanden och bedömningar som gjordes av Nelvins roman.  
286 Forser, Kritik mot kritiken, s. 76 och 146. 
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orsakat karaktären N:s tillstånd och att diskutera huruvida Åsa Nelvin själv hade upplevt 

något liknande. Mina invändningar mot samtidskritikens tolkningar och behandling av 

romanen handlar istället om att den sällan grundade sig på iakttagelser gjorda i den faktiska 

texten. Budskapsinriktningen begränsade iakttagelserna till verkets intrignivå och lämnade 

andra meningsskapande och för verket signifikanta faktorer därhän. Man skulle kunna säga att 

samtidskritikerna egentligen inte ägnade sina beskrivningar åt ”det som är romanen” utan vad 

den skulle kunna vara. Delar av romanen talade man aldrig om, och omvänt lade man till 

sådant som behövdes för att få tolkningarna att ”gå ihop”. Om man istället fullt ut upp-

märksammar romanens komplexa struktur och formella uppbyggnad förstår man hur lite av 

det faktiska verket som ryms i dessa tidigare beskrivningar.   

Romanens formella uppbyggnad  

Tillflyktens hus består av tre huvudsakliga delar. Den första är det jag i fortsättningen kallar 

albumdelen, där vi får följa N:s barndom och uppväxt. Mamman dör tidigt och pappan lämnar 

N till släktingar, vilka hon tidigt börjar avsky och så småningom frigör sig ifrån för att leva ett 

liv i ensamhet. Stilen i den här delen är realistisk. Minnesbilderna återges först i subjektiv 

jagform där N själv beskriver händelser, upplevelser och tankar ur sitt liv. Därefter tolkas 

samma händelser av vad man uppfattar som en utanförstående objektiv kommentator. 

Romanens andra del utgörs av det jag kallar husetskildringen. Här är den stilistiska ut-

formningen radikalt annorlunda, snarast att beskriva som symbolisk och drömlik. I huset 

befinner sig ett jag instängt i ett rum tillsammans med tre andra karaktärer: en konflikträdd 

ung man som gärna hemfaller åt pedanteri, en äldre man med alkoholproblem och en mycket 

naiv ung kvinna som är gravid i ett långt framskridet stadium. Jaget och de övriga karaktär-

erna är inbegripna i en absurd kamp mot tillvaron och varandra. Gradvis stiger fientligheten 

dem emellan, och det hela slutar med att jaget dödar kvinnan och tar sig ut ur huset. 

Albumdelen och husetskildringen omges slutligen av en ram, som inleder och avslutar 

romanen samt återkommer i korthet mellan albumdelen och husetskildringen. I ramen finns 

ytterligare ett jag. Detta jag betraktar ett konstverk vid en springbrunn, hittar ett dokument 

under sin rock och bestämmer sig för att läsa det. Dokumentet visar sig vara den berättelse om 

N som utgör albumdelen.  

    Det är ganska oklart hur romanens delar förhåller sig till varandra. Man kan å ena sidan 

förstå dem som en sammanhängande berättelse, där alla delar utgör samma narrativa nivå och 

står i temporal och kausal relation till varandra. De tre ”jag” som figurerar i romanen utgör då 
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samma karaktär och romanens innehåll återges av det Genette kallar en autodiegetisk 

berättare, d.v.s. en berättare som berättar om sitt eget liv i jagform.287  Man kan säga att de 

social- och individualpsykologiska tolkningar av romanen, som samtiden föredrog, utgick 

från en sådan syn på dess komposition. Man tänkte sig att ramen utgör romanens ”nuplan” 

och att dess jag är den tillfrisknade protagonisten som ser tillbaka på sina traumatiska 

uppväxtförhållanden (albumdelen) och beskriver hur dessa orsakat henne en depression, 

psykos eller schizofreni (husetskildringen).  

    Man kan också betrakta romanens delar som tillhörande olika narrativa nivåer. Då utgör 

albumdelen och husetskildringen inbäddade ”berättelser” i ramdelen. Ramjaget hittar ett 

album och läser albumdelens historia, som är berättelsen om N, meddelar sedan att hon i 

någon form (utan att ”röra på läpparna eller grimasera”(s. 85))288 också ska redogöra för det 

som sker i huset. Det uppstår visserligen inte alltid någon explicit berättarsituation i över-

gången från den ena nivån till den andra men som Genette påpekar i sin redogörelse för 

berättandets olika nivåer kan en inbäddad berättarnivå lika gärna bestå av en skriven text eller 

en icke-verbal representation som berättaren konverterar till ”berättande” genom att läsa eller 

beskriva.289 Man kan se det som att ramens jag på det sättet ”berättar” albumdelen och 

husetskildringen för en tilltänkt åhörare. Ett sådant synsätt medför att det inte nödvändigtvis 

är samma jag som talar i alla romanens delar. Det innebär också att man måste fundera över 

vilken relationen mellan romanens delar är. Det är ju inte längre frågan om en kausal eller 

temporal sådan: händelserna i N:s barndom leder inte fram till, eller förklarar, det hon 

upplever i husetskildringen; husetskildringen är inte ett stadium eller en process som leder 

fram till ett tillfrisknande, och varken albumdelen eller husetskildringen är tillbakablickande 

redogörelser för ramjagets egna upplevelser. Genettes typologi över hur berättarnivåer brukar 

relatera till varandra anger att det också kan handla om tematiska samband. En nivå kan 

exempelvis knyta an till en annan genom att exemplifiera innehållet i den andra eller 

eventuellt genom att i något avseende fungera som kontrast till den.290 Det finns mycket som 

talar för att det är genom sådana analogier och kontraster som albumdelen och huset-

skildringen relaterar till varandra och till ramen i Tillflyktens hus. Enheten i verket skulle då 

finnas på en tematisk nivå, inte en narrativ.  

                                               
287 Gérard Genette, Narrative discourse: An Essay in Method [“Discours du récit”, Figure III, 1972], övers. Jane 
E. Lewin (Ithaca, New York, 1980), s. 245. 
288 Alla sidhänvisningar gäller Åsa Nelvin, Tillflyktens hus (Stockholm, 1975).  
289 Genette, Narrative discourse, s. 230–231.  
290 Ibid., s. 232–233. Andra typer av relationer som Genette diskuterar är en rent distraherande eller obstruerande 
relation, d.v.s. den inbäddade berättelsen finns där för att påverka händelseförloppet i den inbäddande 
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    Båda synsätten på romanens formella uppbyggnad är till viss del motiverade. Det antyds 

exempelvis, om än ganska vagt, att det faktiskt finns en viss förbindelse mellan de olika 

delarna och de olika berättarjagen. Under en av sina nattvandringar stöter N exempelvis på ett 

hus som hon känner en stark dragning till, och det är lätt att ta för givet att det är samma hus 

som sedan figurerar i husetskildringen. Då verkar det också följdriktigt att det är karaktären N 

som nu tagit sig in i huset och att det är hennes upplevelser vi får ta del av där. Det verkar 

också bekräftas av det faktum att husjaget och N vid något tillfälle antyds ha samma drömmar 

och minnen. Delarna binds också samman av ett återkommande manuskript eller dokument 

som jaget på olika sätt läser, skriver eller refererar till. Karaktären N (eller någon annan, det är 

svårt att avgöra) inleder ett skrivarbete just innan hon går in i huset (om man nu förutsätter att 

det är N som är i huset). Efter att ha tagit sig ut ur huset hämtar husjaget ett manuskript i ett 

gammalt rivningshus (med tydliga drag av N:s lägenhet i hamnen). Man kan sedan anta att det 

är samma manuskript som ramjaget sedan hittar innanför sin egen rock.   

    Det finns dock flera problem med att se romanen som en sådan sammanhängande 

berättelse, vilket alltså talar för att man istället bör se Tillflyktens hus som indelad i nivåer. 

Det mest problematiska är att det faktiskt inte ”går ihop”. Peter Brooks talar om “narrative 

desire”291 i Reading for the Plot (1984). Tanken är att man som läsare drivs av en vilja att få 

veta ”hur det går” i en berättelse. Denna strävan anses sprungen ur en övergripande vilja att 

skapa ordning för att kunna förstå. Brooks tänker sig att läsaren uppnår detta genom att ordna 

en berättelses händelser logiskt så att början via mitten leder fram till ett bestämt slut, s.k. 

“plotting”.292 Detta är uppenbarligen något som Tillflyktens hus förvägrar sin läsare, vilket 

visas inte minst av samtidens problem att säga något säkert om hur romanen slutar. Det går 

endast med mycken möda att resonera kring romanen utifrån en entydig händelseutveckling, 

intrig eller karaktärsutveckling. Man skulle kunna säga att det helt enkelt inte finns någon 

”plot” som omfattar hela Tillflykten hus.

    Ett annat problem är att man för att hävda att Tillflyktens hus är en sammanhängande 

berättelse måste närma sig romanen som vore den något annat än den litterära text den faktiskt 

är. Jonathan Culler beskriver i Structuralist Poetics (1975) olika sätt att naturalisera en text.293

                                                                                                                               
berättelsen.  Genette modifierar till viss del nivåernas innehåll i Narrative Discourse Revisited [Noveau discours 
de récit, 1983], övers. Jane E Lewin (Ithaca, New York, 1990), s. 92–94.  
291 Peter Brooks, Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative [1984] (Cambridge, Massachusetts, 
1992), s. 37–61. 
292 Ibid., s. 3–36.   
293 Jonathan Culler, Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature [1975] (London, 
1977), s 131–159. Se också Princes definition i A Dictionary of Narrratology: ”The network of devices through 
which the receiver of a narrative relates it to an already known model of reality and thus reduces its strangeness.” 
Begreppet har efter Culler också behandlats av t. ex. Seymour Chatman, Story and Discourse: Narrative 
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Man kan säga att det handlar om strategier för att skapa mening genom att som läsare närma 

sig en text med redan tillägnade modeller för meningsskapande.294 Tanken är att det som 

upplevs som avvikande eller onormalt normaliseras eller görs naturligt genom att man 

betraktar det som om det istället vore något man redan är bekant med eller känner till.295 Om 

man väljer att se de olika delarna av Tillflyktens hus som en sammanhängande berättelse och 

husetskildringen som en psykos- eller schizofreniskildring kan man säga att två sådana 

naturaliseringsprocesser har ägt rum. Den ena är att man helt enkelt har närmat sig romanen 

med en förförståelse om vad en roman är för något. Man läser den som om den vore en 

konventionell roman, d.v.s. huvudsakligen narrativ och med en början mitt och slut som 

logiskt följer på varandra. Det osammanhängande och ologiska i Tillflyktens hus görs alltså 

till något vant och ”naturligt” genom att man som läsare själv tillför den temporalitet och 

kausalitet som egentligen saknas. Den andra är att det artificiella och fiktiva ”förstås” som om 

det vore en del av verkligheten. Den avvikande husetskildringen görs utifrån samma princip 

begriplig genom att man betraktar den som ett ”realistiskt” sjukdomstillstånd, där det alltså är 

”naturligt” att saker och ting är ”onaturliga”.  

    Ett tredje problem med att läsa Tillflyktens hus som en sammanhängande berättelse är att 

man måste bortse från vissa inslag helt och hållet, eftersom de så radikalt skulle försvåra en 

sådan läsning. Exempelvis gäller det några motsägelsefulla och gäckande kommentarer som 

plötsligt bryter in i romantexten och inte tycks tillhöra fiktionen. Ska synen på romanen som 

en sammanhängande berättelse vidmakthållas går dessa inte att förklara. Man kan inte avgöra 

vem som yttrar dem eller vad de har för funktion i texten. De kan bara få en plats i helheten 

om man betraktar romanen som bestående av en primär och två inbäddade berättelser. Då kan 

kommentarerna tillskrivas en intradiegetisk berättare i ramdelen och uppfattas som 

kommentarer och ”läsanvisningar” till de berättelser som ska påbörjas, d.v.s. albumdelen och 

husetdelen. Även husetskildringen måste lämnas tämligen obearbetad om romanen läses som 

en enhetlig berättelse. Med tanke på att den utgör nästan två tredjedelar av romanen kan man 

tycka att sammanfattande beskrivningar som ”en skildring av ett psykiskt sjukdomstillstånd” 

egentligen inte är någon beskrivning.  

    Man kan fråga sig om det spelar någon avgörande roll huruvida Tillflyktens hus är en 

sammanhängande berättelse eller en ”nivåindelad” komposition, som jag vill hävda. Handlar 

det inte bara om två lika möjliga perspektiv, där den första strategin lyfter fram verkets 

                                                                                                                               
Structure in Fiction and Film  (Ithaca, 1978) och Shlomith Rimmon-Kenan, Narrative Fiction: Contemporary 
Poetics (London , 2002). 
294 Culler, s. 116.  
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potential att spegla verkligheten och den andra dess egenart som estetisk komposition? Jag 

skulle vilja påstå att det har högst avgörande betydelse. Synen på romanen som en 

individualpsykologisk skildring förutsätter att romanen rymmer de kausala och temporala 

samband som mitt synsätt fråndömer den. Båda tolkningarna kan inte vara giltiga samtidigt. 

    Om varje del till såväl form som innehåll betraktas i egen kraft kan man istället se hur de 

bildar en tematisk enhet. Albumdelen fungerar visserligen till det yttre som en någorlunda 

traditionell, intrigbaserad och kronologisk berättelse, och den förefaller också till det yttre 

intressera sig för sociala sammanhang och hur sådana påverkar individen, precis som 

samtiden föreslog. Men albumdelen är inte en egen roman och i skenet av helheten förgrundas 

de existentiella aspekterna av karaktären N:s belägenhet snarare än de psykologiska. Den 

surrealistiska husetskildringen kan via en absurdistisk estetik kopplas till existentiella frågor 

och fungera som en gestaltning av den tematik som gestaltas i albumdelen. Ramberättelsen 

riktar i sin tur uppmärksamheten mot frågor som rör livet och konsten, dels genom att utgöra 

en metanivå i romanen, dels genom en tematisering av förhållandet mellan konst och liv.  

Ensamhet och meningslöshet – albumet

Albumdelen i Tillflyktens hus har till det yttre vissa egenskaper gemensamma med 

traditionella utvecklingsskildringar. Läsaren får följa en ung kvinnas uppväxt, konflikter med 

omgivningen och vilka konsekvenser de får för hennes fortsatta liv. Vad som skiljer 

Tillflyktens hus från en sådan traditionell skildring är att utvecklingen eller förändringen 

aldrig är i fokus i Nelvins roman. I stället står karaktären N:s statiska ensamhet i centrum för 

framställningen. N varken kan eller vill känna gemenskap med någon annan. Hon överges 

redan i barndomen av sina föräldrar och får därefter bo hos några släktingar, vilka hon känner 

stark aversion mot. N tycker att de utplånar henne, eftersom de inte alls förmår se vem hon 

egentligen är och för att hon känner sig tvingad att anpassa sitt sätt att vara utifrån hur de ser 

på henne. Inom N växer dock upproret och till slut blir det livsnödvändigt för henne att bryta 

sig loss och klippa av alla band till familjen. Denna formation – den ensamma individen N 

mot ett oförstående och avvaktande kollektiv och N:s starka motvilja mot detta kollektiv – 

varieras i hela albumdelen.  

    När N i tonåren antas till en konstskola, hoppas hon att det ska bli hennes plats i livet. Hon 

hyser förhoppningar om att de andra eleverna vid samma skola ska likna henne själv i något 

avseende. De delar ju konstintresset och borde förenas av liknande behov av balans mellan 

                                                                                                                               
295 Ibid., s. 31–160. 
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skapande avskildhet och konstruktiv gemenskap. N tycker att hon på något sätt borde kunna 

höra hemma där. Besvikelsen blir lika stor som omedelbar. Trots de bästa förutsättningar 

känner N endast ett högst påtagligt främlingskap inför vad hon upplever som en konstlad 

intimitet mellan de andra eleverna. Hon tappar intresset för studierna och fullföljer inte 

utbildningen. Istället börjar hon försörja sig som tidningsbud, ett arbete som inte kräver några 

mellanmänskliga kontakter och tillåter henne att sova de tider på dygnet då andra människor 

är vakna. 

    Som vuxen träffar N Paul, som hon inleder ett förhållande med. Till en början upplever hon 

en stark passion och helhetskänsla tillsammans med honom. Men snart övergår dessa känslor i 

rent hat. Pauls blotta närvaro plågar N. Hon tycker att han äter sig in i henne och utplånar det 

som verkligen är hon. När han så vill offentliggöra förhållandet genom att hälsa på sina 

föräldrar förstår N att hon måste bryta sig loss från honom. Ödet föregår dock hennes beslut, 

och Paul dör i en bilolycka. N vet att hon borde känna sorg inför det inträffade men är bara 

lättad.  

    Många tillfällen finns alltså i N:s liv där förhållandena framstår som ganska gynnsamma för 

att en känsla av gemenskap och tillhörighet ska kunna uppstå. Men hur goda de yttre 

förutsättningarna än tycks vara slutar det med att N bryter upp och tar avstånd. 

Samtidskritikens reaktioner på N:s avståndstagande attityd till sina medmänniskor och 

tillvaron i stort visar att man som läsare gärna hänför den till någon form av brist hos N, ett 

sjukdomstillstånd. Att som läsare sympatisera med N:s syn på världen och människorna är 

svårt, eftersom man har en förförståelse om hur en fungerande social samvaro och en sund 

och normal upplevelse av medmänniskor bör se ut. Man tänker lätt att det är N som är 

avvikande och onaturlig och hennes omgivning som är normen. Men inget i texten tyder på att 

denna värdering verkligen är giltig. Thure Stenström studerar i avhandlingen Den ensamme 

(1961) ensamheten som litterärt motiv. Han gör skillnad mellan två typer av ensamhets-

skildringar, en ”naturalistisk” och en ”romantisk”.296 Ensamhet i en naturalistisk kontext 

framställs som en brist och en svaghet eftersom normen är att tillhöra ett kollektiv, att vara en 

del av massan. Då är ensamheten något negativt, präglat av isolering, övergivenhet och 

resignation.297  I en romantisk kontext menar Stenström att ensamheten istället är ett tecken på 

uppror och handlingskraft. Den är i högre grad självvald och framställs som en nödvändig 

                                               
296 Thure Stenström, Den ensamme: En motivstudie i det moderna genombrottets litteratur (diss. Uppsala; 
Stockholm, 1961). Stenströms beteckningar för de två ensamhetsattityderna, ”naturalistisk gemenskapsdyrkan” 
och ”romantisk individualism”, antyder att det handlar om litteraturhistoriskt avgränsade fenomen. Men 
Stenström menar att den ena eller andra ensamhetsattityden kan förekomma i alla tider.

109



109

förutsättning för självutlevelse eller kreativitet. Den romantiska ensamheten är inte odelat 

positiv utan har drag av såväl introvert överreflektion som enslighet och livsleda. Men den 

uppfattas som till den grad värdefull att individen medvetet offrar den eventuella lycka som 

gemenskapen kan ge.298 ”Ensamhetens höghet förminskas […] inte av att den stundom är svår 

att uthärda”,299 som Stenström så träffande sammanfattar det. Stenströms två ensamhetstyper 

illustrerar den skillnad jag vill göra mellan hur utanförskapet framställs i Tillflyktens hus och 

hur det framställs i den typ av sjukdomsskildringar som samtidskritiken åberopade som 

jämförelsematerial till Nelvins roman. Likheterna mellan Nelvins roman och Greenbergs är 

bara ytliga, vill jag hävda. Man kan ana att kritkerna tog fasta på att båda romanerna skildrar 

unga kvinnor och att det i Greenbergs roman förekommer en drömvärld som har vissa likheter 

med husetskildringen i Tillflyktens hus. I Greenbergs roman finns dock hela tiden en norm 

närvarande som Tillflyktens hus saknar, nämligen föreställningen att det som avviker är något 

dåligt och att utanförskapet är ett beklagligt tillstånd som borde förändras. Målet är 

tillfrisknandet och återinträdet i gemenskapen. Protagonisten Deborahs oförmåga att leva som 

andra unga flickor och hennes avståndstagande i förhållande till föräldrarna kan förklaras och 

beklagas med hjälp av sjukdomen. Hennes gradvisa insikter om sitt eget tillstånd gör att vägen 

ut ur sjukdomen blir framställningens syfte. Läsaren kan känna medlidande så länge 

sjukdomen varar och glädje över den lyckliga upplösningen när den botas. Men hur hopplös N 

än framstår så finns det ingenting som tyder på att hon vill eller borde vara på något annat 

sätt. I N:s fall är livet meningslöst, medmänniskorna frånstötande och all gemenskap skenbar 

för att det faktiskt är så. Inget pekar på att det skulle ha med ett sjukdomstillstånd att göra, 

eller att det hela skulle kunna förändras av yttre faktorer. Att N av någon anledning skulle 

tillfriskna och försonas med släktingarna framstår rentav som en ologisk tanke. Snarare 

illustreras att ensamheten är nödvändig, trots att den kostar henne så mycket. ”JAG VILL BLI 

ENSAM!” (s. 27) säger N när hon tvingas bo hos sina släktingar. Det är alltså inte främst ett 

annat sammanhang hon vill befinna sig i, det är just ensam hon vill vara.   

     

Ensamheten som egenskap 

Richard Schachts översikt över alienationsbegreppets innehåll och användning inom olika 

områden i Alienation (1970) visar att det finns tydliga beröringspunkter mellan utanförskapet 

                                                                                                                               
297 Ibid., s. 50–65 och 202. Stenström ger klassiska exempel på denna typ av ensamma karaktärer i litteratur-
historien: Rudin-typen efter Turgenjevs romanhjälte och de flesta av Emile Zolas karaktärer. 
298 Ibid., s. 146–201 och 296–332. Stenström menar att vissa av Strindbergs, Brandes och Ibsens karaktärer re-
presenterar denna romantiska ensamhetsattityd. 
299 Ibid., s. 71. 
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som fenomen oavsett om man ser det som socialt, psykologiskt eller existentiellt betingat. I 

samtliga fall handlar det om förhållandet mellan individens självuppfattning och kollektivet, 

huruvida individen kan eller vill känna sig delaktig. Det är i huvudsak förklaringsmodellerna 

till utanförskapet som skiljer de olika ”typerna” av alienation åt, inte individens upplevelse av 

den. Mycket förenklat kan man säga att ensamheten i sociologiska sammanhang betraktas 

som ett resultat av samhällets utformning, inom psykologin som en följd av individens 

psykiska konstitution och inom existentialistisk filosofi som en ”nödvändig” egenskap hos 

människan själv.300 Till en början kan vara svårt att avgöra vilken typ av ensamhet N:s livsöde 

egentligen är tänkt att gestalta. Man får intrycket att det är just konsekvenserna av vissa 

sociala och psykologiska omständigheter som ska belysas. Moderns död är den egentliga 

orsaken till att N överges i barndomen, och man kan tänka sig att motviljan mot den nya 

familjen och svårigheten att knyta an till andra människor i vuxenlivet ska ses som reaktioner 

på sådana traumatiska upplevelser. Man kan också tänka sig att Nelvin eftersträvar en mer 

samhällelig analys, eftersom N:s misslyckade studier och efterföljande arbetslöshet leder till 

att hon utestängs från en produktiv social gemenskap. Mycket talar dock för att N:s ensamhet 

ska illustrera något helt annat än sådana psykologiska och sociala samband. N:s ensamhet 

framställs som ursprunglig och en del av hennes väsen snarare än en konsekvens av det liv 

hon lever.301 I albumdelens inledningsscen kopplas till och med ensamheten metaforiskt ihop 

med födelsen. Det är så att säga genom att spränga fosterhinnorna, det biologiska band som 

håller oss kvar i symbios med en annan människa, som vi blir till som människor. Ensamheten 

antyds uppstå redan vid födseln, inte av något som kommer efter den:  

Jag slåss mot kvarglömda fosterhinnor och hela tiden känner jag den likaså oförlösta placentan 
trycka mot hjärnan. Den fuktiga trikåpyjamasen slingrar sig om kroppen som hundratals ormar. 
Solen är fortfarande uppe och snittar upp mina svidande ögon. Jag känner ett bubblande 
förtvivlat raseri mot dem som hällt in min kropp i tygtrasor och sen låst med filten. De grova 
hemvirkade maskorna är gallret. Länge sjunger jag höga sånger om vissnade blommor och 
mördade små djur, men inget hjälper för ingen lyssnar. (s. 13) 

På ett ytligt plan ser man ett barn som lämnats ensam i sin säng. Barnet har trasslat in sig i 

sängkläderna och försöker göra någon uppmärksam på sitt dilemma, utan att lyckas. Bilden 

                                               
300 Richard Schacht, Alienation (New York, 1970). Schacht behandlar alienationsbegreppets etymologi och hur 
det har använts och används inom fenomenologin, sociologin, psykologin och existensfilosofin.  
301 Sarrimo liknar N:s utanförskap explicit vid det existentialistiska alienationsbegreppet, men menar ändå att 
detta är ett sätt för författaren att kommentera tidens nyvunna intresse för ett marxistiskt och sociologiskt synsätt 
på individens psykiska konstitution. Nelvins roman fungerar i Sarrimos avhandling huvudsakligen som 
förevändning för att föra ett resonemang kring ett urval alienationsteorier, hur de kan appliceras på kvinnors 
position i samhället och hur dessa återges i de övriga skönlitterära texter som behandlas i avhandlingen. Se När 
det personliga blev politiskt, s. 183–186.  
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förmedlar en djup känsla av ensamhet, där man kan sjunga högt och länge utan att någon ens 

märker det och där man till slut måste måste ge upp sina försök att kommunicera med 

omgivningen. Redan denna första bild ur N:s liv fångar också hur tveeggad, både önskvärd 

och ofrånkomlig, ensamheten är för N. Det hon kämpar mot ges negativ klang genom 

associationen till ormar och galler som stänger in. Samtidigt är hon beroende av den som 

orsakat hennes belägenhet för att ta sig loss. Det mest centrala med denna mycket tidiga 

upplevelse i N:s liv är ändå att den visar hur ensamheten har varit en del av henne långt innan 

föräldrarna äveragav henne och därför inte ska betraktas som en konsekvens av detta. N:s 

ensamhet är inte resultatet av ett eller annat socialt eller psykologiskt dilemma utan ett 

metafysiskt tillstånd. Ensamheten ska framstå som en egenskap man föds med, något som 

ingår i vad det innebär att finnas till.

    Till upplevelsen av N:s ensamhet som ett sådant överindividuellt tillstånd bidrar också den 

bild av alienation som förmedlas av N:s återkommande dröm, där hon ensam och naken går 

omkring på gatorna och letar efter sitt hem. Det är kallt och hon är rädd, men kan inte hitta 

rätt hus. Hon knackar på en dörr och en man öppnar; han avvisar henne vänligt men bestämt: 

   ”Det här är mitt hem”, säjer jag och vill komma in (huset har visserligen en annan färg, men 
jag måste få komma in för jag fryser och är rädd för natten).  
   ”Lilla vän”, säjer han bara, ”här bor du inte. Gå hem till dig.” 
   Jag försöker få honom att förstå att mitt hem ska ligga här, men han bara fortsätter att le och 
skaka på huvudet. Hans ansikte är som en mask. Så stänger han dörren. (s. 18) 

Hemlösheten och den stängda dörren är en effektiv bild av det totala utanförskapet. 

Drömkontexten, och det faktum att drömmen återkommer i romanen pekar mot att hem-

lösheten har en symbolisk funktion i texten och att den upplevelse som förmedlas saknar 

direkt släktskap med sådana övergivenhetskänslor som omgivningens bristande upp-

märksamhet kan tänkas orsaka ett mycket litet barn. Den symboliska hemlösheten kan ses 

som en återkommande trop i skildringar som på ett eller annat sätt har till syfte att belysa vad 

det innebär att vara människa. ”Jag har inget hem och ingen varaktig stad”,302 sägs det i 

Hjalmar Söderbergs Hjärtats oro, och i August Strindbergs Ensam parallelliseras jagets 

”hemlöshet” med det utanförskap han plötsligt känner tillsammans med sina gamla vänner. 

”Jag har i några omgångar haft eget hem, men nu hyr jag två möblerade rum av en änka”,303

säger den ensamme och försöker lära sig att leva med de främmande möblerna. Trots att 

skildringen är vemodig finns inget som tyder på en önskan om förändring. Jaget anstränger 

                                               
302 Halmar Söderberg, Hjärtats oro [1909] (Stockholm, 1920), s. 5. 
303 August Srindberg, Ensam (Stockholm, 1916), s. 128.  
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sig snarare för att behålla ensamheten: han skaffar sig nya ytligt bekanta istället för de gamla 

barndomsvännerna och han ser nogsamt till att förbli okunnig om sina möblers historia. Att 

vara inneboende hos främmande människor accentuerar den utanförståendes ensamhet 

eftersom ”de andras” gemenskap hela tiden finns närvarande som kontrast. Undertiteln på 

Nelvins roman ”En f.d. inneboendes erinran” antyder att sådana inneboendets premisser och 

konsekvenser är en viktig del av romanen. Man kan i samband med detta minnas Nelvins 

ungdomsdiktning som ofta använde liknande motiv för att gestalta en känsla av utanförskap.  I 

dikten ”Kaja” (citerad på s. 79–80) är den ensamma någon som alltid har sina väskor packade, 

endast tillfälligt på besök i gemenskapen.304

Ensamhet som subjektivitet 

Människorna i N:s liv verkar inte uppfatta de ensamhetskänslor som så tydligt sätter sin 

prägel på hennes tillvaro. De förefaller istället omedvetet bidra till att upprätthålla detta 

tillstånd. Släktingarna som N innebor hos konfronteras aldrig med det faktum att N varken 

kan eller vill känna tillhörighet med dem. Istället bäddar man in tillståndet i den stora 

tystnaden, och utanförskapet accepteras av släktingarna som något oundvikligt kopplat till N:s 

väsen. N verkar redan som mycket litet barn vara instinktivt medveten om att hon inte kan 

dela sina upplevelser av tillvaron med någon. Inte ens händelser som orsakar N mycket 

påtagliga känslor av skräck eller hot förefaller gemensamma för N och andra. Ibland tycks 

hon till och med hysa tvivel på sådana händelsers existens utanför henne själv.  

    I femårsåldern besöker N en teaterföreställning. Framför henne sitter en lite äldre flicka. 

Precis när föreställningen ska börja upptäcker N på flickans rygg en myra, som sakta kryper 

upp mot hennes hår. Denna till synes odramatiska händelse gör N övertygad om att en 

katastrof är i antågande. Ingen omkring henne tycks dock uppleva samma fruktan eller ens 

märka vad som sker: 

Myran. Sakta kryper den uppför den stora flickans nacke, med rak kurs mot det mörka 
hårsvallet. Det är en pissmyra, röd och grym. Jag biter mig i läppen, någonstans ifrån hör jag 
röster, pjäsen har börjat, men jag är helt fixerad av myran och följer inte med. Allt längre upp 
kryper den, sakta kämpar den uppför flickans kraftiga, mjällbesudlade nacke. Jag känner hur jag 
blir het och klibbig. Varför gör hon ingenting? Varför märker hon ingenting? Hon måste känna 
den. Men nej, inte alls. Hon verkar helt omedveten om vad som håller på att hända. […] En 
pissmyra i håret. Det är det hemskaste. Det är osaligt. Ingen får utsättas för något sånt. Här sitter 
jag och vet vad som inte får hända, vad som absolut inte får hända, och ändå vågar jag inget säja. 
Ingen annan har sett den röda myran, jag är nästan säker på det. Jag sitter här och är den enda 

                                               
304 Jämför också Nils Ferlins dikt ”En inneboende”, En döddansares visor [1930] (Stockholm, 1972) som hand-
lar om alienation i livet.  
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som vet att en pissmyra är på väg att klättra in och gömma sig i en stor flickas nästan svarta hår. 
(s. 14) 

Den oförmåga att förmedla sig till omgivningen som händelsen är ett uttryck för ska inte 

hänföras till ett outvecklat språk eller det lilla barnets begränsade erfarenhetssfär. N:s starka 

känslor av katastrof är inte tänkta att värderas som orimliga i förhållande till någon objektiv 

kunskap om vad en myra egentligen kan orsaka för skada. Inte heller ska de ses som en del av 

en karaktärsteckning, där ett intensivt känsloliv eller en bristande verklighetsuppfattning 

framhävs. Ensamheten i det här avseendet knyts istället till subjektiviteten. Det faktum att 

omgivningen inte alls tycks uppleva samma sak som N bör ses som en bild för att människor 

aldrig upplever yttervärlden på samma vis och därför aldrig kan förstå varandra.  

     Kanske är det också en sådan ”kunskapsteoretisk subjektivism” som ska illustreras genom 

det glapp som N upplever mellan sin kropp och det man något pretentiöst skulle kunna kalla 

själ. De sällsynta gånger som N ställer sig i relation till en annan människa kommer bara en 

rent kroppslig gemenskap till stånd. Att det aldrig handlar om att i egentlig mening nå fram 

till den andra människan och överbrygga ensamheten är tydligt. I sådana situationer framställs 

kroppen som skild från det som verkligen är N. Jaget är inte detsamma som kroppen: 

Och plötsligt är jag däruppe, jag hänger i taket, eller bara är i taket. Jag ser på de där två därnere 
på sängen, flickan har armarna om pojkens hals, det är ett stelt grepp. Hon har stora mörka ögon 
och det ligger liksom en hinna över pupillerna. Hon stirrar tomt mot mig, fixerad. Pojken rör sig 
över henne med rytmiska vågrörelser. Det går en skälvning genom hans kropp, han ger ifrån sig 
ett egendomligt, obehärskat ljud och sjunker ner med hela sin tyngd på flickan. Hon har 
fortfarande sina smala armar om hans hals. Hon stirrar fortfarande upp mot mig. Ansiktet har ett 
drag av det patetiska lidandet hos den som inte har en klart uttalad vilja, men som ändå alltid 
lyckas gå emot sin önskan.  
   Jag hör hur det blåser utanför de svarta fönstren. Det är höst.  
   Jag har gått ur mig själv. Jag står bredvid mig själv. (s. 32) 

Det är som om Hjalmar Söderbergs tro på ”kroppens lust och på själens obotliga ensamhet”305

utgör en klangbotten till alla de skildringar av mellanmänskliga relationer som N faktiskt har. 

Företeelsen visar också att ensamheten inte har med yttre förhållanden att göra och inte är 

något som förändras av att man ställer sig i relation till andra människor. Den ensamhet som 

N erfar framstår som liktydig med att vara.

    Ensamhetens koppling till subjeket finns också inbyggd i albumdelens narration. 

Kontinuerligt växlar perspektivet från ett internt till ett externt, manifesterat som omväxlande 

första och tredje person, dock med fokus intakt hos karaktären N. De skillnader som uppstår 

                                               
305 Hjalmar Söderberg, Gertrud [1906], i Hjalmar Söderbergs skrifter: Gertrud, Aftonstjärnan, Ödestimmen, 
inledning av Per Wästerberg. Kommentarer av Tom Söderberg och Hans Levander (Stockholm, 1977), s. 111.  

114



114

dem emellan framvisar att den subjektiva upplevelsen (inifrånperspektivet) aldrig kan bli 

densamma när den förvandlas till ett objekt, d.v.s. en beskrivning (utifrånperspektivet). 

Användningen av de olika perspektiven är därmed betydelsebärande. Notera exempelvis 

skillnaden i intensitet mellan de båda perspektiven i tjugonde bilden och dess kommentar: 

Tjugonde bilden: 
   Hettan är olidlig. Jag snurrar runt i min halva av sängen, lakanen är redan dyblöta. Jag önskar 
att fan måtte ta dessa lakan som snor sig omkring mig som en liksvepning. […] Nu vänder han
sig tungt bredvid mig och muttrar något obegripligt. Han är så djävla talträngd att innan han fyllt 
trettiofem kommer han att gå och prata för sig själv som en gubbe. Jag skulle vilja sticka ner 
mina fingrar i hans hals och slita loss stämbanden. Varför måste vi sova i samma säng? Jag får 
ju inte en blund i ögonen om jag måste trängas med någon. Jaja, sängen är bred, men det spelar 
ingen roll, den är aldrig tillräckligt bred så länge man måste ha en pustande, luktande köttklump 
inom räckhåll. 
[…] 
Kommentar: 
   N hade tröttnat igen. Efter två månaders bekantskap visade hon det öppet, hon sa visserligen 
ingenting (det var hon inte tillräckligt ärlig för), men hon blev avvisande, upptagen, skygg. Det 
hände att hon överhuvudtaget inte öppnade dörren när Paul kom och knackade på. Han blev 
naturligtvis oroad och gjorde frågor som N uppfattade som närgångna. (s. 52–54) 

Vad innehållet beträffar finns ingen egentlig skillnad mellan bilden och kommentaren. Båda 

redogör för att N har tröttnat på pojkvännen Paul och hur hon förmedlar detta. 

Intensitetsgraden i bilden är dock avsevärt högre än i kommentaren. Kommentaren söker 

förklaringar, jämkar och till och med förskönar det som sker. Man kan se det som en ironisk 

blinkning åt den samtida vurmen för dokumentarism och objektivitet. Vad som också visas 

fram är hur fåfängliga försöken är att förstå eller formulera någon annans subjektiva 

upplevelse.     

    Om ensamheten betraktas som liktydig med subjektiviteten så förklaras också de starka 

känslor av hot och upplösning som uttrycks i samband med att N kommer nära andra 

människor. N är ju inte bara ensam och utanför för att hon överges av människorna omkring 

henne, eller för att hon inte förmår att nå fram till dem. Hon kämpar också aktivt mot all form 

av tillhörighet och gemenskap. Släktingarnas försök att göra henne till en del av deras familj 

gör N ursinnig, det är som om de bett henne att sluta existera: 

Ni har vaccinerat mig mot mig själv, ni har lärt mig, tvingat mig, att vara lojal mot er lilla grupp 
och svekfull mot andra som stod utanför den och jag kan bara hata. […] Jag är ett monster 
frambringat ur en av världens miljoner små familjekuvöser, där man hålls vid liv precis så 
mycket att hjärtat inte stannar, men där det yttre livet, det verkliga livet, hålls på avstånd med 
plastväggar. (s. 48) 

Hatet mot släktingarna och familjelivet framställs som långt för starkt för att kunna förklaras 

som en ungdomlig revolt mot vuxengenerationens konventioner och livsstil. Det skulle också 

115



115

vara reducerande att se det som en skildring av ett stört känsloliv till följd av traumatiska 

upplevelser tidigare i N:s liv. Den kraft som finns i N:s avståndstagande talar för att 

ensamheten ska framstå som nödvändig för att det som är N överhuvudtaget ska kunna finnas. 

Att bli en del av något är också att ”vaccinera sig mot sig själv” [min kurs.], d.v.s. ett hinder 

och ett motarbetande av den egna existensen.  

    I en relation hotas den som vill vara ensam mer än annars. En känsla av upplösning, att 

försvinna som ett eget och avgränsat jag, återkommer i N:s förhållande med Paul. Efter en 

kort period av euforisk förälskelse upplever hon att hennes eget vara börjar uppgå i Pauls. 

Hon upplever att hon själv inte har någon innebörd längre och att hon talar och beter sig som 

Paul: 

Hon hade börjat känna sig som en sorts skugga till Paul, ja, hon nästan var Paul. Hon tyckte att 
hon talade som han, hon blev förstummad av skräck när hon någon gång kom på sig själv med 
att använda något av hans favorituttryck. N började uppleva det som om själva språket gick 
bakom ryggen på henne. […] Det var som med hennes händer. En mystisk känsla som smög sig 
på henne (som när man inser vilken tom, absurd, meningslös konstruktion ens namn är och får 
avstånd till sig själv), hon såg dem ligga där i knät, orörliga, och plötsligt blev hon övertygad om 
att det inte alls var hennes händer. I ett enda sekundsnabbt ögonblick. (s. 54–55) 

Den aspekt av ensamheten som kommer av att den subjektiva upplevelsen av tillvaron inte 

kan delas med någon förklarar också varför Nelvin valt att framhäva N:s påtagliga känslokyla 

inför sina medmänniskors belägenhet och öden. Återigen menar jag alltså att detta inte bör 

hänföras till en brist i N:s karaktär som i sin tur kan förklaras av ett eller annat psykologiskt 

dilemma. Det kan vara lätt att förfasa sig över N:s svårigheter att känna något alls när hennes 

mamma och pappa dör och enligt en psykologisk förklaringsmodell kan man tillgripa termer 

såsom chocktillstånd eller traumatisk stress för att förklara den uteblivna reaktionen. Men N 

framställs snarare som likgiltig än så känslomässigt belastad att hon inte kan sortera i sina 

känslor. Under pojkvännen Pauls begravning kan hon inte ens hålla koncentrationen uppe, 

triviala iakttagelser är vad som fångar hennes uppmärksamhet: 

De ska begrava sitt enda barn. Jag ångrar att jag kom hit överhuvudtaget. […] Jag är kall och 
fuktig om händerna och skulle vilja ta på mig solglasögonen igen, men gör det inte. Ronald sitter 
bredvid mig. Jag skymtar hans profil i dunklet, och jag lägger märke till att han har ovanligt 
stora, skälvande näsborrar och att de fylliga läpparna är halvöppna. […] Någonstans hörs en 
flyga surra. Asätarna har kommit. Prästen ber fortfarande. Jag tänker: måtte hon inte be för högt 
– då släcks ljusen av hennes andedräkt. (s. 58–59) 

N:s oförmåga till empati är av samma sort som vissa karaktärers inom en utpräglat 

existentialistisk romantradition. Camus Mersault är lika främmande för denna typ av kollektiv 
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känsloyttring vid sin mors begravning. Precis som hos N är det de egna subjektiva sinnes-

intrycken som tar överhanden och han tycks mer upptagen och intresserad av surrande flugor 

och det faktum att solen skiner i hans ögon än av att ta avsked. Det som främst förenar N och 

Mersault är förnekandet av det korrekta som för dem inte har något reellt värde och 

bejakandet av den egna subjektiva upplevelsen som det enda gripbara. 

Ensamhet som brist på mening 

Ensamheten, som den framstår i berättelsen om N, är förbunden med en känsla av brist på 

mening. N:s rastlösa vandringar i tillvaron och hennes oförmåga att uppbåda något som helst 

intresse för omgivningen kan sägas emanera från denna känsla. När N är ett litet barn tror hon 

att det finns en högre makt som styr hennes liv. Den gud hon i tidiga år gör sig en 

föreställning om är dock varken en ledande eller trygghetsskapande instans utan snarare en 

hycklande aristokrat som barnet N gång på gång försöker utmana och göra revolt emot. 

Reaktionen uteblir dock alltid och N förstår till slut att gud är likgiltig. Hon förkastar då allt 

hopp om yttre ledning genom att krossa en Mariabild av glas och skicka den i frankerat kuvert 

till helvetet. Händelsen illustrerar en nyvunnen insikt hos N, nämligen att hon står ensam i 

livet och att någon övergripande mening med detta liv inte finns.  

    Efter uppgörelsen med gud präglas N:s tillvaro av apati och leda. Allt det som människor 

vanligen ägnar sig åt för att förvalta livet och ge det mening och mål kan N inte upprätthålla 

något som helst ihållande intresse för. De utbildningar hon påbörjar lämnas ofullbordade och 

de arbeten hon väljer att försörja sig på är tillfälliga och utan framtidsutsikter. Hon avsäger sig 

alla kontakter med släktingarna och andra människor. Till slut består hennes liv av korta och 

ensamma ströarbeten, vars enda funktion är att generera medel för att upprätthålla livet i rent 

biologisk mening. N flyttar in i ett rivningshus, men hon ser till att inte skriva på något 

kontrakt för att kunna föra en c/o-tillvaro utan fast punkt. Hon vill vara en inneboende i 

tillvaron. Till slut tycks N stå utanför själva livet. Dagar och nätter flyter samman och N 

påbörjar en destruktiv livsform, där hennes handlingar inte tycks syfta till något annat än att 

göra slut på livet. Ett omåttligt alkoholintag medför ett kännbart kroppsligt förfall, som N 

studerar med viss morbid fascination. Det är som om den enda meningen med livet är att 

förbruka det.  

    Bristen på sammanhang konkretiseras genom N:s oförmåga att intressera sig för hur saker 

och ting hänger samman temporalt och kausalt. Hon är under sin destruktiva period fixerad 

vid vardagslivets detaljer. Hon studerar långa stunder sprickor i takets rappning och ägnar sig 

åt att pilla bort vårtor som vuxit ut på hennes kropp. Hon rutar in sina dagar i tämligen triviala 
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hållpunkter och ägnar sig gärna åt diverse repetitiva, monotona ”lekar” som inte har något 

annat syfte än att få tiden att gå. Hon går långsamt i trappan upp till sin lägenhet och räknar 

noggrant våningarna. Om hon misstänker att hon har räknat fel, gör hon om det hela igen. 

Hon går till affären flera gånger varje dag och njuter av att känna tiden passera. För N är 

tillvaron precis så mekanisk och ändamålslös som hennes levnadssätt antyder. Hon ser inga 

sammanhang där de enskilda delarna finner sin plats, och intresset för det fragmentariska och 

de betydelselösa detaljerna blir i sig en bild av meningslösheten. En bild av hur skenbar 

föreställningen om samhörighet och meningsfullhet är utgör det schackparti som N under sin 

mest livsförnekande period av skyggt nattarbete och vidlyftig alkoholförtäring försöker utföra 

tillsammans med den intellektuelle och borgerlige marxisten Mårtensson: 

”Schackspelet rymmer allt människorna behöver av tänkande”, säjer Mårtensson och stryker sitt 
röda skägg. ”Det är livets princip. […]” För mig är schack ett sällskapsspel vilket som helst, lika 
kvalmigt ointressant som canasta, fia med knuff och lika fyllt av sekelskiftesvemod som ett 
rullande krocketklot i solnedgången. Men för Mårtensson är det Livets Kärna. (s. 66–67) 

Man kan se schackspelandet som en bild av ytligheten i det sociala spelet mellan människor. 

Det framstår som artificiellt och utan egentlig funktion. Mårtensson ser spelet som livets 

kärna, något centralt och djupt liggande i den mänskliga naturen och man kan säga att han 

företräder ett slags kollektivistisk inställning till det hela. Detta är allt människan behöver, det 

är de facto målet med livet, menar han. För N framstår det hela dock som innehållslöst, ett 

ytligt spel där alla i spelet ingående pjäser flyttas rund utan annat mål än att just spela spelet. 

För henne är schackspelandet ett tecken på livets brist på egentligt mål och mening.  

    Det ligger nära till hands att förklara N:s syn på tillvaron i psykologiska termer. Några 

recenscenter tolkade till exempel N:s beteende som tecken på en begynnande psykisk 

sjukdom och talade om ”tvångshandlingar” och ”tidiga aversiva betingningar”.306 Den apati 

och leda som hennes livsstil är ett uttryck för kan tyckas ha stora likheter med ett depressions-

tillstånd. Enligt min uppfattning ska dock bristen på mening i N:s tillvaro ses som mer 

grundläggande än så. N har upptäckt att meningslösheten är en av den mänskliga existensens 

levnadsbetingelser, i nära förbund med den konstanta ensamheten. Eftersom människan står 

ensam i världen och inte kan dela sin upplevelse av verkligheten med någon, kan hon heller 

inte bli bekräftad av omvärlden. Lika likgiltig som N är inför världen är också världen inför 

henne. Att söka efter någon form av ledning eller mål i vardagsverkligheten eller hos 

medmänniskorna är därför fåfängt.  

                                               
306 A. Bergsten.  
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Upplevelsen av det absurda – huset 

Husetskildringen är surrealistisk och ologisk som en mardröm. Den utspelar sig huvud-

sakligen i ett slutet rum, beläget i vad som förefaller vara ett övergivet rivningshus. Till en 

början finns bara ett ensamt jag i rummet, men snart får detta jag en intuitiv aning om att 

någon annan är närvarande. Plötsligt finns tre andra karaktärer i rummet, vilka på något 

oförklarligt sätt tycks ha uppstått ur tomma intet. Karaktärerna är inte realistiska. De har inte 

någon fullt utvecklad personlighet och deras handlingar är sällan motiverade. Till en början 

har de inte ens namn, men jaget döper dem efterhand till Medlaren, Nubben och Maria. Till 

viss del ger de intrycket av att bara ha ett karaktärsdrag och framstår som typiseringar, men 

samtidigt har de tillräckligt hög grad av komplexitet för att inte uppfattas så. Medlaren är 

konflikträdd och pedantisk. Han ger sällan uttryck för några konkreta åsikter och reserverar 

sig ständigt. Om kvällen hänger han upp sina kläder med minutiös noggrannhet, bara för att 

kliva upp en stund senare och arrangera om dem. Nubben är eskapistisk och tar gärna till ruset 

för att slippa bry sig om omvärlden. Han uppträder hela tiden som om han hade en stor 

hemlighet att bevara. Han smusslar och är undflyende, men ingen är egentligen särskilt 

intresserad av vad det är han försöker dölja. Marias karaktär präglas främst naivitet. Hon är 

ytterst känslosam och brister omväxlande ut i fnissig sång och gråt, till synes utan anledning.  

    Det råder stor oklarhet om vad karaktärernas uppgift i huset är och hur länge det är 

meningen att de ska vara där. De bekymras dock inte nämnvärt av sin situation utan fyller 

dagarna med ändamålslösa sysselsättningar och svamlig eller opåkallad konversation. Vid ett 

tillfälle försöker de ordna en fest och en annan gång kommer någon på att man ska tillverka 

en tidning. Ingen av dem verkar egentligen ha någon lust med dessa sysselsättningar, 

ansatserna kommer sig snarare av att man tycker sig behöva fylla tillvaron med någonting. 

Man orkar inte heller fullfölja företagen utan allt rinner ut i sanden. Något har också hänt med 

språket i rummet. Kommunikationen går trögt, man missuppfattar varandra och verkar inte 

lyckas säga det man vill. Relationen mellan invånarna i rummet präglas av gnällig miss-

tänksamhet. Vartefter tiden går känner alla en gradvis ökande ovilja gentemot varandra och 

relationen övergår till öppen fientlighet. Husetskildringen slutar med att jaget dödar Maria och 

tar sig ut ur rummet och huset.  

    Husetskildringen och dess relation till resten av romanen var något som förbryllade 

samtidsläsarna. Vissa uttryckte sina bryderier explicit. ”Det här avsnittet är förvirrande att 

läsa. Man får ingen ordning eller klarhet i handlingen”,307 påpekade till exempel 

                                               
307 Stribe. 
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Smålandspostens skribent. De flesta löste, som vi redan sett, dilemmat genom att betrakta 

husetskildringen som karaktären N:s hallucination eller upplevelse av psykisk sjukdom. 

Recensenterna lade ner viss möda på att försöka fastställa vilken typ av hallucinatoriskt eller 

sjukligt tillstånd det kunde gälla. ”Kanske arbetar hon sig igenom en svår psykos, kanske 

genomlever hon ett LSD-rus i en knarkarkvart i en rivningskåk.”308, spekulerade exempelvis 

Willy Josefsson i Göteborgs-Tidningen. Synen på vilka Medlaren, Nubben och Maria skulle 

kunna vara varierade i linje med detta. Av vissa förstods de som självständiga karaktärer. 

Henry Lundström frågade sig exempelvis om de kunde vara ”patienter på en psykiatrisk 

klinik”.309 Oftare antog man dock att de representerade projektioner av jagets eget inre: 

”Hennes inre, hennes känslor och minnen projiceras i rummet som personer av kött och blod 

[…]”310, menade exempelvis Anders Ringblom. Det finns flera fördelar med att tolka huset-

skildringen på det sätt som recensenterna gjorde. Dels får avsnittet intrigrelevans och romanen 

kan betraktas som en sammanhängande berättelse, dels kringgår man helt enkelt uppgiften att 

säga något om vad husetskildringen annars skulle vara och närmare beskriva dess litterära 

uttryck. Formen reduceras till en förpackning kring innehållet, som det blir läsarens uppgift 

att avtäcka. Det finns dock skäl att anta att formen inte kan separeras från innebörden i det här 

fallet, inte minst för att stilen i husetskildringen är så pregnant avvikande i förhållande till 

resten av romanen. Det verkar kontraintuitivt att då bortse från den, som vore den bara ett 

resultat av författarens godtycklighet eller brist på stilistisk stringens. Vad som sägs bör 

istället ses som starkt kopplat till hur det sägs i husetskildringen, och först tillsammans utgör 

de den konceptuella helheten. Jag vill i det här sammanhanget framhäva avsnittets många 

likheter med den absurdistiska dramatikens estetik och verkningsmedel såsom Martin Esslin 

beskriver genren i The Theatre of the Absurd [1961]:

If a good play must have a cleverly constructed story, these have no story or plot to speak of; if a 
good play is judged by subtlety of characterization and motivation, these are often without 
recognizable characters and present the audience with almost mechanical puppets; if a good play 
has to have a fully explained theme, which is neatly exposed and finally solved, these often have 
neither a beginning nor an end; if a good play is to hold the mirror up to nature and portray the 
manners and mannerisms of the age in finely observed sketches, these seem often to be 
reflections of dreams and nightmares; if a good play relies on witty repartee and pointed 
dialogue, these often consist of incoherent babblings.311

                                               
308 W. Josefsson, ”Skildrar vilsenheten inför tillvaron”.  
309 Lundström. 
310 Ringblom. 
311 Martin Esslin, The Theatre of the Absurd [1961] (London, 2001), s. 21–22. 
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Man kan inledningsvis notera att husetskildrdingen har många ytliga drag av teaterscen. 

Rummet som jaget och de andra bebor har kulissartad karaktär och hela tiden upptäcker jaget 

saker som får henne att tvivla på autenticiteten i tillvaron. Kakelugnen som finns i rummet 

saknar funktion och visar sig till slut vara en attrapp, dörrar ömsom uppstår och försvinner. 

Dessutom är jaget och de andra hela tiden medvetna om att det finns en annan ”verklighet” 

utanför rummet. Ständigt uttrycks också tvivel på vad som egentligen är verklighet och 

föreställning: ”Därinne. Innanför dörren. Jag fattade inte genast vad han menande med 

’innanför dörren’. Men så gick det upp för mig att det han kallade ’innanför’ var detsamma 

som ’utanför’ i mina föreställningar.” (s. 154) För några av dem som recenserade Tillflyktens 

hus var referensen till scenisk eller visuell gestaltning naturlig. ”Både rummet och huset har 

en prägel av teaterscen. Och Nelvins berättelse blir en sorts drömspel”,312 skrev Brundin. 

Linton-Malmfors uppmärksammade i sin tur likheter mellan husetskildringen och 

”avantgardistisk film”.313 Förutom sådan yttre likheter med ett drama förefaller flera av 

husetskildringens karaktäristika nästan direkt hämtade ur en absurdistisk dramakonvention. 

En jämförelse med pjäser av exempelvis Samuel Beckett och Harold Pinter ådagalägger 

likheter på såväl makro- som mikronivå.314 En sådan likhet utgör karaktärerna. Esslin be-

skriver i citatet ovan det absurda dramats karaktärer som omotiverade, till synes mekaniska 

dockor som inte erbjuder någon igenkänning. Den beskrivningen skulle kunna gälla för såväl 

Becketts Vladimir och Estragon som för Medlaren, Nubben och Maria. Det finns också 

likheter i fråga om språkbehandling och brist på intrig och handling. Tillsammans skapar 

dessa ”grepp” en stämning som är typisk för ett absurdistiskt drama. Man kan tala om en 

känsla av osäkerhet och dunkla hot, som om tillvaron och språket hela tiden är fyllda med 

undertoner och dolda innebörder. Det slutna rummet som karaktärerna och jaget befinner sig i 

bidrar till att bygga upp denna känsla. Jaget vet eller anar att det finns något utanför, men inte 

vad eller hur detta kan komma att påverka henne. En känsla av negativ förväntan förmedlas, 

och tillvaron framstår som ogripbar: 

   ”Vem… träffade du någon därute?” frågade jag hest. 
   ”Nej. Jag var ensam.” 
   Det var någonting som han inte ville tala om. Jag begrep det. Han ville inte se mig i ögonen.  

                                               
312 Brundin. 
313 Linton-Malmfors. Se också Magnus Hedlunds recension ”Ångest i ekorrhjul”, Dagens Nyheter, 1975–05–28, 
där likheter mellan denna del av Nelvins roman liknas vid Sartres drama ”Stängda dörrar”. 
314 Man kan diskutera om det finns andra beteckningar som lika gärna kunde användas om Harold Pinter och de 
andra dramatiker som här används som jämförelsematerial. Esslin sätter dem i samband med den absurdistiska 
genren men för också en fortlöpande kritisk diskussion kring denna genretillhörighets giltighet. Se exempelvis 
kapitlet om Jean Genet, s. 200–233.  
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   ”Hörde du ingenting?” frågade jag. ”Röster… eller steg? Du måste väl i alla fall ha sett 
någonting? Fanns där någon telefon? Hängde det några tavlor på väggarna? Och fönstren? 
Fönstren såg du väl?” […]  
   ”Såg du några fönster?” frågade jag lågt. 
   ”Nej. Där fanns inga.”    
   ”Men där fanns väl andra rum? Och trappor? Och tapterna? Hur såg de ut?” (s. 155) 

Man kan notera att just slutna rum vid flera tillfällen utgör spelplatsen i Harold Pinters pjäser, 

exempelvis The Room och The Dumb Waiter. The Room utspelar sig i ett lägenhetskök, där 

karaktären Rose lever med sin man i en mycket reducerad och kontrollerad tillvaro. Hon tycks 

sedan länge ha glömt vad som finns utanför lägenhetsköket och likt jaget i husetskildringen är 

hennes upptagenhet med det som finns utanför ett fåfängt försök att identifiera detta 

oidentifierbara:  

ROSE. What about downstairs? 
 MR KIDD. Eh? 
 ROSE. What about downstairs? 
 MR KIDD. What about it? 
 ROSE. Must get a bit damp. 
 MR KIDD. A bit. Not as bad as upstairs though. 
 […] 

ROSE. Anyone live up there? 
 MR KIDD. Up there? There was. Gone now. 
 ROSE. How many floors you got in this house? 
 MR KIDD. Floors (He laughs.) Ah, we had a good few of them in the old days. 
 ROSE. How many have you got now? 
 MR KIDD. Well to tell you the truth, I don’t count them now. 
 ROSE. Oh.315

Det gemensamma för de båda textavsnitten är den vaga känslan av att det som finns utanför 

det slutna rummet skulle kunna påverka tillvaron, men man vet inte när eller hur. Känslan 

finns bara där som en bävan och en känsla av osäkerhet. I The Dumb Waiter är det ett 

likaledes oidentifierat ”utanför” som förmedlar en känsla av både växande hot och bristande 

förmåga att kommunicera. Någon okänd gör beställningar via en mathiss, vilket gör det 

omöjligt för invånarna i rummet att få direkt kontakt med denna någon. Beställningarna blir 

gradvis allt svårare att uppfylla, vilket gör att situationen kommer att präglas av otrygghet och 

negativ förväntan. Detta har ett slags inverterad motsvarighet i husetskildringen, där jaget och 

de andra beställer och önskar sig saker utifrån, men aldrig riktigt vet vad som i slutänden 

faktiskt kommer in genom luckan i dörren.  

    Känslan av osäkerhet och vaga hot kommer också av den intrigslöshet och avsaknad av 

händelseutveckling som råder i husetskildringen. De händelser som utspelar sig i rummet 

                                               
315 Harold Pinter, “The Room” [1960], i Harold Pinter: Plays One (London, 1991), s. 92.
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verkar inte leda någonstans och tycks inte höra samman med varandra. Och vissa enkla och 

till synes oviktiga handlingar upprepas om om de vore av största vikt. Sammantaget skapas en 

känsla av meningslöshet och brist på sammanhang. Tanken går till Samuel Becketts I väntan 

på Godot. Estdragon och Vladimir väntar på det som aldrig kommer. Under tiden ägnar de sig 

åt slumpartade och meningslösa sysselsättningar, som att byta hattar eller ta på och av en 

känga. ”Ingenting händer, ingen kommer och ingen går, det är förfärligt.”316 som Estragon 

själv beskriver sin tillvaro 

    Husettillvaron verkar inte vara förankrad i tid och rum. Det finns inget före och efter huset-

tiden, och invånarna tar det inte för självklart att dag kommer att följa på natt. Karaktärerna 

saknar bakgrundhistoria och har inga minnen av när eller hur de kommit till huset: 

”Är det natt? frågade hon med osäker röst.  
Kanske var hon mörkrädd.  
”Ja, det ser så ut”, svarade mannen med glasögonen resignerat.  
”Blir det dag igen?” 
”Det blir det nog.” 
”Är det inte säkert?” 
” Jo, det blir säkert dag. Snart igen.” (s. 108) 

”God dag! Jo, vad jag egentligen ville fråga… hur… hur kom ni hit?” […]  
”Jag minns inte så tydligt…” svarade jag trevande och slickade mig om läpparna. ”Jag menar det 
var ganska länge sen. Ja, just det, ganska länga sen! Det var en blåsig dag, det är jag så gott som 
säker på, jag menar, det minns jag! […] (s. 100) 

Återigen kan en jämförelse göras med hur det är ”att vänta på Godot”. Vladimir och Estragon 

vet inte varför eller hur länge deras väntan har pågått eller kan tänkas fortsätta. Även här tycks 

tideräkningen vara satt ur spel och det traditionella sättet att dela in tiden har mist sin mening:  

ESTRAGON. Vi var här i går också. 
VLADIMIR.   Nej, nu tar du fel. 
ESTRAGON. Vad gjorde vi i går då? 
VLADIMIR.  Vad vi gjorde i går? 
ESTRAGON. Ja. 

VLADIMIR.  Herregud... (Ilsknar till) Du gör då vad du kan för att muntra upp en.  
[…] 
VLADIMIR  Han sa lördag. (Paus.) Har jag för mig. 
[…] 
ESTRAGON. Men vilken lördag? Är det lördag i dag? Är det inte snarare söndag? Eller    
     måndag? Eller fredag?317

                                               
316Samuel Beckett, I väntan på Godot [En attendant Godot, 1952], övers. Lill-Inger Eriksson & Göran O. 
Eriksson, fjärde uppl. (Stockholm, 1997), s. 49.   
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Också språket bidrar till att skapa stämningen i husetskildringen. Orden verkar inte ha någon 

fixerad mening och blir därför på samma gång meningslösa och fulla av undertext. Det är som 

om osäkerheten och bristen på logiska sammanhang även har färgat av sig på språket. 

Karaktärerna i huset prövar formuleringar i omotiverade sekvenser, som om språkanvänd-

ningen reducerats till ett i dubbel bemärkelse meningslöst sätt att fördriva tiden: 

 Vyssan lull vyssan lull 
 Sov mitt gryn 
 Sov min docka 
 Sov min ängel 
 Gullfiskar växter på träden (s. 158) 

Språket verkar inte heller kunna användas som ett redskap för att kommunicera eller för att 

förstå och hantera världen. Märkliga glapp mellan tal och handling uppstår, det verkar som 

om karaktärerna vill uttrycka en sak men säger något annat: 

   ”Vi skulle kanske ta och diska kopparna?” 
    ”Det behöver du säkert inte”, svarade jag. ”Ställ den vid dörren bara så ordnar det sig nog.” 
    ”Ja-a men….?” 

   Han avslutade inte meningen utan reste sig upp och började plocka ihop koppar och fat på 
brickan. Han böjde sig fram och tog min kopp med ett ursäktande leende. Jag fick lust att slå 
honom på fingrarna. (s. 117) 

   ”Det ska bli gott med mat”, sa mannen med glasögonen trots att han redan ätit en halv 
smörgås.  
   Jag misstänkte att det var något helt annat han ville ut med, men jag tänkte inte hjälpa honom. 
   Flickan i den bruna klänningen böjde sig plötsligt fram och slog honom på knät med sin flata 
hand. 
   ”Hej på dej” Sen vill jag ha fikon!” […] 

    ”Du skulle äta smör. Det är nyttigt.” 
    ”Nej!” 
    Mannen log mot mig. Hans leende verkade alltid ha ett stänk av uppgivenhet och tvekan.  
    ”Jo, det var det…” började han lågt. ”Vi kunde väl ta och säja du?” (s. 113)

Språket har mist sin funktion, och när språket är obrukbart och meningslöst framstår förstås 

hela tillvaron som utan säker innebörd. Denna typ av språklig degradering återfinns hos både 

Pinter och Beckett. Man kan exempelvis jämföra karaktären Marias ofta nonsensaktiga 

uttalanden med karaktären Luckys långa nonsensmonolog i I väntan på Godot.318 Och samma 

pjäs avslutning indikerar att det uteblivna sambandet mellan tal och handling, språkets 

oduglighet, är centralt för dramat:  

                                                                                                                               
317 Beckett, s. 14–15. 
318 Ibid., s. 50–55. 
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VLADIMIR: Ska vi gå då? 
 ESTRAGON: Nu går vi. 
 (De rör sig inte.)319

Esslin framhåller att syftet med ett absurt drama är att förmedla människans upplevelse av det 

absurda i tillvaron, inte att berätta en historia om eller att argumentera för något.320 Man kan 

överföra detta på husetskildringen i Tillflyktens hus och se det som att huset och dess 

karaktärer har till syfte att på ett sätt som liknar den absurda dramatikens konventioner 

förmedla en upplevelse. Sett i ett helhetsperspektiv innebär detta att det finns ett tematiskt 

samband mellan romanens albumdel och husetskildringen. Om albumdelen berättar om hur 

det är att vara människa så gestaltar husetskildringen själva upplevelsen av detta.  

    I det här sammanhanget bör man notera skillnaden mellan det absurda som fram-

ställningssätt och det absurda som filosofiskt begrepp. I Myten om Sisyfos beskriver Camus 

hur känslan av absurditet uppstår:  

Männniskan känner sig hemma i en värld som hon kan förklara, om också på svaga grunder. 
Däremot blir hon en främling i tillvaron, om den plötsligt berövas alla illusioner och hållpunkter. 
Denna landsflykt är utan återvändo, eftersom den inte rymmer några minnen från ett övergivet 
hem eller något hopp om ett förlovat land. Denna klyfta mellan människan och hennes liv, 
mellan aktören och dekorationerna, är orsaken till känslan av det absurda. 321

Upplevelsen av det absurda är således inte en inneboende egenskap i människan eller 

omgivningen utan det som uppstår i mötet mellan dem. Människan frågar efter mening i en 

värld som inte har någon, därför uppstår det absurda. Camus menar att människans upplevelse 

av det absurda kan beskrivas som en känsla av tomhet, en upplevelse av tillvaron som 

mekanisk och repetitiv, en medvetenhet om tidens gång, upplevelse av omgivningen och 

medmänniskorna som overkliga och främmande.322  Således fungerar det absurda som fram-

ställningssätt kongenialt med den existentiella grundupplevelsen av tillvaron som ensam och 

meningslös. Den vaga upplevelse av hot som ständigt finns närvarande men egentligen inte 

realiseras kan alltså sägas vara en gestaltning av människans medvetenhet om att tiden går 

och att livet är ändligt. Det obrukbara språket illustrerar en existentiell ensamhet, där ingen 

kommunikation eller något annat samband mellan människor kan upprättas. Det meningslösa 

pratet, de monotona och repetitiva handlingarna, känslan av att befinna sig på en plats där 

man saknar överblick och sammanhang gestaltar en tillvaro där något övergripande mål eller 

                                               
319 Ibid., s. 115. 
320 Esslin, s. 402–403. 
321 Albert Camus, Myten om Sisyfos [Le Mythe de Sisyphe, 1942], övers. Gunnar Brandell & Bengt John  
(Stockholm, 1947), s. 11. 
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någon mening inte finns. De avvikelser som Esslin uppmärksammar i det absurda fram-

ställningssättet från ett traditionellt ska alltså inte betraktas som brister i framställningen utan 

som ett sätt att förmedla innebörd. Richard E. Baker har den utgångspunkten i boken The 

Dynamics of the Absurd in the Existentialist Novel, där han visar hur produktiv upplevelsen av 

det absurda har varit inom en existentialistisk romantradition. Efter analyser av klassiska 

existentialistiska romaner av exempelvis Sartre, Camus och Unamuno drar han slutsatsen att 

det absurda fungerar som en matris för att uppleva, analysera och beskriva livets motsägelse-

fullhet.323 Därmed inte sagt att alla författare med absurda inslag i sina verk har som intention 

att bedriva filosofiska resonemang eller är bevandrade i en existentialistisk tanketradition. 

Som Esslin påpekar uttryckte exempelvis Beckett, som idag är den första att nämnas i 

samband med absurdismen som litterär strömning, aldrig explicit någon existentialistisk 

hållning.324 Likheten härrör sig snarare ur det faktum att såväl den existentialistiska filosofin 

som de aktuella skönlitterära författarna strävar efter att beskriva en livsupplevelse. Man kan 

formulera skillnaden, men också likheten, mellan skönlitteraturen och filosofin som Simone 

de Beauvoir: ”[...] while philosophy objecitifies human reality, the novel captures it as it is 

lived, in all its subjecitve complexity and ambiguity. […] This is because it presents existence 

not as an object of thought but as action, feeling, and experience.”325

    Både Esslin och Baker talar om det nära sambandet mellan innehåll och form, i såväl det 

absurda dramat som i existentialistiska romaner. Jag menar att detta också gäller för Nelvins 

roman i allmänhet och husetskildringen i synnerhet. Det är så att säga husetskildringens form 

som är dess budskap. Att söka efter en mening som på något sätt är fristående från denna form 

kan inte verka annat än reducerande, eller som Esslin uttrycker det: ”[It] would be as foolish 

as trying to discover the clear outlines hidden behind the chiaroscuro of a painting by 

Rembrandt by scraping away the paint.”326 Man kan i det här sammanhanget dra sig till 

minnes Nelvins barnböcker, där sagans formella egenskaper på samma sätt förefaller kon-

                                                                                                                               
322 Ibid, s. 14–18. 
323 Richard E. Baker, The Dynamics of the Absurd in the Existentialist Novel (New York, 1993), s. 9. 
324 Esslin, s. 61. Åsa Nelvin var bekant med det absurda som begrepp och talar om det i Gamlabjörnlanda-
dokumentet, 1971–08–11 som den stora meningslösheten: ”Vid sådana tillfällen läser jag gärna böcker om Den 
stora meningslösheten. Just nu Camus ’Myten om Sisyfos’. Sen späder jag på med ’Dödens dokument’, en 
dagbok från nazitidens Warszawa-ghetto. För att pigga upp mig. Skälet till att jag gärna läser den här sortens 
böcker är, att de framvisar ’det absurdas filosofi’ – meningslöshet, eller människans långt drivna ondska.” 
325 Citerat ur Robert Ellis, The Tragic Pursuit of Being: Unamuno and Sartre (Tuscaloosa & London, 1988),      
s. 53. Beauvoir avsåg i det aktuella citatet att belysa skillnaden mellan Jean-Paul Sartres filosofiska och 
skönlitterära verk. Sartre hade visserligen en filosofisk utgångspunkt även i sina skönlitterära alster kan därför 
invända mot min användning av citatet och skillnaden egentligen inte visar en filosofisk och en icke-filosofisk 
utgångspunkt. Frikopplat från det specifika sammanhanget fungerar citatet ändå belysande för skillnaden mellan 
en tesdrivande och argumenterande framställning och en skönlitterärt gestaltande.  
326 Esslin, s. 45. 

126



126

geniala med de frågor hon ville behandla. Strävan att hitta den ”rätta” formen för ett visst 

innehåll förefaller så här långt vara något av en konstant i författarskapet.  

    Esslin ser ett tydligt samband mellan det absurdas estetik och lyrikens sätt att skapa 

mening, något som får anses signifikant även för Nelvins fortsatta litterära utveckling. Han 

liknar det absurda dramat vid ett imagistiskt eller symbolistiskt poem i det att det linjära 

framställningssättet och viljan att kommunicera någon form av budskap överges till förmån 

för ett polyfoniskt, där läsaren konfronteras med en organiserad struktur av uttalanden och 

bilder som interagerar och måste förstås som en samtidig helhet.327 Med bild menar Esslin 

exempelvis att bristen på handling i I väntan på Godot är en bild av Becketts känsla av att 

ingenting händer i den mänskliga tillvaron. Varje enskild händelse som inte leder till något 

och inte hänger samman med en annan, kan sägas bidra till att förmedla denna känsla.328 Man 

kan illustrera tanken med ett exempel ur Nelvins text, vilket Sarrimo använder sig av i sin 

könspolitiska tolkning av Tillflyktens hus. Med Esslins sätt att se på hur det absurda skapar 

betydelse får samma exempel en helt annan innebörd: Jaget tar sig vid ett tillfälle ut ur 

rummet. Hon irrar omkring i husets labyrintiska gångar och blir vittne till den ena ”bilden” 

efter den andra. I den spegelsal som jaget slutligen kommer till verkar någon form av peripeti 

inträffa. Sarrimo har i sin tolkning av Tillflyktens hus tagit fasta på att det finns en moder 

bakom en av speglarna och valt att se det som Nelvins sätt att förhålla sig till 1970-talets 

kvinnolitterära moderstematik: ”Nelvin fiktionaliserar den skuldbörda – skildrar den i 

absurdistiskt form – som även Thorvall och Bergström relaterar till modersfiguren […]”.329

En sådan tolkning bygger på föreställningen om att det går att utvinna ett budskap eller en tes 

från författarens sida ur skildringen och att varje enskilt element underordnar sig denna. Ett i 

Esslins bemärkelse polyfoniskt och bildligt sätt att se på samma element i texten skulle istället 

få sin fulla betydelse först tillsammans med resten av skildringen. Två scener, som likaledes 

utspelar sig under jagets vandringar i huset, skulle kunna fungera som samverkande 

betydelseskapare till spegelscenen. I en av dem stöter jaget på en samling människor som alla 

är inbegripna i ett förhörsscenario. Där sitter en man på en stol och han misshandlas av flera 

andra. Målet är att få honom att avslöja färgen på himlen. Den sittande mannen ger många 

olika svar, men vad dessa svar än innehåller så anklagar de andra honom för att ljuga. Till slut 

avslutar de förhöret genom att sticka ut hans ögon. Jaget åser denna scen passivt och smyger 

sedan därifrån samtidigt som hon noterar att det är väldigt varmt i huset och att hon är lite 

                                               
327 Ibid., s. 403. Se också s. 45.  
328 Ibid., s. 404–405. 
329 Sarrimo, När det personliga blev politiskt, s. 191.  
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illamående. (s. 207) I en annan del av husets irrgångar finns ett myller av kroppar som krälar 

runt i smuts. Jaget tycker att de är obehagliga och vill helst inte se på dem, men måste gå över 

dem för att ta sig fram. En av dem men sträcker sig efter henne och ber desperat om hjälp. 

Jaget avfärdar dock begäran med känslokalla och logiska resonemang.(s. 202)330 Tillsammans 

med dessa ”bilder” verkar det rimligare att tänka sig att spegelsalen har något med jagets 

förhållande till omvärlden att göra. Det faktum att hon bara kan se sig själv i speglarna 

samverkar med hennes oförmåga att känna empati för de utsatta människor hon möter på sina 

vandringar. Även i dessa situationer kan hon bara ”se” sig själv. Det begränsade perspektivet, 

att allt utgår från jaget självt, skulle då kunna ses som ett uttryck för den subjektivitetstanke 

som redan förts fram i andra bilder. Att bara se sig själv fungerar då som ett uttryck för den 

existentiella ensamhet som framställts som både nödvändig och oundviklig för att man ska 

kunna existera som ett avgränsat jag. Jagets reaktion när hon ser sig själv flerfaldigad i 

spegelsalen antyder att det är just förlusten av det unika som är viktigt i scenen:  

[…] bilden i spegeln var skrämmande suddig, som om man tagit negativen från fotografier av 
flera olika människor och lagt dem ovanpå varandra, den var inte monstruös, värre än så, den var 
alldaglig. (s. 220)

Rädslan för att vara alldaglig, att det unika jaget ska upplösas i ”massan”, är i någon mån 

liktydig med önskan att få vara ensam.   

      

Konsten, livet, verket – ramen

Som jag inledningsvis påpekade vill jag hävda att det finns en ramberättelse i Tillflyktens hus. 

Denna ramberättelse tar inte mycket plats i romanen, åtminstone inte kvantitativt hänseende. 

Däremot är det av yttersta vikt för att förstå och beskriva den.331  Ramen utgör romanens två 

inledande sidor, en sida mellan albumdelen och husetskildringen samt de sex avslutande 

sidorna. Däremellan finns dessutom några textpartier, längre och kortare, som också skulle 

kunna betraktas som en del av ramen, även om de inte är avskilda från albumdelen eller 

                                               
330 Man kan notera likheten mellan den här delen av husetskildringen och diverse avsnitt i Kafkas Processen:
väktarna och pojken i bankskrubben, K:s illamående i de varmadomstolskanslierna och myllret av påträngande 
små flickor i de kvava och smutsiga kvarteren där målaren Titorelli bor.
331 Enligt Tzvetan Todorov, The Poetics of Prose [La Poetique de la prose, 1971], övers. Richard Howard 
(Ithaca, New York, 1977), s. 72 är längden på ramen i förhållande till den inbäddade berättelsen avgörande för 
om man uppfattar det som en ram eller exempelvis en digression. Om den inbäddande berättelsen är kort och den 
inbäddade notabelt längre är den inbäddande berättelsen en ram, menar Todorov. Om det omvända förhållandet 
råder, är den inbäddade berättelsen istället att betrakta som en digression. 
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husetskildringen. Det är som om en ny röst plötsligt hörs och ett nytt ”mood”332 infinner sig i 

texten, men inget nämns explicit om att det är ett nytt jag som talar eller en ny situation som 

berättandet utgår ifrån. Om Tillflyktens hus hade varit en film kan man tänka sig att ett 

scenbyte skulle ske i samband med dessa avsnitt.  

    Ramen har huvudsakligen tematisk funktion. Som Gregory Bateson påpekar styr en ram 

alltid i viss mån läsarens uppfattning om vad de inbäddade ”berättelserna” handlar om: ”A 

frame is metacommunicative. Any message, which either explicitly or implicitly defines a 

frame, ipso facto gives the receiver instructions or aids in his attempt to understand the 

messages included within the frame.”333 Eftersom ramen utgör den primära nivån i romanen 

och det jag som figurerar där är det som tänker berätta albumdelen och husetskildringen, är 

det antagligt att dessa delar är motiverade utifrån ramen.334 Ramen utgör dessutom en 

metanivå i texten och kan sägas innehålla två dimensioner. Dels tycks den hela tiden tala om 

sin egen tillblivelse, dels innehåller den vad som kan tolkas som läsanvisningar till album-

delen och husetskildringen och uttalar sig dessutom om läsar- eller litteraturkonventioner i 

allmänhet. Slutligen gör vissa av ramens inslag att texten som helhet blir ambivalent, vilket 

omöjliggör en slutgiltig tolkning av romanen. Det finns anledning att tro att ambivalensen inte 

bara är en ytlig lek med läsaren och litterära konventioner utan att den också har tematisk 

relevans.  

    Ramen tycks röra sig kring frågor om livet och konsten. Här skildras ett namnlöst jag som 

betraktar ett konstverk. Det framstår inledningsvis som en estetisk upplevelse men utvecklas 

till en vidare reflektion över livet, konsten och relationen dem emellan: 

Springbrunnen har en krans av gapande fjälliga fiskar som rids av fläskiga keruber med liderliga 
ansikten och flygande hår. Över dem, på en hög piedestal, står en kvinna med framsträckt hand. 
Hon är inte i naturlig storlek, kanske en och tjugo hög. En dvärgkvinna, men väldimensionerad 
och fin och gracil i linjerna. En liten älva av sten. Hennes hår är uppsatt i en knut på hjässan och 
några lösa lockar ringlar ner mot nacken. Den smala kroppen är draperad i en dräkt av grekiskt 
snitt. Bara armarna är nakna – nej, foten också! En liten fot sticker fram under fållen. Fem bleka  
tår under sandalremmen. Det är en vacker bild.  

                                               
332 Termen är lånad från Genette, Narrative Discourse, s. 161–211. Han beskriver där ”mood” som en 
kombination av “perspective” och “distance” med “regulation of narrative information” som effekt. (s. 162) Jag 
vill dock inte påstå att bytet från inbäddad text till ram i det här enskilda fallet i Nelvins text helt skulle motsvara 
hans definition av begreppet. Med mood avser jag ungefär en kombination av det Genettska begreppet och en 
vardagsspråklig innebörd av ordet, d.v.s. ”stämning”. 
333 Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind (San Francisco, 1972), s. 188. 
334 Det inbäddade bidrar också i motsatt riktning till att synliggöra ramens tematiska innehåll. Som Patrick 
O’Neill påpekar i Fictions of Discourse: Reading Narrative Theory (Toronto, 1994), s. 65, är ju ”the relationship 
between nested narratives [...] always one of mutual relativization: while the embedding narrative is ultimately 
always in a position to colour fundamentally our reception of an embedded narrative, it may itself always in turn 
be challenged or be displayed altogether by the narrative it embeds”. Man kan dock ifrågasätta om det är korrekt 
att uttala sig så kategoriskt som O’Neill gör. Det är teoretiskt fullt möjligt att producera en ramberättelse som 
inte alls påverkar eller påverkas av innehållet i sina inbäddade berättelser.   
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Men tittar man närmare på gruppen upptäcker man att kerubernas ögon är blinda och 
uttryckslösa, att de inger samma chockerade och hjälplösa känsla som när man oförberedd råkar 
stirra in i en grumlig, svårt starrangripen blick. Och den blinda härskarinnan på piedestalen – 
hennes rygg är krum som om den var angripen av multipel skleros. Nu ska ingen beskylla mig 
för att vara en ensidig betraktare av konst. Jag är ingen fackman, men jag kan ändå mycket väl 
tänka mig att figurerna vid en annan tidpunkt och väderlek skulle frusta av vitalitet och 
livsglädje. Keruberna skulle tjuta av triumf över att ha fångat fiskarna och satt betsel mellan 
deras vassa tänder. Vattnet skulle glittra i vecken på deras knubbiga barnamagar och fiskarna 
skulle i sin tur vrida sig, dyka, spänna kropparna som bågar och piska med stjärtarna av raseri. 
[…] Nu är springbrunnens figurer hopsjunkna stenkadaver. Eländiga förfrusna krymplingar utan 
förmåga att meddela sig med omvärlden. Porerna i deras härjade stenhud är stora och grova. 
Osunda. Och den ärgigt gröna färgen – åldrandets tecken – håller redan på att få makt över dem. 
Förvittringen kommer snart att väva in dem i sina tunna sega nät av mögel och duvskit. (s. 9–10) 

Betraktelsen sönderfaller i tre stadier eller perspektiv. Inledningsvis är beskrivningen full av 

ord som konnoterar liv och vitalitet. Kerubernas ansikten är ”liderliga” och kvinnans hår 

”ringlar” nedför nacken. Men samtidigt framhävs det artificiella i konstverket. Jaget påpekar 

att kvinnan inte är i naturlig storlek, att hon är gjord av ”sten” som ”formats”. Dräkten anges 

vara av grekiskt snitt, vilket möjligen ger associationer till klassiska konstverk från en 

svunnen tid. Det är det vackra och beständiga som framhävs i betraktelsen. Sedan antas ett 

annat perspektiv i betraktelsen och konstverket framstår som ett stycke liv. Nu är inte längre 

det estetiska i blickfånget utan rörelsen och handlingskraften. Keruberna ”frustar” och ”tjuter” 

och fiskarna ”piskar” med stjärtarna, som vore de levande varelser. Det sinnligt levande 

framhävs i betraktelsen. Slutligen förgrundas livlösheten och det av tidens gång anfrätta i 

betraktelsen. Kerubernas ögon är nu ”blinda” och ”uttryckslösa” och kvinnans rygg 

”angripen” av ”multipel skleros”. Jaget kan inte längre se själva konstverket utan bara spåren 

av förgängelse. Det är det livlösa och förruttnade som framhävs i den här delen av 

betraktelsen.  

    De olika perspektiven fäster förstås uppmärksamheten på skillnaden mellan det som är 

levande och det som är dött, men de tycks också relativisera dessa begrepp. Det levande och 

friska framställs i någon mån som liktydigt med det ärgade och åldrade. Det levande 

degraderas till att vara ett förstadium till det anfrätta och livlösa. Det som en gång varit 

frustande av livskraft blir efter ”väderlek och tid” det sjukliga och söndervittrade. Livet är 

bara början på döden, om man så vill. Men det finns också antydningar om det omvända, att 

det är i det icke-levande som det verkliga livet finns. Man kan tala om en uppgradering av det 

livlösa genom konsten. Det tycks i konstverket finnas en livskraft förborgad som inte handlar 

om det sinnliga livet och som därför står i tydlig kontrast till förgängelsen. Det framgår än 

tydligare av den slutsats jaget drar av sin betraktelse:  
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Det är Klåfingrarna som varit framme och huggit och slipat och försökt göra kött av den gråa 
stenen. Klåfingrars avbild.  

Jag ömkar inte stengubbarna för jag anar deras inneboende värdighet. Alla mina mörka syner 
beror ju bara på den falska likheten, på jämförelsen med det odugliga köttet. Jag vet att den 
stund ska komma då de slår ifrån sig med den förstummade värdigheten hos det rasade. Sten är 
sten. Sten kan inte dö. (s. 10) 

Det sjuka och angripna skulle alltså vara ett resultat av det faktum att stenen, eller konsten, 

förväxlats med biologiskt liv. Att göra ”kött” av konsten är att göra den förgänglig, tycks 

betraktaren säga. Man kan tänka sig att bilden fungerar som en anti-mimetisk läsanvisning 

eller en besvärjelse mot den självbiografiska läsart som ligger så nära till hands att tillämpa på 

romanen. Citatet pekar dock främst på skillnaderna mellan sinnligt liv och det liv som 

konstveket står för. Konst må likna liv, men den har något som livet aldrig kan ha. Det finns 

en inneboende värdighet i stengubbarna, som handlar om att de inte kan dö. Den falska 

likheten mellan det odugliga köttet och stengubbarna kanske inte i första hand ska tolkas som 

visuellt grundad utan istället som ett felaktigt ”jämställande” av konst och liv. Klåfingrarna 

försöker göra kött av stenen. Men jaget vet att sten alltid är sten ändå och att sten i motsats till 

kött inte kan dö.  

    Sammantaget kan man säga att betraktelsen av konstverket leder till slutsatsen att livet är 

det (potentiellt) döda, medan den till synes livlösa stenen står för det (potentiellt) levande. 

Föreställningen av det skenbart levande och relativiseringen av kategorierna liv och död förs 

också fram genom en annan iakttagelse som jaget gör i anslutning till konstverket. Det ligger 

lite granris på botten av springbrunnen. Granriset ser först friskt och grönt ut men vid en 

närmare anblick förstår jaget att hon misstagit sig: 

Jag ser en sista gång på granriset i brunnens botten. Vår hemlighet. Jag råkade vädra lite när jag 
såg det allra först och jag upptäckte att kvistarna inte hade någon lukt längre – trots att de 
fortfarande var/är alldeles gröna och såg/ser alldeles friska ut.  
   Man skulle helt enkelt inte tro att det är en död växt som ligger där. (s. 242) 

Nelvin betraktade själv skilddringen av granriset som central i romanen: ”[…] just det där är 

en nyckelmening. […] Det som är dött kan ju ofta se alldeles levande ut”,335 kommenterade 

hon inslaget i en intervju.  

    Konsttematiken, som detta framvisande av komplexa samband mellan liv, död och konst 

skulle kunna kallas, förs också fram av ramens metanivå. Det finns element i ramberättelsen 

som antyder att romanen kan ses som en skildring av en skrivprocess, kanske skrivandet av 

                                               
335 Bruno, ”’Att läsa är att komma hem. Att skriva är försök att komma ut’”, s. 247.   
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den roman man just håller på att läsa. Som Todorov påpekar är en sådan metanivå en logisk 

följd av att använda ramberättelser som teknik: ”For the embedding narrative is the narrative 

of a narrative.”336 I Nelvins text framstår dock “berättelsen om berättelsen” som ramen inne-

håller mer pregnant än så. Just innan husetskildringen påbörjas placerar ramjaget ett papper i 

en skrivmaskin för att 

knacka ner några sidor, kanske ren fåfänga, men jag känner behov av det, att skriva ett slags 
anonymt testamente, det enda jag kan göra för dem som kommer efter mig, de identitetslösa (få 
vet som jag vad det innebär). Jag ska testamentera till dem (eller den) det enda jag har kvar, 
några minnen i upplösning. (s. 83) 

Efter dess slut finns jaget åter i rummet med skrivmaskinen. Nu har pappret vuxit till ett 

färdigt manuskript: 

Det var ett maskinskrivet manuskript på kanske femtio A-4 sidor (jag trodde först att det var 
stencilerat). Naturligtvis var det nersmutsat, alldeles skrynkligt och fullt av fuktfläckar. Jag 
bläddrade igenom det och det verkade inte vara allvarligt skadat, det föreföll fullt läsligt, raderna 
var jämna – men det var naturligtvis för mörkt för att jag skulle kunna tyda dem. (s. 239) 

Det är sedan detta manuskript som jaget hittar innanför sin rock i romanens inledning och 

börjar läsa som skildringen av N:s liv, d.v.s. albumdelen: 

Nu tar jag fram manuskriptet ur rocken och slätar ut de tätt maskinskrivna sidorna, inte 
aktningsfullt, men med en känsla av att papperna har en viss betydelse. Jag antar att det är ett 
dokument jag håller i min hand. (s. 11) 

Hela romantexten kretsar alltså på olika sätt kring sig själv. Dess tillblivelse och läsningen av 

den inte går att skilja åt. Maria Jönsson ser jagets upphittande av albumet som ”en stark 

symbol både för identitetsupplösning och försoning enligt parollen ’skriv ditt liv’”.337 Jag 

menar att albumhanteringen istället kan sättas i samband med ramens tankeinnehåll om 

skapandet som beständigt och fullt av potentiellt liv. Albumet binder samman romanens slut 

och början och gör den därmed till en ständigt pågående process.  

    Det finns också andra element i ramens metanivå som pekar i den riktningen. Framför allt 

handlar dessa om att skapa ambivalens och tvetydigheter i texen så att inga säkra uttalanden 

om dess innebörd egentligen kan göras. Ett sätt som detta görs på är att ramjaget ibland 

explicit kommenterar den ”berättelse” läsaren just håller på att ta del. Inför albumdelen tycks 

kommentarerna gälla hur jagen förhåller sig till varandra i romanen, något vi sett är av största 

                                               
336 Todorov, The Poetics of Prose, s. 72.  
337 Jönsson, s. 65.
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betydelse för dess totala innebörd: ”Kom ihåg koden: N = jag. Jag = N”(s. 15) antyder att det 

finns ett samband. Senare förnekas detta, eller påstås åtminstone vara utan all betydelse: ”Vad 

spelar det för roll om det är ’jag’ eller någon annan som berättar? Svårt att följa med? Låt oss 

då först som sist bestämma oss för ’jag’.” (s. 85) Jagens förhållande till N ifrågasätts alltså här 

explicit och det antyds att vem det berättande jaget i huset representerar är oviktigt, det skulle 

kunna vara vem som helst. Sarrimo ser avsnittet som det ställe i texten där Nelvin bryter den 

självbiografiska pakten med läsaren och romanen blir till en självbiografiparodi. Hon menar 

att N i koden står för Nelvin och att det senare citatet alltså är exempel på hur Nelvin förhåller 

sig ironiskt till den kvinnolitterära normen i samtiden.338 Det är ett mycket märkligt påstående 

eftersom det knappast är troligt att Nelvin redan 1975 skulle ha parodierat en litterär praktik 

som fick sitt största genomslag åren efter. Erica Jong hade visserligen redan väckt debatt i 

Danmark med Rädd att flyga (på svenska 1973), och Maja Eklöfs Rapport från en skurhink

(1970) kan sägas vara en kvinnlig självbiografi under parollen att göra det personliga 

politiskt. Men det den dialog som Nelvin påstås upprätta i förhållande till andra författares 

praktiker torde inte ha varit möjlig så tidigt som 1970–1973, vilket var koncipieringstiden för 

Tillflyktens hus.  Jag tror visserligen att Sarrimo har rätt i att textavsnittet är ironiskt, men jag 

vill alltså i första hand se det som en metakommentar till den egna texten och inte ett sätt att 

förhålla sig till en litterär samtid. N för möjligen tankarna till Nelvin men kan lika gärna 

kopplas till bruket att med boksataven N (för namn) beteckna någon anonym. Man kan också 

tänka sig att det syftar till ett allmängiltigt ”någon”, eller utgör en pendang till Kafkas (Josef) 

K.339 Ramjagets metakommentarer handlar också om hur textens olika delar förhåller sig till 

varandra. Inför husetskildringen bryter ramjaget in med följande kommentar: ”Alltså. En 

tänkbar inledning: Hur gick det sen? […] Kära stenar. Låt oss leka leken ’Hur gick det sen?’” 

(s. 85) Man får intrycket att jaget uttryckligen ironiserar över impulsen att fortsätta en intrig-

baserad läsning. Kanske är det förståeligt att denna kommentar aldrig uppmärksammades i 

dagspressens recensioner för vad den faktiskt pekar på är att husetskildringen ska ses som 

något annat än en fortsättning på berättelsen om N.   

    Genom de läsanvisningar och den skildring av manuskriptets/romanens tillblivelse som 

romanen innehåller blir framställningen och läsningen av romanen ambivalent. Å ena sidan 

kan skildringen av manuskriptet sägas binda samman romanens delar, eftersom det är outtalat 

vilket jag som är i verksamhet i dessa partier och till och med antyds att det skulle röra sig om 

                                               
338 Sarrimo, När det personliga blev politiskt, s. 179–181.  
339 K har en koppling till Kafka på samma sätt som N har en koppling till Nelvin. Biografiska tolkningar har 
gjorts av Processen och karaktären K, men de har också ansetts gestalta allmängiltiga och existentiella frågor.   
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samma jag. Å andra sidan finns en röst i texten som explicit förnekar ett samband mellan 

jagen och dessutom ironiserar över läsarens försök att binda samman texten. Det pågår helt 

enkelt ett intrikat spel med olika jag och olika berättarnivåer i texten, och det är i princip 

omöjligt att på ett tillfredsställande sätt redogöra för hur de förhåller sig till varandra. Kanske 

är det inte heller nödvändigt eller önskvärt. Man kan säga att denna ambivalens är tematiskt 

signifikant. Det är identitetssammanbrottet och det ständiga meningsskapandet i sig som är 

viktigt. Att en gång för alla definiera något eller slå fast ”meningen” är inte eftersträvansvärt 

utan tvärtom att hålla möjligheterna öppna.     

    Ambivalensen i ramen knyter också an till verkets paratexter, vilka tycks ha samma funk-

tion. Bokens undertitel ”en f.d. inneboendes erinran” tycks motsäga ramjagets läsanvisningar, 

eftersom den antyder att romanen kommer att handla om någon som har varit ”inneboende” 

men inte längre är det. Om man då, med vetskap om hur inneboendet skildras i romanen, 

tolkar inneboendet metaforiskt som ett sjukdomstillstånd (eller för den delen utanförskap) så 

ligger det nära till hands att ta detta till intäkt för att den tolkning som samtidskritiken gjorde 

är riktig. Men ambivalens uppstår i en annan av verkets paratexter, dess baksidestext, skriven 

av författaren själv: 

Boken eller ”romanen” är en skildring av en process. Jag vet inte vad termen för denna process 
heter i kemin, men jag tror att det finns en. Inom psykiatrin är termen förmodligen schizofreni. 
Ett annat ord i sammanhanget är alienation. 

Här antyds att Tillflyktens hus kan läsas på flera olika sätt, och man får intrycket att textens 

innebörd skulle kunna vara vad som helst. En psykoanalytiskt intresserad läsare skulle kunna 

hävda att texten återspeglar någon form av sjukdomstillstånd, likaväl som en kemist skulle 

kunna applicera texten på ett kemiskt förlopp av något slag o.s.v. Nelvins formulering 

framstår i det närmaste som en ironisk blinkning riktad mot tolkning som fenomen och mot 

uppfattningen att en text står i någon form av referentiellt förhållande till verkligheten. Syftet 

med dessa paratexter tycks inte vara att hjälpa läsaren utan snarare att spela med 

konventioner. Man får intrycket att Nelvin försöker värja sin konst utifrån samma bevekelse-

grunder som jaget vid brunnen försöker värja konstverket från den ”falska likheten” med 

köttet – en strävan att bejaka livskraften istället för förgängelsen, det ständiga menings-

skapandet istället för den slutgiltiga tolkningen.  
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Att vara fast i tidens gång – en tematisk nod 

Det torde vid det här laget vara uppenbart att Tillflyktens hus inte erbjuder några enkla vägar 

till förståelse eller tolkning. Detta innebär dock inte att romanen inte skulle kunna ge uttryck 

för olika bestämda uppfattningar och åskådningar. Att romanen i sin helhet behandlar 

existentiella frågor har redan konstaterats, men det finns ett mer specifikt tematisk nät att lyfta 

fram som sammanbindande för romanen. Som Esslin påpekar om de absurda dramerna 

innebär deras polyfona karaktär och det faktum att de måste förstås i sin helhet inte ”that we 

cannot subject them to careful scrutiny by isolating sets of images and themes and by 

attempting to discern their structural groundwork”.340 Den struktuella grunden i Nelvins 

skildring av existensen har med tiden att göra. I Tillflyktens hus finns fyra koncentriska 

motivkomplex som alla relaterar till tidens gång och det faktum att människan är fast i tiden. 

Det allra tydligaste är tiden och döden. Tidens gång gör den mänskliga existensen tids-

begränsad och att vara människa innebär att man alltid bär vetskapen om livets ändlighet 

inom sig. Döden är alltid närvarande som en hotfull föraning om vad tidens yttersta 

konsekvens är. Kroppen och tiden står också i relation till varandra. Det är i kroppen som den 

tidsbegränsade existensen bor och i själva kroppsligheten som tidens gång sätter sina spår.  

Man kan också säga att döden och tidlösheten är förbundna med varandra i det att döden 

faktiskt markerar slutet på den tidsbegränsade existensen. När man dör ställs man utanför 

tidens gång och övergår i någon form av evighetstillstånd. Slutligen tycks det konstnärliga 

skapandet och tidlösheten kunna relateras till varandra. Skapandet är ett sätt att uppnå 

tidlöshet, nästan som ett alternativ till döden.  

Tiden och döden 

I berättelsen om N:s liv upptar döden som fenomen och tankar kring döden en väsentlig plats. 

Orealistiskt många människor i N:s närhet dör, det är som om döden vore hela mänsklighetens 

gemensamma nämnare. Döden förefaller också stå i någon form av relation till ensamheten 

och den brist på mening i tillvaron som N upplever. Mammans död framställs som åtminstone 

den yttre orsaken till att N tillbringar resten av livet i ensamhet, och så snart pappan har 

övergivit henne dör även han. Även om N för länge sedan tröttnat på pojkvännen Paul är det 

hans plötsliga död i en bilolycka som i första hand gör att relationen upphör. ”Människor dör 

och N är ensam” framstår nästan som en formel, med vilken livet, sådant det framställs i 

romanen, kan sammanfattas.  

                                               
340 Esslin, s. 46. 
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    I skildringen av jagets tillvaro i huset framstår tiden som en ständigt närvarande fara. 

Klockor tickar från obestämbara källor och orsakar en vag känsla av hot hos jaget. Tidens 

gång konkretiseras genom den almanacka som hittas i samband med festen som jaget 

arrangerar tillsammans med Maria, Nubben och Medlaren. Till en början tycks almanackan 

representera livets monotoni. Jaget associerar den med ett otal dagar radade på varandra i en 

enda lång meningslös räcka. Snart övergår dock känslan av leda i en hotfull föraning. Tidens 

gång är den oundvikliga vägen mot en katastrof: 

   Den utstrålade fullkomlig obetydlighet, total menlöshet. Men jag visste att den släta bruna 
pärmen var bara början. […] Där fanns veckorna, månaderna, där fanns infernaliska uppgifter 
om nymånar och fullmånar, kanske till och med när och var solen gick upp och ner. Varje dags 
namn fanns där någonstans, uppradade i prydliga kolumner, aldrig att ta fel på. Där fanns sömn 
och vaka, liv och död, det totala preciserandet av tillvaron och ingen enda möjlighet att fly 
undan.  
   Strax intill min nästan nakna och oskyddade fot låg tiden själv inkapslad och hoptryckt men 
osäkrad och färdig att explodera när som helst. (s. 131) 

När almanackan har upphittats är det som om också tiden har kommit in i rummet och 

tillvaron inte längre är tidlös. Den hotfulla känslan stegras, jaget känner att hon nu styrs av 

något som är helt utanför hennes kontroll. Det är som om rummet har förvandlats till ett stort 

urverk: 

Någonting hände. Jag kunde inte komma ifrån det. En knappt märkbar förändring, bara gnisslet 
från ett medelstort kugghjul som hade börjat gå runt i tröga cirklar. Men ett kugghjul var sällan 
ensamt, det ingick i ett väldigt maskineri där det ena kom efter det andra. Fler och fler hjul 
skulle snurra igång, först retligt och ooljat, sen allt snabbare och smidigare. En gigantisk 
roterande massa som inte kunde hejdas eftersom utgånghjulet var omöjligt att urskilja. Kugghjul 
har inga ansikten.  
   Någonting fanns därinne i rummet, fortfarande bara på tillväxtstadiet, men någonting som 
gjorde leken till allvar och allvaret till metall. (s. 144) 

Det tydliga hot som tidens gång innebär för jaget kan hänföras till det faktum att tiden inte 

bara är ett yttre förlopp, en social konstruktion som rutar in våra liv. Tidens gång finns 

framför allt inom oss. Dess ofrånkomliga åverkan på vår biologiska existens är förstås ett 

konkret hot, men den är också en ständigt närvarade påminnelse om livets ändlighet. Jaget har 

en stark förnimmelse av att tiden och dess yttersta konsekvens döden finns inom henne just 

som en sådan ofrånkomlig del av existensen: 

   I detta rum fanns ingen tid, inga klockor som tickade fram sitt ändlösa och enfaldiga ljud och 
som måste dras upp med förfärande regelbundenhet. Det var bra, till och med mycket bra. Man 
borde alltid se till att det fanns en plats där tiden inte var närvarande i tingen eller ljuset. Men jag 
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var människa och tiden fanns inom mig, min hjärna tickade i takt med celler som dog – det var 
därför jag var lite orolig. (s. 92) 

Döden och den känsla av hot som dess ständiga närvaro orsakar kan alltså kopplas till den 

existentiella grundupplevelsen och ska inte i första hand betraktas som en psykologisk 

reaktion utan som en livsbetingelse. Eftersom människan bestäms av tidens gång och har 

tiden inom sig är hon också ständigt medveten om dödens oundviklighet. 

Tiden och kroppen 

Kroppen är den plats där tidens gång sätter sina avtryck Ens egen kropp var notan där allt 

skrevs upp”(s.143) säger jaget i huset. Det är kroppen som förändras av tiden och alltså i 

kroppen som livet begränsas. Men det är också i kroppen som den mänskliga existensen 

konkretiseras. Att vara människa innebär därför att man är fånge i tiden och kroppen. N:s 

främlingskap inför den egna kroppen har redan uppmärksammats som ett uttryck för det 

omöjliga att i verklig mening upprätta kontakt med en annan människa. Hon känner också en 

stark aversion mot denna kropp och hennes destruktiva leverne verkar ha som främsta syfte 

att få kroppen att förfalla, vittra sönder:  

Spriten och den otillräckliga dieten har fått mina drag att svullna, förvandlat mina ögonlock till 
bleka vattenblåsor, min näsa till ett blänkande stint pormaskbo, gjort min mun oformlig, torr och 
vitaktig och mitt hår blackt och stripigt, hängande fram i testar över den finniga pannan.  
(s. 69–70) 

Hon betraktade sin kropp med ett visst fascinerat äckel, men det var allt, den hörde inte längre 
ihop med henne själv. (s. 75) 

N iakttar processen med morbid fascination. Iakttagelsen föranleder dock inga känslor hos N, 

som om kroppen och förruttnelsen inte är en del av det som egentligen är hon.

    Jaget i huset är omgivet av kroppar som i olika grad är angripna av tidens gång. Första 

gången hon blir medveten om de andra invånarnas närvaro sker det just som en förnimmelse 

av kroppslighet. När hon ser ut genom fönstret och betraktar ”mänskligheten” omkring sig är 

det som ett myller av kroppar de uppenbarar sig.  

Jag stod vid fönstret igen och såg ut på gatan. Jag lät blicken glida över de runda gatstenarna och 
plötsligt la jag märke till en rörelse hos dem. Det var som att betrakta en otydlig skugga eller ett 
snårigt mönster i en tapet – man kunde få det till vad som helst. Jag fick det till en väldig 
krälande människohop, ett oräkneligt antal blodiga, lemlästade kroppar som vällde fram därute i 
gränden. En trögt flytande flod av dödligt kött. (s. 235) 
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Under sin tid i huset störs jaget hela tiden av ett odefinierbart tickande ljud Det visar sig att 

ljudet kommer från Marias mage och jaget förstår att hon måste döda henne. Händelsen slutar 

i ett veritabelt blodbad där kött och kroppsdelar ligger spridda runt hela rummet. 

Protagonisten är dock opåverkad av det inträffade och röjer lugnt undan ”kadavret” samtidigt 

som hon tröstar Medlaren och Nubben, vilka åtminstone känner ett visst obehag inför det 

inträffade. Händelsen tycks innebära något av en insikt hos jaget. Vad denna insikt egentligen 

representerar är omöjligt att säga något säkert om; att transformera gestaltningen i det här 

partiet till ett logiskt uttalande skulle bara bli spekulativt. Skeendet tycks dock vara förknippat 

med en känsla av frihet hos jaget av att inte längre vara instängt vare sig i konkret eller 

metafysisk bemärkelse. Det som tickat i Marias mage visar sig vara tiden som alltså förintas 

tillsammans med hennes kropp. Samtidigt blir protagonisten medveten om att människorna 

omkring henne består av liknande kroppar. Hon själv tycks dock ha blivit något annat. När 

hon gömmer det döda köttet i en låda under sin ottoman är handlingen förenad med en tydlig 

frihetskänsla. Hon kan lämna rummet och själva kroppsligheten bakom sig; hon är inte längre 

inneboende i tiden och köttet:  

Jag stod där rak och stolt, och det var i den yttersta upplysningens ögonblick. Jag hade 
genomgått en utveckling. Jag var inte längre en inneboende. 

Jag var den nya människan! 

På ett ögonblick hade jag lossat hakarna och öppnat fönstret. (s. 236) 

Döden och tidlösheten 

Rädslan för tidens gång har ju visat sig kunna leda till en medvetenhet om att livet är ändligt, 

att vår existens är tidsbegränsad och döden oundviklig. Men det finns också antydningar om 

att döden är något eftersträvansvärt. En sådan tanke finns också hos N som upplever något av 

en vision när Paul ska begravas. I begravningskapellets stenväggar ser hon det oföränderliga 

och eviga som står i tydlig kontrast till den kropp de är där för att ta adjö av. Döden framställs 

som ett evighetstillstånd i motsats till tidens gång. Trots människans ständiga fruktan är döden 

evig och okränkbar, det är tiden som är livets fiende: 

Det är den ljuvt hårda okränkbarheten som finns här i mosaikväggarna och saltstensmurarna. 
Oföränderligheten ligger inte i de karga linjerna utan i det totala föraktet för tidens gång. Här – 
där döden är närvarande varje dag (kanske utom på söndagarna?), finns det eviga livet. (s. 60) 
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Döden är kanske inte det som avslutar existensen utan istället det som försätter den i ett 

evighetstillstånd. Man kan rikta tankarna mot religionens ”livet efter detta”, men det verkar 

här främst handla om att tiden inte existerar i döden. Paradoxalt nog är det alltså så att döden 

både representerar den begränsning som den mänskliga existensen bestäms av och ett tillstånd 

där man inte längre är hotad av tiden. Eftersom vi är i tiden så måste vi också dö. Samtidigt 

innebär döden att vi inte längre befinner oss i den begränsande tiden utan i ett tidlöst och evigt 

tillstånd. Att dö är att bli tidlös, att uppnå evighet. Jagets vilja att döda Maria är ett sätt att 

illustrera detta. Det är tiden som finns i Maria och att inte låta henne föda är ett sätt att 

förhindra att tiden börjar gå. Det hela kan också ses mycket konkret som en biologisk födsel 

där just själva framfödandet innebär att barnet också påbörjar sin ”tid” och därmed också den 

oundvikliga vandringen mot slutet. Man kan jämföra situationen med en bild ur I väntan på 

Godot, där det talas om att kvinnan föder grensle över en grav. Att födas är paradoxalt nog 

liktydigt med att dö. Det ofödda tillståndet och döden påminner om varandra i det att man i 

båda dessa tillstånd är befriad från tiden. Det finns ingen början och inget slut.  

Skapande och tidlöshet

Det finns många situationer i texten där karaktären N och jaget söker efter ett alternativ till 

livet. Ofta kan detta knytas till någon form av skapande verksamhet. Som litet barn försöker N 

tillbakavisa känslan av intighet och alienation. Förutsättningen för att detta ska lyckas är 

någon form av (konstnärligt) skapande. Barnet N har exempelvis en plats hos mosterligan där 

hon förvandlas från det ensamma och utanförstående barnet till den överlägsna ”skaparen”. 

Platsen är husets vind och där förvarar N sina färgkritor och ritblock. Hon smyger särskilt 

gärna upp på vinden i samband med händelser där släktingarna framstått som extra 

påträngande. Hon ritar karikatyrer av dem och ju fulare hon tecknar dem, desto större blir 

hennes känsla av makt: 

Jag ritar karikatyrer av moster och morbror, av Agneta och Jan-Olof (fast Jan-Olof stör mig inte 
så mycket, han är nästan aldrig hemma), från alla sidor porträtterar jag dem, gör deras fula näsor 
ännu fulare, deras dumma ögon ännu dummare, deras pladdriga munnar ännu större och ännu 
mer uttänjda – tills de blir riktigt lika sig själva. Det ger mig en tillfällig lättnad. (s. 26–27) 

Det är inte främst en estetisk upplevelse N eftersträvar. Det tycks snarare handla om att känna 

makt och handlingskraft. Genom tecknandet kan hon, i en känsla av överlägsenhet, skapa en 

egen bild av världen. Hon är inte utlämnad till det godtycke och den meningslöshet som 

tillvaron kan erbjuda utan är plötsligt själv förmögen att skapa innebörd och mening. Att 
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skapa är i det här fallet inte bara en konstnärlig verksamhet utan också ett sätt att skapa sitt 

eget liv eller sin egen verklighet. Detta är ett motiv som utvecklas betydligt i diktcykeln 

Gattet.

    Skapandet tycks också kunna ersätta tvånget att vara i den egna kroppen. När N under en 

tid levt sitt destruktiva liv i rivningshuset och mer och mer förfallit rent kroppsligt, försöker 

hon ge sitt liv en ny skepnad med hjälp av en docka. N går bland affärernas tidningshyllor och 

tjuvläser modereportage för att få inspiration till dockans klädsel och frisyr. Alla hennes 

pengar går till att färdigställa sitt nya ”jag”. Dockan har flera syften. Hon ska ge N en ny yttre 

skepnad, men det handlar också om att hon vill skapa sin egen existens. Genom att låta 

dockan ersätta det köttsliga livet försäkrar sig N om ett oförstörbart vara:  

Hon var något dyrbart, sprött, mitt eget hjärtebarn, nej, mer än så! Mycket mer! Hon var mitt 
förlorade jag. […]

Överflyttandet till dockjaget går inte friktionsfritt. Jag vill göra henne maliciös, hon ska 
hämnas mina oförrätter – i en framtid när mitt svaga (yttre) jag gått under ska hon hävda sig med 
sin hårda, kemiskt framställda kropp och föra min talan. Hon/jag ska bli furstinnan utan blod och 
svaghet. (s. 71)

Dockan ska bli något utöver hennes vanliga bräckliga person, den ska inte ha de svagheter 

som en vanlig människa har. Svagheterna tycks främst handla om att ha en kropp, vilket 

tidigare visats vara liktydigt med att ”vara fast i tiden”. Den hårda kemikaliska kroppen kan 

inte angripas av tid.  

    Livet, kroppen och köttet står för det tidsbundna och det förgängliga medan det som 

skapats, alternativt själva handlingen att skapa, utgör detta tidsbundnas motsats. Samtidigt 

finns antydningar om att även det färdiga konstverket kan nötas av tiden. Det färdigställda är 

mindre värt. Bara själva skapandeprocessen är tidlös. Tillståndet uppvisar en likhet med 

Sartres ”existens utan essens”,341 ett slags preexistens där inga val ännu är gjorda utan alla 

möjligheter är oförbrukade. När läsaren första gången presenteras för tillvaron i huset, 

framstår som ett sådant eftersträvansvärt tillstånd:  

Jag upplevde mig och min tillvaro som något lugnande ofärdigt, omslutet av en puppas sega 
väggar men utan skyldighet att utvecklas. […] 
   Jag visste aldrig om det var höst eller vår eller någon annan årstid. Det var mig helt likgiltigt. 
(s. 89)  

Jag mindes/mindes  inte när jag kommit dit. Det hade inte varit längesen – eller hade det varit 
längesen? Egentligen var det betydelselöst. Min desorientering i tiden var uppenbar. (s. 90) 

                                               
341 Sartre, Varat och intet, s. 179. 
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Kanske hade jag utan att jag själv visste om det, löst den väldiga gåtan om tiden och hamnat i 
återuppstådda ruiner? (s. 93) 

Tillvaron i huset framstår som ett fosterstadium genom liknelsen med puppan och de sega 

väggarna. Jaget är ofött eller ”oskapat”, och det är signifikant att tiden inte existerar eller har 

någon funktion i huset. Jaget har inga minnen och det existerar inga årstider. De åter-

uppstådda ruinerna är i sig en bild av ett evigt kretslopp där början och slut är samma sak. En 

spricka uppstår dock i den hinna som omger jaget och det är som om tiden tar sig in i och 

börjar fräta på henne. Det antyds att händelsen kommer att få fatala konsekvenser:  

Har man väl blivit medveten om rörelse, så finns det inte mycket kvar att hoppas på, man har 
strax också tiden inpå sig. Det är med andra ord försent att värja sig. […] Man kan gott säga att 
jag i det ögonblicket var förlorad. (s. 92–93)

*

Mot bakgrund av ovanstående är det välgrundat att uppfatta Tilllfyktens hus som en roman 

som behandlar existentiella frågor, inte psykologiska eller sociala sådana. Själva dess formella 

uppbyggnad frånkänner den ett sådant socialpsykologiskt innehåll. Det ensamhetstema som 

finns i romanens första del, albumdelen eller berättelsen om N, visar sig vid en närmare 

analys existentiellt betingat. Det blir tydligt inte minst för att ensamheten framställs som 

något både positivt och livsnödvändigt och i stort sett liktydigt med möjligheten att 

upprätthålla och avgränsa det egna jaget. Ensamhet och meningslöshet visar sig också vara 

viktiga inslag i romanens andra del, husetskildringen. Men här förs det fram med helt andra 

stilmedel än i albumdelen. Den absurdistiska estetik som är verksam i husetskildringen är 

tvivelsutan tätt förbunden med en existentialistisk romantradition som Nelvin med Tillflyktens 

hus i viss mån skriver in sig i. Nelvin framstår också som en starkt metafiktiv författare. Den 

egna skrivprocessen skrivs in i verket och skapandet som idé utgör en viktig del i den 

existentiella tematiken. I ett utvecklingsperspektiv kan man se att romanen utgör en fort-

sättning på de frågor som Nelvin började ställa i sina barnböcker. Människan, språket och 

verkligheten är vad frågorna kretsar kring också i Tillflyktens hus. Romanens sätt att gestalta 

med hjälp av samverkande bilder, istället för att berätta en intrigbaserad historia, kan också 

ses som en del i Nelvins utveckling mot ett lyriskt uttryckssätt.  
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KVINNAN SOM LEKTE MED DOCKOR –

Autenticitetssträvan och skapandeprocess   

      
            ”Jag ska göra mig fri  
              från varje form av moral” 
                                                      (Ur Tillflyktens hus)

                                                                                                                                           ”Själva det oförstådda 
                                                                                                                                            är min enda identitet” 
                                                                                                                                            (Ur Tillflyktens hus)

Våren 1973 var en arbetsintensiv och kreativ tid i Åsa Nelvins liv. Under arbetsnamnet 

”Håglöshetens dagar” skrev hon på vad som skulle komma att utgöra det idémässiga inne-

hållet i alla de efterkommande verken. Det är under den här tiden som hon första gången 

nämner titeln på sin andra roman Kvinnan som lekte med dockor. Idén till verket och dess titel 

tycks ha kommit plötsligt, mitt i natten skriver hon i dagboken: 

Mitt i natten. / Fått en idé till en kortroman. / Kvinnan som lekte med dockor el. / Dockmodern / 
Använda mina drömmar om dockorna i beautyboxen i garderoben. Drömmarna om alla 
stölderna i leksaksaffären. Det ska handla om en kvinna som är helt oförmögen till 
kommunikation med andra än sina dockor.342

Dessa första idéer om ett innehåll blev istället infattade i Tillflyktens hus som var under 

färdigställande vid samma tidpunkt.343 Föreställningen om kvinnor och dockor förblev dock 

verksam i Nelvins tankevärld. Direkta anspelningar på den kommande romantiteln återfinns 

senare i dagboken. Nu förefaller den ha semiotiserats och kommit att betyda en trivial och 

osminkad verklighet, något som måste gömmas bakom en image eller ett socialt spel: 

Jag har sett en söt ljusblå jumper på Femman, för 12:75 som jag vill ha. Dessutom har jag 
förälskat mig i en fånig mannekängdocka på Grand. Det är nästan så att jag blir rädd för mig 
själv. Tänk om de för vilka jag odlat min seriösa image, visste att jag går omkring och tänker på 
jumprar, örhängen och – dockor. Det låter som ”Mitt hemliga liv”, eller kanske som ”Kvinnan 
som lekte med dockor”.344

Halvtannat år före utgivningen verkar innehållet i romanen ha blivit något helt annat än 

ursprungsidén. I ett brev till sin förläggare ger Nelvin följande beskrivning av romanprojektet: 

                                               
342 Åsa Nelvin, Holmendokumentet, 1973–04–11. 
343 Se avsnittet ”Skapande och tidlöshet” i kapitlet om Tillflyktens hus. Där identifieras just oförmågan att 
kommunicera och förmedla sig till omgivningen som ett centralt inslag i romanens existentiella tematik. Ett 
uttryck för detta är att karaktären N ägnar sig åt att ”leka med dockor” istället för att leva själv.  
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Romanen jag jobbar med heter ”Kvinnan som lekte med dockor” och handlar om en flicka i 22-
årsåldern och hennes relationer till män, ett par gamlingar och hennes avlidna mor. (Uuurk!) 
Inga konstigheter egentligen. (Jämfört med TH du vet, Tillflyktens hus alltså). Tror jag […] En 
liten göteborgsk boulevardhistoria. (Fast jag tragglade med den i 2 år innan jag kom igång.)

345

Uttalandet vittnar om en tydlig svårighet att återge och sammanfatta romaninnehållet. Där 

finns också en ambivalens gällande hur romanen ska definieras. Det ytliga och okomplicerade 

betonas i benämningen boulevardhistoria, men samtidigt reserverar sig författaren mot en 

sådan definition genom osäkerhetsmarkören och en parentetisk kommentar om romanens 

mödosamma tillkomsthistoria. Man kan nästan tala om två röster, där författaren är inbegripen 

i en dialog med sin egen text med strävan att ömsom framhäva textens yta och ömsom visa på 

något utöver denna yta. Man kan också notera att Nelvin förefaller lika intresserad av att hålla 

fram själva skrivprocessen som det innehåll romanen är på väg att få.    

    Det går inte att dra några långtgående slutsatser av dessa korta glimtar ur romanens 

tillkomsthistoria, men onekligen säger de något om den färdiga romanens sätt att berätta och 

skapa betydelse och också om Nelvins litterära metod i allmänhet. Dels ges intrycket att 

Nelvins skrivande utgjorde en enda verköverskridande (kanske också fiktionsöverskridande) 

text. Dels tyder författarens svårighet att definiera och återberätta romanen på att friläggandet 

av en traditionell plot inte är tillräckligt för att beskriva romanen.  

    Från förlagshåll ansåg man att Kvinnan som lekte med dockor innebar ”ett stort steg 

framåt”346 för författarskapet. Men även här tycks man ha uppfattat två olika sidor hos 

romanen. Å ena sidan hyste man förhoppningar om att kunna göra den till en kommersiell 

framgång och försökte sälja den till Månadens bok och andra bokklubbar. Man kan tänka sig 

att det var romanens åtminstone yttre likheter med den mycket uppmärksammade kvinno- och 

bekännelselitteraturen som motiverade aspirationerna. Samtidigt var man väl medveten om att 

romanen antagligen skulle betraktas som för mörk och dyster för att kunna ingå i ett sådant 

koncept. I en dagboksanteckning refererar Nelvin ett telefonsamtal hon haft med Thomas von 

Vegesack, där han omtalat manuskriptet som ”ruskigt” och ”något av det märkligaste vi fått 

in”. 347 Kvinnan som lekte med dockor såldes aldrig till någon bokklubb. Nelvin och förlaget 

verkar dock inte ha blivit alltför besvikna utan förväntade sig ett gott mottagande av 

kritikerna. ”[I]nvänta med lugn och ro recensionsdagen. Din bok är fin. Det vet både Du och 

                                                                                                                               
344 Åsa Nelvin, Holmendokumentet, 1973–04–17. 
345 Åsa Nelvin, brev till Thomas von Vegesack, 1976–04–08. 
346 Thomas von Vegesack, brev till Åsa Nelvin, 1976–10–13.  
347 Nelvin förefaller ha blivit nöjd med omdömet. ”[D]et visade åtminstone att han förstått vad han läst”, skriver 
hon i dagboken 1976–10–13.  
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jag”,348 skrev Thomas von Vegesack i ett brev till Nelvin strax innan Kvinnan som lekte med 

dockor nådde bokdiskarna. 

Mottagandet – ”Skickligt skrivet om rotlös flicka”

Mottagandet av Kvinnan som lekte med dockor var övervägande positivt. Man tyckte att 

Nelvin den här gången hade skrivit en både drabbande och humoristisk roman, och 

recensenterna talade om ”berättarbegåvning”349 och författarens ”ovanliga resurser som 

människoskildrare”.350 Många recensenter läste på tidstypiskt vis in ett socialt engagemang i 

romanen och huvudkaraktären Stumpan sågs då som en individualpsykologisk konsekvens av 

rådande samhällsmönster. Hon beskrevs som ”präglad av gammalt borgerligt tyckande”351

och Aftonbladets Ingegärd Martinell frågade sig om Stumpans bortvändhet var ”något slags 

protest mot den alienation som griper allt djupare omkring sig i välfärdssamhället”.352 Men 

där fanns också, precis som i mottagandet av Tillflyktens hus, en viss osäkerhet kring vad 

Nelvin egentligen ville ha sagt med sin roman. ”Kvinnan som lekte med dockor är en bok som 

det är svårt att ha någon uppfattning om. Den är bra skriven, känns ’begåvad’, men blir trots 

detta lika frånvarande och undanglidande för en som livet är för Stumpan”,353 skrev Britt 

Tunander i Dagens Nyheter. En genomgång av det samlade mottagandet ger intrycket att 

osäkerheten uppstod för att man hade vissa genreförväntningar på romanen som sedan inte 

infriades. I allmänhet antog man att Kvinnan som lekte med dockor var en del av den fram-

växande kvinno- och bekännelselitteraturen.354 Nelvin sattes i samband med författare som 

Erica Jong, Kerstin Thorvall och Agneta Klingspor, och recensionerna präglades av den köns-

politiska retorik som var nära förbunden med genren.355  Romanen gavs beteckningar som 

”kvinnoskildring” eller ”kvinnoroman”,356 och karaktären Stumpans inåtvändhet förklarades 

som ett resultat av att ”hon inte har kunnat utveckla någon identitet som kvinna.”357 Man 

talade om att hon fastnat i gamla könsroller genom att ”krypa in i sig själv i stället för att ta 

                                               
348 Thomas von Vegesack, brev till Åsa Nelvin, 1977–08–02. 
349 Se exempelvis Birgit Antonsson, ”Berättarbegåvning med varm fränhet”, Nerikes Allehanda, 1977–08–15. 
350Ingegärd Martinell, ”Förfärande blad ur Stumpans dagbok”, Aftonbladet, 1977–08–15.   
351 C. Rosén, ”Självplågare och oskuld”, Norrländska Socialdemokraten, 1977–08–30. 
352 Martinell, ”Förfärande blad ur Stumpans dagbok”.  
353 Britt Tunander, ”Flicka i kris”, Dagens Nyheter, 1977–08–17. 
354 Ibid. 
355 Se exempelvis Michael Löfgrens beskrivning i artikeln ”Författare med tjock bankbok”, Göteborgs-
Tidningen, 1977–07–17: ”Kvinnan som lekte med dockor är en självbiografiskt präglad uppgörelse av ett slag 
som börjat kallas ’bekännelselitteratur’. Det är en genre som fick sitt internationella genombrott med Erica Jong 
och som har svenska exempel i Kerstin Thorvall och Agneta Klingspor.”  
356 Se exempelvis Tidens kalender, 1979. 
357 Eva Bruno, ”Rapport från ett dockskåp”, Bonniers Litterära Magasin, nr 5 1977, s. 310. 
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upp striden för sin egen plats i samhället som människa och kvinna”.358 Romanens talrika och 

närgångna sexuella skildringar betraktades som något av en genrekonvention och antogs vara 

en del av Stumpans identitetsskapande protest mot den förlegade kvinnorollen.359 Margareta 

Ekströms recension menade att Stumpan var ännu ett exempel på ”de många moderna 

ungkarlsflickor som kalkerar sitt sexualliv på den gamla rastlösa vildhavremodellen och 

försöker leva som män: […] Man går ut på stan bara och tar sig en kille”.360 Den erotiska fri-

språkigheten gav också upphov till en del negativa omdömen om romanen: ”allt skall börja 

med sex – stjärten har blivit huvudsak”,361 sammanfattade samma recencent sin uppfattning 

om denna tendens. 

    Det är också tydligt att man, precis som med Tillflyktens hus, hade svårigheter att få 

romanen att fullt ut passa in i den antagna genren. En mönstergill ”kvinno- eller bekännelse-

roman” utgjorde vid den här tiden en emancipatorisk levnadsskildring enligt ett visst mönster. 

Ofta porträtterades en ung kvinna som, genom att bryta mot tabun av olika slag, revolterar 

mot sin livssituation och företar ett sökande efter en ny sorts kvinnoidentitet.362 En sådan 

sammanhållen och tydlig händelseutveckling saknas dock i Nelvins roman med följden att det 

förförstådda könspolitiska innehållet blev mindre uppenbart. Man frågande sig varför 

författaren hade låtit sin protagonist visa ett så uppenbart missnöje med sin situation och ändå 

vara helt oförmögen att finna ett nytt och bättre sätt att leva på. Och man hade svårt att se 

syftet med de många skildringarna av hennes umgänge med motbjudande individer från 

samhällets utkanter, när det inte ledde till någon egentlig förändring i hennes liv. ”Någon klar 

bild av orsak och verkan i Stumpans liv får man inte. Det hänger ihop men sambandet är 

dunkelt”, skrev Ewa Tures i Metallarbetaren.363 ”Vart hennes trevande försök att finna fast 

mark under fötterna leder får vi aldrig något klart begrepp om. Boken slutar i ovisshet och 

frågetecken”,364 kommenterade Uno Ohlsson romanens brist på tydligt slut. Det man främst 

tycktes sakna var någon form av konstruktivt handlande eller insikt hos karaktären Stumpan. 

Caj Lundgren påpekade att det var ”svårt att se att Stumpans kamp för att hitta ett annat liv 

                                               
358 Rosén. 
359 Se exempelvis Ingrid Marklund, ”Trist, trist”, Sundsvalls Tidning, 1977–08–15 och Bruno, ”Rapport från ett 
dockskåp”. 
360 Margareta Ekström, ”Stumpan går vilse”, Expressen, 1977–07–18.  
361 Ibid.   
362 Man kan förstås ifrågasätta om det alls finns en enhetlig genre som kan kallas (kvinnlig) bekännelseroman. 
Dock kan det konstateras att det finns (och fanns i Nelvins samtid) en allmän uppfattning om vad en 
bekännelseroman är för något. Det är snarast i förhållande till denna som mottagandet av Kvinnan som lekte med 
dockor här studeras. För en kort redogörelse för genrebeteckningarnas bakgrund och innehåll se kapitel III. 
363 Ewa Tures, ”En besk ’flickbok’”, Metallarbetaren, nr 36 1977. 
364 Uno Ohlsson, ”Om Stumpan 20 år”, Norrköpings Tidningar, 1977–08–16. 
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och andra roller skildras på något gripbart sätt”.365 Och trots antydningar i feministisk riktning 

kom, som Martinell framhöll, ”inga som helst politiska argument till uttryck”.366 Eftersom det 

man antog var romanens syfte därmed inte infriades, betraktades detta som en brist i 

framställningen: ”Så långt som att kräva färdigpaketerade lösningar behöver man ju inte gå, 

däremot skulle man må väl av en och annan konstruktiv tanke som motvikt till alla 

deprimerande rapporter om livets djävligheter”,367 menade exempelvis Ohlsson. Textens 

undanglidande karaktär fick till följd att man ibland var osäker på vad romanen egentligen

handlade om. I vissa fall ledde det till att kritiken blev direkt tillrättavisande. En av de mest 

skeptiska rösterna undrade till exempel om Nelvin inte kunde ”hitta något intressantare att 

skriva ” än ”en lång pratig uppräkning av en massa trista situationer […] om sjaskiga samlag 

[…] och hur trist livet kan vara om man bara sitter i en rivningslägenhet och låter takputsen 

ramla ner över sig”. 368

Genrefrågan  

Som framgår av ovanstående lilla exposé över mottagandet av Kvinnan som lekte med dockor

uppfattades den som en bekännelseroman. Kanske fanns där en förinställd förväntan på att det 

skulle vara så: flera bekännelseromaner av unga kvinnliga författare hade publicerats i nära 

anslutning till Kvinnan som lekte med dockor och genren var som redan påpekats upp-

märksammad och omdebatterad (se kap. III). Till viss del bekräftas denna genretillhörighet 

också av texten själv, inte minst genom dess titel, motton och baksidestext. Genette talar om 

sådana paratexter som litteraturens pragmatiska dimension och menar då att de påverkar 

läsningen i en viss riktning och därför också modifierar den samlade innebörden av ett 

verk.369 I Kvinnan som lekte med dockor kan vissa element i paratexterna uppfattas som 

signaler om ett könspolitiskt innehåll, samtidigt som andra element gör att detta kan ifråga-

sättas. Ett genrekontrakt upprättas för att i nästa stund brytas; en form av genrelek pågår i

romanen. Ett exempel är som sagt verkets titel, där förekomsten av ordet ”kvinnan” kan 

tänkas ge associationer till begrepp som ”kvinnolitteratur” och kvinnokultur” och därmed 

antyder en samhörighet med dessa fenomen. Samtidigt framstår titeln (för den som inte har 

tillgång till författarens dagboksanteckningar) som godtyckligt vald i förhållande till 

                                               
365 Caj Lundgren, ”Stumpans inre liv”, Svenska Dagbladet, 1977–08–15.  
366 Martinell, ”Förfärande blad ur Stumpans dagbok”. 
367 U. Ohlsson. Se också Sten Jacobssons recension i Västgöta Demokraten 1977–09–07: ”Kritiken mot Nelvins 
båda romaner måste ändå bestå däri att hon inte tillräckligt om ens alls, försöker skildra alternativa levnadssätt.” 
368 I. Marklund. 
369 Gérard Genette, ”Den allvarsamma parodin” [del av Palimpsestes: La littérature au second degré, 1982], 
övers. Johan Öberg, Ord och bild, nr 3 1990, s. 19–36.
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innehållet. Vissa recensenter konstaterade att något samband mellan titel och text inte fanns 

och nöjde sig med att uttrycka sin förvirring. ”Titeln förbryllar mig”,370skrev Ekström. ”På 

vad sätt Stumpan leker med dockor får man […] inte riktigt klart för sig”,371 påpekade 

Tunander. Andra gjorde sitt bästa för att via egna tolkningar upprätta ett sådant samband. 

”Titeln […] har en dubbel betydelse. Dels beskriver den hur Stumpan behandlar människorna 

i sin omgivning som dockor och föremål, men den markerar också att detta Stupans sätt att 

vara är ett utvecklingsstadium”,372 menade exempelvis Löfgren.  

    Även baksidestexten antyder att romanen har ett feministiskt innehåll. Texten har 

formulerats av författaren själv och inleds med ett citat ur Simone de Beauvoirs Det andra 

könet. I sin helhet lyder den:  

Simone de Beauvoir har skrivit i DET ANDRA KÖNET att ”Äkta sexuell mognad når bara den 
kvinna som samtycker att vara kött i nöd och lust”. KVINNAN SOM LEKTE MED DOCKOR 
handlar bland annat om detta, dvs om en som i n t e samtycker, men ändå inte kan formulera det.
Stumpan, så kallas huvudpersonen i boken, är en flicka i 20-årsåldern som blir förälskad i, eller 
kanske snarare besatt av, en några år äldre, straffad och alkoholiserad man. Boken handlar om 
vad detta, mer eller mindre stumma förhållande får för konsekvenser för henne i hennes dagliga 
liv, hur det isolerar och förkrymper henne – men också om en kamp att hitta ett annat liv och 
andra verkligare roller att leva i. (Om jag får tillägga en sak: När jag var liten trodde jag att de 
stora råttorna, det var hanar allihopa, och alla de små bruna mössen och de svarta sorkarna, det 
var honorna. Och likadant var det med gorillorna, det var männen, och flickorna, ja – det var de 
vanliga aporna. Jag undrar ibland hur många barn – och vuxna – som fortfarande tror det?) 

Texten påstår att boken handlar om huvudkaraktären Stumpans kränkande relation till en man 

och om hennes kamp för att hitta ett nytt liv och en ny roll. Det missnöje som Stumpan 

uppges känna i sitt liv knyts till hennes könstillhörighet och man får intrycket att förhållandet 

mellan man och kvinna är vad som kommer att problematiseras i romanen. Det avslutande 

parentetiska tillägget relativiserar och modifierar dock beskrivningen av verkets innehåll och 

karaktär. Här är det snarare ett annorlunda sätt att begreppsliggöra och kategorisera världen 

som presenteras. Det talas om kön, arter och hierarkier och frågor om ”sanning” eller 

”konstruktion” finns i bakgrunden. Hänvisningen till Beauvoir i baksidestextens inledning kan 

då lika gärna uppmana till ett existentiellt perspektiv vid läsningen. Att baksidestexten till 

stora delar styrde hur romanen lästes av recensenterna är tydligt. Vissa gånger utgick man helt 

enkelt från Beauvoir-citatet och försökte applicera denna del av baksidestexten på romanens 

innehåll. Inledningen av Ohlssons recension kan tjäna som exempel: ”Som utgångspunkt för 

sin nyutkomna roman Kvinnan som lekte med dockor har Åsa Nelvin tagit ett citat ur Simone 

                                               
370 Ekström. 
371 Tunander. 
372 Löfgren, ”Udda fågel med taskig uppväxt”, Göteborgs-Tidningen, 1977–08–15. 
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de Beauvoirs Det andra könet […]. Denna för en del kanske provokativa formulering bestås i 

romanen av med ett åskådningsexempel i form av huvudpersonen Stumpan […]”.373 Sam-

tidigt uppfattade man att primärtexten innehöll en mängd hinder, som försvårade en feminist-

isk tolkning. ”[…] både titeln och baksidestextens bruksanvisning […] är i viss mån vilse-

ledande. [Citat ur baksidestexten] Det låter ju lärorikt och bra. Men stämmer det?”,374 frågade 

sig exempelvis Lundgren.    

    Med något undantag inleds romanens tio kapitel med motton. Dessa bidrar också till att 

skapa frågor kring verkets genretillhörighet genom att omväxlande hänvisa till texter som 

explicit diskuterar könsroller och sådana som handlar om helt andra saker. Flera av mottona är 

citat ur biskop Bo Giertz bok Rätt och orätt i sexuallivet (1950). Detta är en liten skrift med 

rådgivande syfte i frågor om kvinnors och mäns förhållningssätt till sexualitet, utgiven av 

svenska kyrkans diakonistyrelse. Tonen i skriften är mycket didaktisk och kändes antagligen 

ålderdomlig redan på 1970-talet genom sitt sätt att polarisera könen genom hänvisningar till 

biologi och naturens ordning.375 Man kan tänka sig att dessa citat är tänkta att illustrera en 

ålderdomlig syn på kön och roller och därmed skapa en ironisk kontrast till romanens 

innehåll. Ett klichéartat citat ur ”Flickornas poesialbum”, som utgör det avslutande mottot i 

romanen, kan tänkas vara avsett att ha samma effekt. Ett citat av ”Jack the Ripper” återfinns 

också. Man kan tänka att det ytterligare förstärker uppfattningen att romanen har ambitionen 

att tala om förtryckande och icke-accepterbara relationer mellan män och kvinnor. Men där 

finns också motton som lika gärna skulle kunna peka på att helt andra frågor är av intresse i 

Nelvins roman. H. C. Andersens sagor Prinsessan på ärten och Snödrottningen är exempel på 

sådana verk. De innehåller visserligen sådant som skulle kunna styra läsningen i könspolitisk 

riktning. Båda sagorna handlar på något sätt om relationer mellan flickor och pojkar, om att 

räddas genom kärlek och om att hitta den rätta. Men de innehåller även frågor om sanning och 

verklighet (precis som det parentetiska tillägget i baksidestexten). I Snödrottningens ram-

berättelse går en trollspegel sönder och den som träffas av en skärva i ögat eller hjärtat börjar 

plötsligt se omvärlden på omvänt och felaktigt sätt. Prinsessan på ärten i sin tur ställer frågan 

vad som skiljer en äkta prinsessa från den man bara kallar prinsessa. Vad som egentligen är 

sant och verkligt är alltså en fråga som aktualiseras av romanen. Nelvins val av motton med 

till synes motsägelsefulla budskap i Kvinnan som lekte med dockor skapar alltså snarare 

förvirring än tolkningshjälp. Kanske är det just detta som är syftet. Möjligheten finns att 

                                               
373 U. Ohlsson.  
374 C. Lundgren, ”Stumpans inre liv”. 
375 Bo Giertz, Rätt och orätt i sexuallivet, Svenska diakonistyrelsen (Stockholm, 1950). 

148



148

beröringspunkterna mellan motton och primärtext är helt ytliga och att tillvägagångssättet är 

en lek med själva konventionen att använda motton. Läsarens sökande efter djupare samband 

framstår då som ett fåfängt meningssökande, något som i sig kan tänkas samspela med 

primärtextens uttalanden.  

    En tvetydig inställning till frågan om romanens genretillhörighet återfinns också i Åsa 

Nelvins få bevarade uttalanden om sin roman. I en intervju som Marita Adamsson gjorde med 

författaren i Götheborgske Spionen uppger Nelvin explicit att hon skrivit om kvinno-

förtryck.376 Men när Michael Löfgren intervjuade henne några månader tidigare gjorde hon 

klart att hon inte ville att Kvinnan som lekte med dockor skulle förknippas med bekännelse-

litteraturen. Man kan nästan säga att hennes svar utvecklade sig till ett litterärt ställnings-

tagande mot denna typ av genrebeteckning i allmänhet:  

När en man skriver utlämnande om personliga saker är det livsfrågor som avhandlas. När en 
kvinna gör det blir det ”bekännelse”, ”privat” och ”ointressant”.  – Min roman handlar inte om 
Stumpans utveckling till kvinnokämpe på barrikaderna. […] Mitt syfte har varit att beskriva en 
livssituation som jag tror många människor kan känna igen sig i.377

Uttalandena kan tolkas som att Nelvins ambition visst var att skriva om kvinnoförtryck, men 

att hon inte ville göra det enligt bekännelseromanens konventioner. Det citerade uttalandet ur 

Löfgrens intervju ger dock ganska tydliga besked om hur Nelvin ansåg att hennes verk skilde 

sig från de ”privata och ointressanta” bekännelseromanerna. Hon uppger att hennes ambition 

har varit att skildra en livssituation – inte en utveckling, och något som människor – inte bara 

kvinnor – kan känna igen sig i.  

    Det är inte bara paratexterna som bidrar till att skapa tveksamheter kring vilken sorts roman 

Kvinnan som lekte med dockor är. En dubbeltydighet kring den frågan skapas också av 

primärtexten genom att den både ansluter sig till och bryter mot bekännelseromanens 

konventioner. Ett kort referat av romanens handling kan illustrera detta förhållande: Stumpan 

är en ung kvinna som träffar Viktor på en studentkårspub. De inleder vad som framstår som 

en något ensidig relation. Oftast handlar det om att Viktor använder Stumpans lägenhet och 

kropp för egna syften och eget nöjes skull. Om Viktor får läsaren veta att han är en före detta 

fängelsekund och att han uppvisar brister såväl i förmåga till empati som i personlig hygien. 

En dag slutar Viktor att dyka upp och Stumpan inleder ett passivt sökande efter honom, under 

                                               
376 Marita Adamsson, ”Kritikerna missuppfattar mig. Jag skriver om kvinnoförtryck”, Götheborgske Spionen, nr 
8 1977. 
377 Löfgren, ”Författare med tjock plånbok”.  Nelvin uttalade sig negativt om bekännelselitteraturen också i 
senare sammanhang. I Eva Brunos intervjuartikel ”’Att läsa är som ett hem. Att skriva är försök att komma ut’”, 
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vilket hon träffar andra män som hon har mer eller mindre varaktiga sexuella relationer till. 

Gradvis avtar sökandet efter Viktor och Stumpan ägnar sig åt sitt inrutade och repetitiva 

arbete på ett bibliotek, umgås med sina fosterföräldrar, deltar i en återträff med sin hög-

stadieklass och åker ensam på semester till Nyhamnsläge. Romanen avslutas med att Stumpan 

besöker sin gamla skolgård, där hon tänker tillbaka på skoltiden och åker upprepade gånger i 

skolgårdens isbana. Någon enhetlig handling eller tydlig händelseutvecklig finns inte i 

romanen, den är snarare episodiskt uppbyggd. Det man vid läsandets början antar ska formas 

till romanens övergripande intrig, d.v.s. karaktären Stumpans relation till Viktor och hennes 

eventuella lärdomar av denna, utvecklas aldrig. Karaktären Viktor figurerar endast sporadiskt 

i romanens inledning och när han försvinner är Stumpans sökande efter honom inte särskilt 

målinriktat utan snarare tentativt och passivt. Dominerande i skildringen är Stumpans rastlösa 

inställning till livet och oförmågan att känna mening med tillvaron. Hon framställs som 

oförmögen att leva ett normalt socialt liv och framstår i det närmaste som dysfunktionell i 

rollen som familjemedlem och flickvän. När hon konfronteras med människor och social 

situationer verkar hon bara känna leda och fysiskt illamående, ibland även öppen 

aggressivitet.  

    Vissa innehållsliga likheter kan således noteras mellan Kvinnan som lekte med dockor och 

exempelvis Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna, Agneta Klingspors Inte skära bara rispa

och Sun Axelssons Drömmen om ett liv. Dessa är som bekant verk som ofta fått tjäna som 

exempel på bekännelseromaner.378 Alla handlar de om kvinnor som berättar om sina liv, de 

konfronterar på något sätt sin föräldragenerations levnadssätt och värderingar och skildring-

arna är erotiskt frispråkiga. Men funktionen hos dessa element i texten skiljer sig mellan 

Nelvins roman och de övrigas. Axelssons och Thorvalls skildringar förefaller sprungna ur en 

Tainesk biografitradition, där den (själv)biograferade personens situation och psykiska status 

förklaras utifrån genetik, uppväxtmiljö och historisk situation.379 Ambitionen att förklara sig 

själv som en produkt av dessa faktorer finns explicit uttryckt i Thorvalls roman:  

                                                                                                                               
s. 244,  säger hon att hennes eget skrivande utgår från helt andra syften än att bekänna saker ur sitt liv och menar 
att ”så många av ’bekännelseromanerna’ är bara uppräkning utan struktur.”   
378 Det kan diskuteras om beteckningen bekännelseroman är relevant för dessa verk. För en diskussion kring Sun 
Axelssons och Kerstin Thorvalls verk ur det perspektivet se Sarrimo, När det personliga blev politiskt, s. 99–
176. För en diskussion kring Agneta Klingspors verk ur samma perspektiv se Maria Jönssons avhandling .
379 Lisbeth Larsson ger en översiktlig beskrivning av biografigenrens historiska utveckling och HippolyteTaines 
betydelse för denna i ”Biografins återkomster”, i Med livet som insats: Biografin som humanistisk genre, red. 
Henrik Rosengren & Johan Östling (Lund, 2007), s. 51–62.  
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Boken om en pappa som jag glömt. En pappa som var tokig och en mamma som inte var klok. 
Vad blir det? Boken om mig, förstås? Allting jag skriver handlar om mig. Men då handlar det 
också om dig. Du finns inne i mig. Du är jag. Jag är du.380

Boken är tillägnad ”pappa”. Bakom formuleringarna finns föreställningen att pappans sinnes-

skjudom och mammans extremt puritanska uppfostran kan förklara hur protagonisten Anna 

blivit den hon är och varför hennes uppbrott ser ut som det gör. I Nelvins text finns inga 

tecken på att karaktären Stumpan söker efter samband eller vill förklara sig själv som en 

produkt av ett större sammanhang. Man får aldrig veta varför karaktären Stumpan vantrivs så 

med sitt liv och man får inte heller någon känsla av att där finns en drivkraft till förändring. 

Passande nog har Nelvin låtit Stumpans biologiska släktingar vara döda så att några genetiska 

förklaringar till hennes personlighet och hennes beteende inte blir aktuella.     

   Som framkommer i kapitel III var kvinnolitteraturen en del av 1970-talets övergripande 

politisering av kulturen. Ambitionen var att i politiskt-emancipatoriskt syfte skildra dittills 

dolda kvinnoliv, ifrågasätta könsroller och skapa en ny kvinnlig identitet. Ett sådant 

emancipatoriskt anslag saknas dock helt hos Nelvin. I Inte skära bara rispa är det däremot 

påtagligt. I förordet formulerar Klingspor sin egen version av den feministiska parollen att 

göra det personliga politiskt:  

Om vi delade med oss av våra ”hemligheter” så skulle vi se att de oftast är gemensamma och vi 
skulle kunna diskutera svårigheterna och ta upp kampen mot dem. […] Det jag säger är inget 
nytt. Jag har bara velat berätta om mitt eget långsamma uppvaknande och min kamp för 
självständighet och en kvinnomännisko-identitet.381

I Thorvalls, Axelssons och Klingspors romaner ingår de sexuella skildringarna i det över-

gripande politiska projektet. I Det mest förbjudna framställs huvudkaraktären Annas sexuella 

frigjordhet som ett konkret sätt att göra uppror mot rådande normer och värderingar: ”Jag 

hade gjort det jag själv ville. Utan att bry mig om vad Gud och mamma tyckte”,382 säger hon 

efter att ha brutit mot sin mammas och ”normens” regler genom att frivilligt och på eget 

initiativ ligga med en ung man i bekantskapskretsen utan att vara förlovad. Den kortfattade 

kommentaren är fylld av reflektion och förklaringsambition. I sitt sammanhang är den tänkt 

att belysa det begränsande i tidens kvinnosyn och hur Annas mor har fungerat som en 

representant och upprätthållare av denna syn. Romankaraktärens handling framstår då som ett 

sätt att bryta sig loss från en given plats i samhället för att göra det möjligt att utveckla en mer 

                                               
380 Kerstin Thorvall, Det mest förbjudna  (Stockholm, 1976), s. 27. 
381 Agneta Klingspor, Inte skära bara rispa: Kvinnodagbok 1962–1976 (Stockholm, 1977), s. 11. 
382 Thorvall, Det mest förbjudna, s. 48. 
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självständig (kvinno)identitet. Klingspor skildrar på liknande sätt den sexuella handlingen 

som en viktig faktor när det gäller att frigöra sig från gamla mönster och regler. Karaktären 

Agnetas relation till män förefaller direkt kopplade till hennes identitetsskänsla: ”Dagen därpå 

får jag se Hans. Jag följer med honom hem. Han ger mig värme och ömhet. Efter detta kan jag 

inte hitta mig själv. Jag irrar omkring.”383 Citatet belyser i sitt sammanhang hur den unga 

Agneta känner sin självständighet hotad av att hon ”behöver” den närhet och trygghet som 

mannen i fråga erbjuder.  I ett annat parti framstår hennes relation till män som en mer positiv 

faktor i det pågående identitesskapandet: ”Håller på att bli en självständig människa: Ser kallt 

på Hans. Jag ser vårt förhållande i ett större sammanhang. […] Sten och Håkan betyder 

mycket för min utveckling.”384 I Nelvins roman finns ingen sådan reflektion hos karaktären 

Stumpan över vad de sexuella handlingarna ska kunna leda till. De framstår som helt utan 

betydelse och samband med hennes liv i övrigt. Avsaknaden av analys i skildringen sådana 

händelsers är total:  

I går natt följde jag med en man hem. (Jag träffade honom på kåren) Han bodde någonstans i 
Olivedal och vi tog en taxi hem till honom. […] I gryningen gick jag upp och klädde på mig. 
Han vaknade och jag sa: ”Jag måste gå nu.” Han hade stirrat glosögt mot elväckaruret på 
nattduksbordet: ”Det är ju natt.” ”Jag har så mycket att göra”, sa jag. Och sen hade jag gått 

hela vägen hem. (s. 146) 
385

Om man antar att syftet med Nelvins roman är att resonera om ”en så ’samhällelig’ företeelse 

som kampen för nya kvinnoroller”,386 vilket exempelvis Löfgren gjorde, ligger det nära till 

hands att bedöma hela romanprojektet som fragmentariskt och ofullbordat. Man får inte veta 

om Stumpan till slut kommer över Viktor, eller om hon lär sig något av den korta relationen 

med honom. Med ovanstående som bakgrund menar jag att det är ett misstag att i Nelvins text 

söka efter budskap och ställningstaganden som har med kvinnlig identitet eller kvinnans roll i 

samhället att göra. Romanen behandlar visserligen frågor om levnadssätt, normer och 

värderingar, men inte på det politiska och argumenterande sätt som kritikerna förväntade sig 

och därför efterlyste. Nelvins skildring av Stumpans person och liv fungerar helt enkelt inte 

som en sådan socialpsykologisk fallstudie. Istället för att betrakta Stumpan som en 

psykologiskt motiverad karaktär kan hon ses som en motivisk prövosten vars rastlösa 

vandringar i tillvaron gestaltar en livsupplevelse, inte förklarar den.  

                                               
383 Klingspor, Inte skära bara rispa, s. 17.  
384 Ibid., s. 25. 
385 Alla sidhänvisningar gäller Åsa Nelvin, Kvinnan som lekte med dockor (Stockholm, 1977). 
386 Löfgren, ”Udda fågel med taskig uppväxt”.  
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Stumpan som outsider 

Genom Stumpans rastlösa vandringar i tillvaron, hennes emotionella anemi och ständiga 

ambivalens mellan tillhörighet och ensamhet, ansluter sig Nelvins roman till en lång tradition 

av litterära outsidreskildringar.387 Outsidern som litterär typ beskrevs första gången av Colin 

Wilson i boken The Outsider (1956).388 Sedan dess har outsiderbegreppet etablerats och blivit 

en del av vardagsspråket. De flesta har en uppfattning om vad en outsider ”är” och termen 

används för att beskriva såväl fiktiva som verkliga karaktärer. I sin lexikaliserade form 

används outsiderbeteckningen om personer som av olika orsaker står utanför ett socialt 

sammanhang men har också kommit att beteckna någon som man inte riktigt tror på men som 

ändå visar sig ”avgå med segern”.389 Typiska outsiderkarakträrer återfinns i verk av författare 

som Fjodor Dostojevskij (t. ex. jaget i Anteckningar från källarhålet, Raskolnikov i Brott och 

straff), Herman Hesse (t. ex. Herman Keller i Stäppvargen), Jean-Paul Sartre (t. ex. Roquentin 

i Äcklet) och Albert Camus (t. ex. Mersault i Främlingen). Karakteristiskt för dessa outsider-

karaktärer är att de lever i ett självvalt utanförskap och vägrar delta i alla former av kollektiva 

gemenskapssträvanden. I ett vidare litteraturhistoriskt perspektiv kan man säga att outsider-

karaktären hör samman med sådana litterära typer som flanören och dandyn i sitt sätt att 

betrakta omvärldens utan att delta och genom upptagenheten med att definiera den egna 

positionen i förhållande till kollektivet. Denna position är på många sätt liktydig med en 

romantisk-modernistisk konstnärssyn.390 Outsiderkaraktärernas utanförskap framstår i dessa 

skildringar som oundvikligt och en direkt följd av att de har särskilda insikter om tillvarons 

beskaffenhet: “the Outsider is a man who cannot live in the comfortable, insulated world of 

the bourgeois, accepting what he sees and touches as reality. ’He sees too deep and too 

much’” 391, som Wilson uttrycker det. Den ”kunskap” outsidern har om tillvaron är att alla 

former av kollektiva rättesnören – moral, religion, normer, värderingar, konventioner, 

                                               
387 Sarrimo använder outsiderbeteckningen om karaktären N i Tillflykens hus . Där görs också vissa utblickar mot 
såväl existientialistisk filosofi som Camus roman Främlingen. Intresset riktas dock i första hand mot utan-
förskapet som socialt betingat, eftersom Sarrimo menar att N:s alienation kan förklaras enligt de marxistiska och 
feministiska teorier om alienation som var i ropen i samtiden. Det främsta syftet med Sarrimos resonemang 
verkar vara att därigenom bekräfta en samtidskoppling och ett släktskap med feministiskt angelägna kvinno-
skildringar som hon på förhand tillskrivit Tillflyktens hus. Se När det personliga blev politiskt, s. 182–187 
388 Colin Wilson, The Outsider: The Classic Study of Alienation, Creativity and the Modern Mind [1956]
(London, 1997).  
389 I Svenska Akademins Ordlista ges följande förklaring till begreppet outsider: “utomstående; tävlingsdeltagare 
som inte tillhör favoriterna men som ändå kan tänkas vinna”. 
390 Johan Edlund pekar på sambanden i Baudelaires författarskap mellan flanören som gestalt, modernitet och 
konstnärssyn i ”Moderna positioner: Om Baudelaire och Hamsun”, i Baudelaire – Det moderna livets 
betraktare: Studier i ett författarskap, red. Christina Sjöblad & Lennart Leopold, Skrifter utgivna vid Litteratur-
vetenskapliga institutionen i Lund (Lund, 1998), s. 129–146.   
391 Wilson, s. 15. 
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vardagsliv etc – bara är sätt att rationalisera och ge mening åt en tillvaro som egentligen är 

omotiverad och meningslös. Eftersom outsidern, till skillnad från allmänmänniskan, inser 

detta uppfattar han tillvaron som förljugen och rentav overklig. Därför kan han inte engagera 

sig i den. Outsiderkaraktärerna framstår därför som likgiltiga och känslokalla inför med-

människor och tillvaron i stort, och man kan säga att de per definition är amoraliska och 

”onormala”. Men sett ur outsiderns eget perspektiv är det istället tillvaron som är sjuk och 

oäkta. Outsidern framstår som en sanningssägare, men en underförstådd norm finns hela tiden 

närvarande i skildringarna som outsidern kan bryta mot för att etablera sin outsider-

posititon.392

    Jag menar alltså att det är mot denna typ av litterära skildringar som Stumpans rastlöshet 

och känslokyla bäst kan förstås. Stumpans förhållningssätt till livet och medmänniskorna är 

inte tänkta att illustrera någon form av psykologisk brist eller en indirekt önskan om för-

ändring av en eller annan samhällelig förutsättning. Syftet är istället att gestalta hennes 

insikter om livet och verkligheten och det nödvändiga avstådstagande från all konsensus om 

hur livet bör levas som följer därav.  För Stumpans del handlar det inte om någon tydlig eller 

aktiv protest, men som traditionen visar kan outsiderns invändningar mot tillvaron vara såväl 

explicita som underförstådda. Karaktären Mersaults prostester uttrycks exempelvis aldrig i 

Camus romantext utan förstås av hans handlingar. Hans mor dör och han är oberörd, han 

begår ett mord av en slump och är oförmögen att känna någon skuld. Det omgivande 

samhället anklagar honom för att sakna den mest grundläggande moralkänsla och dömer 

honom till döden, men Mersault förblir oberörd. Man kan säga att detta visar att för Mersault 

är ”moral” inte ett giltigt fenomen. Han gör ingen ansats att förneka sina handlingar eller 

åberopa förmildrande omständigheter, och han vägrar visa falsk ånger trots vetskapen att det 

skulle fömildra omvärldens syn på honom. Han accepterar sitt öde och upplever i detta en 

frihetskänlsa, frihet från meningslöshet och absurditet. Det är denna hållning som hans 

handlingar och brist på handling syftar till att visa fram.393 Hesses karaktär Herman Keller 

protesterar istället mer uttryckligt mot ”det borgerliga” livets futtighet: ”Hur skulle jag kunna 

vara annat än en stäppvarg och avsigkommen eremit mitt i en värld av vars mål jag inte delar 

ett enda, av vars glädjeämnen inget enda tilltalar mig!”394 Protesten omsätts också i handling 

när Keller bryter mot alla värderingar denna ”värld” representerar genom att nattetid driva 

                                               
392 Ibid., s. 23. 
393 Camus roman innehåller förstås ett långt mer komplext existensfilosofiskt resonemang än jag finner relevant 
att redogöra för här. För den som vill fördjupa sig i Främlingens existensfilosofiska innehåll hänvisas till Thure 
Stenström, Existentialismen, s. 261–300. Se också Wilsons analys av romanen, s. 27–46. 
394 Herman Hesse, Stäppvargen [Der Steppenwolf, 1927], övers. Sven Stolpe (Stockholm, 1980), s. 36. 
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omkring och utföra (eller möjligen drömma om att han utför) den ena depraverade handlingen 

efter den andra. Föremålet för outsiderkaraktärernas protester kan i texten vara mer eller 

mindre konkretiserat. I Hesses roman används ”det borgerliga” som en form av samlings-

beteckning för allt som begränsar individen och gör tillvaron ytlig och meningslös. I 

Dostojevskijs Anteckningar från källarhålet utgör en officer en mycket konkret representant 

för all den form av (godtycklig) auktoritet som källarhålsmannen i egenskap av outsider 

protesterar mot.  

    Hur gör då Nelvin för att skriva fram sin outsiderkaraktär? Man kan säga att Stumpans 

protest och outsiderposition framträder i relation till fosterföräldrarna mams och paps, samt 

till de aspirerande pojkvännerna Billy och Prinsen. I romanen representerar alla dessa ett slags 

allmän uppfattning om hur livet rätt ska levas och via Stumpans blick på omvärlden framställs 

denna ”normalitets” alla tillkortakommanden i full dager. Situationerna i vilka Stumpans 

oförenlighet med det som släktingarna står för är signifikanta: en familjemiddag i 

koloniträdgården och ett julaftonsfirande, båda i det närmaste symboliska representanter för 

gemenskap, etablissemang och tradition. Stumpan protesterar genom att bryta mot de flesta 

implicita regler som kringgärdar julfirandet. Hon försover sig och missar julbordet, visar 

öppet missnöje med den julklapp hon får av mams och paps och vägrar delta i den artiga och 

ytliga konversation om skinka och barnkörer som mams och paps försöker föra under det 

obligatoriska julkaffet. På deras välvilliga frågor svarar Stumpan med spydiga kommentarer, 

uppenbart lögnaktiga påståenden och omotiverade anklagelser. I ett häftigt anfall av 

illamående går hon slutligen till handgripligheter mot mams och paps, rusar iväg och tömmer 

tarmarna i ett buskage utanför deras lägenhet. Sammandrabbningen är förknippad med en 

stark känsla av övergrepp hos Stumpan, som om mams och paps försök att inlemma henne i 

sin gemenskap utgör ett ospecificerat men tydligt hot mot henne själv: 

    Jag reser mig häftigt upp och trycker handleden in mot magen (nej, stolen välter inte). 
   – Vad är det med dig? Ska du spy? […] 
Hon kommer fram och tar tag i mig. Tar ett grepp med sina blåådriga händer om mina 
överarmar. 

    – Kom ska jag hjälpa dig till badrummet! George! 
    – Nej! Släpp mig! 

   Jag fäktas blint framför mig, och jag vet inte om det är hennes eller mina armar som svischar 
fram och tillbaka i luften. 

    – Du har ingen rätt att ta i mig! 
    – Aj! George, hon slog mig i ögat! 

   Paps reser sig. Plötsligt förstår jag att de tänker överfalla mig. De är övermakten. Jag hör hur 
jag ger ifrån mig ett slags gråt, och försöker dra in luft mellan tänderna. Jag springer ut i 
tamburen, drar till mig min rock fast galgen försöker hålla kvar den, och så låset, låset på 
ytterdörren, gud jag får inte upp det, mina fingrar sitter inte längre fast på händerna som inte 
sitter fast på armarna … men nu så … jag är ute i trappan! (s. 170) 
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När Stumpan besöker mams och paps i deras lilla koloniträdgård antyds det redan i kapitlets 

motto (2:a Mosebok 20:12, fjärde budet) att skildringen ska handla om kulturellt betingade 

levnadsregler av så grundläggande slag att ingen skulle komma på tanken att ifrågasätta dem. 

Men talet om att hedra sin fader och sin moder blir till en ironisk twist eftersom Nelvin låter 

Stumpan göra allt annat än att hedra föräldragenerationen i detta kapitel. På grinden in till 

koloniområdet är ett anslag fäst som uppmanar alla att hålla den stängd och väl inne i det 

inhägnade området möts Stumpan av ett anslag med ordningsregler för områdets allmänna

trivsel. Läsaren anar att kolonimänniskorna lever ett såväl avskiljt som kringskuret liv och 

förstår att i kolonitillvaron bör man tänka på alla, inte sig själv – kollektivet värderas högre än 

individen. I mams och paps välskötta trädgård finns gröna gräsmattor och lummiga fruktträd. 

Pelargonerna trängs i stugfönstren och klängrosor slingrar sig längs vita staket. Kaffe serveras 

på bestämda tider och i gamla välkända koppar. Alla framställs som fullt inriktade på att 

upprätthålla någon form av gemensam bild av vad som är smakfullt och viktigt att göra i ett 

koloniområde. Paps förfäras över tanken på att någon i området skulle misstycka om han inte 

klipper gräset i rätt tid, och mams förstår att man inte får ha för stora och moderna 

trädgårdsmöbler i sin trädgård. ”De förfular ju hela området!” (s. 55), säger hon med efter-

tryck och förmedlar samtidigt en förvissning om att avvikelser är av ondo. Stumpan 

uppmärksammar hur mams och paps inte bara låter sig begränsas av den allmänna konsensus 

om rätt och fel som råder i området utan också av sin biologiska tillhörighet. De har sina 

tydliga och traditionellt fördelade könsroller i kolonitillvaron. Mams handlar middagsmat och 

pysslar i köket, medan paps påtar i trädgården, mams talar om Stumpans utseende och paps 

om hennes arbete, o.s.v.  

    På ett ytligt plan signalerar skildringen av kolonitillvaron både sorgfrihet och idyll, alla har 

sina tydliga roller och är ense om vilka värderingar som är de rätta. Men Nelvin låter 

Stumpans genmäle mot denna trygga tillvaro vara tydligt. På ett utstuderat provocerande vis 

kliver Stumpan över de flesta gränser som måste underförstås och vidmakthållas om en 

tillvaro likt den i kolonin ska kunna bestå. Hon kräver en opassande överdådig middag för den 

enkla samvaron och vägrar befatta sig med den oskalade potatisen som mams betonar är det 

enda rätta sättet att tillaga nypotatis på (Det vet du väl att sommarpotatis kokar man alltid med 

skalet på (s. 63)). Medan mams och paps är i full färd med sina sysslor bläddrar Stumpan 

förstrött i en veckotidning, låter sig passas upp och dricker sig berusad på gammal kloster-

likör. Under måltiden frossasr hon i mat och kräks sedan, äcklad och berusad, på gräsmattan 

framför middagsbordet:  
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Kransen och kaffet, klosterlikören och chokladpuddingen, vispgrädden och jordgubbarna 
vänder sig i magen. Allting vänder sig upp och ner. Jag tror att till och med mina ögon vänder 
sig ut och in. […] Jag sätter upp handen för munnen som för att hindra det att komma, och just 
då får jag syn på mams genom soldiset. […] Och där är papsen. Hej hej. Hans ögon är också 
ovanligt runda. Man slipper se de fula ögonlocken bakom metallbågarna, feta och blanka och 
veckrika som huden på en söndertrampad snigel. (s. 65)

Skildringarna av Stumpans samvaro med mams och paps följer ett bestämt mönster. Stumpan 

deltar motvilligt i den sociala samvaron, men protesterar samtidigt genom att bryta mot alla 

upptänkliga former av vett och etikett. Fosterföräldrarna reagerar förutsägbart på detta och 

umgänget slutar med en rent fysisk reaktion hos Stumpan. Utbrotten framstår som alltför 

häftiga för att ses som en realistisk följd något i den konkreta situationen. De verkar också 

vara kopplade till mams och paps väsen lika mycket som något Stumpan ätit eller druckit. 

Man kan som läsare ansluta sig till ”fosterföräldrarnas” perspektiv och uppmärksamma hur 

otacksamt och avvikande karaktären Stumpan beter sig och hur otacksamt hon bemöter deras 

försök att engagera sig i och upprätthålla kontakt med sin fosterdotter. Men det finns 

egentligen inga sådana pekpinnar inskrivna i texten. Fosterföräldrarnas förfasande över 

Stumpans beteende är egentligen bara en bekräftelse på den insikt hennes outsiderposition 

skänker henne. Jag menar att man istället bör se dessa inslag som konkretiseringar av 

metafysiska ångest- och äckelupplevelser av de slag som Sartres romankaraktär Roquentin 

levandegör i Äcklet. Där är det Roquentins besök på ett café och åsynen av de närvarande 

människornas fysiska uppenbarelser som orsakar reaktionen:395

   Då greps jag av Äcklet, jag sjönk ned på bänken, jag visste inte ens längre var jag var; jag såg 
färgerna långsamt snurra runt om kring mig, jag kände lust att kräkas. 396

Kusin Adolphe har inga ögon: hans svullna och rynkiga ögonlock öppnas bara över en liten 
springa vitt. Han ler med sömnig min; då och då fnyser han, gläfser till och fäktar litet som en 
sovande hund.  
   Hans blå bomullsskjorta sticker muntert av mot en chokladfärgad bakgrund. Också det inger 
en känsla av Äckel.397

Även här framstår reaktionen omotiverad av situationen och upplevelsen av äckel förefaller 

sträcka sig över en rent fysiskt reaktion. Roquentin påpekar själv att reaktionen inte är något 

som finns ”inom” honom: ”Äcklet finns inte i mig, jag känner det […] överallt runt omkring 

mig. Det är bara ett med cafét, det är jag som är i det.”398 I existentialistiska tolkningar av 

                                               
395

Wilson, s. 23, ser Roquentins reaktion som ett uttryck för outsiderns insikter om tillvarons förljugenhet och 
meningslöshet. 
396 Jean-Paul Sartre, Äcklet [La Nausée, 1938], övers. Eva Alexanderson (Stockholm, 1982), s. 27.  
397 Ibid., s. 28. 
398 Ibid, s. 28. 
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Roquentins äckelkänslor brukar dessa hänföras till insikten om att leva i ”mauvais-foi”, d.v.s. 

ett förljuget och inautentiskt liv, istället för att se hur verkligheten faktiskt är.399

    Det är inte bara konfrontationen med föräldragenerationens värderingar och sätt att leva 

som ger upphov till denna med äckel förknippade insikt hos Stumpan. Även hennes 

motvilliga relation till pojkvännerna Billy och Prinsen resulterar i liknande utbrott. Relationen 

till Billy beskrivs som ett resultat av rationella överväganden snarare än som någon form av 

känslomässig attraktion. Stumpan säger att de använder varandra ”som ett slags förkläde ute i 

livet där det är så svårt att vara ensam”. (s. 114) Billy framstår inledningsvis som en gentle-

man och insisterar på att uppvakta Stumpan enligt konstens alla regler. Han rutar in deras 

tillvaro med små överraskningsmoment, eskorterar henne till och från arbetet och insisterar på 

att betala för henne när de är ute tillsammans. Prinsen i sin tur förefaller vara en skötsam ung 

man som lever ett ordnat liv i en modern lägenhet. Han har både stereo och färg-tv, målar 

tavlor och bakar sitt eget bröd eftersom ”allt köpekaffebröd var så sött och  

äckligt”. (s. 89) Tillsammans går Prinsen och Stumpan på café, tittar på tv eller läser högt för 

varandra ur dagens tidningar. Trots det engagemang och intresse som männen visar Stumpan, 

förhåller hon sig ovillig och känslokall till hela företaget. Inom henne växer ett raseri fram, 

mot dessa män och den småtrevliga tillvaro de försöker pådyvla henne: 

Jag tänkte ofrivilligt på ett ord: Snöping. Det var ordet. Och ett oerhört fysiskt hat steg upp 
inom mig. Jag kände mig nertyngt [!] av seklers förmaningar, hot om stryk med mattpiskan, 
våldtäkt, misshandel… årtusendens tjat om fula gubbar – som hindrade mig att gå bort till 
ölbacken där i hörnet, ta en flaska, slå sönder den mot bordskanten och borra den trasiga 
bottendelen rakt in i det fula trynet och bränna sönder de högröda, svettblänkande kinderna med 
cigaretten. Ditt svin. Ditt as. Din tarmfitta. Ditt pittlösa helvitte… (s. 118) 

Återigen tycks reaktionen vara alltför stark för att kunna ses som en logisk reaktion på något 

som händer i den situation som skildras i anslutning till utbrottet. Man kan nöja sig med att 

förklara det som ett avvikande beteende hos karaktären Stumpan eller underordna det en 

övergripande könspolitisk tolkning, som en av samtidsläsarna gjorde: ”Speciellt mans-

porträtten är elaka och rakt på sak. […] Där bakom finns en kvinnas vägran att vara objekt, ett 

ting, och aningar om varför också männen skulle vinna på att slippa se henne som ett 

sådant.”400 Jag menar dock att männen, och släktingarna, fungerar på samma sätt i Nelvins 

text som ”officeren” i Dostojevskijs, ”det borgerliga” i Hesses, ”moralen” i Camus, d.v.s. som 

representanter för ett sätt att leva sitt liv och se på tillvaron som Stumpan i egenskap av 

outsider inte kan underordna sig.  

                                               
399 Stenström, Existentialismen, s. 127 och Wilson, s. 21–23. 
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    Till synes omotiverade vredesutbrott är något av en konvention i outsiderskildringarna. 

Dostojekvskijs källarhålsman får ständiga vredesutbrott och känner hat och raseri mot sin 

omgivning för att den finns och därför upplevs stå ivägen för honom. Camus Mersault får i 

romanens slutskede besök av en fängelsepräst som han verbalt och handgripligen ger sig på, 

när denne ber honom söka tröst och förlåtelse hos Gud. Sådana utbrott av aggressivitet sätts 

av Peter Luthersson i samband med en övergripande modernistisk individualitetsprincip. Med 

utgångspunkt i Baudelaire menar han att aggressivitet är liktydig med en strävan efter 

ensamhet och denna ensamhetssträvan ett försvar av individualiteten. Aggressivitet är så att 

säga ett uttryck för önskan att värja det egna synsättet.401 I Baudelaires prosadikt ”Den usle 

glasmästaren” kan man säga att den aggressive representerar en konst- eller konstnärssyn. 

Jaget i dikten ropar till sig en glasmästare, låter skadeglatt honom bära de bräckliga 

glasrutorna sex trappor och skäller sedan ut honom för att han inte har några färgade glas, 

genom vilka ”livet i skönhet” skulle kunna skådas. Han far ut mot glasmästaren och krossar 

hela hans lager skrikande ”Livet i skönhet! Livet i skönhet”.402 Den nedlåtande och hatfulla 

attityden till den vanliga människan i Baudelaires dikt har likheter med Nelvins skildring av 

Stumpans fientlighet mot sina fosterföräldrar och pojkvänner. Viljan och förmågan att se livet 

”skönare” än vanemänniskan är aggressionens berättigande.  

Det groteska perspektivet 

Skildringen av Stumpans samröre med fosterföräldrar och pojkvänner innehåller många 

groteska drag.403 Ofta framhålls själva kroppsligheten hos mams och paps, och skildringen av 

                                                                                                                               
400 Karl Lindqvist, ”Protest mot kvinnorollen”, Ny Dag, 1977–08–07. 
401 Luthersson, Modernism och individualitet, s.  212. Luthersson diskuterar främst Baudelaires kritik i samman-
hanget, men syftet är att illustrera hur individualiteten är den samlande principen för modernismens idé-
bakgrund och litterära uttryck.  
402 Charles Baudelaire, Prosadikter [Le Spleen de Paris, Petits Poèmes en Prose, 1869], övers. Erik Blomberg 
(Stockholm, 2000), s. 33–34:  
    ”Den första människa på gatan som jag fick syn på var en glasmästare […]. Jag skulle för 
 resten inte kunna förklara varför jag vid anblicken av denne arme sate greps av ett lika plötsligt 
 som pockande hat. […] ’Va nu då! har ni inga färgade glas? Blåa, mörkröda, rosenröda glas, 
 förtrollade rutor, rutor från paradiset?  Ni är inte lite fräck som har panna att spatsera omkring i 
 fattigkvarteren, och det utan en enda glasruta som låter en skåda livet i skönhet.’ Och jag 
 knuffade häftigt ut honom i trappan, där han grymtande tumlade ner.   
    Jag gick fram till balkongen och grep tag i en liten blomkruka, och då mannen åter visade sig i 
 portpöppningen, lät jag mitt tillhygge falla lodrätt på den bakre listen av hans spännram. 
 Kullkastad av stöten, krossade han fullständigt under sin rygg hela sin stackars kringlyttande 
 förmögenhet […]. 
    Och rusig av mitt vanvett skrek jag ursinnig till honom: ’Livet i skönhet! Livet i skönhet!’” 
403 Det groteska som framställningssätt kännetecknas av degradering (ex. genom sammanblandning av högt och 
lågt eller nedsmutsning av det höga), ironi och svart humor. Typiska groteska drag är också skildringar av 
kroppsdelar och kroppsfunktioner. Se exempelvis Eva Lilja, Den dubbla tungan: En studie i Sonja Åkessons 
poesi (Göteborg, 1991), s. 82–86.   
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Stumpans umgänge med dem och pojkvännerna är djupt ironisk. Skildringen tar fasta på det 

låga och defekta hos kropparna och det löjeväckande i handlingar och beteenden fokuseras.  

Det groteska har alltid ansetts vara förbundet med någon form av underifrånperspektiv eller 

ett annat sätt att se på världen. Michail Bachtin talar om den realistiska grotesken som den 

folkliga kulturens motperspektiv i förhållande till den officiella och till och med som det 

”verkliga livet” i förhållande till det socialt inordnade och målstyrda.404 I ett modernistiskt 

sammanhang anses det groteska utgöra en del av ett allmänt motstånd mot tradition och 

etablissemang. Ingemar Haag pekar i Det groteska (1999) på hur typiskt groteska motiv 

såsom upplösta kroppar och kroppar i förvandling representerar något oavslutat och hela tiden 

föränderligt och därmed fungerar som motpoler till den stagnation och omedvetenhet om 

tidens gång som modernisterna tillskrev tradition och etablissemang.405 Grotesken har också 

utpekats som en särskilt viktig feministisk litterär strategi. Ironi och svart humor ses då som 

resultatet av att ”maktens” språk inte haft rätt förutsättningar för att föra fram kvinnors 

specifika erfarenheter. Man har tvingats att tala med ”dubbel tunga”, d.v.s. tal inom en 

(manlig) tradition men om företeelser som egentligen inte har någon plats där.406 Det groteska 

perspektivet är alltså i någon mån liktydigt med att föra fram det ”förtryckta” och 

undanskymda eller som Hans Lindström karaktäriserar det i Skrattet åt världen i litteraturen

(1993): ”[…] en särskild metod för att exponera, demaskera och nagelfara världen – skrattet 

som den andra sanningen om världen.407 Uttryckt så sammanfaller det groteska perspektivet 

med outsiderns.  

    I Kvinnan som lekte med dockor är det Stumpan som står för det groteska perspektivet, inte 

minst genom den ironiska blick, med vilken Nelvin låter henne betrakta sin omgivning. Man 

kan säga att Stumpans sätt att betrakta sina fosterföräldrar och pojkvänner destabiliserar och 

gör motstånd mot den värdeskala som de representerar. Där de tycker sig uppleva ordning, 

trygghet och naturlighet, underförstår Stumpan att det egentligen rör sig om regression, 

underordning och inautenticitet. Redan beteckningarna mams och paps antyder att dessa 

människor är outvecklade i någon mening, ”halvt-om-halvt-människor” skulle kanske Hesses 

                                               
404 Michail Bachtin, Rabelais och skrattets historia: François Rabelais’ verk och den folkliga kulturen under 
medeltiden och renässansen [Tvortjestvo Fransua Rable i narodnaja kultur srednevekovja i Renessansa, 1965], 
översättning Lars Fyhr (Stockholm, 1991), s. 14–17, se också s. 18–68 och 301–362.
405 Ingemar Haag, Det groteska: Kroppens språk och språkets kropp i svensk lyrisk modernism (diss.,  
Stockholm, 1999), s. 64–68. För en redogörelse av den modernistiska groteskens historiska bakgrund och hur 
den förhåller sig till den groteska realismen se också inledningen och s. 41–64.  
406 Lilja, s. 77–81. 
407 Hans Lindström, Skrattet åt världen i litteraturen (diss., Stockholm, 1993), s. 311. 
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Stäppvarg ha kallat dem.408 När Stumpan betraktar fosterföräldrarnas hem på julaftonen är det 

främst brist på kreativitet och utveckling hon ser: 

   Jag ser mig noggrant omkring i vardagsrummet. Är någonting förändrat sen jag var här sist? 
(Det måste vara precis på dagen, ett år sen) Samma gamla ljuskrona i taket. Samma pösiga soffa 
och sprickfärdiga fåtöljer. Draperade gardiner i fönstret bredvid balkongdörren. Två julstjärnor 
trängs bland alla fikusarna på fönsterbrädan. Ekskåpet. Matsalsbordet. ”Bok”-hyllan (ca 80% 
hylla). […] Trapphusen är nya, allt det gamla nerslitna träet är utbytt mot kalksten och 
kommunalgrå puts på väggarna (men här är fortfarande lyhört). Fönstren är nyinsatta, taken 
sänkta. Parkettgolv. Allting är standard, noggrant uträknat på millimetern. (s. 152)

Den renoverade lägenheten, ljuskronan i taket och de sedvanliga julstjärnorna i fönstret skulle 

kunna antyda att mams och paps liv i den lilla tvårumslägenheten på Bautastensgatan är både 

tryggt och välordnat. Istället framstår deras tillvaro som statisk och medioker: allt är tuktat, 

övermålat och underordnat standardiseringens dekret. De kommunalgrå väggarna ger intryck 

av allmän färglöshet. Det standardiserade och noggrant uträknade för tankarna till normering 

och undertryckt individualitet. Att bokhyllan består av mer hylla än böcker antyder dessutom 

en torftighet i intellektuellt avseende. Mams och paps visas fram som torftiga och för-

dummade. Man kan säga att det välordnade och korrekta via Stumpans blick blir till något 

stillastående och förutsägbart, instängt och påtvingat. Nelvins ironiska skildring kan jämföras 

med en dikt ur Kristina Lugns Om ni hör ett skott som beskriver herr och fru Franzéns hem:  

[…] 
Det är herr och fru Franzén som sitter här. 
Det är inte farligt.  
Det är ett vanligt, fult bostadsrättshus från mitten av femtiotalet.  
Balkongerna har låga räcken.  
Grannarna stör sällan.  
Insatsen var arton tusen.  
Det är ett vardagsrum med en beige soffa och en skär 
heltäckande matta och en färg-tv och en sorts bokhylla av teak med  
Det Bästas bokval och nummer ett 1978 av Vi Föräldrar och tre  
årgångar av Teknikens Värld och en förkortad utgåva av Ringaren i  
Notre Dame och tre porslinskatter […].

409

Man kan notera samma ironiserande ton över en livsstil i Lugns dikt som hos Nelvin. 

Förnekandet av fara blir istället en antydan om fara och det maniskt ordnade och normala 

framstår som ett överskylande. Betraktaren är även i Lugns dikt medveten om att något annat 

                                               
408 Hesse, s. 32.
409 Kristina Lugn, Om ni hör ett skott (Stockholm, 1979), s. 128–129. 
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finns under ytan. Man känner av ett hotande kaos under ordningen, en meningslöshet under 

normaliteten.410

    Det ironiska perspektivet är närvarande också i skildringen av Stumpans pojkvänner. Som 

redan visats framstår Billy och Prinsen inledningsvis som någorlunda välordnade och socialt 

kompetenta. Men Stumpan registrerar också en mindre presentabel sida hos dem. Billy är 

starkt modersbunden och saknar större ambitioner i livet. Han har studerat teologi vid 

universitetet men har övergått dagdriveri och nattlig taxikörning. Hos Prinsen upptäcker 

Stumpan liknande brister. Att hon väljer att benämna honom just Prinsen, med tydlig 

anspelning på det positivt klingande ”drömprinsen” trots att han så uppenbart inte lever upp 

till beskrivningen, förstärker ironin i framställningen. En första föraning om något ”fel” i 

Prinsens karaktär är att han utan syfte eller logiska skäl lurar Stumpan att dricka hostmedicin 

under förespeglingen att det är likör. Prinsen tycker själv att tilltaget är övermåttan roligt, men 

Stumpan ser det bara som en bekräftelse på att han är en i grunden löjlig person. Det visar sig 

också så småningom att Prinsen bär på en könssjukdom och är starkt hypokondrisk. På 

nätterna odlar han sitt makabra intresse för att sträckläsa läkarböcker. Farhågorna om att 

Prinsen är en bluff anser Stumpan bekräftade när hon efter viss övertalning får se de tavlor 

han målar. Han talar om storslagna planer att söka till Konstfack. Men Stumpan uppfattar dem 

inte alls som konstverk utan som godtyckliga arrangemang av färger:  

   Jag höll den i ett fast grepp för att inte tappa den i golvet, och tittade länge. Själva tavlan var 
en katastrofal förening av ”grey”, ”ockra”, ”umbra” och lite ”engelskt rött”slumpvis 
utportionerat i terrängen. Enligt prinsen föreställde den fyra träd i Slottsskogen. Jag kunde bara 
urskilja tre. (s. 98) 

Precis som tavlan visar sig vara en ”förfalskning” av vad som skulle kunna kallas ett äkta 

konstverk får det oäkta också gälla för Prinsen och det liv han representerar. 

    När Stumpan betraktar sina fosterföräldrar ser hon tydligt det löjliga. Deras alldaglighet, 

där social kompetens och rättrådighet är honnörsord, framställs som ytlig och småskuren. De 

tafatta försöken att upprätthålla en värdighet saboteras av förrädiska kroppsfunktioner:  

   – George, du har stora svettfläckar på skjortan. Måste du ha den nya sportskjortan när du är i 
trädgården? Du köpte ju den för att du skulle ha något att vara snygg i. (s. 55) 

   Paps sitter kvar på stolen. Han verkar lite besvärad, det vill säja, jag anar det bara.   
   – Hör du jag kilar bort på huset ett tag. Jag kommer strax.  

                                               
410 Se Maria Österlunds tolkning av Lugns dikt i ”Det måste finnas en reservutgång: Om rumsligheten i Kristina 
Lugns lyrik”, i Hemmet, rummet och revolten: Studier i litterärt gänsöveskridande, red. Pia Ingström, Kristina 
Malmio, Maria Österlund, Litteraturvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi (Åbo, 1996), s. 138–139. 
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   (Det gör han inte. Inte med den magen han har.)  (s. 56) 

– Herregud ja, en sån sommar, en sån sommar, och än är den inte slut! Man ska ju inte klaga 
över värmen för snart nog saknar man den, men det är kanske lite väl bra nu. Fast nätterna  
blir ju kallare. Torrt jag, jag sa just till George – där står han ju borta – att nu får han ta fram 
slangen…  
   Jag skrattar högt vid det där sista. (s. 59) 

Läsaren lockas att skratta, kanske överlägset, åt mams och paps. Deras försök till konversa-

tion framstår som trivialt och meningslöst pladder. ”För den som är i underläge blir löjet ett 

motståndsvapen”,411 säger Lilja om den svarta humorns funktion i Sonja Åkessons diktning.  

Det handlar alltså inte om ytliga lustifikationer utan en strategi att distansera sig från och 

”oskadliggöra” något förtryckande och oönskat. En liknande funktion får Stumpans för-

löjligande betrakande av fosterföräldrarna. 

    Man kan också notera att mams och paps förefaller underordnade sin kroppslighet, som om 

de egentligen inte förmår höja sig över den kroppsliga sfären av tillvaron. När mams ser på 

Stumpan ges intrycket att det är kroppen som adresseras, inte hon själv: 

Hon verkar stirra på mitt underliv som om hon väntat att något onämnbart skulle komma 
utkrypande därifrån […].  (s. 65)

Inslagen av kroppsäckel är många i skildringen av mams och paps. De är i det närmaste 

reducerade till kroppslighet och kroppsfunktioner. Det gamla och av tiden anfrätta i deras 

kroppar är vad som visas fram. Det fula och låga hos fosterföräldrarna blir i sig ett tecken på 

att det finns någon brist hos dem. Blottandet av deras fysiska tillkortakommanden blir också 

ett blottläggande i överförd bemärkelse: 

(Hans huvud ser ut som en illa tömd askkopp, lite aska fortfarande fastkletad här och där) […]    
Hans ögon spärras upp litegrann. Man slipper nästan helt och hållet se de rynkiga ögonlocken. 
(s. 54) 

Jag stoppar en (rensad) gubbe i munnen och ryser i smyg åt hennes nerhasade, badbollsliknande 
bröst. (s. 60)  

Jag ser på mamsens mun. Hennes läppar är tunna och hopknipna över jordgubbskartongen. Hela 
partiet mellan överläppen och näsan är rynkigt och liksom infallet […] Mamsens glasögon sitter 
ungefär fem centimeter längre ner än de borde sitta. Svarta, kantiga, otroligt missklädsamma. De 
hålls uppe mer av påsarna under ögonen än själva näsbenet. […] Hon ger mig en stum blick. 
Ögonvitorna är gulaktiga, genomkorsade av tydliga ådernät. (s. 61–62) 

                                               
411 Lilja, s. 86. 
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Beskrivningarna av mams och paps innehåller många kroppsord och just det fula och äckliga 

hos kropparna exponeras. Man kan också tänka sig att Nelvins skildringar av mams och paps 

groteska och förgänliga kroppar inte bara handlar om att framställa dem som obehagliga. Lilja 

har t. ex. framhållit att det groteska inte bara är ett framställningssätt utan också en tematik 

där den groteska världsbilden står för ”bristen på mening och sammanhang”.412 Äckel-

skildringen av Stumpans fosterföräldrar skulle med andra ord också representera en 

upplevelse av att livet och världen inte har någon beständighet eller mening. När människan 

framställs som kroppsdelar och kroppsfunktioner utan övergripande sammanhang blir det till 

en degradering av mänskligheten i sig, som vore vi inte mer än ett antal fysiska processer och 

funktioner utan större ”mening”. Man ser här beröringspunkter mellan det groteska och det 

absurda, något som Lilja också påpekar. Inom båda begreppen är meningsfrågan central och 

där finns ett nära samband mellan form och innehåll.413 Denna iakttagelse har onekligen 

relevans för studiet av Nelvins författarskap: hela hennes litterära verksamhet framstår ju som 

ett kontinuerligt sökande efter den form som kunde gälla som kongenial med det gestaltade 

innehållet.  

    Groteskens dubbla roll som både ett tematiskt innehåll och en estetik framkommer också i 

beskrivningar av en allmänmodernistiskt grotesk tradition. Haag talar om grotesken som en 

motståndsestetik, stilen bär en kritik inom sig, i det här fallet riktad mot tradition och 

stagnation. I Nelvins fall kan man tänka att det är just genom att skildra som fult det som 

normalt anses skönt (här får man tänka att det sköna är mams och paps normalitet, förmåga att 

leva ett anständigt och socialt anpassat liv o.s.v.) som protesten och motståndet, själva 

avslöjandet av det oäkta hos detta sköna finns. Lutherson nämner visserligen inte grotesken i 

sin avhandling, men resonerar kring sådana drag hos Baudelaire och efterföljare som en del i 

ett övergripande individualitetsprojekt inom den litterära modernismen.414 Tanken är att det 

kroppsliga avståndstagandet är en konkretisering av polariseringen individen–kollektivet.

Stuart Zane Charmés studerar Sartres använding av det vulgära och det fula utifrån liknande 

perspektiv i Vulgarity and Authenticity (1991). Zane ser det som ett språkligt sökande som ett 

sätt att finna ”an authentic voice” 415 istället för att ansluta sig till det korrekta, d.v.s. 

”massans” uttryckssätt . Att detta ligger i linje med outsidermotivets syften är lätt att se. 

                                               
412 Ibid., s. 82. 
413 Ibid., s. 127. Lilja menar att grotesk och absurdism är två begrepp som ligger nära varandra: ”Man brukar 
säga att det finns en skillnad i världsbild. Den absurda världen saknar mening. I den groteska uppfattningen finns 
en känsla av att världen har ett sammanhang, men man får inte tag på det.”  
414 Luthersson, Modernism och individualitet, s. 107–239, se särskilt s. 132–137. 
415 Stuart Zane Charmé, Vulgarity and Authenticity: Dimensions of Otherness in the World of Jean-Paul Sartre 
(Amherst, 1991), s. 21. 
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Viljan att ta avstånd från kollektivet genom att groteskt reducera dess mänsklighet blir något 

av ett huvudprojekt i Nelvins efterföljande verk, något jag återkommer till i avhandlingens 

nästa kapitel.

Bilder av det icke-autentiska – overklighet, förfrämligande, leda 

Berättelsen om Stumpan och det ousiderperspektiv hon företräder är en sammanhållande och 

enhetsskapande faktor i verket. Man kan kalla det verkets intrignivå. Vissa enskilda bilder och 

scener överskrider sin koppling till denna intrignivå och får ett egenvärde i framställningen.  

De bidrar till att gestalta Stumpans upplevelse av tillvaron som inautentisk och fungerar också 

som övergripande stämningsbilder i texten.  Fenomenet kan jämföras med Ezra Pounds be-

skrivning av begreppet ”image”: ”[…] an intellectual and emotional complex in an instant of 

time.”416 Ingegärd Martinell beskrev sina intryck av romanen som just en sådan övergripande 

stämning:  

Det är som att betrakta en människa som rör sig över en havsbotten, där varje rörelse kostar en 
oändlig möda och där syrgastubens väsande är det enda sällskapliga ljudet, och helt säker på att 
den avslutande stigningen verkligen leder till en strand kan man inte vara.417

Det Martinell fångar i sin beskrivning är karaktären Stumpans känsla av att inte uppleva 

tillvaron fullt ut. Sinnesintrycken förefaller vara reducerade och hon är inte heller förmögen 

att fullt ut verka i tillvaron. Rörelserna är hämmade av omgivningen och hon har inte själv 

kontrollen över vad som sker. Det är som om Stumpan tvingas framleva sitt liv i helt fel 

element och därför berövas möjligheten att faktiskt leva det liv hon kanske vore bättre lämpad 

för. Bidragande till denna upplevelse av texten är återkommande scener och bilder som 

skildrar upplevelser av overklighet, förfrämligande och leda.

    Många gånger manifesterar sig det icke-autentiska i Kvinnan som lekte med dockor som en 

återkommande uppluckring av gränsen mellan dröm och verklighet. Stumpan upplever att hon 

befinner sig i ett drömliknande tillstånd där hon har svårt att avgöra vad som är den egentliga 

verkligheten. Man kan likna det vid människobarnet Kerstins upplevelser i De vita björnarna:

Kerstin vaknar upp till en dröm och kommer till verkligheten när hon somnar (se kapitel IV). 

Stumpan har minnen som hon inte vet om de är verkliga eller ej. Hon nedtecknar lika ofta 

drömmar som faktiska händelser i sin dagbok.  Drömmar och händelser flyter in i varandra 

                                               
416 Ezra Pound, Make it New (London, 1934), s. 336, även i Joseph Frank, The Idea of Spatial Form (New 
Brunswick & London, 1991), s. 11. 
417 Martinell, ”Förfärande blad ur Stumpans dagbok”. 
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som vore de av samma dignitet i hennes liv. När hon somnar skildras det som ett upp-

vaknande och sömnen framstår som ett verkligare tillstånd än vakenheten: 

   Och när jag vaknar till – för att sen åter falla i dvala, men djupare – spritter det till i mina 
leder som av en elektrisk stöt. Kanske föll jag verkligen i ett annat liv, ett riktigt liv, eller var det 
bara ett av kroppens egna, oförglömliga minnen som plötsligt drabbade mig? (s. 8) 

Drömkänslan är en effektiv bild av inautenticitet. En dröm är ju någon form av motsats till 

verkligheten och det antyder att man när som helst skulle kunna ”vakna” även i överförd 

bemärkelse. Att låta sin karaktär uppleva livet som en overklighet eller dröm är ett vanligt 

grepp inom en existentialistisk romantradition.418 Man kan säga att det är denna dröm- eller 

overklighetskänsla som försvinner i de ögonblick Roquentin känner äcklet eller när Mersault 

står inför döden. Ögonblicken skildras som någon form av uppvaknande, som en befrielse 

från den dröm och illusionsexistens de tidigare framlevt. 419

    Det icke-autentiska framställs också genom återkommande bilder av förfrämligande. 

Stumpan tycks tvivla på sig själv som faktiskt existerande, eller kanske på att det som 

existerar faktiskt är hon:

(Jag får den där konstiga känslan igen: nu när jag sitter så här, jag menar, alltid när jag sitter så 
här, ensam på kvällen – blir jag lika förvånad över att jag gör det. Över att det är jag som gör 
det. Det är som om man helt plötsligt och oförberett fick se en film om sig själv. Jag får för mig 
att jag måste räkna upp mina bekanta – även de som jag bara känner litegrann – men skjuter 
snabbt undan tanken) – – – (s. 48) 

Stumpan ser sig själv utifrån och tycker att det inte finns någon identitet mellan det hon ser 

och det hon upplever. Hon kan se sig själv som med någon annans ögon, men seendet har inte 

någon motsvarighet i en inre erfarenhet. I filosofiska betraktelser över människans livsvillkor 

brukar ett inautentiskt tillstånd innebära att inte existera som självständigt subjekt, ett resultat 

                                               
418 Se exempelvis Stenström, Existentialismen i Sverige, s. 20–40. 
419 Jämför följande citat ur Sartres Äcklet, s. 11–12:  
 ”Men jag var som paralyserad, jag kunde inte få fram ett ord. Jag stirrade på en liten 
 khmerstatyett som stod på en grön duk bredvid telefonen. Jag kände det som om jag var fylld av 
 ljummen vätska eller mjölk. […] Och så plötsligt vaknade jag upp ur en sex års sömn.  
    Jag tyckte att statyetten verkade otrevlig och idiotisk och jag kände en oändlig leda. Jag kunde 
 inte förstå orsaken till att jag var i Indokina. Vad gjorde jag där? Varför pratade jag med de där 
 människorna? […] Kommer jag att vakna upp om några månader, om några år, utliten och 
 besviken mitt bland nya spilror? Jag skulle vilja se klart inom mig innan det är försent.”  
Jämför också följande citat ur Camus Främlingen [L’etranger, 1942], övers. Sigfrid Lindström (Stockholm, 
2003), s. 147–148:  
 ”Han kunde inte ens vara säker på att han var levande, eftersom han levde som en död. […] Ur 
 min framtids innersta djup, under detta absurda liv som jag hade levat, steg emot mig en dunkel 
 fläkt från de år som ännu inte hade kommit, och i denna fläkt försvann skillnaden mellan allt 
 som man då föreslog mig för den tid som var lika overklig som den jag levde i.” 
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av att man hänger sig åt bekväm mängdförsjunkenhet istället för att bejaka den ångest och 

frihet som de självständiga valen innebär.420 I förfrämligandet finns en känsla som liknar 

denna tanke. Stumpans upplevelse framstår som en osäkerhet på att faktiskt finnas till. 

Impulsen att räkna upp sina bekanta är ett uttryck för att hon måste definieras av något utanför 

sig själv och att hon egentligen inte ”känner” att hon finns. Den subjektiva upplevelsen 

uteblir. Förfrämligandet är verksamt också i den bild av sig själv som Stumpan ser när hon 

speglar sig:  

Det slår förresten aldrig fel, så fort jag får syn på mig själv i spegeln, spänner jag hela ansiktet. 
Jag höjer ögonbrynen. Vädrar med näsborrarna. Till och med läpparna och kinderna håller jag 
på ett speciellt sätt. (Även i djupaste ensamhet försöker jag av någon anledning vara till min 
fördel). Men jag kan också stå framför spegeln nästan hur länge som helst, och ge luft åt min 
besvikelse med suckar och grimaser, och då tänker jag för mig själv: Jag accepterar inte denna 
mun som den är. Inte denna näsa där den vänstra näsborren är lite större än den högra. (s. 41) 

Spegelscenen kan vid en ytlig betraktelse ge intrycket av en ung kvinnas kamp med rådande 

skönhetsideal. Men där finns också en mer abstrakt innebörd. Självreflektionen pågår inte 

bara på ett konkret plan utan också som en överförd strävan att ställa ontologiska frågor till 

jaget och livet: vad innebär det att vara ett jag? Hur förhåller sig upplevelsen av ett jag med 

den kroppsliga manifestationen och den objektiva bilden av ett jag? Är bilden av mig själv det 

detsamma som det jag är? Stumpan självspeglingar har vissa gemensamma nämnare med 

karaktären Roquentins i Äcklet:

   Det är mitt ansikte som återspeglas. Jag står ofta under de här förlorade dagarna och betraktar 
det. Jag begriper ingenting av detta ansikte. Andras ansikten har en mening. Men inte mitt. Jag 
kan inte ens avgöra om det är vackert eller fult. Jag tror att det är fult, därför att man har sagt 
mig det. Men det rör mig inte. I grund och botten är jag till och med chockerad över att man kan 
tillskriva det sådana egenskaper, alldeles som om man kallade en jordbit eller ett klippblock 
vackert eller fult.421

Också Roquentin upplever att han ser sig själv utifrån och upplever att det han är inte är 

identiskt med vad han ser, reflektionen är inte det samma som varat. Upplevelsen av 

existensen är inte densamma som bilden av den, en yttre manifestation av en människa är inte 

detssamma som en faktisk exisetens.  

                                               
420 För den som önskar en redogörelse av enskilda existensfilosofers syn på inautenticitet och besläktade tillstånd 
se Stenström, Existentialismen, s. 31–71 och 89–134. Särskilt tydligt framkommer sambandet mellan autenticitet 
och faktisk existens i redogörelsen av Heideggers filosofiska skrifter (s. 93–96). Sambandet mellan autenticitet 
och existentiell meningsfullhet framstår särskilt tydligt i redogörelsen av Nietzsches filosofiska skrifter (s. 58–
65).  
421Sartre, Äcklet, s. 24. 
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    Inautenticiteten finns också i den allmäna håglöshet och livsleda som är så utmärkande för 

Stumpans karaktär. Vissa recensenter uppmärksammade detta drag hos Stumpan som något 

starkt avvikande och talade om depressionstillstånd eller emotionell skada. Andra såg det som 

ett mindre allvarligt problem och beskyllde Stumpan för att helt enkelt vara ”inskränkt” och 

”självupptagen”.422 Jag menar dock att Stumpans oförmåga känna glädje eller engagemang i 

tillvaron inte är tänkt att framstå som en psykologisk brist utan som ett existentiellt problem. 

Den norske filosofen Lars Svendsen beskriver i Långtråkighetens filosofi (2005) lång-

tråkighetsfenomenet ur ett filosofiskt perspektiv. Till sin hjälp tar han fallbeskrivningar av 

långtråkighet ur filosofihistorien, film och litteratur. Svendsen skiljer (efter Martin 

Doehlemanns typologi) mellan situativ långtråkighet och existentiell långtråkighet det vill 

säga tråkighet som beror på en bestämd faktor i en viss situation och den långtråkighet som är 

liktydig med att man inte ser någon mening med sitt liv.423 Han menar att den situativa 

långråkigheten innebär att individen känner ett slags avsaknad och därför begär något konkret 

(att någon man väntar på ska komma så att man slipper vänta längre, att man ska få ett arbete 

så att man slipper vara arbetslös etc). Därför är den situativa ledan också avhjälpbar. Den 

existentiella långtråkigheten däremot har varken något konkret objekt eller ett konkret begär. 

Den är snarare att karaktärisera som ”längtan efter ett begär över huvud taget”.424 Därför går 

det heller inte att ”bota” existentiell långtråkighet.  

    Om man betraktar Stumpans leda och apati som existentiellt betingad blir avsaknaden av 

handlingskraft hos Stumpan begriplig och logisk. Man lockas inte längre att likt Eva Bruno 

”komma med en mängd ’konstruktiva’ förslag om vad Stumpan skule kuna göra med sitt 

liv”.425 Stumpans arbetsdag på biblioteket är ett exempel på hur leda skildras i romanen:  

Jag går runt med en tvåvånings trävagn och trycker in bok efter bok i de överfyllda hyllorna. 
Alla böcker står i alfabetisk ordning efter författaren. Aabye, Adolfsson, Ahlin, Allen…Det 
händer då och då att någon kommer fram och säjer – Det gäller att kunna sitt ABC! Och 
småskrockar för sig själva som om de sagt något lustigt. […]10.17. Jag tar dagens tolva. Den 12-
minuters rast man har rätt till som kommunal ”tjänsteman” med ett pass på mer än 3 timmar, 
dvs. minst 4. Jag tar hissen upp till lunchrummet i översta våningen (jag måste alltid låna en 
nyckel till hisslåset). […] 12.02. Hissen ner till magasinet. Jag ska magasinera äldre årgångar av 
tidskrifter och böcker. […] 13.59. Halvtimmesrasten. (För tjänstemän med pass på mer än 6 
timmar, d.v.s. minst 7. Det sitter någon i kafferummet. I matsalen är det tomt. Dagens Nyheter är 
inte ledig, så den här gången får jag försöka med Arbetet. Jag köper en köttbullssmörgås med 

                                               
422 Löfgren, ”Udda fågel med taskig uppväxt”.  
423 Lars Fr. H. Svendsen, Långtråkighetens filosofi [Kjedsomhetens filosofi,  2003], övers. Ulla-Stina Rask 
(Stockholm, 2005), s. 49. Svendsen (och Doehlemann) talar också om den kreativa tråkigheten som innebär att 
man tvingas till att göra något nytt och alltså mer kännetecknas av vad den leder till än själva upplevelsen av 
den. 
424 Ibid, s. 50. 
425 Bruno, ”Rapport från ett dockskåp”, s. 310. 
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grönsaksstuvning (lagad mat har de slutat med) och en rund chokladkaka med en gråaktig kräm 
inuti. ”Delicato-bit” heter den. Alltihop går på 4:55. (s. 44–45) 

Det är monotonin och förusägbarheten som fokuseras i skildringen. Allt förefaller under-

ordnat någon form av systematisering eller kontroll, som inte lämnar plats för avvikelser eller 

spontanitet. Alfabetet kräver att böckerna ska ställas i en särskild ordning, klocktiden avgör 

när arbetet ska påbörjas och avslutas och arbetsplatsens lokala regelverk bestämmer hur ofta 

och länge den enskilda individen behöver vila sig, äta, dricka kaffe. Det råder en fixering vid 

tid i det citerade avsnittet, som om det vore tiden och inte de tråkiga arbetsuppgifterna som 

stänger inne Stumpan.   

    I sina filosofiska reflexioner över den existentiella långtråkigheten har Lars Svendsen också 

mycket riktigt observerat sambandet mellan tid och tråkighet. Han hänvisar i detta ärende 

tillbaka till Hans-Georg Gadamer och citerar:  

Vad är det egentligen som blir fördrivet i tidsfördrivet? Det är väl inte tiden, som förflyter? Och 
ändå är det just tiden som avses, i dess tomma varande, som som varande är för lång och 
framstår som en plågsam tristess.426

Slutsatsen tycks bli att ledan är ett uppmärksammande av tid som går. Och här kan man se 

hur kongenialt Nelvin har gestaltat denna intuition i de bilder av leda som återfinns i Kvinnan 

som lekte med dockor. Den detaljerade återgivningen av arbetsdagens temporala framåt-

skridande som citerades ovan är ett exempel på gestaltning av fenomenet. Men det kan också 

uttryckas i explicit tematisering. Stumpan fäster uppmärksamheten på meningslösa detaljer 

och hur tiden går medan hon gör det:   

Tänk på all den tid som går förlorad medan jag väntar på mina egna ögons bekräftelse av något 
som redan är utfört, avklarat! (s. 43) 

Jag reser mig och går ut i köket igen och gör iordning te och en smörgås (”gör i ordning”, säjer 
man och tänker inte på att man blir lite äldre för varje gång). (s. 48) 

Leda, tidens gång och brist på mening är alltså förbundna med varandra. Ledan är ett 

uppmärksammande av tid som passerar och detta understryker meningslösheten i en existens 

som egentligen bara är en väg till ett slut. Leda handlar om ”ändlighet och intighet. Den är en 

död i livet, ett icke-liv”427 som Svendsen formulerar det.  

                                               
426 Svendsen, s. 29. Ursprungligen i Hans-Georg Gadamer, ”Über leere und erfüllte Zeit”, i Neure Philosophie
II: Problemte – Gestalten, i Gesammelte Werke, IV (Tübringen 1987), s. 141–142. 
427 Svendsen, s. 47–48. 
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Bilder av autenticitetssträvan – förfall, självstympning, onani 

Det icke-autentiska livets hemvist och manifestationer utgör en viktig bakgrund för för-

ståelsen av de många skildringar av motbjudande karaktärer och olustiga handlingar som 

romanen innehåller. Vi har sett att det icke-autentiska livet kan kopplas till kollektivets vilja 

att följa sociala konventioner och livsmönster för att bekräfta och legitimera sin tillvaro. Vi 

har också sett hur Stumpan i egenskap av outsider är tänkt att uppfatta detta som en 

skönmålning av det verkliga livet och därför inte kan delta i ett sådant gemensamt upprätt-

hållande. Stumpan anar, ser och påminns om att det finns en ”sannare” verklighet och 

insikterna skapar starka äckel- och hatkänslor hos henne. Äckel, raseri och ångest skulle 

normalt betecknas som olustiga och negativa känslor, men i romanen representerar de alltså 

först och främst själva insikten om att det finns något annat och verkligare än den icke-

autentiska tillvaron. Det är alltså i sådana ”negativa” känslor och upplevelser som själva 

möjligheten till autenticitet finns. Man kan säga att strävan efter autenticitet inte kan 

definieras som något annat än just en sådan negation – ”autenticitet är det icke-autenticitet 

inte är.” Därför är det naturligt att de scener och bilder i romanen som fungerar som motbilder 

till det icke-autentiska är skildringar av just sådana företeelser som strider mot underförstådda 

värdenormer och det socialt accepterade. I verket som helhet, eller snarare hos läsaren, skapar 

det en känsla av dekadans och olust. I texten är dock inga sådana värdeomdömen uttryckta, 

skildringarna är sakliga och utan pekpinnar. I en scen återfinns en förfallen man som tränger 

sig på, hårt ansatt av abstinens till följd av en långt framskriden alkoholism, när Stumpan 

delar ”en halvliter” tillsammans med några män på en parkbänk utanför biblioteket:

Ett par meter snett framför vår bänk stod en gammal gubbe som verkade övervuxen med mögel, 
ända från den rimfrostliknande skäggstubben ner till de grå tennisskorna som stack fram under 
något som förmodligen hade varit en poplinrock. Han log och visade ett infekterat tandkött, och 
kvar i munnen fanns högst tre tänder och de såg ut som små bitar av Rochefortost.  
   Men han tittade inte på oss. Blicken var helt och hållet fixerad vid halvlitern i Lökens hand. 
Gubben vred sina händer på ett sätt som nästan verkade obscent tillsammans med den bruna 
saliven som rann nerför hakan. (s. 106) 

Det är svårt att tänka sig en karaktär som befinner sig längre ifrån samhällets överens-

kommelse om god smak och lyckad tillvaro. Uppmärksammandet av det smutsiga och fula 

hos mannen gör att glappet mellan det han är och hur man ”bör” vara kommer i fokus. Med 

allmänmänniskans ögon skulle man betrakta honom som en tragisk existens, men det finns 

tvivelsutan något ärligt i hans uppenbarelse. Han gör inga anspråk på att passa in i 

föreställningar om värdighet och anständighet utan förefaller vara det han faktiskt är. Det är 

lätt att associera Nelvins porträtt av den förfallne åldringen till en iakttagelse som Charmé gör 
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rörande Sartres litterära verk. Hos denne kan det fula sättas i samband med just ett 

obönhörligt sanningsanspråk som strävan efter autenticitet kräver: ”Ugliness became 

associated with cutting through illusions and lies, and looking reality in the face. Existential 

authenticity isn’t pretty.”428

    Det har framgått att flera recensenter ställde sig frågande till alla skildringar av sexuella 

förbindelser som Stumpan, till synes utan behållning, utsätter sig för med den ene fysiskt 

motbjudande mannen efter den andre. Man frågade sig vad dessa egentligen hade för syfte. 

Som visats tolkade man det vissa gånger som ett rent spekulativt inslag, i viss mån en 

genrekonvention inom bekännelselitteraturen. Andra gånger tillgrep man psykologiska 

förklaringsmodeller. I en liten notis i Metallarbetaren ger Ewa Tures en enklare tolkning och 

ser det som att Stumpan ”tycks söka förnedringen som ett sätt att känna att hon lever”.429 I sin 

kontext utgör det ett allmänt påstående av närmast folkpsykologisk karaktär, men den knyter 

också an till begreppet autenticitet som i viss mån också är liktydigt med att faktiskt existera, 

d.v.s. ”känna att man lever”. Ett av alla namnlösa samlag sker efter en pubkväll på en 

gräsmatta invid Vasakyrkan:

   Nästan omärkligt hade han öppnat sin gylf. Jag tog om hans kuk med båda händerna och gned 
den. På avstånd hörde jag hur någon kom fram och lät sitt vatten i den lilla dammen nedanför 
kullen. Det sorgsna ljudet när dropparna träffade näckrosbladen.  
   – Hårdare, sa den långe ljuse.  
   Jag gned den hårdare, nästan knådade den, och utan att på något sätt vara upphetsad, kände jag 
hur den sakta svällde och blev het och fast och darrig som en marsvinskropp. (s. 80)  

– Vill du smaka? 
   Vi la oss på sidan i det tjocka gräset och jag tog den i munnen. Det smakade ingenting. Han 
förde den fram och tillbaka så att det klafsade i mina mungipor. Mitt huvud åkte hela tiden upp 
och ner som ett slags boll. Jag prövade med att försiktigt sätta tänderna i det knoppaktiga 
huvudet.  
   – Aj! Inte så hårt är du snäll. Du rispar mig. 
   Han fortsatte så länge att jag inte förstod hur han orkade. 
   – Nu kommer jag snart. Vill du svälja? 

     – Uuumh! 
   När jag kände den beska saften i munnen, slet jag mig häftigt loss och spottade utåt 
gräsmattan, men det mesta kom på mig själv. 
   – Å, sa han, lite reserverat. Jag tyckte du sa att du ville… 
   – Jag tycker inte om att svälja det, sa jag. Det smakar så beskt. 
   – Beskt? 
   Vi reste oss upp och borstade av oss. (s. 80–81)

Skildringen är saklig och innehåller varken skönmålning eller tillrättalägganden. Det finns 

ingen avsikt att idealisera eller fördöma. Man kan tala om att scenen har ett liknande 

                                               
428 Charmé, s. 27. 
429 Tures. 
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sanningsanspråk som bilden av den alkoholiserade mannen, d.v.s. att utgöra en okommenterad 

skildring av hur något är, inte hur det bör vara. Scenen spelar mot en underförstådd läsarnorm, 

där en sexuell relation antas inbegripa någon form av intimitet eller känsloengagemang. När 

detta saknas förväntar man sig att skildringen ska åtföljas av ett värderande till exempel 

genom att låta Stumpan känna skam eller förnedring. Avsaknaden av allt sådant i skildringen 

är signifikant och effektiv. De känslor och värderingar som inte finns i texten skapas istället 

hos läsaren. Man kan säga att romanen i sig utgör en sådan autenticitetssträvan som innehållet 

i den talar om. Texten orsakar läsaren samma känslor av äckel och olust som den förljugna 

tillvaron orsakar Stumpan. Överföringen av känslor från text till läsare uppmärksammades 

också av recensenter och kritiker. Så här skriver exempelvis Rosén:   

Ibland äcklas man av Nelvins roman, men man fortsätter läsningen dragen av den själsliga 
utlämningen och den nakenhet hennes Stumpan framstår i. […] Det är en bitter läsning men det 
bittra blir ibland en både aromatisk och nyttig krydda som man inte vill vara utan och med den 
får Åsa Nelvin läsaren att bli delaktig i Stumpans förnedring på ett sätt som inte är alltför vanligt 
i bokläsandet.430

Kvinnan som lekte med dockor innehåller också skildringar av obscena eller tabubelagda 

handlingar, vilka jag menar fungerar som liknande motbilder till det icke-autentiska. Ett 

exempel är när Stumpan för egen hand skär av sin mödomshinna:  

Framför skrevet hade jag gillrat upp en spegel genom att luta den mot en kudde – så att jag fick 
båda händerna fria. Jag lindade den köttrosa strängen om pekfingret (den var så elastisk att den 
gick att dra minst ett par centimeter utanför slidöppningen) och skar försiktigt igenom den med 
rakbladet. Det kändes ingenting. Det isade inte ens i mig själv som jag trott och det tog inte en 
halv minut. Det kom ett par små bloddroppar på bomullstussen efteråt. Mest av allt liknade den 
avskurna hinnan ett trasigt gomsegel som jag mindes det från en barndom fylld av 
tandrättningsoperationer och ståltrådsställningar. (s. 185) 

Rent stilistiskt är beskrivningen detaljerad och ingående, men ändå märkligt känslokall. 

Åsynen av den ”avskurna hinnan” sätter igång en associationskedja hos Stumpan, där det 

visuella snarare än det emotionella står i fokus. Recensenternas tal om självdestruktivitet 

ligger nära till hands att använda som förklaring till beteendet, och inom en kvinnolitterär 

tolkningsram vore det lätt att betrakta det som ett utfall mot kvinnokroppen och de åtaganden 

den konkretiserar. Jag tänker mig dock att självstympning som fenomen är en så 

kontroversiell företeelse att det, mot bakgrund av sambandet mellan det icke-accepterade och 

det autentiska som redan visats fram, fungerar som en bild av den autenticitetssträvan som 

romanen handlar om. Att undvika olustiga och negativa upplevelser har redan visats vara 
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liktydigt med skönmålning och inautenticitet. Företeelser som bryter mot det civiliserade och 

socialt accepterade blir då liktydiga med viljan att bryta inautenticiteten. Jacob Golomb för 

fram en sådan tankegång i boken In Search of Authenticity (1995). Han likställer där “the 

quest for authenticity” med viljan att transcendera det ethos som ett liv inom samhällets 

rådande normer och värderingar innebär: ”[...] the main characteristics of these ’heroes’ is 

their desperate attempt to transcend this ethos and attain a personal and subjective pathos (in 

terms of a particular experience, feeling or sentiment).”431 Att utsätta sig för omvärldens 

värderingar och moraliserande kan alltså ses som ett sätt sträva efter autenticitet. Samma typ 

av nakenhet och emotionella limbo som bilden av självsympning uppvisar återfinns också i 

skildringen av den onaniscen som Stumpan bevittnar genom ett fönster i sin lägenhet:  

En rörelse i ett fönster mitt emot intresserar mig. Jag lutar mig ut så att jag kommer att pressa 
magen mot karmen. Först förstår jag inte vad det är. Men sen begriper jag ju att det är en karl 
som runkar. Han har bara dragit ner rullgardinen för ena fönstret och räknar inte med min 
snedvinkelsyn, eller bryr sig inte om den. Han ligger på rygg i sängen och har fötterna i golvet. 
Kuken håller han i handen och låren är brett isär. Han håller ett högt tempo. Till sist vibrerar 
både handen och kuken så att de tillsammans ser ut som en skräckslagen fågel med slående 
vingar. Vid diskhon borstar jag tänderna och tvättar bort mascaran utan att se mig i spegeln. (Jag 
funderar ett tag på om jag ska smeta lite ricinolja på ögonfransarna, men kan inte komma ihåg 
var jag har gjort av flaskan) […]. (s. 49) 

Om romanen syftade till att skildra psykologiskt motvierade karaktärer vore en naturlig 

reaktion från Stumpans sida att reagera på det hon ser med genans, indignation eller möjligen 

nyfikenhet. Hon noterar visserligen i detalj vad som utspelar sig, men tillmäter det inte större 

intresse än att hon samtidigt kan fundera på hur hon bäst ska behandla sina ögonfransar före 

sänggåendet. Man kan i det här avseendet jämföra Nelvins roman med exempelvis Stig 

Larssons texter. Där förefaller protagonisterna på liknande sätt ointresserade av sammanhang 

och helheter för att istället vara upptagna med obetydliga detaljer. Den välkända formuler-

ingen ur Autisterna: ”Jag tände en cigarett och tänkte på jordens undergång”,432 förmedlar en 

liknande attityd till etablerade föreställninar om viktigt och likgiltigt som citatet från Nelvins 

roman. Peter Berglund för i avhandlingen Segrarnas sorgsna eftersmak (2004) fram tanken att 

denna företeelse tillsammans med lika okommenterade skildringar av förnedring och smärt-

samma erfarenheter är en del i ett övergripande autenticitetsprojekt hos Larsson. Berglund 

                                                                                                                               
430 Rosén. 
431 Jacob Golomb, In Search of Authenticity:  From Kierkegaard to Camus (London, 1995), s. 3. 
432 Stig Larsson, Autisterna [1979] (Stockholm, 2004), s. 74.
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tänker sig att Larsson på detta sätt vill undvika det förutsägbara och ”redan sagda”, en strävan 

som kan sättas i samband med autenticitetsbegreppet.433

Viktor 

Om någon del av romanen fått särskild uppmärksamhet i positiv riktining, så är det skild-

ringen av Stumpans passion för Viktor.434 Många recensenter ställde sig därför frågande till 

varför Viktor så snart försvinner ur romanens intrig. Birgit Antonssons reflektion ger en 

intressant förklaring: ”I sig saknar han egentligen betydelse och förblir också tämligen 

anonym och ogripbar genom hela romanen. Han dröjer sig kvar på berättelsens ytplan medan 

dess djupare, väsentliga skikt behandlar Stumpans liv och desperation.”435 Jag uppfattar 

visserligen Viktor som mycket central för den autenticitetssträvan som skildras i romanen. 

Som en recensent påpekade är han ju något av en ”personifikation av det Syndiga och 

Lastbara”436 och fungerar därför som en tydlig negering av det socialt accepterade som tillhör 

det inautentiskas sfär. Men precis som Antonsson föreslår så är det egentligen inte Viktors 

person som är den viktigaste komponenten utan den funktion han har i texten. Om detta 

spekulerade samtidsrecensenterna friskt oftast utifrån huvudantagandet att Kvinnan som lekte 

med dockor innehöll en könspolitisk agenda. ”Kanske har Viktor också den funktionen att han 

bestyrker Stumpans kvinnoroll”,437 frågade sig exempelvis Martinell. Framför allt tog man 

fasta på motsättningen i att Stumpan känner en sådan stark passion för Viktor trots det 

uppenbart negativa i hans karaktär och den tarvlighet han visar henne. Av recensenterna 

tolkades det gärna som ett tecken på någon form av masochism eller självbestraffande ådra 

hos Stumpan. ”[I] detta bisarra förhållande […] finns en ansats till demoni och pervers 

lycklighet som kan föra tankarna till Jean Genet.”438 Att karaktärenViktors uppgift i texten 

inte är att skapa en intrig eller händelseutveckling tycks det oavslutade i deras relation antyda. 

När de av en slump återser varandra i romanens slutskede känner Viktor inte igen Stumpan 

och inget tyder på att de någonsin haft någon viktig bindning till varandra. För den som 

antagit att romanens syfte är att efter principen ”hur gick det sedan” berätta om Stumpans 

kärlekshistoria med Viktor måste projektet framstå som bristfälligt och oavslutat. Jag tänker 

                                               
433 Peter Berglund, Segrarnas sorgsna eftersmak: Om autenticitetssträvan i Stig Larssons författarskap (diss., 
Umeå; Stockholm/Stehag, 2004), s. 51–59 och 181–251.  
434 Ekström.  
435 Antonsson. 
436 Ulla Premmert, ”Förhandstitt i höstböcker”. [Tidningsurklipp i Leif Nelvins privata samling.] 
437 Martinell, “Förfärande blad ur Stumpans dagbok”.
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mig istället att Viktor likt romanens expanderade bilder av det icke-autentiska är tänkt att 

gestalta det nära sambandet mellan det ”negativa” och det autentiska.   

    Viktor framställs redan från början som ett asocialt monster till ung man. Han är i det 

närmaste konstant under kraftig alkoholpåverkan och lyckas i detta tillstånd sällan hålla 

anletsdragen på plats. Hans osunda leverne har också fått konsekvenser för hans kroppsliga 

kondition och beskrivningen av hans fysiska person är föga smickrande: 

   Jag lutade mig fram lite och hans lukt slog emot mig – lukten av saltvatten och ylle och 
någonting annat som aldrig riktigt går att definiera. […]  
   Han vände sig emot mig, först rent instinktivt, men han tog sig genast samman och blinkade 
skämtsamt/flörtigt med ena ögat. Han var berusad redan då (flera urdruckna, stora ölsejdlar stod 
bredvid hans halvfyllda) och leendet blev förmodligen inte vad han avsett – utan en simmig, 
svagsint grimas […]. (s. 23–24) 

Det är också tydligt att Viktors karaktär ska framstå som mycket bristfällig i allmänmoraliskt 

hänseende. Han skryter om att ha suttit i fängelse och startar gärna handgripliga konflikter 

med sina gelikar. Men inte heller som brottsling och slagskämpe är Viktor särskilt lyckad. Det 

stora inbrott han antyder sig ha utfört visar sig handla om att tillskansa sig läkarsprit på en 

tandläkarmottagning, där det snara inmundigandet av bytet gjort honom till ett lätt byte för 

ordningsmakten. Och de skador han stolt visar upp efter sina påstådda knivslagsmål visar sig 

vara ganska obetydliga och snart omplåstrade skavsår. I relation till Stumpan är Viktor 

egoistisk och opålitlig. När de båda vid ett tillfälle promenerar förbi en guldsmedsaffär 

stannar de och ser in genom skyltfönstret, men inte för att beundra smycken utan för att 

Viktor ska kunna visa Stumpan var inbrottsalarmen är placerade i butiken. Egentligen finns 

det inget som tyder på att han är särskilt intresserad av Stumpan. Han ger henne visserligen 

överdådiga komplimanger, men de är av högst klichéartad karaktär och har ingen mot-

svarighet i hans handlingar. En sen kväll råkar de varandra på en pub och Viktor är då fullt 

upptagen med en annan ung kvinna: 

Strax efter det att jag kommit in i lokalen fick jag syn på Viktor som satt på en bänk tillsammans 
md en kraftig, blond flicka. Viktor var i färd med att slicka henne i örat, och flickans min var 
outgrundlig.  
    Mina händer började skaka och skakningarna tilltog efter hand. Jag var tvungen att sätta ifrån 
mig ölsejdeln och ursäkta mig, för ingenting hade kunnat hindra mig att gå fram till Viktor och 
lägga handen på hans axel. Och jag fann det helt i sin ordning att han sköt ifrån sig den blonda 
flickan som om hon varit en möbel som skulle ge plats åt en annan. (s. 31–32) 

Trots att Stumpan iakttar dessa brister hos Viktor verkar det som om hon känner någon form 

av fascination eller till och med passion för honom. Det är som om hon excellerar i hans 
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moraliska tillkortakommanden och fysiska förfall. Mot bakgrund av den låga bild av Viktor 

som målas upp i romanen framstår Stumpans passion för honom desto starkare. Detta visar sig 

inte minst i Stumpans betraktelse av Viktors fysiska person. Den är ambivalent och tvetydig, 

på samma gång pejorativ och sinnlig: 

De där händerna var breda och muskulösa och ådrorna verkade löpa som grönskimrande remmar 
utanpå huden. På varje knoge hade han små vita stjärnformade ärr – jag förstod inte då att det 
berodde på att alla hans knogar krossats mot sandsäcken och andra människors ansikten. (s. 22) 

Ögonen föreföll mycket ljust grå, eller kanske helt genomskinliga som vatten innanför irisens 
mörka ytterkant. Ögonvitorna var röda och inflammerade. Framifrån var den krökta näsan 
liksom tillplattad, så att tippen såg ut som om den formats av en upp och nervänd tesked. […]   
   Och jag la genast min hand över hans, den med den missformade nageln, och den var som en 
liten snäcka under min fingertopp. (s. 24) 

Det råder en märklig förening av uttryck med negativa och positiva konnotationer i citaten. 

Ärren beskrivs som små, vita och stjärnformade. Tanken leds till en ljus och estetiskt till-

talande sfär och tagna ur sitt sammanhang vore det troligare att de adjektiven använts för att 

beskriva en blomma än en krossad knoge. Viktors vattniga ögon är både röda och inflam-

merade och hans nagel dessutom missformad. Det ligger nära till hans att tänka på vilken typ 

av levnadssätt som lett till dessa åkommor, men hos Stumpan väcks istället associationer till 

något så oväntat som teskedar och snäckor. Det är just i det smutsiga och låga som Stumpan 

verkar finna det positiva. Man kan välja att se det motsägelsefulla i beskrivningen som en 

representation av konflikten mellan drift och förnuft som Gustavsson gör i sin presentation av 

Nelvins författarskap i Lyrikvännen.439 Jag vill dock påstå att det hela egentligen handlar om 

att Viktor fungerar som en negation av allt det som vardagslivets roller och den kollektiva 

människan står för och att det är i den negationen som Stumpan känner: autenticitet eller 

passion är egentligen oväsentligt. Det oavslutade i Viktors och Stumpans relation blir då 

signifikant. Som redan nämnts kan ju autenticitet egentligen inte definieras på annat sätt än 

som ”det icke-autenticitet inte är”. Detta medför att autenticiteten aldrig kan vara något 

slutgiltigt och att det är en rörelse bort från, snarare än till. Att ”leta efter Viktor” (men inte 

hitta honom), som ett av romanens kapitel är betitlat, kan sägas vara liktydigt med att sträva 

efter autenticitet. Detta förklarar kanske i någon mån varför Viktor, trots sin frånvaro i större 

delen av romanen, framstår som nödvändig för Stumpans existens. Han framställs till och med 

som en del av hennes kropp eller något som finns inom henne. När hon tittar på honom är det 

också sig själv hon ser. Hans steg blir till hennes hjärtslag:  

                                               
439 K. Gustavsson. 
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Han skulle vara en kropp. Utan tankar. Utan talförmåga. Utan bakgrund eller framtid. Utan 
förankring i någonting utanför mig. (s. 26) 

   Det måste ha varit hans händer jag såg allra först. Jag menar, det var det första hos honom som 
jag verkligen såg. Kroppen hade jag dittills bara uppfattat som en siluett (kanske för att jag hade 
suttit som jag brukar och bara stirrat ner på mina egna händer) […]. (s. 22) 

Natt efter natt lyssnade jag efter ljud i trappan. De snabba stegen. Och jag tyckte mig verkligen 
höra dem flera gånger. Jag satte mig upp med ett ryck, alldeles svettig av längtan och lyssnade 
så att mina ytteröron måste ha darrat. Men det var bara den gamla historien om mitt eget hjärta 
som slog. (s. 38) 

Den andra texten 

Att beskriva Kvinnan som lekte med dockor som en roman där huvudkaraktären fungerar som 

en prövosten för existentiella frågor och dilemman ger ingen tillfredsställande bild av verket 

som helhet. Inte heller är det tillräckligt att uppmärksamma verkets stämningsbilder. Det finns 

också en annan text i romanen, som blir synlig i ett slags sprickor i intrigberättelsen eller 

primärtexten. Denna text, som jag hädanefter väljer att kalla den andra texten, utgörs av 

specifika textavsnitt, omfattande allt från någon rad till längre partier. Vissa gånger är 

avsnitten rent grafiskt fristående i förhållande till den omgivande texten. Andra gånger utgör 

de en omarkerad del av den, eller ett tillägg inom parentes. Vissa gånger tycks avsnitten 

befinna sig på samma ontologiska nivå som primärtextens och kan då attribueras till karak-

tären Stumpan som inre monologer. Andra gånger är det svårare att motivera deras plats i 

intrigen. De framstår då som en röst som är förlagd utanför fiktionsvärlden. Man skulle kunna 

tala om en författarnärvaro i dessa partier, som inte har att göra med allvetenhet eller 

berättande utan snarare utgör en självreflekterande påminnelse om textens karaktär av just 

text.  

    Det går inte att fånga in den andra textens karaktär i begrepp som ledmotiv, symbol eller 

metafor, men det finns beröringspunkter med sådana fenomens semiotiska verkan i texter. 

Ledmotivets upprepande av uttryckssätt och anspelningar, metaforens bildskapande och 

strävan efter analogier, den konkreta symbolens sätt att representera mer generella och 

abstrakta företeelser påminner alla om den andra textens sätt att producera mening i Kvinnan 

som lekte med dockor. Joseph Frank skulle kanske tala om den andra texten som en rumslig 

dimension i romanen. Dess meningsproduktion sker genom samtidighet och interaktion 

snarare än genom sekventialitet och kronologi, den är inriktad på bildlighet snarare än 
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händelser.440 Frank jämför den spatiala formen med lyrikens sätt att skapa betydelser.441

Kanske är den andra texten ett uttryck för ännu ett steg i Nelvins författarskap mot ett ett 

lyriskt uttryckssätt.      

    Den effekt som den andra texten ger verket som helhet skulle kunna liknas vid en 

allegorikänsla. Som läsare uppfattar man intuitivt att det finns en innebörd utöver det ytplan 

som först presenterar sig i romanen. I recensionerna återfinns många försök att fånga en sådan 

läsupplevelse i ord. Man talade på olika sätt om verkets ”undanglidande karaktär”442 och 

ägnade spekulationer kring vad som skulle kunna vara verkets egentliga innebörd lika stort 

intresse som den manifesta berättelsen om Stumpan.443 Men trots att man identifierade ett 

andra betydelseplan i texten så ledde det egentligen inte till en större eller slutgiltig förståelse 

av romanen. Snarare tycks det ha bidragit till att ge den en karaktär av obestämbarhet. Man 

anade så att säga att där fanns något att utläsa, men vad detta något faktiskt var fann man inte 

något svar på. Man kan likna denna läsupplevelse vid Brian McHales beskrivning av den 

postmoderna allegorins verkningsmedel. Han menar att om den traditionella allegorin är 

dubbeltydig och dess två meningsplan förhåller sig till varandra genom en direkt parallellism, 

där man punkt för punkt kan se korrespondenser mellan dem, är den postmoderna allegorin 

istället flertydig och flyktig i sin meningsproduktion. Det medför att en känsla av tvetydighet 

alltid är närvarande vid läsningen utan att man någonsin får klarhet i vad en andra innebörd 

skulle kunna vara eller bekräftat att det överhuvudtaget finns en annan betydelse att söka 

efter: ”[… ] they invites us to read allegorically but refuses to satisfy our drive.”444 Det är så 

att säga själva destabiliseringen av en fast betydelse som är det väsentliga, inte upprättandet 

av alternativa betydelser.  

    Den andra textens funktion i Kvinnan som lekte med dockor är komplex. På ett mycket 

övergripande plan tycks den stå i ett ikoniskt samband med romanens outsidermotiv. Precis 

som den ständigt närvarande allegorikänslan sätter igång en strävan hos läsaren att se bortom 

den ytliga primärtexten mot en mer egentlig eller verklig betydelse, försöker outsidern se den 

verkliga existensen bortom den ytlighet som hör till vardagslivet och civilisationens sociala 

spel. Och på samma sätt som ett entydigt samband mellan primärtexten och den andra texten

                                               
440Jämför Franks diskussion om spatial form i The Idea of Spatial Form. Se särskilt s. 11.
441 Ibid., s. 11–12. Se också Pär-Yngve Andersson, Överskridandets strategier: Lyrisk romankonst och dess 
uttryck hos Rosendahl, Trotzig och Lillpers (diss., Örebro, 2004), s. 45, se också s. 86–88, 183–187 och 221–
226. Flera av de fenomen som Andersson identifierar som lyriska strategier i narrativa framställningar ryms 
under begreppet spatialitet.  
442 C. Lundgren, ”Stumpans inre liv”. 
443 Se exempelvis Cecilia Ek, ”Skickligt skrivet om rotlös flicka”, Kvällsposten, 1977–08–14 och Martinell, 
”Förfärande blad ur Stumpans dagbok”. 
444 Brian McHale, Postmodernist Fiction (New York, 1987), s. 142. 
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aldrig upprättas utan just själva möjligheten till betydelse bejakas, vill outsidern befinna sig i 

ett slags glapp i tillvaron där oviljan att definieras och bestämmas utifrån blir den enda 

identiteten. Att ha potentiell betydelse men inte en etablerad sådan tycks vara såväl romanens 

som outsiderns gemensamma strävan. Frustrationen i det fruktlösa meningssökandet upplevs 

av läsaren och Stumpan samtidigt.  

    Den andra texten tycks också förstärka romanens tematik. Under besöket i kolonin läser 

Stumpan ett gammalt nummer av Damernas Värld medan mams förbereder middagen i 

kolonistugans lilla kokvrå. I tidningen finns ett personlighetstest som ska ge svar på där hur 

förförisk man är som person. Stumpans testsvar återges i sin helhet. Textavsnittet kan mycket 

väl ses som en del av intrigen, helt enkelt som en direkt återgivning av det som står att läsa i 

veckotidningen. Men det innebär ett sådant tydligt avbrott i primärtexten att man som läsare 

vill tillmäta det störrre vikt än så. Avsnittet kommenteras inte heller av vare sig Stumpan eller 

någon form av berättarröst: 

Du ser det dolda spelet. Du kan tyda ansiktsuttryck, kroppsspråk, blickar och tonfall. Ingen kan 
dölja något för dig. Du ser hur människor reagerar, och förstår orsak och verkan. Du är som 
amatördetektiven på hemligt uppdrag. Med scoutaktig upptäckariver ropar du: Så är det! För du 
har ett ärlighetskrav som verkar som en kalldusch på folk men det förstår du inte. Berätta inte 
allt, hela sanningen vill ingen höra. (s. 60) 

Av testsvaret kan man utläsa att socialt spel står i motsats till ärlighet. Att passa in och 

uppskattas är avhängigt av att du ansluter dig till ett på förhand givet regelverk. Det antyds 

också att det förljugna och skenbara är det mest eftertraktade och testsvaret blir en 

tillrättavisning av den som inte vill anpassa sig utan hellre söker efter en radikalare syn på 

världen och människorna. Man kan säga att textavsnittet egentligen är en sammanfattning av 

hela romanens utsaga om det icke-autentiska vardagslivet och outsiderns ambivalenta 

förmåga att se igenom detta. Kanske kan man tala om textpartiet som en mise en abyme eller 

en metakommentar.445

    Personlighetstestet kan parallelliseras med en annan förekomst av den andra texten. 

Plötsligt infogas en sorts ramsa i skildringen av Stumpans besök i kolonin. Den har ingen 

intrigrelevans och kan inte på ett övertygande sätt tillskrivas Stumpans tankar eller liknande. 

Den beskriver rad flickor av en okänd röst. Avsnittet består av ett långt uppräknande av 

karaktäriserande adjektiv och flicknamn som ställs i relation till varandra. Genom jämförelsen 

uppstår först små personbeskrivningar, men när jämförelsen dragits till sin spets tappar texten 

sitt meningsinnehåll och blir till rent nonsens.   
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Mona är inte så söt som Lillan och Lillan är visserligen mycket sötare än Kicki men inte riktigt 
lika söt som Solveig Solveig ja men Britt-Mari är ju något för sig fast hon är ju inte på långa 
vägar så söt som Eva med de ögonfransarna och Evas lillasyster är ju för go lik sin syster men 
inte lika docksöt och inte lika plufsiga kinder och Christina är en grann tös lite mörk vete 
gudarna vem hon brås på och Birgitta är en verkligt söt flicka ja sötare än både Mona och 
Kerstin […] (s. 63–64) 

När man börjar läsa anstränger man sig för att utläsa betydelsen eller meningen i textavsnittet, 

och man försöker hela tiden förstå hur det hör ihop med resten av romanen. Men snart 

upptäcker man att det inte går. En känsla av meningslöshet blir det som slutligen förmedlas av 

textpartiet. Denna känsla är tematiskt viktig. Uppräkningen kan ses som en kommentar till det 

föregående testresultatet genom att antyda ett samband mellan ord och värderingar. Ett ords 

betydelse uppstår först i relation till andra ord, men har egentligen ingen essentiell inne-

börd.446 På samma sätt är kanske de regler och normer vi lever efter ett eget meningsskapande 

system utan förankring i någon ”objektiv” verklighet?  

    Vissa återkommande begrepp kan kopplas till den andra texten. Skildringar av is och fall 

återkommer romanen igenom. Fallet och isen står i relation till varandra inom ”den andra 

texten” som representanter för å ena sidan det som ständigt pågår och å andra sidan det som är 

stillastående och orörligt. Begreppen tycks också stödja primärtextens skildringar av det 

autentiska och det icke-autentiska. Två exempel får illustrera hur de används:  

   I detta vackra vinterlandskap som står emellan mig och sömnen, upplever jag egentligen bara 
fallet och detta att mina förnimmelser stryps i sista stund så att jag inte känner någon smärta. 
Landskapet, det omkringgivande, har jag aldrig fått någon uppfattning om. Jag har aldrig 
grubblat över det heller. Det är bara fallet som drabbar mig, plötsligt, chockartat, och så utan 
slut som om det var min död jag mötte. (s. 7)

[…] och det krasar lite i skaren under mina fötter. Jag undrar hur många grader det kan vara? 
(Tänk om min andedräkt fryser till is, och jag får gå omkring med ett genomskinligt valthorn 
framför munnen ända till sommaren) […]. (s. 190–191)    

Fallet sammanställs med döden och något som aldrig tar slut. Detta kan verka motsägelsefullt 

eftersom död för de allra flesta innebär ett tydligt slut på livet (oavsett vad man har för tankar 

om det som sker efter livet). Men med vetskap om Nelvins tidigare sammanställningar av död 

och tidlöshet blir det hela mer logiskt. Intressant i sammanhanget är också att Nelvin själv 

sätter fallet i samband med det konstnärliga skapandet i artikeln ”Ska fallet aldrig ta slut?”, 

                                                                                                                               
445 Jämför Nelvins användning av liknande teknik tidigare i författarskapet, t. ex. i De vita björnarna.
446Avsnittet liknar ett klassiskt exempel ur gradjämförelsens grammatik, som visar att språkets komparations-
former inte bär på en egen gradessens utan bara erövrar sådan genom sin användning och relation till andra 
begrepp. Se Ulf Telemans exempel i ”Det är skillnad på folk och fä: dum; dummare; dummast”, i Grammatik på 
villovägar, red. Ulf Teleman, Skrifter utgivna av Svenska språknämnden, 73 (Stockholm, 1997), s. 115–123: 
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som publicerades i Dagens Nyheter 1975.447 Det ständigt pågående som fallet representerar 

kan inom Kvinnan som lekte med dockor kopplas till den autenticitetssträvan som tidigare 

beskrivits som en ständigt pågående och ofullbordad process eller rörelse bort. 

    Som motsats till fallet finns det stela och förfrusna, nämligen isen. Tidigare har det 

stillastående eller orörliga fått beteckna det icke-autentiska tillstånd som Stumpan upplever 

när hennes tillvaro rutas in och begränsas. Här får detta frusna tillstånd ytterligare en 

dimension eftersom det kan knytas till ett hot om att inte kunna tala när andedräkten sitter 

som ett genomskinligt valthorn framför munnen.   

    Förutom dessa tematiskt relevanta delar av den andra texten finns också passager som gör 

att uppmärksamheten fästs på språket och berättandet som pågår i romanen: 

Det första Ordet � Ordet för livets mening � alltets mening � jag kom på det en gång när jag 
var liten � kanske drömde jag om det redan då men jag glömde bort det � det ekar som om 
någon knackat långt därinne i hjärnan och jag tänker att det är Ordet � det flyger omkring 
därinne någonstans långt bortta från de 10 procenten � på avvägar � förvillar sig i hjärnans 
forntid eller framtid jag hör bara ett eko som inte är någonting � jag tror att det började på A.
(s. 39) 

Textpartiet kan svårligen kopplas till intrigen, den bara finns där som inledning på ett kapitel 

och tycks egentligen höra till en helt annan ontologisk nivå än berättelsen om Stumpan. Den 

finns där nästan som en egen fristående dikt.448 Avsnittet handlar om ordet och meningen med 

livet. Det verkar som om det finns ett samband mellan dem. Man får intrycket av att det pågår 

någon form av kamp eller strävan att hitta just det där ordet som hör samman med livets 

mening, att föra samman ordet och livet. Detta skulle kunna indikera att någon form av 

mening ändå går att finna, kanske just genom det språkliga sökandet. I kvarlåtenskapen finns 

en liten prosatext om skapandets vedermödor, där Nelvin uttrycker tankar om ett sådant 

samband:  

Allting blir verkligt då och jag är lugn. Jag kan prata och se folk i ögonen. Jag har orden. Men 
om inte – allting på avstånd – kan inte känna något. Overklighet. […] Jag försöker slåss mot 
likgiltigheten. Jag samlar på ord och meningar som om de var ädelsetenar eller gamla mynt […] 
Ge mig glädjen att skapa och visa mig vägen till de rätta orden”.449

                                                                                                                               
”Kalle är dummare än de flesta. Men Pelle är verkligen dum, han är klart dummast av de två. Inte desto mindre 
är Lasse ännu dummare än både Kalle och Pelle. Han är riktigt dum, det kan du lita på.” 
447 Åsa Nelvin, ”Ska fallet aldrig ta slut”. 
448 Jämför Gunnar Björlings dikt ur Vilande dag (Helsingfors, 1922): ”Du sade det ordet, det enda. Du sade det 
djupaste ordet. / Det ordet var allt. / Och glömde för dag du det ordet, jag vet det, / du sagt det, det ord till en 
människa, det ord som bär frid. / […] Ordet är ändlösa tigande under. Orden är – vi! / Ord bär av längtan en doft, 
ord bär det tigande liv. / Strålande klarhet, doftande tystnad: mitt ord!”  
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Synliggörandet av språket och berättandet sker också genom det faktum att det finns en röst 

eller en närvarande instans i texten, som är påtagligt inblandad i själva romanens tillblivelse. 

Någon kommenterar de dagboksanteckningar som Stumpan skrivit ned och man får intrycket 

att det egentligen är det någons läsning av texten man tar del av, inte texten självt:  

”Beskrivning av ett dockskåp: […]Tapeten (jag minns den särskilt väl, den var tvättbar och 
ingen annan hade en sån fin tapet i sitt dockskåp) var översållad av röda tulpaner, blå krokusar, 
maskrosor styvmorsvioler blåsippor och andra blommor som jag aldrig kunnat namnen på (men 
det var säkert verkliga blommor allihop, inga fantasifoster). Framför det stora fyrkantiga-
fönstret hängde en gardinkappa av vitt genombrutet” (meningen inte avslutad)
(s. 183) 

   Aj! Nu faller jag…(så plötsligt är det!)  
   Och när jag vaknar till – för att sen åter falla i dvala, men djupare – spritter det till i mina 
leder som av en elektrisk stöt. Kanske föll jag verkligen i ett annat liv, ett riktigt liv, eller var det 
bara ett av kroppens egna, oförglömliga minnen som plötsligt drabbade mig?  
   En gång, minns stjärten och ryggkotorna, kom isen mycket nära…[…]
   (Ej daterat) (s. 8–9)

Att nöja sig med att konstatera att avsnittet är en del av Stumpans dagboksanteckningar och 

att dess enda funktion är att återge det Stumpan känner när hon ska somna är inte till-

fredsställande. Vem är det egentligen som ”talar” inom parentesen? Man skulle kunna se det 

som att karaktären Stumpan i ett efterhandsperspektiv läser sina egna dagboks-anteckningar. 

Men hur förhåller sig i sådant fall dessa passager till resten av berättelsen om Stumpan? Och 

vem ”berättar” dem? Den egentliga effekten av tillvägagångssättet är en sammanblandning av 

ontologiska nivåer som fäster uppmärksamheten textens karaktär av konstruerad text. 

Kommentarerna gäller också den språkliga utformningen av anteckningarna, inte själva 

innehållet. Uppmärksamheten flyttas från berättelsen om Stumpan till själva skrivandet av 

den.  

Biografiska tecken 

I Kvinnan som lekte med dockor har Nelvin placerat talrikt med biografiska element och 

fragment. För den som har så mycket kunskap om Nelvins liv att man kan dechiffrera dessa 

element ligger det förstås nära till hands att betrakta dem som signaler om att man bör 

tillämpa en biografisk läsning av romanen som helhet. Men det verkar inte handla om det som 

Philippe Lejeune menar definierar självbiografin som genre, att berätta om sitt individuella liv 

och sin egen personlighet. Det upprättas inte heller någon självbiografisk pakt av det slag som 

Lejeune menar är nödvändigt för att ett verk ska kunna betraktas som en självbiografi: Boken 

                                                                                                                               
449 Se bilaga 1, dagboksutdrag/bilddikt “Februari-1970…”
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uppges inte vara självbiografisk och huvudkaraktären är inte identisk med Åsa Nelvins 

person.450 Med tanke på att de biografiska elementen är helt dolda för den som inte har 

specialkunskaper om Nelvins biografi gör det än mindre troligt att Nelvins syfte med att 

integrera delar av sitt biografiska liv i sitt verk skulle vara sprungna ur en sådan ambition. 

Man kan fråga sig om det då alls är av intresse att identifiera överensstämmelser mellan 

textens innehåll och livet utanför fiktionen – tillför det egentligen särskilt mycket mer än en 

form av upptäckarglädje hos läsaren? Man kan förstås nöja sig med ett mycket allmänt 

förhållningssätt till de biografiska elementen och konstatera att författare alltid i någon mån 

använder sina liv och erfarenheter som stoff i sina verk. Men ett sådant förhållningssätt fångar 

inte Nelvins biografiska praktik på ett tillfredsställande sätt. De biografiska inslagen i 

Kvinnan som lekte med dockor förefaller mer signifikanta än så och tycks vara en del i en 

Nelvinsk semiotik.451 De skrivs in i fiktionen på ett sätt som påminner om måleriets 

kollageteknik. Ett ”dokument” placeras i konstverket och blir en del av det, men fungerar 

också som en påminnelse om skillnaden mellan konst och verklighet.  

    För att återgå till definitionsfrågan skulle man kunna säga att Kvinnan som lekte med 

dockor närmast skulle placera sig inom den självbiografiska praktik som kallas autofiktion.

Termen kommer av Serge Dubrovskys roman Fils. Enligt Lejeune tillkom den som en direkt 

vilja att fylla hans klassifikationsschemas ”tomma ruta” (ett verk med roman som undertitel, 

men med författaren som protagonist).452 Marie Darrieussecq har utifrån detta gett följande 

definition av autofiktionen: “Un récit à la première personne se donnant pour fictif (souvent, 

on trouvera la mention roman sur la couverture) […] mais où l’auteur apparaît 

homodiégétiquement sous son nom propre, et où la vraisemblance est un enjeu maintenu par 

                                               
450 Lejeune, s. 3–30. 
451

Man kan notera att Sarrimo utgår från Tillflykens hus när hon talar om Nelvins lek eller snarare ironiserande 
över den kvinnliga självbiografin. För den som har tillgång till de biografiska källorna står det dock klart att det 
är i Kvinnan som lekte med dockor som Nelvins specifika ”självbiografiska” praktik visar sig.  
452
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de multiples ’effects de vie’”.453 Rent formellt uppfyller visserligen inte Kvinnan som lekte 

med dockor kriterierna för denna ”genre”, med tanke på att författaren själv inte förekommer 

som karaktär i verket. Men det är ändå tydligt att Nelvins användande av sin biografi i det 

litterära verket på så många andra sätt överensstämmer med autofiktionens. Nu finns det inget 

egenintresse i att pricka av vilka kriterier Nelvin uppfyller eller ej i förhållande till olika 

självbiografiska praktiker. Men Dubrovskys beskrivning av förhållandet mellan liv och text 

inom autofiktionen tycks ändå ha något att säga om Nelvins skrivpraktik: ”The meaning of 

our life escapes us, we therefore have to reinvent it through writing. This is what I call 

’autofiction’!”454 Ambitionen att skapa en mening med livet genom att skriva litteratur och 

skriva in sig själv i denna litteratur känns plausibel att sätta i samband med Nelvin. Som 

avhandlingen hittills visat återkommer man ständigt till ett sådant samband mellan liv och 

text, skapande och mening, när man studerar författarskapets texter.  Som Dervila Cooke 

påpekar i Present Pasts (2005) är en texts ”autofiktionella status” inte heller avhängig av 

huruvida någon annan än författaren kan skilja de biografiska elementen från den övriga 

texten. Spelet med företeelserna fakta och fiktion pågår så att säga ”independently of the 

reader´s knowledge of other texts or of paratextulal information”. 455

    Akane Kawakami menar att just en sådan medveten problematisering av begrepp som fakta 

och fiktion är ett av autofiktionens kännemärken, något som skiljer den från exempelvis ett 

”vanligt” fiktionsskrivande med självbiografiska inslag. I sin studie över Patrick Modianos 

självbiografiska författarskap talar hon utifrån detta om autofiktionen som en postmodern 

självbiografi:   

Autofiction may be described as a postmodern take on autobiography, in which the author 
practises the art of autobiography while putting into question the central criterion of the genre, 
its veracity. It is an autobiography, in which the author has wilfully and knowingly broken “le 
pacte autobiographique”.456

Den postmoderna lekfullhet som autofiktionen gärna tillskrivs har fått exempelvis 

Darrieussecq att beteckna autofiktionen ”un genre pas serieux”.457 I Nelvins fall kan 

begreppet lekfullhet möjligen användas för att beskriva tillvägagångssättet och valet av 

                                                                                                                               
Bilden är hämtad ur Lejeune,  s. 16. Se också s. 134–135. 
453 Marie Darrieussecq, “L´autofiction, un genre pas sérieux”, Poétique, nr 107 1996, s. 377, även i Dervila 
Cooke, Present Pasts: Patrick Modiano’s (Auto)Biographical Fictions (Amsterdam & New York, 2005), s. 78. 
454 Citerat ur Juliette Dickstein, “Serge Doubrovsky”, i Holocaust Literature: An encyclopedia of writers and 
their work, red. S. Lillian Kremer, I (New York & London, 2003), s. 272. 
455 Cooke, s. 75. 
456 Akane Kawakami, A Self-conscious Art: Patrick Modiano´s Postmodern Fictions (Liverpool, 2000), s. 106. 
457 Darrieussecq, s. 377.  
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biografiska element att skriva in i texten. Syftet verkar dock inte vara en ytlig lek utan att 

upprätta ett samband mellan de biografiska elementen och de existentiella frågor som är 

centrala i romanen. De biografiska elementen fungerar som tecken, d.v.s. de för med sig en 

specifik betydelsesfär, något betecknat, in i texten. 

   Ett biografiskt tecken är romanens framsidesbild. Man får med hänvisning till Genette tänka 

sig att den utgör en av verkets paratexter och därför är en del av romanens betydelse-

produktion.458 Bilden består av ett foto med en kvinna som går uppför en trappa. Den är tagen 

nedifrån trappan och kvinnan befinner sig på ett av de övre trappstegen. Betraktaren ser 

kvinnan bakifrån. Som läsare håller man det för troligt att kvinnan på fotot ska föreställa 

karaktären Stumpan som romanen handlar om. Nelvin hade själv fått bestämma roman-

framsidans utformning och i ett brev till Thomas von Vegesack berättar Nelvin om bildens 

tillkomsthistoria:  

[…] jag och en kompis som är fotograf försöker få fram ett hyfsat foto som föreställer en person 
som går uppför den gamla Kvarnbergstrappan i Göteborg (K-trappan ligger alltså i det kvarter 
där Stumpan bor).459

I kvarlåtenskapen finns flera bilder bevarade från denna fotoexpedition som Nelvin gjorde 

med sin fotograf.  Det är först när man betraktar dessa som det står klart att kvinnan på fotot 

på romanens framsida (vilken Nelvin refererar till som ”en person”) är Nelvin själv. Sedda 

som en serie efter varandra tycks bilderna avbilda hur författaren inte bara vänder sig bort från 

betraktaren utan att gången uppför trappan också är författarens väg från verkligheten in i 

fiktionen: 

                                               
458 Genette, “Den allvarsamma parodin.” 
459 Åsa Nelvin, brev till Thomas von Vegesack, 1977–02–03. 
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Bild 25. Åsa Nelvin i Kvarnbergstrappan i Göte-                 Bild 26. Romanens framsida där karaktären  
borg. (Fotograf okänd. Leif Nelvins privata                         Stumpan ses gå uppför Kvarnbergstrappan i 
samling.)                   Göteborg. (Fotograf: Maria Brännström.) 
     
                

Man kan alltså konstatera att det redan på romanens tröskel finns krockar mellan fakta och 

fiktion inbyggda. Får det faktum att det är författaren själv som förekommer på romanens 

framsida den effekten att en Lejeunsk självbiografisk pakt upprättas mellan läsaren och 

författaren och att en referentiell läsart därför tillämpas? Eller är det snarare så att åtskillnaden 

mellan verklighet och konst, mellan liv och text ifrågasätts? De frågor man ställer sig inför 

detta biografiska element tycks stå i direkt samband med den övergripande tematiken i 

Kvinnan som lekte med dockor. Skillnaden mellan verkligheten och bilder av verkligheten, en 

form av autenticitetsfråga, kommer i fokus.    

    Linda Haverty Rugg har undersökt användningen av fotografier i självbiografier av 

exempelvis August Strindberg, Mark Twain och Walter Benjamin. I boken Picturing 

ourselves väcker hon tanken att fotografierna är behjälpliga i författarens strävan att definiera 

sig själva: ”[…] photographs and autobiographies work together as signs to tell us something 

about the self´s desire for selfdetermination […]”.460 Rugg utgår visserligen ifrån att det är 

just självbiografier författarna skriver i den Lejeunska meningen och att fotografierna hjälper 

                                               
460 Linda Haverty Rugg, Picturing Ourselves: Photography & Augobiography (Chicago & London, 1997), s. 9. 

186



186

dem att skapa och definiera sig själva snarare än att mimetiskt avbilda dem. Hennes 

resonemang om en problematisering av relationen mellan text, författare och kropp som är 

intressant även för Nelvins vidkommande. Ett foto är en form av ”fysiskt” manifestation av 

författarens subjekt i texten, menar Rugg. Det fungerar i detta avseende både som en textuell 

kvarleva av författaren, men också som en form av ständigt pågående existens i textens form: 

At first glance, it seems that photographs provide evidence of the living body. […] In this view, 
the only pertinent literary remains of an author´s life are textual, not biological. […] In 
textualizing the body, the self-portaitist renders it as sign, and thus the body becomes a metphor 
in the text, standing in for something that is not there. That something […] may be the 
autobiographical subject itself, for the body is a sign of desire and of agency in the world 
[…].461

Man kan säga att fotot är ett sätt att låta den egna kroppen bli en del av texten, att 

materialisera sig själv i texten. Man kan se det som en del av Nelvins övergripande projekt 

”att göra konst av sitt liv” eller att låta konsten bli ett alternativ till livet. I dagboken finns en 

sådan ambition och ett sådant samband mellan språk och existens uttryckt: 

Jag får bygga mig ett jag, med tegelstenar jag skapat själv, med ord och gestaltningar som jag 
har skapat själv. Med minnen som görs lite lyckligare än de var. Lite djupare och starkare i 
färgerna. Dofter som har omvandlats till rökelse. Och med hopp som föds ur ögonblicket.462

Nelvins självbiografiska praktik kan därmed sägas ifrågasätta vad som är subjektet och vad 

som är objektet i skrivakten: Är det Nelvin som skapar texten eller texten som skapar Nelvin? 

Är Nelvins skönlitterära verk subjekt eller objekt?  Paul de Man ställer liknande frågor till 

relationen mellan liv och text i essän ”Autobiography as Defacement”. Han pekar där på hur 

själva den självbiografiska genren styr hur berättelsen om ett liv kan se ut och därför också 

uppfattningen om detta liv, det är så att säga texten som gör livet lika mycket som tvärtom.463

Till detta kan man knyta begreppet performativ biografism som lanserats av den danska 

litteraturvetaren Jon Helt Haarder. Han menar att en (själv)biografisk talhandling (här talar vi 

inte längre om genrer eller texter), analogt med Austins talaktsteori, skapar något likaväl som 

den skildrar något redan existerande eller inträffat. Den ”blotlægger ikke en latent og 

autentisk livshistorie som værkets oprindelse, men bruger selvbiografiska stumper som en 

kras realismeeffekt på et lærred spændt ud mellem kvindne bag værket, kvinden foran værket 

                                               
461 Ibid., s. 15–16. 
462 Åsa Nelvin, dagboksanteckning, 1979–01–01.   
463 Paul de Man, “Autobiography as Defacement”, The Rethoric of Romanticism [1956–1983] (New York, 1984), 
s. 67–81. 
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og fiktionen.”464 Nelvins texter ger intrycket av att vara sådana performativa handlingar 

snarare än återspeglingar av handlingar, d.v.s. hennes skrivande (den språkliga talakten) 

förefaller som redan nämnts syfta till att göra eller vara liv snarare än att återspegla ett. Det 

verkar dock inte handla om den i samband med självbiografiskt skrivande så ofta åberopade 

butlerska performativiteten, där sambandet mellan identitet och handling betonas. 465 Det jag 

kallar Nelvins biografiska praktik handlar inte om att erövra rätten att själv definiera hur eller 

som vad man existerar utan att existera.  

    Ett annat biografiskt fragment som Nelvin gör till en del av Kvinnan som lekte med dockor

kan knytas rent motiviskt till romankaraktären Stumpans sökande efter Viktor. Det är 

egentligen fråga om en ekfras, men det är inte bara ett faktiskt existerande konstverk som 

beskrivs utan också själv skapandet av detta konstverk. När Stumpans sökande efter Viktor 

har pågått en längre tid hittar hon sitt gamla målarskrin och påbörjar en målning av Viktors 

porträtt: 

Först ritade jag upp konturerna av hans ansikte (enbart ur minnet) med finskt ritkol. Och nu har 
jag snart lagt på det första lagret färg. Alltihop går i grönt och gråviolett och hans ögon har 
redan blivit häpnadsväckande kalla och identiska. Alldeles nedanför vänstra näsborren tänker 
jag måla dit ett födelsemärke som jag inte är säker på. När – och om – tavlan blir färdig ska jag 
kanske låta göra en ram till den. (s. 147) 

Att Viktor hade en motsvarighet i Nelvins biografiska liv har vi redan förstått, men det 

konstaterandet i sig innebär inte att tavlan och beskrivningen av honom blir till någon form av 

betydelsebärande tecken i Nelvins texter. Hur nära förknippade man än kan konstatera att 

verklighetens S och Viktor faktiskt är, så är en sådan iakttagelse förlagd till en stoffnivå och 

inte mer anmärkningsvärt än att en författare alltid i någon mån använder sitt eget liv och sina 

egna erfarenheter som stoff i sina litterära verk. Målandet av Viktors porträtt som handling är 

dock, precis som fotot på romanens framsida, en helt annan sorts biografiskt inslag. Det är 

själva skapandeprocessen som avbildas i texten och denna kan kopplas till en motsvarande 

faktisk skapandeprocess i Nelvins biografiska liv, genom en tavla i kvarlåtenskapen: 

                                               
464 Jon Helt Haarder, ”Litteraturvidenskab i den performative biografismens tidsalder”, http://www1.sdu.dk/ 
Hum/jhn/index.html, s. 2. Ursprungligen publicerad under annan titel i Kritik, nr 167 1994. 
465 Judith Butler menar i Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity [1990] (New York, 1999), s. 
3–44, att identiteter är diskursivt och performativt betingade. Tanken är att språkets identitetsbeteckningar har 
fasta innehållsliga attribut. Vad du kallas styr så att säga hur du ”kan” vara. Genom att vara detta bekräftas 
identiteten. Det är inte vad du är som ger dig en viss identitet, utan vad du gör. Butlers teorier om performativa 
identiteter brukar åberopas i samband med självbiografiskt skrivande hos minoritetsgrupper av olika slag för att 
peka på hur den upprepade handlingen att själva skriva (om?) sina liv har en identitetskonstruerande funktion.
Man gör så att säga sin identitet genom att skriva den. 
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Bild 27. Åsa Nelvins målning av S, veklighetens motsvarighet till  
Viktor. (Leif Nelvins pivata samling.) 

I början av sitt sökande efter Viktor upprättar Stumpan ett dokument över hans person. Detta 

är kanske inte något som kan kallas konstverk utan snarare en anteckningsbok där hon skriver 

in fakta om Viktors fysiska person. Dokumentet beskrivs ibland som ett sätt att ”återskapa” 

Viktors rent fysiska manifestation. Texten om Viktor blir alltså i någon mån en ersättning för 

den kroppsliga Viktor: ”Jag bar blocket i min axelremsväska och på så sätt tyckte jag att 

Viktor jämnt [!] var nära mig.” (s. 27–28) Även detta dokument, denna personakt, återfinns 

utanför texten. Återigen kan ett samband mellan text och kropp iakttas, men den här gången är 

det själva akten ”att skapa” som skrivs in i texten. Sammanblandningen av verklighet och text 

gör att ingen skillnad görs mellan verkligt liv och textuellt sådant i detta skapande. Sambandet 

mellan Viktor och strävan efter autenticitet som redan uppmärksammats verkar också i 

sammanhanget. Skapandet av Viktor (texten, kroppen) är också skapandet av autenticitet.        

    Slutligen finns det biografiska element i romanen som syftar till att göra själva skrivandet 

av Kvinnans om lekte med dockor till en del av romanen själv. Vi har redan sett att Stumpans 

resa till Nyhamnsläge är ett försök att komma ifrån den känsla av inautenticitet som 

vardagslivet och det ytliga och påtvingade umgänget med medmänniskorna orsakar henne. I 

Nyhamnsläge hittar hon ensamheten som blir en del i romanens tematiska nät som handlar om 

att sträva mot en autentisk tillvaro. Åsa Nelvin reste också till Nyhamnsläge för att vara 
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ensam, men med syftet att ägna sig åt skrivande.466 I samband med färdigställandet av hennes 

första roman Tillflyktens hus anger hon i ett brev att hon tänker åka till Nyhamnsläge och bo 

där under några veckor. Dessa veckor motsvarar dem som den inomfiktionella vistelsen i 

Kvinnan som lekte med dockor anger (se bilaga 3). På romanens sista sida tycks författaren 

träda fram och ange var skrivandet av den just lästa romanen ägt rum: ”Nyhamnsläge – 

Göteborg – Nyhamnsläge 1974–1976.” 

    Nyhamnsläge blir således till någon form av representant för Nelvins eget skrivande. Det 

tycks också vara en poäng hos Nelvin att återge det lilla gårdshuset på Rorsmansgatan så 

detaljrikt som möjligt, att göra litteraturen utbytbar mot ”verkligheten”, texten mot bilden: 

Stugan var mycket större än jag föreställt mig. Egentligen var det ett ombyggt garage (det hade 
jag förstått genast när jag sett de nästan helt överväxta uppkörsplattorna nere vid vägkanten). 
[…] Sovrummet (en gång hade det förmodligen varit redskapsboden) var litet och mörkt med ett 
enda fönster (nästan överväxt av murgröna) och en dubbeldörr med ogenomskinliga rutor som 
ledde ut till den bakre delen av trädgården. (s. 123) 

     
Bild 28 och 29. Gårdshuset på Rorsmansgatan i Nyhamnsläge, där Nelvin färdigställde Tillflyktens hus.
(Fotograf: Patrik Hellqvist) 

Det är nästan som om dessa inslag inte har något annat syfte än att sätta likhetstecken mellan 

liv och text, och återigen är upphävandet av skillnader dem emellan förlagda till författarens 

skrivande. Kerstin Munck har i boken Att föda text (2006) identifierat ett samband mellan text 

och liv i Hélène Cixous författarskap som liknar Nelvins. Hon visar hur Cixous strör 

”biografiska spår” i sina skönlitterära texter, allt från delar av ord till omnämnandet av 

faktiska händelser och platser. Munck knyter dessa spår till en metanivå i texterna där själva 

                                               
466 Leif Nelvin berättar att resor till ensamheten var ett återkommande inslag i Åsa Nelvins liv och något som 
omgivningen reagerade mot. Man frågade sig varför hon åkte till sådana ensliga platser och tillbringade långa 
tider i total ensamhet.  
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skrivandet står i centrum.467 Formuleringen ”att föda text” fångar en intim sammankoppling 

av biografiskt liv och skapande. I Nelvins fall tycks en gemensam nämnare för de biografiska 

tecknen vara just en strävan att binda samman liv text i syfte att uttala sig om själva 

skrivakten, eller den litterära skaparprocessen. Hon brukar inte de självbiografiska elementen 

för att berätta sin egen historia utan för att skapa konst. Genom upphävandet av gränsen 

mellan liv och text, mellan subjekt och objekt som tillvägagångssättet implicerar, kan man 

också tala om en vilja att uttala sig om konstens möjligheter och sambandet mellan död liv 

och konst.  

*

Bilden av Kvinnan som lekte med dockor som en bekännelseroman med feministiska för-

tecken kan hänföras till det kulturklimat som de mottagande recensenterna befann sig i när 

romanen först beskrevs och bedömdes, men också till det faktum att romanen på många sätt 

leker med konventioner och praktiker förknippade med denna genre. Min analys visar dock 

att Kvinnan som lekte med dockor romanen på grundläggande vis skiljer sig från denna typ av 

roman. Det är inte utveckling, förändring och problemlösning som skildringen av om-

givningens brister syftar till utan att gestalta upplevelsen av och ett nödvändigt förhållningssät 

till denna bristfälliga tillvaro. Det är inte psykologi och samhällsengagemang som romanens 

frågor utgår från utan existensen. Friläggandet av textens outsidermotiv är ett led som fört 

fram till denna slutsats. Kvinnan som lekte med dockor knyter därmed tematiskt an till det 

tidigare författarskapet genom att fortsätta att ställa frågor om människan och livet. Återigen 

är det bristen på mening som är den övergripande frågan, och ensamheten och 

individutaliteten som står i tydlig relation till denna meningsfåga.  I outsidermotivet finns 

båda dessa frågor inskrivna. 

    Precis som i Nelvins föregående roman är formen betydelsebärande i Kvinnan som lekte 

med dockor. Det groteska framställningssättet tillskriver i Nelvins roman omgivningen och 

mänskligheten just en sådan brist på högre mening och sammanhang som romanen talar om 

på tematisk nivå. Ironin, kroppsligheten och lågheten är alla behjälpliga i denna strävan. Här 

kan man också notera ett samband mellan det groteska och det absurda, som var ett så 

tongivande inslag i Tillflyktens hus, dels genom dess gestaltning av en liknande upplevelse av 

tillvaron.  

                                               
467 Kerstin Munck, Att föda text: En studie i Hélène Cixous författarskap (Stockholm/Stehag, 2004). Se särskilt s. 
71–78. 
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    Kvinnan som lekte med dockor går inte att sammanfatta genom en enkel redogörelse av 

intrigen. Utöver verkets berättelse återfinns också andra sätt att skapa betydelse. Där finns 

stämningsbilder som förmerar det intrignivån talar om och där finns också den andra texten

som är verksam som ett slags textuellt undermedvetet romanen igenom.   

    Kvinnan som lekte med dockor framstår också som en starkt metafiktiv roman. Förutom 

den andra textens metafiktiva skikt kan man också konstatera att Nelvins användning av sin 

biografi i romanen innebär att romanen innehåller en ständigt pågående, om än tyst, 

diskussion om förhållandet mellan text, liv, kropp och skapande.   

    Metoden eller arbetssättet i Kvinnan som lekte med dockor förklarar en del av den 

motsägelsefullhet och den ambivalens som tycks prägla Nelvins författarkskap. Flera skikt av 

meningsskapande är närvarande i den manifesta texten och berättelsen. Därför upplever man 

hennes texter som mångbottnade och komplexa, trots att det som faktiskt utsägs är både 

konkret och enkelt. Man kan dra sig till minnes Nelvins förkärlek för sagoform och allegori i 

det tidigare författarskapet och notera att dessa arbetar med samma typ av dubbelhet: en enkel 

form med det underförstådda och obestämda ständigt närvarande. 
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GATTET – 

Begränsning, gräns, gränslöshet 

”Han hade funnit ordet som han letat 
efter i hela sitt liv, han hade fått uttala 
det. Nu skulle han aldrig tala mer.” 
(Ur: Det lilla landet)

”Här – där döden är närvarande varje 
dag (kanske utom på söndagarna?), 
finns det eviga livet.” 
(Ur: Tillflyktens hus)

     

Gattet  publicerades postumt ett fåtal veckor efter Åsa Nelvins död. De flesta anmälningar och 

recensioner har formen av tillbakablickande sammanfattningar och präglas av sorg och 

respekt. Kritikerna upplevde att de tragiska omständigheterna kring författarens död kastat 

nytt ljus över författarskapet som helhet och beklagade de böcker som nu aldrig skulle komma 

att skrivas. ”Jag blir så vemodigt förbannad nu när en handfull lovande böcker plötsligt skall 

kallas Författarskap, slutbedömas och läggas till handlingarna”,468 som Magnus Ringgren 

uttryckte det. Det finns inga negativa omdömen eller kritiska kommentarer i receptionen av 

Gattet. Kanske måste man reservera sig lite mot att dra slutsatser utifrån detta, möjligheten 

finns att omständigheterna föranledde en särskilt varsam hållning hos recensenterna. Men 

kritiken var så explicit erkännande att man lätt föreställer sig att Gattet skulle ha blivit 

Nelvins publika genombrott. ”Det är inte varje dag man som kritiker har anledning att utropa 

nya mästerverk – […] Men nu har det hänt”,469  skrev Tom Hedlund i Svenska Dagbladet.

”[E]n fantastisk diktsamling, den bästa jag läst på länge”,470 tyckte Bernt-Olov Andersson i 

Arbetarbladet.

    Vad var det då man uppfattade som Gattets förtjänster? Vad var det som fick recensenterna 

att tala om mästerverk, suveränitet och perfektion?471 Många uppskattande kommentarer 

handlade, som så ofta i lyriska sammanhang, om språk och stil. Den ständigt närvarande 

grotesken uppmärksammades av de flesta, och tillsammans med den svarta humorn tyckte 

man att läsningen blev ”fylld av skratt och kräkreflexer i lika delar”.472 Men särskilt betonade 

man originaliteten och den intensitet med vilken bilder och övriga stilelement drabbade 

                                               
468 Se exempelvis Magnus Ringgren, ”Detta plötsliga fall ner i barndomens brunn…”, Expressen, 1981–11–04.  
469 Tom Hedlund, ”Flämtande gatlopp”, Svenska Dagbladet, 1981–09–21.   
470 Bernt-Olov Andersson, ”Nelvins sista samling: En sån intensitet”, Arbetarbladet, 1981–10–03. 
471 Se exempelvis Karl-Erik Lagerlöf, ”Groteska bilder av folkhemmet”, Dagens Nyheter, 1981–09–21. 
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läsaren. Karl Erik Lagerlöf ville kalla Nelvins poesi för ”ett precisionsinstrument” och för 

Östgöta Correspondentens recensent Ola Persson framstod de språkliga bilderna som 

sprungna ur ”ständigt flödande fantasikällor”.473 Ibland verkar dikterna rentav ha gett upphov 

till fysiska sensationer hos sin läsare: Arbetarbladets recensent upplevde att dikterna var 

skrivna ”med en sådan intensitet att de tar andan ur mig”.474

    Verkets ”dubbla” genretillhörighet ansågs vara en annan av dess förtjänster: ”Gattet är 

tydligt en prosaists poesi. Men den förenar på ett lyckligt sätt romanens och lyrikens grund-

egenskaper – den smakar både språk och människor”,475 menade exempelvis Ringgren. 

Hedlund framhöll också att Nelvin, olikt många andra, åstadkommit en ny helhet i sin 

blandning av prosa och lyrik, inte ett ”varken–eller”:  

Inför berättande diktsviter av det här slaget brukar man ha skäl att fråga sig varför författaren 
inte i stället har skrivit en roman: i det här fallet har man ingen anledning att ställa den frågan. 
Här är det nämligen inte alls fråga om den slöa halvprosa eller halvpoesi utan riktig nerv som är 
så vanlig nu. Gattet är ingen havererad roman eller uppsvälld diktsamling.476

Genrefrågan intresserade de flesta kritiker, men gavs av naturliga skäl inga djupare analyser. 

Det framgår ändå att texten ansågs ge utrymme för å ena sidan sådana element som vane-

mässigt förbinds med prosan såsom mimesis, berättande, karaktärsteckning, å andra sidan 

lyrikens inriktning på språklig förtätning och stämningsskapande.477 Effekten av denna 

lyckosamma blandning beskrevs som en paradoxal vilja att både läsa vidare och dröja vid de 

språkliga formuleringarnas betydelsepotential: ”Varje stavelse är laddad”,478 men ”[m]an läser 

den, sträckläser den som en roman”.479

                                                                                                                               
472 Ringgren, ”Detta plötsliga fall ner i barndomens brunn…”. 
473 Ola Persson, ”Språklig precision”, Östgöta Correspondenten, 1981–10–19. 
474 B-O Andersson. 
475 Ringgren, ”Detta plötsliga fall ner i barndomens brunn…” . 
476 T. Hedlund, ”Flämtande gatlopp”. 
477 Prosabegreppet kan förstås problematiseras i det oändliga. Här tar jag fasta på recensenternas föreställningar 
om prosa som ett ”normalt” språkbruk med avseende på grammatiska regler och satsbyggnad samt det 
likställande av prosa, roman och berättande som underförstås i mottagandet. Det är också i den bemärkelsen jag 
använder begreppet ”prosa” i fortsättningen om inget annat anges. För den som önskar en mer grundläggande 
och nyanserad redogörelse för prosans egenart och historiska utveckling se Nylander, s. 27–41. För en 
diskussion kring hur begreppen prosa, roman och narration förhåller sig till varandra se Pär-Yngve Andersson, s. 
15–51. Även min användning av termen lyrik/lyrisk är högst pragmatisk i avsnittet och avser typiska genredrag 
såsom versifiering, avvikelser från normalt språkbruk (bruten syntax, brist på logisk koherens, des-
automatiserande bilder), subjektivitet/intresse för inre skeenden o.s.v. För en problematisering och översiktlig 
genomgång av äldre och nyare försök att definiera lyrik som genre och kvalitet se Werner Wolf, ”The Lyric: 
Problems of Definition and a Proposal for Reconceptualisation”, i Theory into Poetry: New Approaches to the 
Lyric, red. Eva Müller-Zettelmann & Margarete Rubik (Amsterdam & New York, 2005), s. 21–56. 
478 T. Hedlund, ”Flämtande gatlopp”. 

194



194

Från prosa till lyrik 

Åsa Nelvin hade länge planer på att skriva en självbiografisk romantrilogi. Redan 1976 talar 

hon om ”boken jag måste skriva” i Författarförlagets Tidskrift.480 I brev till sin förläggare 

berättar hon att en första del är tänkt att skildra de egna barndomssomrarna hos släktingar i 

Helsingborg och att hon har för avsikt att göra sina minnen av en galen moster särskilt 

centrala: 

Planerar sedan länge en trilogi på självbiografisk grund. (Ett typiskt författartrauma). Första 
delen ”Gattet” utspelas på 50-talet, andra på 60-talet, tredje på 70-talet. Första delen kan jag nog 
skriva. Men jag vet inte hur det blir med de andra 2 – så länge jag har en förälder i livet.481

Bakgrunden är i korthet denna: Min barndoms somrar, fram till jag var 9 år, tillbringades i 
Gattet, tillsammans med Mossan, min bror, min mormor och min tossiga moster som hölls 
instängd i en kammare i 30 år […] Det är det oerhörda förtrycket av den instängda 
kvinnan/mostern som jag skulle vilja försöka skildra och hur det påverkade barnet/mig.482

Nelvin påbörjade således skrivarbetet med Gattet med föresatsen att det skulle bli en roman, 

men efter flera års arbete med en sådan prosaversion483 valde hon att omarbeta den till lyrik. 

Beslutet tycks ha kommit plötsligt, nästan som en ingivelse. I dagboken skriver hon:  

En egendomlig upplevelse. Jag satt på ateljen – och plötsligt kom det för mig, länge, länge hade 
jag förträngt det – att jag skrev i FEL form, att jag försökt skriva kraftfull prosa, mansprosa, 
episk prosa, när jag inte KAN det. Att det var något annat jag skulle skriva i, texterna var rätt, 
men innehöll för mycket rekvisita, det som var viktigt kom i skymundan av oväsentligheter, 
scenerier. Jag skrev om dem – som dikter. Men det är inga dikter. Jag vet inte vad det är.484

Av citatet framgår det att Nelvin eftersträvade något mer än att berätta om sin barndom i 

Gattet (det är antagligen ingen slump att det färdiga verket har undertiteln sånger från [inte 

om] barnasinnet). Själva formen, den ”episka” prosan, förefaller ha stått i vägen för hennes 

                                                                                                                               
479 Ringgren, ”Detta plötsliga fall ner i barndomens brunn…” och Mia Tottmar, ”Fastkedjad i blomkålslukten”, 
Stockholms–Tidningen, 1981-10–06. 
480 Se också Åsa Nelvin, ”Boken jag nog måste skriva”: ”Jag skulle vilja skriva en bok. Den skulle handla om 
min mammas familj. De var 10 stycken i en delad korsvirkeslänga. Och hundar hade de alltid. Morfar var 
socialdemokrat. Fick han tag på ett ex av HD under kriget (som något av hans otaliga barn hade släpat hem för 
nöjesannonsernas skull) brände han det genast under uppseendeväckande former i den stora kaminen i 
’salongen’ som spred en sån hetta inifrån det grinande gallret att de låga väggarna glödde och svettades. […] 
Och min galna moster, som hela sitt liv hade bott i kammaren alldeles till vänster i den långa mörka farstun, och 
där det rådde en ohygglig röra av underkläder, puderburkar, kammar, väskor, udda handskar, blommiga 
muslinklänningar – som hon aldrig använde för hon klädde över huvudtaget aldrig på sig. Det var först på 60-
talet när hon togs in på Sankta Maria som jag såg henne i något annat än det långa småblommiga nattlinnet med 
knytrosett i halsen.”  
481 Åsa Nelvin, brev till Thomas von Vegesack, 1976–04–08. 
482 Åsa Nelvin, brev till Thomas von Vegesack, 1978–09–27. 
483 Det finns ingen fullständig prosaversion bevarad av Gattet, bara enskilda episoder. Brev och dagboks-
anteckningar gör dock gällande att det funnits en sådan.  
484 Åsa Nelvin, dagboksanteckning, 1979–02–21. 
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ambitioner. Man kan dra sig till minnes hur Nelvins tidigare romaner också förefaller brottas 

mot sin egen form för att få säga det de vill. Som mina analyser har visat så hade Nelvin redan 

tidigare i författarskapet andra ambitioner än att berätta en mimetisk–realistisk och 

intrigbaserad historia. Likheterna mellan det absurda framställningssättet och lyriken har 

redan påpekats i kapitlet om Tillflyktens hus. Det har också antytts att det spatiala skikt i 

texten som ”den andra texten” representerar i Kvinnan som lekte med dockor och de 

expanderade stämningsbilderna i samma verk skulle kunna ses som uttryck för en vilja bort 

från ett sammanhållet narrativt berättande mot ett mer lyriskt uttryckssätt.485 Kanske 

inverkade romanformens krav på sammanhållning och logisk konstruktion menligt på det 

Nelvin egentligen ville utföra och uttrycka med Gattet, och kanske syftade omarbetningen till 

att frigöra sig från sådana begränsningar. Talet om störande ”rekvisita” och ”scenerier” vittnar 

om en vilja att koncentrera uttrycket, för att fästa uppmärksamheten på det som egentligen är 

”viktigt” i texten. Samtidigt konstaterar Nelvin att något med texterna ändå är ”rätt”. Man kan 

bara spekulera i vad hon avsåg med detta, inga regelrätta poetologiska utläggningar finns 

bevarade. Däremot kan man göra iakttagelser och kanske dra rimliga slutsatser utifrån de 

kvarvarande texterna. Om man jämför Gattets dikt nr 15 med den ursprungliga 

prosaversionen förefaller skillnaden vid en första anblick vara mycket liten: 

Prosaversion: 

Ett torkat kranium sitter grinande uppspetat på gatstolpen. Lisa stirrade på det, tyckte att det 
rynkade på den beniga nosen, drog upp de för länge sedan ruttnade läpparna som nu säkert 
gödslade jorden någonstans. Vem har satt det där?486

Dikt 15: 

Ett torkat kranium 
sitter uppspetat 
på gatstolpen. 
Jag stirrar paralyserad, 
tycker att det rynkar på den beniga nosen, 
drar upp 
de för länge sen ruttnade läpparna 
som nu säkert gödslar jorden någonstans. 

                                               
485 Se exempelvis ”Det absurda” i kapitlet om Tillflyktens hus och ”Den andra texten” i kapitlet om Kvinnan som 
lekte med dockor.
486 Texten är ett utdrag ur en handskriven version av Gattet. Radbrytningen i min transkription motsvarar inte 
originalets, vilken innehåller skrymmande strykningar och rättningar (se originalet i bilaga 4). Transkriptionen 
vill främst visa att originalet är i löpande text.  Det är svårt att säga om det handskrivna originalet är en slutgiltig 
prosaversion så man måste reservera sig mot jämförelsens validitet. Exemplet gör heller inte anspråk på att säga 
något mer generellt om förhållandet mellan prosa och lyrik utan syftar till att belysa Nelvins användning av 
form.  
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Vem har satt det där? 
 […]487

Rent språkligt överensstämmer de båda versionerna i stort sett med varandra. De innehåller 

samma ord i samma följd och är indelade i identiska satser som avgränsas med identisk 

interpunktion. Med detta sagt kan ett par skillnader iakttas. Prosaversionen är hållen i tredje 

person preteritum medan lyrikversionen är skriven i jagform och presens. Effekten blir 

naturligtvis att lyrikversionen ger ett mer subjektivt och direkt intryck, ingen distans finns 

mellan det skildrade och skildrandet. Man kan också notera att formuleringen ”Lisa stirrade 

på den” i lyrikversionen ändrats till ”jag stirrar paralyserad”, vilket möjligen ger känslan att 

åsynen av djurkraniet är en intensivare upplevelse i denna version.  

    Förutom detta (som mer handlar om lexikala och grammatiska val och inte behöver knytas 

till genre), kan man fråga sig vad som sker med texten och dess ”innebörd” när den delas in i 

olika långa rader. De enskilda raderna får onekligen större tyngd och auktoritet som 

ensamstående. Hur viktig denna tyngd är kan diskuteras, men återigen tycks det hela ha med 

intensitet att göra. Den första meningen i prosaversionen är uppdelade på tre rader i den 

lyriska motsvarigheten. Den fördröjning detta orsakar vid läsningen gör att de olika delarna av 

den presenterade bilden får större uppmärksamhet. Man hinner göra sig en mental bild av 

kraniet, därefter av det faktum att det är spetsat på något och först efter att ha läst den tredje 

kan man göra sig en samlad bild av scenen. Den avslutande frågan i prosaversionen får en 

särskilt framskjuten plats i lyrikversionen genom att den blir till en egen rad som också 

föregås och efterföljs av blankrader. Sammantaget gör det att man som läsare förutsätter att 

just denna fråga är särskilt viktig för dikten som helhet. Man lockas ett kort ögonblick att söka 

efter logiska svar på den, men blir sedan tolkningsbenägen och börjar fundera på om dess 

förekomst i dikten kan ha någon annan än en konkret funktion. Har frågan metaforisk 

potential så att situationen ska tolkas som den lilla människans stora fråga om vem som 

egentligen bestämmer över liv och död? Eller är det just det faktum att frågan förblir 

obesvarad som är det viktiga, så att en existentiell uppgivenhet kommer i fokus? Kanske är 

det ”bara” meningen att läsaren ska försättas i samma sökande tillstånd som diktjaget?  

    Trots att omarbetningen är ganska ringa ger den alltså ändå ett visst utslag. Den konkreta 

situationen eller händelsen som skildras må vara densamma i de båda versionerna, men man 

uppfattar det ändå som att lyrikversionen har en mer abstrakt innebörd. Den största 

förändringen kan egentligen hänföras till läsaren som plötsligt letar efter andra saker i texten, 

                                               
487 Alla hänvisningar till diktnr. gäller Åsa Nelvin, Gattet: Sånger från barnasinnet (Stockholm, 1981).  
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när den grafiska utformningen signalerar att det är en dikt man läser. Man söker inte längre 

efter förlopp och förklaringar som präglas av kausalitet och teleologi utan visar istället texten 

ett semantiskt och tolkande intresse. Det är så att säga inte frågor om varför kraniet sitter på 

stolpen, vem som satt det där eller vad som händer med det sedan, som man inriktar sig på 

utan vad betydelsen av detta kan vara och vad det ger texten för innebörd.

     De två versionerna av dikt nr 16 visar att omarbetningen från prosa till lyrik inte bara 

handlade om rent layoutmässiga aspekter utan också hade en mer komplex sida. Båda 

versionerna inleds med att diktjaget Lisa springer gatan fram mot Gattet och fantiserar om att 

hon jagas av gatuskyltar. När slutstrofen kommer har hon just räddat sig upp på trappan till 

mormorshuset: 

Prosaversion: 

Plöstsligt badar den mörka farstun i ljus. Moster Äster har öppnat dörren till kammaren och hon 
står i öppningen. Ljuset finns bakom henne och halva ansiktet ligger i skugga. Halsrosetten 
liknar en vissnad syrén. Det är som ett sår spruckit upp i väggen. Lisa kravlar sig blixtsnabbt upp 
och smiter förbi.488

Dikt 16: 

 […] 
Plötsligt –  

 och den mörka farstun badar i ljus. 
 Äster har öppnat dörren. 
 Ansiktet är helt utan skuggor. 
 Halsrosetten – som en överbliven körtel 
 under hakan. 

ja/det är sant/vi är lika som munsår

Samma typ av grammatiska och formella skillnader som kunde iakttas mellan de olika 

versionerna av dikt 15 återfinns även i det här exemplet. I lyrikversionen ställs texten upp i 

olika långa rader och framställningen ändras från tredjeperson till jagform. Däremot har båda 

versionerna i detta exempel samma tempus.  

    Återigen kan man konstatera att den grafiska utformningen har en viktig betydelse, även 

här tycks den öka intensiteten och ge auktoritet åt vissa delar av texten. Att ordet ”plötsligt” 

får stå på en ensam rad i lyrikversionen innebär en retardering och därmed ökad förväntning 

på vad som ska följa. Den avslutande raden framstår som särskilt viktig eftersom den skiljs ut 

från den övriga texten med hjälp av blankrader och ytterligare markeras med kursiv stil. Om 

man ser på hela strofen som en ”textbild” avviker alltså den första (som bara består av ett ord) 
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och den sista (som är dubbelt typografiskt markerad) raden från de övriga och man frestas att 

upprätta ett samband mellan dem. Det plötsliga tycks därmed inte längre kopplat till Ästers 

hastiga entré utan istället till instinkter om likheten mellan diktjaget och Äster. Fokus flyttas 

från händelsen till upplevelsen. 

    Det första man slås av är ändå att lyrikversionen är så mycket kortare än prosaversionen (33 

respektive 51 ord). Det som har tagits bort i lyrikversionen är vad man skulle kunna kalla 

vissa preciserande och beskrivande inslag. Epitetet moster har försvunnit framför ”Äster”, och 

vi får inte längre veta att det är dörren ”till kammaren” som Äster öppnar eller att hon därefter 

”står i öppningen” och att ”ljuset finns bakom henne”. Dessutom saknar lyrikversionen helt 

någon motsvarighet till prosaversionens sista mening. Vad får då detta för effekt? Frånvaron 

av moster-epitetet gör att Äster får någon form av egenvärde och att de egenskaper hon 

förknippas med fokuseras snarare än hennes relation till Lisa i biologiskt hänseende. Det 

faktum att prosaversionens sista mening strukits helt i lyrikversionen gör att texten inte längre 

framstår som en berättelse. Slutmeningen syftar i prosaversionen till att föra handlingen 

vidare genom att informera om Lisas psykologiska reaktion efter att Äster har öppnat dörren, 

och hur hon sedan handlar utifrån detta. Utan den informationen försvinner den temporalt 

ordnade strukturen i texten och den narrativa principen kommer i bakgrunden. I stället 

framhävs upplevelsen i det statiska ögonblicket. En liknande effekt får frånvaron av prosa-

versionens beskrivningar av hur Äster blir synlig efter att ha öppnat dörren och att ljuset 

inifrån kammaren gör att det bildas skuggor i hennes ansikte. ”Äster har öppnat dörren” står 

ensamt kvar i lyrikversionen och satsen fungerar inte längre som förklaring till varför Äster 

står i dörröppningen. Det framgår inte heller vilken dörr Äster öppnar eller hur hennes ansikte 

påverkas av ljuset i rummet. Den information som fortfarande ges i lyrikversionen har förlorat 

alla kausalsamband och den realistiska eller naturalistiska ambitionen har försvunnit. Den nya 

ordknappheten är ändå semantiskt viktig. När den sammanhangsskapande kontexten 

försvinner förmeras den isolerade frasens betydelse. Man upplever att det finns en dold eller 

överförd betydelse i den till synes triviala meningen. Att öppna dörrar kan ju i bildlig 

betydelse innebära att ge tillgång till något, kanske är det detta Äster gör? Det faktum att 

Ästers ansikte är ”helt utan skuggor” (istället för som i prosaversionen till hälften täckt av 

skugga) gör att det istället upprättas ett semantiskt samband mellan henne och det kraftiga 

ljuset i diktens inledning. Kan det vara så att detta ljus handlar om en upplysning av ett annat 

slag, en insikt, och att det är detta som Äster ”öppnar”?     

                                                                                                                               
488 Se originalet i bilaga 5. 
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    Det är inte bara strykningarna som utgör skillnaden mellan de båda versionerna av texten. 

Även det som fortfarande har en innehållslig motsvarighet i lyrikversionen har förändrats 

väsentligt. Beskrivningen av rosetten på Ästers blus och hennes likhet med ett sår är redan i 

prosaversionen långt ifrån konventionellt språkbruk. Men i lyrikversionen får det en annan 

utformning och en annan funktion. Halsrosetten liknar där en överbliven körtel istället för en 

vissen syrén och det är inte bara Äster som sätts i samband med sårighet utan också diktjaget. 

En körtel kan förstås konnotera nyttiga kroppsfunktioner, men eftersom detta är en ”över-

bliven” körtel så är det inte ett sådant samband mellan bildled och sakled som är det mest 

uppenbara. Snarare är det en defekt kropp man kommer att tänka på, där inälvorna hänger 

utanför kroppen. Ordet munsår i raden efter förstärker associationen genom att föra tankarna 

till sjukdom och kanske smitta. Man kan säga att bildspråket i prosaversionen tar fasta på den 

visuella likheten mellan halsrosetten och den vissna syrenen, man föreställer sig en oändligt 

skrynklig tingest i någon ljuslila färg. I lyrikversionen flyttas fokus i stället till den känsla som 

bilden förmedlar. Den överblivna körteln och munsåret kopplas till känslor som har med äckel 

och aversion att göra. Man kan också konstatera att lyrikversionens bildspråk förefaller 

mycket komplexare än prosaversionens. I lyrikversionens sista rad komprimeras en mängd 

innebörder som det skulle behövas många meningar och ett logiskt ordnat språk att redogöra 

för (likheten mellan Äster och Lisa, Lisas känslor inför denna likhet, hur omvärlden tar 

avstånd från det som deras likhet består av).         

    Som kuriosa kan man nämna att Nelvin också bestämde sig för att byta framsides-

illustration i samband med omarbetningen av Gattet. Olikheterna i bildestetik mellan den 

ursprungliga bilden och den som sedan kom att utgöra framsidesillustration till det färdiga 

verket har analoga beröringspunkter med de skillnader i ”genre” som iakttagits:  
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Bild 30. Åsa Nelvins akvarell av ”Gattet” som              Bild 31. Illustrationen som slutligen användes till Gattets
urprungligen var tänkte som framsidesillustration        framsida. Teckningen gjordes av Yusuke Nagano som 
till Gattet. (Leif Nelvins privata samling.)                     delade ateljé med Nelvins svägerska. Den var dock inte 

 ämnad för Gattet inledningsvis.

Den ursprungliga illustrationen till Gattet är en bild av Elias Follins gata i Helsingborg, målad 

i vattenfärg av Nelvin själv. Till höger i bild syns det mormorshus som figurerar i diktcykeln 

och i förgrunden står gatuskylten som i dikt nr 6 kallas Solskensjohanna. Bilden är visserligen 

naivistisk till stilen, men syftet är att någorlunda realistiskt avbilda platsen där innehållet i 

dikterna utspelar sig. Den fungerar alltså som illustration till det diktcykeln ”handlar om”, 

nämligen platsen Gattet och de händelser som utspelar sig där. ”Nog förefaller det lämpligt 

för en roman”489 uttryckte von Vegesack sig när Nelvin ville återkalla teckningen. Det finns 

en viss dynamik i bilden trots att inga människor eller handlingar egentligen finns re-

presenterade. Det finns både förgrund och bakgrund, en cykel står parkerad intill husväggen 

och man kan ana siluetten av en människa som tittar ut genom ett fönster. Bilden har 

karaktären av en öppningsscen där något kommer att utspela sig. De frågor som uppstår i 

betraktelsen av bilden är av sammanhangsskapande karaktär: ”Vem har ställt cykeln där? Vad 

kommer att hända sedan?” 

    Den andra bilden visar en varelse som har stora likheter med en människa. Om det är en 

flicka eller en pojke går inte att avgöra. Varelsen håller ett fiskansikte framför sitt eget 

människoliknande, och dess bakhuvud formar sig till en fiskstjärt . Bilden är statisk, har inget 

visuellt djup och ger inte upphov till någon form av igenkänning hos betraktaren. Istället ger 
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bilden upphov till frågor hos betraktaren om vad den egentligen föreställer eller betyder. Det 

är så att säga föga troligt att den som ser bilden i första hand funderar på vad som har hänt 

strax innan eller vad som skulle kunna hända efter det ögonblick som bilden visar (var 

kommer fisken ifrån? Ska han/hon ta på sig fiskansiktet sedan?). Snarare frågar man sig om 

bilden har en överförd betydelse (handlar den kanske om förställelse, identitetsfrågor?).   

    Man kan säga att den första bilden arbetar metonymiskt i det avseendet att ett tecken, i det 

här fallet den avbildade gatan och dess rekvisita, stimulerar betraktaren att konstruera 

helheten kring denna gata. Den andra bilden arbetar istället metaforiskt eftersom den vädjar 

till betraktarens förmåga att se analogier mellan två helt olika betydelseplan. I en Jakobsonsk 

språksyn är dessa två karaktäristika något som skiljer vardagsspråkets kommunikation från 

det poetiska språkets.490

Jämförelsen mellan de olika versionerna av dikt 15 och 16 visar att textens grafiska 

utformning är av central betydelse för hur man som läsare konkretiserar den. Jurij Lotman 

säger i Den poetiska texten (1972) att om en text ska fungera poetiskt måste det finnas ”en 

förväntan om poesi […] och därtill vissa signaler i texten som tillåter oss att betrakta denna 

text som dikt.”491 Diktens versifiering och strofindelning är förstås viktiga sådana signaler. 

Margarete Rubik hävdar till och med att “layout is the central marker that triggers off the 

poetic frame.”492 Om en text ser ut som en dikt så läser man den också som en sådan. Man 

kan säga att en förvärvad genrekompetens eller en lyrisk ”frame”,493 gör att ett annat 

angreppssätt aktualiseras vid läsningen, som tycks innebära en förhöjd beredskap att söka 

efter och tillskriva betydelse: “In poetry […] we regard all elements of form and content as 

maximally meaningful […] and we try to make sense of linguistic deviance by searching for 

hidden meanings and unexpected semantic relationships even in seemingly strange and 

unusual elements of the text.”494 Culler framför en liknande tes: ”In poetry deviations from the 

vraisemblable are easily recuperated as metaphors which should be translated or as moment 

                                                                                                                               
489 Thomas von Vegesack, brev till Åsa Nelvin, 1980–01–07. 
490 Roman Jakobson, ”Lingvistik och poetik” [”Linguistics and Poetics”,1960], övers. Agnes Mesterton, Poetik 
och lingvistik (Stockholm, 1974), s. 118–124. Jakobson avser egentligen inte skillnaden mellan prosa och lyrik 
utan mellan vardagsspråket och ett poetiskt språk. Det är dock underförstått att det poetiska språket omfattar 
såväl skönlitterär prosa som lyrik.  
491 Jurij Lotman, Den poetiska texten [Del av Analiz po ti esko teksta: Strukture sticha, 1972], övers. Eva 
Adolfsson m. fl. (Stockholm, 1974), s. 76.
492 Margarete Rubik, ”In Deep Waters. Or: What’s the Difference between Drowning in Poetry and in Prose?”, i 
Theory into Poetry: New Approaches to the Lyric, red. Eva Müller-Zettelmann & Margarete Rubik (Amsterdam 
& New York, 2005), s. 198. 
493 Jämför Cullers användning av begreppet “frame” i Structuralist Poetics. 
494 Rubik, s. 198–199. 
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of a visionary or prophetic stance […] but in the novel conventional expectations make such 

deviations more troubling […].”495 Att en ”genreframe” också är verksam hos författaren i 

skrivandets stund är inte en orimlig tanke. Så länge Nelvin hade föresatsen att skriva romaner 

talar hon vid flera tillfällen om den sammanhållna berättelsen som något idealt att sträva efter. 

Den egna vanan att på olika sätt överskrida eller bryta mot detta ideal framställs som 

tillkortakommanden: ”För övrigt önskar jag att jag var en stor fabulerande begåvning, lite åt 

Balzac kanske, och inte så förbannat plottrig,”496 skriver hon i en artikel i Aftonbladet. I en 

intervju i samband med utgivningen av Kvinnan som lekte med dockor talar hon om 

föresatsen att råda bot på detta i samband med sitt kommande projekt: ”Jag ska ha en ny 

berättarform också […] Det blir ingen roman i jag-form den här gången. Jag vill skriva en 

helgjuten berättelse, där händelserna flyter fram kapitel för kapitel, i kronologisk ordning.”497

När hon väl bestämt sig för att skriva lyrik istället för prosa (d.v.s. byta ”frame”) kan man 

tänka att sådant som tidigare framstått som brister i förhållande till det ”narrativa idealet” 

(ologisk komposition, frånvaro av handling och logik, språkliga avvikelser och bildlighet) 

istället blev möjligheter att skapa betydelse. Om man ser tillbaka på mottagandet av Nelvins 

romaner kan man dra paralleller till recensenternas benägenhet att betrakta alla avvikelser från 

den rena narrationen som brister i framställningen, trots att de egentligen lika gärna kunde ha 

setts som (lyriska) verkningsmedel. Möjligen var det detta Nelvins beslut att byta ”form” på 

Gattet egentligen handlade om – att avsäga sig ansvaret att fullfölja en påbörjad berättelse och 

att samtidigt försäkra sig om att de språkliga verkningsmedlen skulle betraktas som just medel 

och inte brister. Samtidigt kan man konstatera att prosan finns där som en innehållslig stomme 

att göra lyriska betraktelser utifrån och kanske som en potential till ett mer direkt och 

förbehållslöst uttryck. Handlade arbetet med Gattets lyriska omarbetning ytterst om att inte 

låta sig begränsas av en form, att få vara gränslös?498     

    Gränslösheten kan sägas finnas inbyggd i prosadiktens (och den fria versens) form och 

väsen. I praktiken innebär den ju att gränsen mellan prosa och lyrik överskrids. Men 

prosadikten har också en mer ideologisk historia som modernitetsfenomen och uttryck för 

strävan att skriva autentisk, origniell poesi. Lars Nylander menar att prosadikten en gång 

                                               
495 Culler, s. 190. 
496 Åsa Nelvin, ”Jag skriver för att lära känna mig själv”. 
497 Adamsson. 
498 Jämför Pär-Yngve Anderssons hypotes om strävan hos författare till lyriska romaner i Överskridandets 
strategier, s. 45: ”De som skriver lyriska romaner har en strävan att på olika sätt överskrida eller bryta upp den 
rena narrationen, för att på så sätt ättare nå sina syften. Samtidigt verkar dessa författare vara i behov av den 
narrativa formen som en sorts grund, som den kan förfoga över så fritt att den kan fragmenteras och bryta 
sönder. ” 
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uppstått som en strävan att överbrygga en (romantisk) motsättning mellan autenticitet och 

konstnärlighet genom att vara ”tillräckligt bunden till ett konventionellt, poetiskt språk för att 

identifieras som poesi/konst, men samtidigt tillräckligt okonventionell för att uppfattas som 

författarindividens autentiska uttryck”.499 Strävan att skriva autentisk, originell poesi tvingar 

in det lyrisk-poetiska skapandet i en negativ dialektik, menar han, där ”modern poesi måste 

söka sin egenart i ett gränsland mellan ’poesi’ och ’prosa’, ständigt måste återfinna sig själv i 

negationen av sig själv”.500

*

Det är inget självändamål att utforska Gattets genretillhörighet, men vetskapen om verkets

väg från prosa till lyrik ger förutsättningar för en mer adekvat förståelse av den färdiga 

diktcykelns karaktär och förklarar också vissa metodiska val som måste göras i beskrivningen 

av den. Lyriska teoretiker som t. ex. Kittang och Aarseth säger att en analys av en dikt kräver 

en annan synvinkel och teknik än en analys av en roman.501 Men Gattets egenart låter sig inte 

fångas genom ett sådant polärt förhållningssätt. Gattet innehåller både narrativitet och lyrik, 

om man godtar Prince definition av narrativitet: “The set of properties characterizing narrative 

and distinguishing it from nonnarrative […] “temporal wholes, situations and events, […] 

“meaningful in terms of a human(ized) project and world.”502 Man kan säga att det finns en 

potentiell helhet i texten att ta hänsyn till, som har att göra med den narrativitet som dröjer sig 

kvar från diktcykelns prosaiska ursprung. Det finns en övergripande ”berättelse” som löper 

genom diktcykeln, där händelser länkas temporalt till varandra och där miljön och 

karaktärerna utgör en sammanhållande motivkrets. Men samtidigt är det temporala flödet 

skenbart och det är ett och samma ögonblicks minnesbilder som dikterna skildrar. Gattet är i 

sin helhet en tillbakablick, där vad Kittang och Aarseth skulle kalla ett ”lyriskt jag”503 minns 

och återupplever sin barndom i Gattet. Något egentligt tidsflöde eller enkel kronologi finns 

alltså inte i verket, de narrativa inslagen är i allt väsentligt underordnade ett sådant ”samlande 

nu” som Hans Ruin talar om i Poesins mystik.504 Den distans som Kittang menar finns i 

berättande prosa mellan det berättade och berättandet finns alltså inte i Gattet. Subjekt och 

                                               
499 Nylander, s. 78. 
500 Ibid., s. 81. 
501 Atle Kittang & Asbjørn Aarseth, Lyriske strukturer: Innføring i diktanalyse (Oslo, 1968), s. 28. 
502 Prince, uppslagsordet “narrativity”. 
503 Kittang & Aarseth, s. 33. Jämför också Wolfgang Kaysers term “monologische Ausprache eines Ich” i Das 
sprachliche Kunstwerk: Eine Einführung in die Literaturwissenschaft [1948] (Bern, 1963), s. 191.  
504 Hans Ruin, Poesins mystik [1938] (Stockholm, 1978), s. 153–178. 
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objekt är identiska. Hela diktcykeln är ett ”spontaneous overflow of powerful feelings”,505 för 

att citera William Wordsworth. Det är diktjagets återupplevelse av vissa händelser och 

karaktärer som är i förgrunden, inte själva händelseutvecklingen.  

    Rent metodiskt innebär detta att man ibland måste tala om Gattets karaktärer och berättelse 

på samma sätt som man gör i samband med exempelvis en roman, som om de vore något 

annat än diktcykelns lyriska eller tematiska innehåll. Det får också till följd att de enskilda 

dikterna, i högre grad än vad som kanske är brukligt i samband med diktsamlingar, måste 

ställas i relation till varandra för att deras fulla innebörd ska framträda. Den innebörd som 

exempelvis karaktären Äster ges i en dikt följer med till andra dikter, och platsen där dikterna 

utspelar sig finns med som en gemensam situering, även om den inte uttalat nämns i alla 

dikter. Det skulle dock vara fel att beskriva Gattet med strategier som vore naturliga att 

använda om verket ”bara” var en berättelse. Då skulle det ligga nära till hands att överdriva 

helheten och sammanhangen genom koppla drömskildringarna kausalt eller narrativt till 

karaktären Lisa, som just drömmar eller någon form av psykologisk bearbetning av det hon 

erfar i den vakna tillvaron. I den lyriska kontexten finns dock inte något behov av att upptäcka 

en sådan ”arkitektur” i texten. Om man vill skulle drömskildringarna kunna beskrivas som 

fria associationer eller reflektioner hos det tillbakablickande jaget i diktcykelns nuplan.  

Drömskildringarna är då främst tematiskt förbundna med övriga dikter.  

    Blandningen av narrativitet och lyrik återfinns inte bara i diktcykeln som helhet utan också 

i de enskilda dikterna. Men även här är det lyriska hela tiden målet och det överordnade med 

framställningen. Dikternas utgångspunkt är ofta en konkret händelse eller ett händelseförlopp, 

men utvecklas till att mer statiskt överföra en stämning, ett känsloläge eller en betraktelse. 

Dikterna såväl som diktcykeln berättar men inte för berättandets skull utan för att det lyriska 

temat ska framträda. På mikronivå kan man säga att blandningen av narrativa och lyriska 

element gör det naturligt att ömsom tala om Lisa som karaktär eller episkt jag och ömsom ett 

abstrakt lyriskt jag, vissa gånger inom en och samma dikt. Den kvardörjande helheten gör att 

också enskilda element i dikterna får förmerad betydelse genom att ställas i relation till 

diktcykeln som helhet. Därför kommer de enskilda diktanalyserna att föregås av analytiska 

referat som visar hur de förhåller sig till den ”episka” helhet som Gattet också är.  

                                               
505 William Wordsworth, Lyrical Ballads (1798), i The Norton Anthology of English, red. M. H. Adams, sixth 
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Gattet och författarskapet  

Gattet består av 41 numrerade dikter. Deras längd varierar mycket, från att sträcka sig över 

flera sidor till att utgöras av några få rader. Några av dem föregås av små fördikter. 

Recensenterna karaktäriserade dikterna som prosalyriska men kanske vore det formellt sett 

riktigare att tala om dem som fri vers. Dikterna i Gattet har visserligen, likt prosalyriken, till 

stora delar en normal sats- och meningsstruktur, är orimmade och följer ingen vedertagen 

metrik. Men medan prosalyriken är typografiskt omarkerad och ställd i löpande text är Gattets 

dikter versifierade och med några undantag indelade i strofer, om än ganska utsträckta och 

oregelbundna sådana. Detta betraktas allmänt som en skiljelinje mellan prosadikten och den 

fria versen.506

    Innehållsligt berättar Gattet om diktjaget Lisa, som är sju år och upplever vad hon kallar 

analfabetismens sista sommar innan det är dags att börja skolan till hösten. Året är 1958 och 

den geografiska och sociala miljön Helsingborgs arbetarkvarter närmare bestämt den trånga 

gata som i folkmun kallas Gattet. Dit kommer Lisa med sin mamma och äldre bror Alf för att 

som brukligt tillbringa sommaren hos mormodern och den psykiskt sjuka moster Äster. 

Sommarvistelsen går i släktskapets tecken och det är ganska triviala händelser läsaren får ta 

del av. Lisas mormor bjuder in till kafferep med släktens kvinnor, man besöker en gammal 

morbror som med besvärande ensidighet försöker få redogöra för sin just genomförda 

tarmundersökning och Lisa går på konditori med moster Lovisa. Berättelsen avslutas med att 

Lisa har packat sin lilla väska och är beredd att påbörja en återresa. Diktcykelen innehåller 

också sex interfolierade drömskildringar eller drömdikter. Dessa avviker från de övriga dels 

genom att de är numrerade separat och försedda med titlar,507 dels i innehållsligt och stilistiskt 

avseende. Drömdikterna utspelar sig inte i Gattet och det jag som figurerar i dem kan 

svårligen ses som en sjuårig liten flicka med lösa mjölktänder och växtvärk. Men vissa 

överensstämmelser mellan drömdikterna och övriga dikter finns ändå. En av drömmarna 

utspelar sig i en Helsingborgsk stadsdel och en annan i Göteborg, städer som också är den rent 

                                                                                                                               
edition (London & New York, 1996), s. 1340. 
506 Denna distinktion mellan prosalyrik och fri vers återfinns exempelvis i Niklas Schiöler, Koncentrationens 
konst: Tomas Tranströmers senare poesi (Stockholm, 1999), kap 5. För mitt vidkommande är dock genre-
bestämningen av underordnad betydelse, varför jag i det fortsatta likställer beteckningar som prosalyrik, lyrisk 
prosa och berättande dikt. Det är själva förekomsten i Nelvins text av sådana element som normalt tillskivs 
prosan och sådana som normalt tillskrivs lyriken som är intressant för det resonemang jag vill föra. En redo-
görelse för olikheter i prosalyrikens och den fria versens genetik och utvecklingshistoria finns i Nylander, s. 17–
162. 
507 I synopsis och opublicerade versioner av Gattet har både drömdikterna och övriga dikter informativa titlar 
som sammanfattar det innehållsliga stoffet i dikten. 
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geografiska utgångspunkten för övriga dikter. Dessutom tycks Gattets Lisa och drömdikternas 

jag ha åtminstone vissa erfarenheter och minnen gemensamma.    

    In i Gattet löper trådar från det föregående författarskapet. Barnperspektivet från De vita 

björnarna, som i mångt och mycket sammanfaller med outsiderpositionen i Kvinnan som 

lekte med dockor, återkommer här som flickan Lisas oförståelse inför vuxenvärlden. Hon 

känner sig främmande och malplacerad i tillvaron, som vore hon av en annan sort än 

människorna omkring sig. Lisa har istället en alldeles egen varseblivning som blir synlig för 

läsaren genom diktcykelns egenartade bildspråk. Det är som om hon hade insyn i en parallell 

verklighet, osynlig för andra. Utanförskapet och förmågan att se bortom ”de andras” 

verklighet gör att Lisas beröringspunkter med tidigare Nelvinska karaktärer blir tydligt. 

Pellerin och Benjamin i Det lilla landet och Stumpan i Kvinnan som lekte med dockor har alla 

visat sig bära liknande förmågor och dispositioner.  

    Även motiviska konstanter kan iakttas mellan Gattet och det tidigare författarskapet. 

Exempelvis har Gattets släktingar vissa egenskaper och litterära funktioner gemensamma med 

de familjemedlemmar och anförvanter som finns i Nelvins romaner. I Tillflyktens hus är hatet 

mot familjen själva drivkraften i N:s liv. Och som en kollektivistisk mur av normalitets-

tänkande och konvention står ”släkten” i vägen för och begränsar det autentiska ”jag” som 

Stumpan vill leva fram i Kvinnan som lekte med dockor. I Gattet bevakar och begränsar 

invånarna varandra på liknande sätt för att klasskomplexet ska kunna transformeras till dygd. 

Alla vet vad som passar sig eller inte, och mostrarna tycks vara på väg att implodera av sin 

egen förtärande sammanhållning.  

    Barnperspektivet och den kontinuerliga klagosången över blodsband och tillhörighet är en 

del av det tematiska kontinuum som följer med genom alla författarskapets texter och nu in i 

Gattets dikter. Det handlar om att leva i den ambivalenta motsättningen mellan individualitet 

och trygg gemenskap, mellan frihet och instängdhet. Redan i Det lilla landet utforskas 

dilemmat genom karaktärerna Pellerins och Benjamins på samma gång frivilliga och 

påtvingade landsflykt. De kan inte underordna sig det lilla landets levnadsregler och livs-

filosofi och måste lämna landet för att kunna upprätthålla sin tro och personlighet. I de 

efterföljande romanerna växer ett uttalande om den existentiella ensamhetens nödvändighet 

fram via N:s och Stumpans tydliga oförmåga att ingå i ett socialt sammanhang eller ens fördra 

människorna omkring sig. Gattet förmedlar samma sorts känslor av instängdhet och frihets-

längtan: Ensamheten är önskad och har existentiella förttecken men präglas också av 

medvetenhet om att vara ”det andra”, utestängd och fördömd.  
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I Gattet förblir också Nelvin sin vana trogen att göra litteratur av sitt liv. Verket är 

uppseendeväckande tydligt kalkerat på Nelvins egna barndomssomrar och in i minsta detalj 

har karaktärer, miljöer och händelser sina motsvarigheter i författarens liv.508 Hur detaljerad 

”verklighetsrepresentationen” faktiskt är kan illustreras med hjälp av en teckning som Nelvin 

gjort av sin mormors kök på Elias Follins gata i Helsingborg, verklighetens ”Gattet”.509 Den 

uppmärksamme läsaren av Gattet kan ur teckningen extrahera element som återfinns i ett 

antal dikter. I dikt 20 skildras ett bråk mellan Äster och Lisas mor, där orden ”Du förstör mina 

barn” finns återgivna. Bonaden i teckningens bakgrund återfinns i dikt 9 där korsstygnstexten 

citeras som en ironisk kontrast till ännu ett bråk som håller på att uppstå. På teckningens bord 

ligger ett grishuvud i en pöl blod. Detta återkommer i dikt 11 där Lisa med avsmak ser på när 

mormodern rensar inälvor tills en blodig sörja uppstår på köksbordets vaxduk.   

Bild 32. Teckning av Nelvin föreställande mormoderns kök i Gattet.  
(Leif Nelvins privata samling.) 

                                               
508 Leif Nelvin. 
509 Bilden finns i två versioner. Det är förstås svårt att säga något säkert om huruvida Nelvin hade verklighetens 
eller diktens Gattet i åtanke när teckningen gjordes.  
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Men precis som i Nelvins föregående verk så fungerar det privata och specifika som en 

vehikel för de stora livsfrågorna: Trängseln i mormorshuset talar i bildlig bemärkelse om 

begränsningar och möjligheter till mänsklig frigörelse och individualism. Lisas äckelkänslor 

inför släktingarnas kroppslighet illustrerar människans existentiella utanförskap och en stark 

medvetenhet om existensens begränsningar. Närvaron av det privata och specifika förefaller 

lika lite i Gattet som i det övriga författarskapet sprungen ur en önskan att utelämnande 

berätta om sig själv. 

    I kapitel V och VI har jag visat att den manifesta texten i Nelvins romaner alltid inbegriper 

en annan text som på olika sätt talar om skrivprocessen, skapandet och konsten. Redan i De

vita björnarna prövas illusionsbrytande tekniker och i romanerna tycks en självspeglande 

skaparprocess skymtar fram mellan raderna. I Tillflyktens hus ges konsttematiken en 

framträdande roll och kopplas samman med möjligheten att överskrida det biologiska livets 

begränsningar. I Kvinnan som lekte med dockor är ”den andra texten” en ständigt närvarande 

påminnelse om att ingen innebörd är fast och beständig. I det här avseendet finns skillnader 

mellan Gattet och det föregående författarskapet. Det språkliga sökandet framstår i romanerna 

som något gäckande och outtalat i förhållande till den manifesta texten. Men när Nelvin har 

övergått till en lyrisk framställningsform är det som om ”sökandet efter rätt form” och textens 

innehåll helt har integrerats. Det språkliga sökandet eller meningsskapandet är dikten. 

Gräns(löshet) som hot och möjlighet 

I Gattet utforskar Nelvin gränser och gränsfenomen av olika slag. Gränsen framställs som 

både hot och möjlighet och gränsfenomenen ges såväl konkret som abstrakt gestalt. Ibland 

utgör gränsen något eftersträvansvärt att upprätthålla i förhållande till en alltför påträngande 

omgivning, men gränsen kan också vara något som kringskär och begränsar eller stänger ute. 

Den ambivalens som verket förmedlar inför gränsen och gränslösheten finns inskriven redan i 

verkets titel. Ett ”gatt” är från början en sjöterm som avser en öppning från ett mindre 

farvatten ut mot ett större. Det kan också avse ett hål eller en öppning i ett fartygs sida som är 

tänkt att släppa ut vatten.510 Samtidigt som ett gatt är något som omsluter och är trångt 

omfattar det sin egen motsats. Ett gatt är en öppning mot något större, det trånga en 

förutsättning för det öppna. 

    Gränsen blir ibland existentiellt signifikant i Gattet, eftersom den framställs som nödvändig 

för att vidmakthålla det egna jagets autonomi. Den som inte upprätthåller en tillräckligt stark 

                                               
510 Stora svenska ordboken (Stockholm, 1988). 
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gräns mellan sig själv och omgivningen riskerar att uppslukas av den och inte längre vara en 

individuell existens. Den existentiellt betingade gränsen i Gattet har också språkliga 

förtecken. Ett redan befintligt språk som tillhör alla förefaller begränsa möjligheten att 

uttrycka sitt själv. Man är utlämnad till de sätt som andra pratar om och definierar en. Vissa 

gånger framstår detta gemensamma språk som ett konkret och förgörande hot för den som vill 

tala på eget sätt.  Även själva verkligheten verkar utgöra en negativ gräns i Gattet eftersom 

den tvingar sig på och invaderar dikternas jag med sina lukter och ljud.  

    Att överträda och upplösa gränser framstår i diktcykeln som en möjlighet och kanske även 

som en nödvändighet. Det kan innebära att man inte behöver dagtinga med den individuella 

friheten utan kan ge jaget fulla möjligheter. Att förneka och upplösa den begränsning som tid, 

rum och verklighet innebär framstår paradoxalt nog som det enda sättet att existera fullt ut.  

En ständig utmaning av gränsen mellan dröm och verklighet, mellan liv och död pågår i 

diktcykeln. Ett gränsöverskridande medför dock risken att bli en negation snarare än något av 

egen kraft. Den fulla ambivalensen i gränsfenomenen och gränsupplösningens tematik 

illustreras i skildringen av diktcykelns egen musa Äster. Den övriga släkten ser med fasa och 

avsmak på denna galna kvinna. Hennes blotta närvaro förefaller minska utrymmet för de 

andra. Hon ockuperar köket i timmar med sin rituella morgontvätt och stampar så hårt i golvet 

när hon går att silverfiskarna skräms. Hon bär alltför bjärta kläder för vad som kan anses 

passande och klarar inte av att hantera pengar och uppföra sig ”som man ska”. Läsaren får 

veta att Äster har förklarats galen vid sexton års ålder och därefter hållits hårt begränsad inom 

husets fyra väggar. Äster är den människa som resten av släkten mäter sin normalitet mot och 

de ser med fasa och avsmak på hennes uppenbarelse. Genom sitt avvikande beteende har hon 

brutit mot den normerande sammanhållning som släktgemenskapen påbjuder och 

konsekvensen av detta är att hon utestängs. Hon har inte tillträde till samma rum som de andra 

och får inte bevista de andra mostrarnas små tillställningar annat än i undantagsfall:  

                                                  Äster står i dörren. 
   Kinderna är rödmålade. Läpparna, 
  trotsigt sugande på giftet som havsanemonen. 

Hennes fiskansikte, hennes fiskansikte 
  Näsborrarna rör sig. 
  Hon har en mycket blommig klänning 
  och det glittrar smärtsamt kring hals och armar. 
  En gråtande basthatt  

faller mot ögonbrynet. 

  I mormors kinder uppstår hela tiden  
  nya fåror. Hennes  
  fruktsamhet lämnar henne aldrig ifred. 
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–  ta a daj hattskrållan tös – å kors
de va värst! Ska du på kalas? 
Som en kuvad gårdshund står hon och väger. 
Tårna i de vita skorna med perforerat ovanläder 
nuddar 
vid skarven i korkmattan. 
Hon får inte gå in i rummet. (dikt 14)

När Lisa ser på Äster är det dock snarare släktskap än avvikelse hon erfar. ”[V]i är lika som 

munsår”(dikt 16) säger hon och i detta konstaterande finns både skräck och uppgivenhet. 

Äster är en illavarslande förvarning om vad som händer när man överskrider de gränser som 

tillvaron har satt upp. Hon har ställts utanför all trygghet och mänsklig tillhörighet. Samtidigt 

är Lisas betraktelse av Äster full av förståelse och positiva konnotationer. För Lisa är Äster en 

starkt trotsig person som alltid säger vad hon tycker och är helt oanfäktad av viljan att bli som 

de andra. Hon vänder upp och ner på normalitetsbegreppet genom att vägra anpassa sig och 

genom att se med lika stark avsmak på sin omvärld som den ser på henne. Äster visar Lisa att 

anpassning är detsamma som identitetslöshet och att utanförskapet också är en maktposition 

utifrån vilken man kan skapa sig själv och sin egen bild av verkligheten: 

  Någon har sagt, att det tar tre generationer 
  att åstadkomma en dåre. 
  En kvackare förmodligen. Men man måste 
  ha någon 
                som blöder åt sig. 
  Vad är vi för dig, Äster? 
  Ett medfött störande inslag? Något som 
  distraherar i dina perfekt 
                                        glasklara dagdrömmar? 
  Jag vet fortfarande inte 
  vad ditt hat liknar – Jo, 
                                       kanske. 

Tålamod. 

  Jag föreställer mig  
  att vid en viss tidpunkt blev ditt jag  

flytande av osmält trots ,  
[…] (dikt 40) 

I dikten är det Äster som fördömer och förnekar. Människorna omkring denna galna kvinna är 

vad som stör och distraherar. Att Äster skulle vara en dåre framstår som något människorna 

omkring henne har ”åstadkommit”, d.v.s. konstruerat. I själva verket antyds det att Äster är 

den som hör samman med det perfekta och glasklara. Men något har också hänt med Äster. 

Det trots hon visar mot omgivningens ideal, att vara den som står utanför och förnekas, har 

gjort hennes jag flytande. Trotset har vänts emot henne själv och hotar att upplösa henne.   
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    I diktcykeln antyds att den gränslösa människan lika gärna kan betraktas som en människa 

med särskilda förmågor. Tydligast är detta i historierna om de intagna på Nyhem som är ett 

”sinnessjukhus” utanför staden. De mest förskräckliga skrönor om dessa människors av-

vikande beteenden och utseenden florerar i Lisas barndom. Själv ser hon dem som ”bevingade 

människor, men / vingklippta vid inskrivningen”. (dikt 26) Vingarna antyder att dessa udda 

existenser besitter fantastiska förmågor: Att kunna flyga är något långt ifrån förunnat 

”normalmänniskan”. Man kan i sammanhanget erinra sig att just vingar är en av de gåvor som 

Nelvin låter Kerstin människobarn erhålla för att kunna rädda världen i De vita björnarna.

Sambandet mellan utanförskap och konstnärskap som kunde iakttas redan i Nelvins 

barnböcker återkommer således i Gattet genom den gränsöverskridande Äster. Likheterna 

mellan konstellationen Äster och Lisa respektive Benjamin och Pellerin är vid en närmare 

betraktelse flera. Lisa drömmer om att överskrida gränser av olika slag på samma sätt som 

Benjamins dröm är att klättra över de berg som hans land omges av. Vid sin sida har de båda 

en ”dåre”. Äster är helt oförmögen och ointresserad av att anpassa sig till det normala och 

passande. Pellerins galna dansande och domedagsprofetior skapar ovilja mot hans person i det 

lilla landet.  Att de knyter an till en lång tradition av litterära drömmare och insiktsfulla dårar 

är uppenbart. Att de är litterära syskon i Nelvins textfamilj antyder detaljer i deras 

beskrivning:

Det fanns ännu en människa i riket som ofta lät sina tankar flyga över bergen. Han hette Pellerin 
och ansågs vara en dåre. Jämt dansade han omkring och vägrade arbeta. 
– Odugling! Sa folket och fnös åt honom. (s.8) 

Hur var det nu, Äster? 
              Du ville inte arbeta. 
 […] 
       Sexton år gammal, galen. 
                                             Hölls undangömd 
 […]  

Någon har sagt, att det tar tre generationer 
 att åstadkomma en dåre (dikt 40)

Det är väl drömmarna som jäst över hårfästet. (dikt 3) 

Att Äster också är tätt sammankopplad med skapandets tematik visar dikt 40. Dess inledning 

upprättar en förbindelse mellan Äster och det skapande ordet genom att alludera till 

Johannesprologen (Joh. 1:1–18). Slutstrofen är ett metatextuellt förebud om själva Gattets

tillkomst: 
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 I begynnelsen 

 var Äster flickan på en äng. Gräset 
var mycket högt, och nådde till Ästers, 
på den tiden, 
slanka höfter. 
[…] 

En dag Äster, när jag har ett annat språk 
 än stammarens och den tandlöses språk, 
 ska jag skriva en sång till dig. 
                
 En klagosång över släktskapet. (dikt 40) 

Gränsen och gänsöveskridandets dubbelhet fungerar som en strukturerande princip i 

dikcykeln som helhet. Hur den är verksam i enskilda dikter, på såväl tematisk som språklig 

nivå, visas genom några exempel i det följande.  

   

Det trånga rummet – jagets upplösning  

Det finns gott om skildringar av trånga rum och kamp om utrymme i Gattet. Om morgnarna 

kämpar alla släktingar för att få tillgång till kökets rinnande vatten och ofta leder samman-

drabbningarna till handgripligheter eller häftiga gräl. När de platskrävande mostrarna bjuds in 

till kafferep görs associationer till en hjord elefanter som väller in genom dörren och den 

fysiskt påtagliga närvaron gör att Lisa upplever moster Lovisas leende ”så påträngande / att 

hennes stubbiga ögonfransar / rivit mina kinder”. (dikt 14) Gattets rum är så små och har så 

tunna väggar att till och med grannarna tycks inkräkta genom dem. ”Någon / får sitt huvud / 

dunkat mot bräderna / mindre än en meter / från mina taggiga nagelkanter” (dikt 25) säger 

Lisa och erfar hur vibrationerna från grannarnas aktiviteter fortplantar sig i hennes eget 

mjölkglas. Vistelsen i Gattet kan förstås som en konkret upplevelse av trångboddhet och 

instängdhet, i syfte att realistiskt skildra eller raljera över ett specifikt socialt sammanhang. 

Men de ekonomiska förhållandena överförs också till att gälla en fattigdom i intellektuell och 

själslig mening. Miljön är torftig och fattig och dessa ringa förhållanden har frambringat en 

stolthet hos Gattets invånare som är helt beroende av att ingen förråder den gemensamma 

synen på tillvaron. De är inskränkta och föga förlåtande i sin syn på medmänniskorna.   

    Rummen förefaller omsluta och invadera diktjaget så att det inte längre finns någon gräns 

mellan henne och omgivningen. Särskilt förknippat med denna upplevelse är Gattets kök. När 

Lisa ligger i sängen på morgnarna och hör ljuden från frukostbestyren i köket framställs det 

som ett konkret hot mot hennes fysiska person: ”Det är husets hjärta, och på mornarna / går 

vibrationerna därifrån / rakt in i min egen kropp. / Mitt lilla kötthjärta uppslukas / av det stora 
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KÖKSHJÄRTAT”. (dikt 4) I diktens fortsättning får köket drag av rovdjur som hotar att 

förgöra Lisa. Det vrålar och blod som är ”svart av vildkattshormon” (dikt 4) sprutar ur dess 

mun. Det klaustrofobiska och jaghotande som de trånga rummen representerar bärs också 

fram av den tydliga frihetskänsla som är förknippad med utsikten att frigöra sig från rummet. 

Ibland gestaltas detta som en konkret önskan att riva Gattets väggar: ”Tillsammans plånar vi 

ut väggarna / och kan befinna oss var som helst” (dikt 6) tänker Lisa under en lek kring den 

gatuskylt som vaktar infarten till Gattet. Att kunna befinna sig var som helst för tankarna till 

obegränsad frihet och det gör också bilden av den öppna dörren som ett segel att nå det öppna 

havet med. När Lisa öppnar dörren från Gattet likställs det med en födelse. Hur existens-

avgörande jagets position i förhållande till Gattets rumsliga avgränsningar är understryks 

därmed ytterligare: ”Dörren svänger ut som ett segel – / Ut i Gattet! / Och mina fötter föds.”

(dikt 4)  

    Efter Virginia Woolfs essä Ett eget rum har rummet som litterärt motiv fått ett närmast fast 

symbolvärde och kommit att gälla de socioekonomiska begränsningar ett traditionellt 

kvinnoliv medför och vilka konsekvenser det kan tänkas ha för möjligheten till skapande 

verksamhet.511 Karen Klitgaard Povlsen framhåller särskilt köket som ett sådant ”bekönat” 

rum.512 Det ligger nära till hands att förklara rumsligheten i Nelvins dikter på liknande sätt. 

Men rummens inkräktande på människan är könsneutralt i diktcykeln. Och de funderingar 

kring könstillhörighet som finns i resten av diktcykeln är inte samhällskritiska utan illustrerar 

begränsningarna i det nedärvda och kollektiva i relation till det meningsfulla och individuella: 

Jag klipper pappersdockor ur 
  ALLERS FAMILJEJOURNAL 
  Min bror sätter ihop LEGOBITAR 
  Jag känner mig flickaktig. Mitt underliv 
  är fullt av köttiga rosa stråveck 
  och små fina spetsar. 
  Jag är täckt av små röda hjärtan. 
  Jag är som en barnvagn av människohud. 
  Min för länge sen döda farmor 
  sitter som en kamé någonstans på min kropp. 
  Hon läste Courths-Mahler och Runa Beskow 
  med sin vackra nacke böjd 
  – och vilken huvudvärk hon fick. 

O moderkakor som rullar ur ugnarna, fulla 
av följetänger.

                                               
511 Exempel på forskning med den utgångspunkten återfinns exempelvis i antologin Egne rum: En antologi om 
kön, skrift og rum, red. Eva Lous & Lis Wedell Pape, Årbog for kvindeforskning, 3 (Århus, 1991). Se också 
Hörnström, ”Att skriva som kvinnor”. 
512 Karen Klitgaard Povlsen, ”Køkkenrum: Om mad, moderlighet og køkkenindretning”, i Egne rum: En 
antologi om køn, skrift og rum, red. Eva Lous, Lis Wedell Pape, Årbog for Kvindeforskning, 3 (Århus, 1991), s. 
129–152. 
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Men i mig slår en flugas hjärta. 
Min framtid som kvinna förefaller osannolik 
Jag är fullständigt tondöv, 
och tänker illa om alla. (dikt 19) 

Versalerna i orden ALLERS FAMILJEJOURNAL och LEGOBITAR riktar blicken mot 

skillnaden mellan könen, i det här fallet representerade av Lisa och hennes bror. 

    Moderkakorna som rullar ut ur kökens ugnar tycks i sin komprimerade bild sammanfatta 

mycket av den traditionella kvinnoroll som Gattets kvinnor representerar. Att ansluta sig till 

den innebär köksarbete och barnafödande helt enkelt, att vara född flicka är också att vara en 

barnvagn av människohud. Att farmodern finns som en brosch på jagets kropp kan förstås 

som en bild av den långa nedärvda tradition som finns sedimenterad i nya medlemmar av 

könet. Men det är egentligen inte det kvinnliga livets begränsningar i relation till ett manligt 

liv som är diktens fokus. Snarare vänder sig diktjagets reflektioner mot livets monotoni och 

tanken på ett reducerat liv utan högre värden eller mening.513 Lisa känner sig reducerad till 

hud och ett köttigt underliv. Bilden av moderkakor som rullar ut ur ugnarna kopplar samman 

triviala vardagsbestyr med det biologiska livets framåtskridande i tid.514 Det finns något 

repititivt och meningslöst över bilden. Den som försöker göra något ”mer”, t. ex läsa en bok, 

får endast huvudvärk i utbyte. De manliga gattetmänniskornas liv framstår ingalunda som mer 

eftersträvansvärda. I samma dikt talas det om Lisas farfar, vars liv framtstår som lika 

ändamålslöst. Rummet, här representerat av de ting som finns i det, är överordnat honom 

själv:  

Min farfar rör sig bland glasdjuren, bland 
 bröstsockret, mjukt 
 som en stickad fågel. 
 Hans gamla kofta är en duvhamn. 
 Pipan är en näbb av ebenholz. 

[…] 

                                               
513 Man kan jämföra Nelvins användning av ”rummet” med den hos diktare som Sonja Åkesson och Kristina 
Lugn. Deras diktjag är ofta placerade på konkreta adresser, och de verkar på ett alldeles särskilt sätt höra ihop 
med eller vara bundna till själva rumsligheten i tillvaron. Men precis som hos Nelvin är enkelheten och 
konkretionen skenbar. Rumsligheten (diktjagens förankring i rummen) är ett sätt att metonymiskt tala om 
existentiella livsvillkor, om det konkreta rummet som ett ”livsrum”. Viljan att spränga rummets gränser kan då 
ses som en bild för strävan att höja sig över de begränsningar som själva livet innebär. Se till exempel Sonja 
Åkessons dikt ”Självbiografi (replik till Ferlinghetti)” i Husfrid (Stockholm, 1963): ”Jag lever ett lugnt liv / på 
Drottninggatan 83 a på dagarna / […] Jag har suttit inglasad i ett bås / där tiden vägrade att bli fördriven / och 
prövat lyckan i en röd liten stuga / […] Jag gav mig en gång iväg / från trivselhörnorna i en trerummare / men 
hamnade i en annan trerummare.” Jämför också följande dikt av Kristina Lugn ur Döda honom! (Stockholm, 
1978): ”I ett brandgult hyreshus / mittemot ett brandgult hyreshus / bakom ett brandgult hyreshus / i en modern 
trerummare / med svalskåp kylskåp och frysbox / och badrum med bidé / på en pinnsstol i köket /”.  
514 Jämför sambandet mellan existentiell långtråkighet och tid som aktualiseras i analysen av Kvinnan som lekte 
med dockor (kap. VI). 
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I 50 år arbetade han på systembolaget. 
Insidorna av hans händer 
är tatuerade av motböcker. (dikt 19) 

Farfadern uppges ha arbetat länge på systembolaget. Bristen på avtryck från hans långa liv är 

slående, det är snarare omgivningen som transgresserat honom. Han rör sig så undergivet i 

rummet att han inte går att skilja från föremålen. Koftan har blivit hans ställföreträdande 

kropp och motböckerna hans händer. 

     

Inledningsdikten 

Gattets inledningsdikt är ett bra exempel på hur rummets begränsningar och dess hot mot 

jaget gestaltas i en enskild dikt. I dess första del anländer Lisa till Gattet med en unicabox full 

av Kalle-Anka tidningar. Mammans och mormoderns återseende efter vinterns separation är 

mycket känslosamt. Men hos Lisa ger mötet främst upphov till iakttagelser om utanförskap 

och brist på tillhörighet. Hon funderar på om hennes oförmåga att glädjas över släktmötet 

beror på att hon är av en annan sort än dem. I inledningsdiktens del II och III befinner vi oss i 

Gattets kök. Det är trångt och instängt och matoset ligger tungt i luften. Lisas mormor steker 

pannkakor och har låtit en brännas lite extra, allt efter Lisas önskemål. 

II

Ute i mormors kök 
  har lukten av kokt blomkål 
  bitit sig fast i själva andetagen. 
  Man lär sig svälja här. 
                  En gång – när grävskoporna, caterpillrarna, 
  ångvältarna och lyftkranarna kommer 
  ska luften skälva av de rivna väggarnas fantomsmärtor, 
  jorden kippa efter andan under sitt täcke av asfalt, 
  och jag, 
  jag ska irra bland främmande huskroppar 
  och leta efter mina jesustofflor 
  som jag slängt vid brunnen 
  nedanför mormors livsfarliga kökstrappa. 
  Men lukten av blomkål 
  kommer att finnas kvar, 
  upptagen av syremanteln 
  i min egen hud. 

  Mormor har bränt en plättlagg speciellt åt mig. 
  De mittersta och yttre porerna är svartnade 
  och sammandragna, för övrigt 
  gyllenbruna. 
  Hon har varit mycket noggrann. 
  Jag öppnar munnen. Saliven kokar 
  men taket är för lågt, vem som helst kan se det, 
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  och väggarna – 
  så påträngande 
  att de ger mig elektriska stötar i revbenen. 
  Akustiken är helt enkelt så obefintlig här 
  att det är ingen mening 

att tala.  
   

III

  Mormor står stilla borta vid hon 
  med otillgängligheten inristad över kindbenen 
  och de knutna, drypande händerna mot marmorskivan, 
  som om hon lyssnade till det rinnande vattnet. 
  Jag hör också ett ljud. 
  Jag måste ha lyssnat efter det hela tiden. 
  En dörr öppnas och slås igen 
  på ett avstånd som inte riktigt kan bedömas. 
  Men något kommer närmare. 
                         Som en stor skugga på havsbottnen,  
                                       som den plötsliga, fladdrande rörelsen 
                   hos en stor sandskädda 
  virvlar den rena skräcken upp. 
  En sjöjungfru i min mun. Täpper till mitt svalg. 
  Men jag kan inte springa. 

  Maten står på bordet.  

Lisa känner sig invaderad av köket genom sina sinnesintryck. Ibland verkar det rentav svårt 

för henne att upprätthålla en gräns mellan sig själv och rummet. Tak, väggar och lukt tränger 

sig in innanför huden på henne och väggarna är så påträngande att de tycks slå emot hennes 

revben. Bilden av den föga glamorösa blomkålslukten konnoterar både en illaluktande glädje-

löshet och ett konkret fysiskt hot. Bita sig fast måste den göra som inte är önskvärd och det 

gör också den som vill skada. Blomkålsdoften äter sig in i huden och upphäver därmed det 

mycket konkreta fysiska fenomen som utgör kroppens skyddande skikt mot omvärlden. Detta 

parallelliseras med att tingen omkring Lisa antar mänskliga drag. Den nystekta plättlaggen 

kopplas samman med hennes hud genom sammanställningen av hud och por, och kökets 

lukter blir identiska med hennes andetag. Rum och kropp blir ett, det finns inte längre något 

autonomt jag. 

    Man lär sig svälja i köket, säger Lisa. Formuleringen utgår från den konkreta verksamheten 

i köket, att äta och svälja. Men den knyter också an till vardagsspråkets olika uttryck för att 

tvingas acceptera något man egentligen inte vill. Att ”svälja sin stolthet” eller ”svälja gråt” ger 

föreställningar om att köket är en plats där den fysiska kroppen må få sin näring, men där 

själen och känslorna späks och tuktas. 
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    Det trånga rummet påverkar också förmågan att tala och höras. ”Akustiken är helt enkelt så 

obefintlig här / att det är ingen mening / att tala”, säger Lisa. Den kokande saliven knyter an 

till köksverksamheten och samtidigt ges ytterligare emfas åt känslan att inte kunna 

upprätthålla gränsen mellan jaget och rummet. Lisa blir en del av det kokande som pågår i 

köket. Samtidigt fungerar bilden som en illavarslande föraning: Associationer till brännskador 

och konkret fysisk åverkan framstår som konsekvenser av det uteblivna talet. 

    Den instängda känslan i rummet kontrasteras mot bilderna av väggar som rivs av kraftfulla 

och destruktiva maskiner. Formuleringen ”En gång…ska jag” ger intrycket att raserandet av 

Gattet är något diktjaget önskar sig av framtiden, en vision. Samtidigt är rivningen förknippad 

med en viss ambivalens genom de negativa konnotationer som beskrivningen av det nya 

tillståndet innehåller. Lisa vet att hon kommer att ”irra” bland ”främmande” huskroppar när 

Gattet inte finns längre. Skildringen överför en känsla av ensamhet och övergivenhet. Att 

bryta ner och överskrida framstår således inte som en okomplicerad och positiv upplevelse 

utan förknippas snarare med viss otrygghet och ensamhet. Samtidigt finns en antydan om att 

Gattets rent materiella utplåning inte är tillräcklig. Under den nya asfalten ligger Gattets jord 

fortfarande och kippar efter andan som ett obestämt men ständigt närvarande hot.   

    Gränsen mellan tid och rum är inte alldeles uppenbar. Rumsligheten representeras inte bara 

av det konkreta rummet utan också av placering, avstånd och riktning. Dessa kopplas ihop 

med tiden, exempelvis när Lisa i inledningsdiktens sista del befinner sig i köket tillsammans 

med sin mormor. Vattnet som mormodern lyssnar till kan också ses som en bild för tid som 

passerar. Diktjaget hör hur en dörr öppnas och slås igen på en annan plats i samma rum. 

Också här är det ett temporalt skeende som uppmärksammas: tiden går mellan öppnandet och 

stängandet. Ett hotfullt närmande pågår i dikten.  Avstånd minskar och tid passerar. Känslan 

av instängdhet, i rum och tid, hotar Lisa.   

De andras språk – språkäcklet 

Det finns många karaktärer i Gattet som på olika sätt berövats sin fulla förmåga att tala. 

Människornas röster är hesa och svaga eller förvrängda i en dialektal rotvälska. Lisas mormor 

beskrivs som ”en kvinna utan tunga” och hon ”talar endast på inandningar”. (dikt 14) Moster 

Lovisas avlägsna släktingar ”viskar som tomtar”. (dikt 28) Att det inte handlar om ljudnivå 

eller talorgan i egentlig bemärkelse är kanske självklart men framhävs ytterligare av att den 

reducerade talförmågan tycks ha att göra med drömmar som inte kan infrias. Äster är 

exempelvis alltid ”hes om mornarna” och orsaken anges vara ”drömmarna som jäst över 

218



218

hårfästet”. (dikt 3) Det framstår som om behovet att tala avvärjs av en sorts malign 

uppgivenhet. Talet stannar vid att bli ”små pratsamma tumörer av glas” (dikt 12) i gattet-

människornas mungipor. 

    I inledningsdiktens första del upprättas ett samband mellan språket och Lisas utanförskap i 

förhållande till sina släktingar. Mamman och mormodern gråter av glädje när de återses, men 

för Lisa innebär mötet främst en bekräftelse på hennes egen brist på tillhörighet. Insikten 

knyts främst till språkliga iakttagelser: 

   

Detta är ett språk jag inte kan tala. 
  Är det för att mitt blod är tunnare än deras? 

[…] 
Så kommer orden. Små ord, 

  aldrig mer än två stavelser, 

  vibrerande som genomskinliga insektsvingar 
  kring en i luften alldeles stillastående kropp, 

  innan de faller till marken som spröda hylsor 
  och jag böjer mig ner och samlar ihop dem, 
  stoppar dem i fickan på den här insmickrande, 
                                  blommiga kjolen. (dikt 1) 

Lisa upplever sig tala ett helt annat språk än mamman och mormodern. Språket uprättar en 

gräns mellan henne och släktingarna. Deras ord är små och liknas vid genomskinliga 

insektsvingar. Genom denna beskrivning framstår de som utan egentlig substans, kanske 

betydelselösa. Detta understryks också av att orden faller till marken som spröda hylsor där 

sprödheten ger associationer till något fragilt och obeständigt. Det finns en vemodighet i 

bilden av Lisa som plockar upp orden från marken och stoppar dem i sin kjol. Kanske sker det 

med vetskap om att sådana ord behövs för vistelsen i Gattet, där det inte finns utrymme för att 

tala med vilka ord som helst. Lisas kjol är insmickrande och associationerna går till de 

finkläder man sätter på sig för att passa in och göra sig fin inför någon annan. I en sådan kjol 

passar mammans och mormoderns ord. Man anar att där finns ett samband mellan kjolen och 

orden: man kan inte göra den individuella rösten hört i Gattet utan måste tala med kraftlösa 

och lånade ord. Tanken understryks av att Lisas språk framstår som starkt avvikande och 

många gånger oönskat i förhållande till gattetmänniskornas. Hon måste ”skratta med slutna 

läppar / som en fnissmödis” eftersom hon är så ”ful i munnen”. (dikt 7)  

    Det kraftlösa och förvrängda språk som invånarna i gattet har är trots allt både störande och 

skrymmande både i dikterna och i Lisas tillvaro. Det bryter in som omotiverade och 

distraherande inslag ”som en ständig påminnelse om att ingenting någonsin förändras här”, 
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som Nerikes Allehandas recensent uttryckte det.515 Det meningslösa och monotona pratet brer 

ut sig med voluminös konkretion. Det är som om hon själv inte får plats bland alla ord, som 

att hon invaderas av bruset som uppstår: ”Nu hör jag historien upprepas / tills golvet är halt av 

saliv – / deras lungor är som luftskepp. / jag vet inte om det där öronsuset / jag hör / kommer 

från mitt eget sjudande blod”. (dikt 12) Att det meningslösa talet är ett sätt att metonymiskt 

tala om människorna och miljön i Gattet förstår man. Hur allvarligt det begränsar diktjagets 

möjligheter att upprätthålla en självständig existens visar hennes reaktion på skvallret vid 

mostrarnas kafferep: ”Historierna / avlöser varandra. Hänger samman / med deras andedräkter 

/ […] Min rygg börjar mycket riktigt mjukna. / Jag känner hur den rinner ner på mattan.” (dikt 

14)  

    Diktcykelns många dialektala inslag är en del av dess språktematik. Inom språkvetenskapen 

talar man om dialektens schibboletfunktion för att markera hur språket används för att stärka 

grupptillhörighet och för att skilja ”vi” från ”dem”.516 Detta var ett fenomen som vi redan sett  

att Nelvin väl kände till. Som barn upplevde hon en sådan identitetslöshet när hon talade 

Göteborgsdialekt hos släktingarna i Helsinborg och efter att ha anammat skånskan återvände 

till den Göteborgska språkmiljön (se citat s. 25). Precis den funktionen har dialektinslagen i 

Gattet. De är i förhållande till diktjaget ”de andras språk” och som sådant obrukbart när hon 

vill uttrycka sig själv. Symptomatiskt nog är dialekten ett centralt stilmedel i samband med de 

aggressiva tillrättavisningar som ”släkten” ger Äster. Ju tydligare hon trotsar det implicita 

regelverk som ”Gattet” vilar på, desto mer dialektala blir smädelserna, som om detta grupp-

språk kunde uppväga denna avvikelse från gruppens rättesnören. ”– ta a daj hattskrållan tös – 

å kors / de va värst! Ska du på kalas?” (dikt 14) raljerar man som vi sett över Ästers något för 

överdådiga klädsel, och när hon vill gå utanför hemmets dörrar blir tonen direkt hotfull: ”[…] 

så avi som du ser ut skämmer du / ut oss – vi skickar polisen efter dej / – åt helvitta 

ASAPUKAR”. (dikt14) I förhållande till Lisa formulerar den dialektala rösten ofta vem Lisa 

är eller borde vara, definitioner som Lisa inte känner sig hemma i. Man påstår att hennes 

blygsel är förtäckt koketteri: ”[…] – hon vill kru   sas”. (dikt 10) Och morbror Alvar envisas 

med att benämna henne utifrån härkomst istället för person: ”– e de göteborgskan som 

kommer? […]”. (dikt 10) Uttalandena är både begränsande och tillrättavisande. Lisa upplever 

att pratet om hennes person är ett övergrepp, att orden genomborrar henne: ”Hör. Detta är 

                                               
515 Åsa Lundqvist, ”Nelvins avsked”, Nerikes Allehanda, 1981–10–06. 
516 Schibbolet är ett lån från hebreiskan. I Domarboken kap. 12 berättas om hur gileaditerna besatte vadställen 
över floden Jordan. Deras fiender efraimiterna kunde inte uttala sje-ljudet, och när de skulle gå över floden 
avslöjade detta språkdrag att de var efraimiter. De som sade sibbolet blev halshuggna. Se exempelvis Lars-
Gunnar Andersson, Fult språk: Svordomar, dialekter och annat ont (Stockholm, 1985), s. 143. 

220



220

alltså vad de säger om mig. / […] rösten låtsas viska, men är lika genomträngande / som en 

speciell sorts vind.” (dikt 10) 517

    Lisas oförmåga att göra sin röst hörd i Gattet gestaltas som upplevelsen av att ha en 

sjöjungfru i munnen. ”En sjöjungfru i min mun. Täpper till mitt svalg. / Men jag kan inte 

springa.” (dikt 1) Associationerna går till H. C. Andersens saga om den lilla sjöjungfrun som 

vill bli accepterad av människorna. För att uppnå detta måste hon låta sitt signum – 

fiskstjärten – omvandlas till ben. Priset för detta är att den lilla sjöjungfrun måste ge upp sin 

röst. Anpassningsförsöket faller dock inte väl ut: Trots att sjöjungfrun får sina ben och betalar 

med sin röst så blir hon inte en del av människorna. Sagan accentuerar ett samband mellan 

språk, individualitet och tillhörighet som jag menar också återfinns i Gattet. I Lisas fall 

antyder den adversativa konjunktionen ”men” i citatet ovan att en kompensation utlovats för 

den försvunna rösten, kanske i form av ett par springdugliga ben. Associationerna går till 

förhoppningar om rörelsefrihet och kanske flykt. Detta infrias alltå inte. något som alltså inte. 

Lisa blir fast i Gattet, utanförskapet och språkbristen.  I Andersens saga leder förlusten av 

tillhörighet och egenart till sjöjungfruns död och förlorad chans till evigt liv vilket utgör 

ytterligare en klangbotten till Nelvins dikt.518

            

Dikt 28 – En dag med moster Lovisa 

Hur Lisas upplevelse av ”de andras språk” gestaltas i diktcykeln visar den inledande och 

omfångsrika strofen i dikt nr 28. I diktcykelns opublicerade version har dikten den mycket 

prosaiska titeln ”En dag med moster Lovisa”: 

Moster Lovisa ler. 
  Hennes ansikte är en apelsin. 
  En dag med moster Lovisa – hennes lediga dag. 
  Träden i Slottsparken 
  är överdragna av spunnet socker. 
  Hon ska ta med mig ut på stan. 
  Vi ska gå till det fina konditoriet 
  I hörnet av Kullagatan, Fahlmans, 
  och äta bakelser, nej 
  det är kanske för fint. Vi går till Tempo 
  istället 

väl ROLIGT att vara ute med mosterlovisa 
/Jag nickar, jag är ÄRLIG – 

  Sockerdricka? Ja, sockerdricka – jatack. 

                                               
517 Den typ av språkmedvetenhet som återfinns i Gattet är något av ett kännetecken för (den svenska) 1900-
talslyriker visar Bernt Olsson i Vid språkets gränser: Svenska 1900-talslyriker och frågan om ordens förmåga 
(Lund, 1995). Några drag i denna medvetenhet beskrivs av Olsson som en tilltagande medvetenhet om språkets 
begränsningar och ett sökande efter ett nytt språk, där orden blir magi och besvärjelse. Se särskilt s. 15. 
518 Åsa Moberg gör en liknande tolkning av sjöjungfrumotivet i Simone de Beauvoirs författarskap i Simone och 
jag (Stockholm, 1996), s. 102–118. 
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  På vägen 
  till Tempo 
  passerar vi leksaksaffären på Södergatan. 
  Vi går in – 
  jag får två dockor 
  en liten gummi och en med påklistrat hår. 

Moster Lovisa BERÄTTAR    blablablabla 
  Jag nickar 
  och slickar på min glass med grädde och sylt, 
  manövrerar med sugröret i flaskan. 

och så förstår du går det när man inte – – –
  Sen äter vi lite choklad och vilar oss. 
  Jag slickar stanniolpappret 
  omsorgsfullt. 

är du inte glad? 
  det är minsann inte alla som – – –
  Till slut blir hennes ord ETSNINGAR 
  i eftermiddagsljuset, svartvita bilder 
  ristas in mellan de fuktiga fyrkanterna  
  där torgstånden stått. 
  Mina mungipor 
  är stela av gräddmunk. 
  Jag mår illa 
  Och är så kissnödig att jag inte längre 
  förmår hålla det urinsyrade vemodet 
  från kroppen. 

Till det yttre skildras hur diktjaget Lisa tillbringar en dag tillsammans med en av sina mostrar. 

Dagen bjuder på ett sockrigt överdåd, till och med träden förefaller sockeromspunna. Lisa 

bjuds på bakelser, glass och choklad, och hon får köpa två dockor i leksaksaffären. Trots den 

trevliga inramningen är det i huvudsak en negativ känsla som förmedlas i dikten och strofen 

slutar med att Lisa upplever en stark vemodskänsla. Orsaken till detta vemod kan i stor 

utsträckning härröras till mosters Lovisas röst. Genom fragmentariska citat bryter den ständigt 

in i dikten som ett meningslöst babbel, förtäckta anklagelser och slitna moralpredikningar.  

   ”Lovisa ler” och ”hennes ansikte är en apelsin”, sägs det i diktens första rader. Uttrycket att 

le och stråla som en sol finns i bakgrunden av denna bild, men apelsinen har bara den gula 

färgen och den runda formen gemensam med solen. Associationerna till det ljusa och varma 

uteblir (snarare går tankarna till grovporighet och skal). Lovisa tycks alltså ha vissa yttre 

likheter med den sol som hennes leende syftar till, men inte med solens egenskaper. Redan i 

diktens första rader antyds det alltså att det är något vilseledande med moster Lovisas person. 

Mostern har lovat att ta med Lisa på stadens finaste konditori, men några rader senare får vi 

veta att hon väljer ett modestare alternativ istället. Klangen i det vardagsbetonade Tempo 

kontrasterar tydligt mot Fahlmans air av gamla fina anor. Guldkant förbyts till futtighet och 

varuhusvardag. Återigen kastas en skugga över moster Lovisa, hennes generositet sträcker sig 

inte riktigt så långt som den först ger sken av. 
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    I dikten varvas systematiskt skildringen av hur Lisa äter olika sötsaker med lösryckta delar 

av Lovisas tal. Innehållet i mosterns ord är vid en närmare anblick lika dubbeltydigt som 

hennes egen person. ”är du inte glad?” lyder en i frågeform förtäckt uppmaning, och ett 

skenbart försök att muntra upp är egentligen ingenting annat än en uppfordran till tacksamhet: 

”väl ROLIGT att vara ute med mosterlovisa”. Till slut smälter det sötsliskiga som Lisa äter 

samman med moster Lovisas ord. Kraven på uppskattning tränger sig in i kroppen på henne 

tillsammans med sötsakerna. Det fysiska illamåendet av det myckna sockerintaget växer till 

att också bli ett illamående över omgivningens krav och förväntningar. När Lisas mungipor 

blir stela av gräddmunk får bristen på rörlighet också en överförd betydelse. Med munnen 

formas orden och stelheten blir ett uttryck en oförmåga att formulera sig. Lisa har inte längre 

möjlighet att ge uttryck för sin egen upplevelse. Mot diktens slut har stelheten också etsat sig 

fast i omgivningarna. Moster Lovisas ord har gjort hela tillvaron statisk och förfrusen. Det 

språkliga övergreppet ger en känsla av förnedring och förödmjukelse åt Lisas upplevelse. 

Hennes motreaktion är fysisk, hon mår illa och är kissnödig som om hon vill stöta ifrån sig 

hela sörjan av sött och ord.  

Tid och rum i upplösning 

Tiden som fenomen har redan tidigare visat sig vara ett centralt inslag i Nelvins författarskap 

och Gattets dikter är inget undantag. ”Jag bestämmer inte över förfluten tid. / Den är ett / 

övergrepp” (dikt 2) heter det i en av cykelns fördikter. Man skulle kunna tolka det som en 

utvecklingspsykologisk kommentar om hur en individs barndom kan ha negativt inflytande på 

det vuxna livet. Men en riktigare tolkning är att det är just ”tid som har förflutit”, själva tidens 

gång som övergreppet består av. Många är iakttagelserna som registrerar konsekvenser av tid 

som passerat, oftast handlar det om negativa associationer till förfall och ödeläggelse. 

Koloniträdgårdarna har förfallit och äppelkart har torkat ihop. Det som en gång varit ödemark 

är nu fullt av väldiga betongskelett. Hamnen har blivit en båtkyrkogård, vars vatten inte 

längre går att urskilja eftersom det har blivit till en trögflytande och oljig massa. Människorna 

har skrumpnat ihop och kropparna är trasiga och på väg mot upplösning.  

    Diktcykelns drömskildringar rör sig tematiskt mer utpräglat än övriga dikter tematiskt 

antiteserna tid och evighet, rum och upplösning. Via ett komplicerat associativt och 

semantiskt nät är dessa fenomen förbundna med varandra, också över diktgränserna.

Gemensamt för drömdikterna är att deras jag förefaller placerade utanför tid och rum, som om 

de fanns i en annan dimension betraktandes verkligheten på avstånd. Men trots att de inte 
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längre befinner sig inom tiden och rummet så är de omgivna av tid. ”Det är tid, tid, / som är 

min huvudsakliga föda”, säger jaget som springer fram genom ”Blackmans planet” i den 

andra drömdikten. Den miljö detta jag rör sig i tycks impregnerad av tidens avlagringar:  

Under mig – ett annat Kartago. Ruinernas kyrkogård. 
Galaxens största rivningsfirma. 
Kvadratkilometer av evakuerade städer 
staplade på varandra genom hela den bebyggda historien. 
Kvarter efter kvarter, hitförda och krossade 
av den svängande kulan. 
Oräkneliga lagringar av civilisationer,  
Av mäktiga flygfält, parkeringsdäck, stormarknader. 
Urstaden. Triasstaden. Jurasstaden.  
(Andra drömmen: Blackmans planet)

Men i jagets dimension tycks tidens gång vara satt ur spel. Där finns egentligen bara ett nu 

och i detta nu är såväl förgången tid som framtiden närvarande. Skeenden och tidsepoker 

radas inte efter varandra utan genomtränger istället varandra och existerar samtidigt. Det 

historiskt klingande och betydelsefulla Kartago finns under jaget tillsammans med något så 

samtida och vardagligt som stormarknader och parkeringsdäck. I en annan av drömdikterna 

får samexistensen av moderna spårvagnar och forntidsdjur samma effekt:  

På gatorna, mitt bland fotbollsspelande trashankar, 
går skräcködlor omkring. 
                                         Vårtiga Iguanodon. 
Stegosaurus med taggiga svansar 
                                                      släpande 
alldeles intill trottoarkanten. 
De trampar klumpigt runt i körbanan 
och krockar med spårvagnarna  
(Tredje drömmen: Staden under örngottet)

Därmed upphävs synen på tiden som en kronologi. Tid passerar inte längre och därmed finns 

inte heller någon början eller något slut. En sådan behandling av tid har Nelvin gemensam 

med en rad författare. Många modernistiska förgrundsförfattare har studerats just utifrån detta 

särdrag. Ofta har synen på tid i deras verk relaterats till diverse filosofiska strömningar.519 I 

Nelvins drömskildringar är det dock inte tiden som fenomen som är av intresse utan strävan 

att upphäva den begränsning som tiden utgör.  

                                               
519 Välkända exempel är Auerbach, “Den bruna strumpan”, Mimesis, s. 552–582; Georges Poulet, L’espace 
proustien (Paris, 1963) och på svensk mark Staffan Bergsten, Time and Eternity: A Study in the Structure and 
Symbolism of T. S. Eliot’s four Quartets, Studia Litterarum Upsaliensia, I (diss., Uppsala; Stockholm, 1960).  
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    Tiden spatialiseras i Nelvins drömskildringar. Tiden och rummet går inte att skilja åt och 

diktjagen kan stå utanför och betrakta tiden som vore den ett rum de inte behöver kliva in i. 

Det talas om att gräva ”ett decennium djupt” (Andra drömmen: Blackmans planet) och man 

kan befinna sig ”strax ovanför tiden / och ljuset”. (dikt 22) När tidens och rummets lagar är 

upphävda, när diktjagen inte längre begränsas av dem, råder kaos, upplösning och oordning.  

Det är en ”fullständigt isärplockad värld” (Andra drömmen: Blackmans planet) som jagen 

befinner sig i och själva jorden är på väg att lösas upp: ”den rödaktiga jorden öppnar sig som 

en sprucken läpp. / […] som huden på en alltför länge blötlagd kropp.” (Tredje drömmen: 

Staden under örngottet) Rummet ger på olika sätt vika gatorna förflyttar sig själva, falluckor 

uppstår i golvet och sprickor hotar att rämna väggarna.  

    Stämningen är mardrömslik när all logik och alla fysiska lagar upphört, men tillståndet 

erbjuder också något. Det viktigaste är av allt att döma att det är gränslöst. När tidens 

kronologi inte längre är verksam och när rummets begränsningar inte längre finns råder ett 

evighetstillstånd.520 Det är som om allt går i en cirkel utan början och slut. I den tredje 

drömdikten har jaget ”drunknat minst hundra gånger” (Tredje drömmen: Staden under 

örngottet) men finns ändå. Den andra drömdiktens jag ”kan inte dö […] bara födas på alltför 

många platser.” (Andra drömmen: Blackmans planet) Det tycks handla om att jagen i dröm-

dikterna besitter en alldeles särskild rörlighet och att denna rörlighet ger dem både makt och 

obegränsade möjligheter: ”jag har ett reaplan inom mig – jag reser vart som helst.” (Fjärde 

drömmen: Bastarden under stjärnbaneret) Den gränslösa tillvaron beskrivs som en flykt, 

vilket antyder att den är en rörelse bort från något hotande. Flykten blir också en möjlighet, 

nämligen ”den enda kända levnadsformen” som tillåter drömjagen att höja sig ”ovan djuren”. 

(Andra drömmen: Blackmans planet)

Första drömmen: Eterstjärnan

 I den första av Gattets sex drömdikter finns flera exempel på hur upplösningen av tid och 

rum gestaltas i dikcykelns drömmar. Den illustrerar också den dubbelhet, både frihetskänsla 

och upplevelse av kaos, som karakteriserar det tid- och rumslösa tillståndet. Innehållsligt 

skildrar dikten någon som sövs ned med eter för att genomgå en operation:  

   

                                               
520 Jämför med det samband som upprättas mellan död och evighet som påvisats i Tillflyktens hus. När 
protagonisten frigör sig från rummet i romanens husetskildring tolkades det av flera recensenter som ett beslut 
om självmord. Frigörelsen från rummet är således redan i Tillflyktes hus nära förknippat med en frigörelse från 
tid.  
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ranunkel ranunkel ranunkel 
  De slår ut nu, sipporna, skarpa som rakblad. 
  Tapeternas sporer skjuter upp, en gråaktig 
                                                                       pappersdjungel, 

  spräcklig av fingeravtryck. 
  Det knäpper i väggarna. 
  Medvetandet är ungt men vaket. 
  Lummern växer upp 
  ur golvbrädornas kvisthål, rakt igenom korkmattan. 
  Ödlorna, 
  fortfarande mycket små, singlar brinnande 
                                                                           genom luften. 
  ranunkel ranunkel ranunkel 
  Någonting snuddar vid mig. En ande av svett. 
  Ärret på min hals kliar. 
                         VAR ÄR JAG NÅGONSTANS?  

När jag var arton månander skar de bort  
  en bit av mitt huvud. 

  Jag uppfattar bara att väggarna omkring mig 
  glöder, genomlysta 
  som silkespappersfönstren 
  i de ihåliga gipskyrkorna. 
  Men jag ser inte tydligt – vilka väggar? 
  I vems hus vistas jag? 
  Röda skuggor dansar mot det låga taket. 
  Kräppapperstungorna fladdrar knastrande 
  kring fönstren med de söndersprängda rutorna. 

VET INTE VAR JAG ÄR – 
  Tanken, ropet, fyller hela rummet 
  som en farligt gasfylld pratbubbla. 
  Å, den känns i munnen – som en väsande tub. 
  Långt därframme famlar mina händer, 
  uttänjda som nudlar. 
  Karmarna glöder punktvis, fyllda av lysande  

rörlighet – 
                  eldmyror, eldlöss 
Väggarna smälter, husets stomme väller ut 
som brödbitar uppblötta i mjölk, änglamat – 
jag vill inte se husets inälvor. 
Så nära har jag inte kommit någon. 

Jag växte för fort från början. 
Ännu ett huvud hade börjat synas under mitt vänstra öra. 

               
Jag måste leva här. 

  Min stjärna har inte svalnat än. 
  Jag måste vara försiktig, försiktig – 
  polypen de tog var min 
                syster. 
   

Min gasomvärvda stjärna, min stjärna av kol. 
   

             Jag är inte hemma här i detta rummet. 
                                Någonting skaver. 
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Ett enmotorigt flygplan kommer att föra mig långt ut  
  i ett fullständigt färglöst universum  
  och den glasaktiga dimman lättar inte 
  förrän i ett annat solsystem. 

Strax innan munkorgen trycks ner 
                              över mitt ansikte 

  och jag ser en bokmärkesängel sväva genom mörkret, 
  vikt på mitten, 
  prasslande som en torkad fjäril 
  och med ett klister mellan vingarna 
  som luktar stickande och underligt, 
  når en barmhärtig insikt in i mig – 

  jag är inte hemma. 

Rumsmarkörerna är många i den första drömdikten. Där finns golvbrädor, väggar, fönster, ett 

lågt tak, tapeter, korkmatta o.s.v. Jaget söker inledningsvis efter sin egen position i för-

hållande till rummet. ”VAR ÄR JAG NÅGONSTANS?” frågar det sig. ”I vems hus vistas 

jag?” Samtidigt uttrycks ett missnöje med platsen det vistas på: ”Jag måste leva här” kon-

staterar jaget mitt i dikten. Det modala hjälpverbet ger vid handen att det handlar om en 

påtvingad placering. Själv känner jaget att det inte hör hemma i rummet, ”någonting skaver”.  

Samtidigt verkar rummet vara på väg att lösas upp. Gränsen mellan ute och inne, mellan natur 

och rum håller på att suddas ut. Lummern växer upp genom golvbrädorna och tapeterna 

förvandlas till en pappersdjungel. ”Väggarna smälter” och husets stomme väller ut som bröd-

bitar uppblötta i mjölk. Med tanke på det missnöje som diktens jag förmedlar över att vistas i 

rummet borde dess upplösning beledsagas av positiva känslor. Men det är snarare en hotfull 

stämning som råder i den här delen av dikten. Sipporna som slår ut är vassa som rakblad och 

den återkommande ranunkeln är inte bara en vacker blomma utan också bärare av ett giftigt 

ämne. Det görs många associationer till eld och brand i diktens första del som också och 

bidrar till det hotfulla anslaget. Väggarna glöder och röda skuggor dansar mot det låga taket. 

Små brinnande ödlor flyger genom luften och tillsammans med det röda och kräpp-

papperstungorna förs associationerna till eldsprutande drakar.  

    Det finns både ett yttre och ett inre hot i dikten. Förutom det skavande rummet och kaoset 

som uppstår genom dess upplösning har någon skurit bort en bit av jagets huvud. Hotet om att 

stympas verkar dessutom fortfarande finnas kvar. Diktens jag ”måste vara försiktig, försiktig” 

sägs det. Främsta hotet verkar ändå kommer inifrån jaget självt. Dess tankar och röst fyller 

hela rummet ”som en farligt gasfylld pratbubbla”. Gasen för tankarna till explosionsrisk och 

associationen förstärks av att något redan har sprängts, nämligen rutorna i det hus som jaget 
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befinner sig i. Pratbubblan knyter tankarna till ord och språk. Man får intrycket att orden är 

det som hotar att spränga rummet. Möjligen är det en smärtsam frigörelse vi tar del av, en 

frigörelse som gör destruktionen nödvändig: Man måste rasera och skära bort för att få plats 

med tankar och ord.  

    Halvvägs in i dikten förändras plötsligt stämningen. ”Jag måste leva här” konstaterar jaget 

trots att det skaver och att det inte är ”hemma” i rummet. Men det är inte något uppgivet 

konstaterande, snarare får man intrycket av att tid ska bidas. En stjärna ska svalna först, men 

sedan ska ett flygplan föra jaget ut i ett färglöst universum och till ett annat solsystem.    

Kanske är det eterstjärnan i diktens titel som är målet. Eter har länge använts som 

sövningsmedel och stjärnornas funktion som väglederare är välkänd. Båda dessa funktioner är 

semantiskt verksamma i sammanställningen. Tankarna förs till både vision och drömsömn, 

det som är något annat än ”verkligheten”.  Man kan associera till Aristoteles teori om eter som 

ett femte element (quinta essentia) vilket till skillnad från övriga element tänktes vara 

oförgängligt och röra sig i evig cirkel.521 Då förbinds den eterstjärna som dikten talar om med 

tiden, eller riktigare, evigheten som fenomen. 

    Bilden av stjärnor, flygplan och himlakroppar frammanar bilden av en elevering till just en 

sådan annan dimension eller ett annat element som etern representerar i dikten. Men stjärnan 

är av kol och måste slockna innan jaget blir fri från det överhängande hotet. Mörkret ges dock 

positiva konnotationer, i utslocknandet finns en potential. Återigen aktualiseras det ambi-

valenta förhållningssättet till gränsupplösningen. Kanske är ängeln i diktens slutstrof en del av 

detta bildkomplex. Man kan associera till den fallna ängeln, men diktens bokmärkesängel 

svävar genom mörkret, den faller inte. Istället för den med sig den barmhärtiga insikten hos 

jaget att hon inte längre är hemma. I sig är detta ett ambivalent konstaterande: Att vara 

hemma är vanligtvis något som för med sig positiva känslor av trygghet och tillhörighet, men 

för diktens jag är det just barmhärtigt att slippa tryggheten och tillhörigheten, att slippa vara 

hemma. 

Liv och död – Skapandets eufori 

Det råder en upptagenhet vid fenomenen liv och död i diktcykeln. En strävan verkar finnas att 

invertera eller upplösa gränsen mellan dem, så att livet framstår som ett slags död och döden 

som livskraftigare än livet. Diktens sätt att utföra detta är att neutralisera döden och att förse 

den med positiva konnotationer.      
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    Lisa fascineras av döden och dödandet som fenomen. I avskildhet läser hon Rekord-

magasinets reportage om unga mördare och dröjer länge vid bilderna på döda människor: ”Jag 

vill inte att någon ska se mig / när jag tittar på bilderna – jag vill / kunna ha tidningen i knät / 

och luta mig / mycket nära.” (dikt 31) Lisa läser med skräckblandad förtjusning om hur de 

unga människorna tagit liv, och kanske är det någon form av igenkänning hon ger uttryck för 

när hon konstaterar att hon skulle kunna ”bli kär i en av dem.” (dikt 31) Där finns också två 

självmördare i diktcykeln. I dikt 36 har en man klättrat upp på den Helsingborgska tornborgen 

Kärnan för att hoppa. Lisa försöker förstå vad som kommer att hända:  

Ligamenten 
som håller samman hans inälvor 
kommer att brista 
om han faller. 

                                                                Där nere 
                                                                är det svart av paraplyer. 

Han gråter tyst – 
Det här kan vara sista gången  

någon ser honom. (dikt 36) 

Ögonblicket innan liv blir till död, själva gränsöverskridandet, är vad som fångas i dikten.  

När Lisa föreställer sig vad som kommer att ske framstår döden som en rent kroppslig 

företeelse. Resultatet av mannens handling kommer att vara att ligamenten brister och 

inälvorna inte längre sitter på plats. Diktens sista två rader är något överraskande. Man 

förväntar sig att mannens gråt ska gälla den brist han själv kommer att lida på grund av sin 

handling. Men förlusten framstår egentligen som någon annans. Ingen kommer att kunna se

honom tänker någon i dikten. Men är detta liktydigt med att inte finnas? En antydan finns om 

att den fysiska manifestationen av människan inte är detsamma som själva existensen. 

Kroppen kan gå sönder, men varat förblir.522 Den andra självmordskandidaten återfinns i 

samlingens näst sista dikt och här tycks döden utgöra en protest mot något: ensamheten, 

tillvaron, livet, eller kanske föreställningarna om vad dessa saker är: ”Jag vill inte ha er 

                                                                                                                               
521Se exempelvis Filosofin genom tiderna – Antiken, medeltiden, renässansen [1970], Texter i urval av Konrad 
Marc-Wogau (Stockholm, 1991), s. 158. 
522 Jämför med Nelvins dikt ”Lokalbedövning”, Bonniers Litterära Magasin, nr 6 1980, s. 363, där någon är på 
väg att öppna sina handleder. I dikten framställs kroppen som en självständig agent, nästan en motståndare till 
den som tänker utföra handlingen. Någon koppling mellan den fysiska kroppen och det upplevande medvetandet 
verkar inte finnas. När diktens hon tänker på att skära i det fullkomligt stumma köttet finns inget som tyder på att 
det är sig själv hon kommer att tillfoga skada: ”Hon stack knappnålar genom underarmarnas hud i tysta mönster / 
och hon blev tvungen att vänta i fyra dagar  / på att känseln skulle komma tillbaka / Hon ville inte skära i det 
fullkomligt stumma köttet / Sen vågade hon inte längre / Hon hade blivit skrämd av sin egen kropps ärlighet.”  
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smutsiga kunskap / som ni försökt pådyvla mig i åratal / här på jorden – / vad 

ENSAMHETEN egentligen är.” (Sjätte drömmen: Atomhjärtat) Känslan i formuleringen är 

varken uppgiven eller tragisk snarare fylld av handlingskraft. Döden framstår som ett sätt att 

göra sig fri från något oönskat, en verklighet man inte vill ha.  

    Ett förbund upprättas i diktcykeln, mellan skapandet, livet och döden. Både att ge liv och 

att döda framtstår som frambringande verksamheter i Gattet. I dikt 18 beger sig Lisa ut på 

Gattets gator för att döda myror med nagelfil och niveakräm. Företaget framställs inte i första 

hand som en destruktiv verksamhet utan som en kreativ sådan. Myrorna kvävs visserligen till 

döds i krämen, men samtidigt som Lisa utför detta dödande gör hon också något nytt:  

Jag bygger vita 
                          Pyramider 
Med gräddklädda väggar – dödstorn 
Som luktar parfymaffär. 
Det här kommer att bli känt 
Som DEN STORA KOSMETISKA DÖDENS ÅR. 

Min mun råkar stå  
Vidöppen. Vinden 
Blåser in mellan de ihåliga tänderna 
Som ett horn. 

MEN JAG ÄR ALLA GRÅSUGGORS OCH MYRORS 
DROTTNING. (dikt 18) 

Dödandet och skapandet framstår som avhängiga varandra. De vita pyramiderna är både orsak 

till och resultat av myrornas död. Man får en känsla av att Lisa upplever att hon höjer sig över 

tillvarons begränsningar genom detta simultana dödande och skapande. När hon bevittnar 

myrornas död är det förknippat med känslor av makt och handlingskraft. Hon är inte längre en 

liten hunsad och obetydlig flicka utan ”ALLA GRÅSUGGORS OCH MYRORS 

DROTTNING”. Men känslan handlar inte bara om den konkreta överlägsenhet hon besitter i 

förhållande till de hjälplösa myrorna. Hennes handlingar kommer att göra ett avtryck i världen 

genom att bli ihågkomna som ”DEN STORA KOSMETISKA DÖDENS ÅR”. Att döden 

beskrivs som kosmetisk fråntar begreppet sin ödesmättade klang, associationerna går till något 

ytligt och oviktigt utan egentlig funktion. Dikten fokuserar också vad döden leder till, inte vad 

den avslutar.  

    Gattets dikter innehåller många språkliga bilder som uttrycker tankar om att ett slut även är 

en början, att något gammalt och uttjänt också är något nytt. ”Jag är ett yngel / med begagnad 

hjärna”(Sjätte drömmen: Atomhjärtat) säger diktjaget i sjätte drömmen. Den begagnade 
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hjärnan antyder att det finns en lång levnadsbana bakom jaget, så lång att vissa funktioner 

kanske börjat upphöra. Men samtidig är jaget ett yngel, vilket snarare innebär ett förstadium 

till något. Även tiden tycks omfattas av denna paradoxala enhet: ”Det förflutna är på något 

sätt framför mig” säger diktjaget vidare i samma dröm. Bilderna av ett sammanlänkat slut och 

början har i diktcykeln anknytning till döden som fenomen: Den som dör försvinner inte bara 

utan blir också, kanske ”helgon / eller obduktionsobjekt”. (Sjätte drömmen: Atomhjärtat)

Detta sätt att formulera sig är en bidragande orsak till att man uppfattar en försonande ton i 

diktcykelns slutdikt. I sitt sammanhang kan raderna sägas återge hur Lisa säger adjö och 

påbörjar sin hemresa när sommarvistelsen i Gattet är slut. Men det är uppenbart att strofen 

också handlar om ett avsked i överförd bemärkelse, till livet och verkligheten:  

                     […]Gattet 
  bleknar bakom mig, vitnar med ett svagt 
  fräsande. Och i varje sekund upphör mitt liv  

och deras. Det är bråttom nu. Mot mig blåser  
halva kosmos, stora block av framtid. Hela  
förorter stångar mig i sidan. En motorväg 
passerar förbi i en oerhörd hastighet, ett regn 
av het asfalt. Och allting upphör för alltid  
att vara sig likt –  

       Följ mig inte längre. Det behövs inte. 
             
             Jag är på väg till er. (dikt 41) 

Avskedet uppfattas inte som något negativt eftersom döden inte framstår som ett slutgiltigt 

upphörande utan som en början, kanske på något helt nytt. Mot diktjaget blåser ”stora block 

av framtid” och samtidigt som Lisa är på väg bort så är hon också på väg till något, som inte 

är likt. Avskedet framstår därmed också som en hälsning, slutet som en början, döden som ett 

nytt liv.   

Dikt 26  

I manusversionen av Gattet har dikt 26 den mycket passande titeln ”Skapandets eufori.” 

Dikten lägger tonvikten vid det euforiska tillstånd som den skapande verksamheten ger 

upphov till och visar också hur kreativitet och destruktivitet knyts till varandra i diktcykeln: 

Jag växer upp bland minor. 
  De är som själar i havet. 
  Jag har en penna 
  och ett Magiskt ritblock. 
  I en skokartong 
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  har jag en glass-sked 
  och en rulle tejp. 
  Jag ska göra en egen  
  människa 
  av gamla papperspåsar. 
  Jag ska ta hela  

Smörpappersrullen 
  och rita ett helt nytt planetsystem. 
  Jag gör fantastiska cirklar. 
  När jag har ritat några tusen 
  cirklar 
  börjar jag gråta av glädje – 
   
  Mitt hjärta skall krossas 
  och mitt bröst 
  kommer att bli 
  mycket rymligare. 

  Jag blir som en kyrka inuti. 

Dikten inleds med en överraskande bild. Den som talar i dikten säger sig växa upp bland 

minor och att dessa är som själar i havet. Kanske vore en omvänd ordning mer väntad – att 

växa upp bland själar som är som minor i havet. Den befintliga formuleringen betonar det 

opålitliga och explosionsartade hos det eller dem som diktjaget har omkring sig i tillvaron. 

Medmänniskornas benägenhet att explodera framstår som en mer väsentlig egenskap att 

framhålla än det faktum att de har själar. När själarna sedan visar sig vara utspridda i havet 

ges en antydan om det onåbara och isolerade hos dem inte bara i förhållande till diktens jag 

utan också till varandra. Det verkar alltså vara en ensam och farlig tillvaro som jaget växer 

upp i, en tillvaro där jaget framstår som utlämnad och ömtålig. Viljan att göra en egen 

människa är kanske förståelig under sådana betingelser. Naiva och triviala uttryck för 

skapande är vad som återges: ett barn klipper och klistrar och ritar stora cirklar på ett papper. 

Men ritblocket är magiskt och med sin versala initial ger det skapelseakten symboliska 

övertoner. Det är nog inte bara en trivial ritlek jaget tänker ägna sig åt. Man får intrycket att 

den sträcks ut till att också handla om skapande i vidare bemärkelse. Men vad är det för slags 

människa jaget vill skapa? Den ska tillverkas av gamla papperspåsar och tejp, ganska 

ömtåliga och föga beständiga material. Det verkar vara en bräcklig människa jaget vill skapa, 

en som det kan överträffa i tålighet och styrka. Kanske är viljan att skapa människor ett 

uttryck för önskan att förändra den livssituation som diktens första bilder målat upp. Att göra 

sig själv starkare än omgivningen framstår som ett av skapandets syften. 

    Det är inte bara en egen människa som formas i dikten.  Jaget ritar också ett helt nytt 

planetsystem genom att göra tusentals fantastiska cirklar på smörpapper. Man ser framför sig 

ett barn som med nästan manisk intensitet gör cirkelrörelse efter cirkelrörelse. Någonting 
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händer med diktjaget under denna frenetiska aktivitet. Dess hjärta krossas och rymden som 

uppstår i dess bröst liknas vid en kyrka. Kyrkorummet för tankarna till rymd och resonans, där 

associationer till talet och ordet ligger nära. Är det ordet som finns inom Lisa och hennes 

upptäckt av det som ger känslan av makt och eufori? Att gråta med ett krossat hjärta är 

traditionellt ett sätt att beskriva sorg och kärleksbekymmer, men för Lisa är det glädjetårar 

som det destruktiva ger upphov till. Sambandet mellan makt och skapande i Nelvins dikt kan 

liknas vid Edit Södergrans nitzscheanskt influerade skapardikter exempelvis ”Besvärjelse” ur 

Rosenaltaret: ”Jag vill tala att jag öppnar mitt hela bröst för eder / och att min vilja fattar eder 

med hårda tänger / såsom en smärta, fruktan, sjukdom, kärlek… / Jag vill att I bleven svaga 

av min vilja”. 523 Boel Hackman ser dikten som författarens reaktion mot en upplevelse av 

värde- och meningsförlust. Konsten blir det meningsgivande.524 Hackmans förklarande 

beskrivning av Södergrans expressionistiska skaparfas säger något även om skapandets eufori 

i Nelvins textvärld.  

Att betvinga verkligheten – en poetik formuleras

Det finns få explicita poetologiska uttalanden av Nelvin själv. Vill man veta något om 

författarens syn på sin egen poetiska metod är man i huvudsak hänvisad till dikterna själva.  

Möjligen kan en liten dagboksanteckning där Nelvin reflekterar över litteratur i allmänhet ses 

som ett uttalande av poetologisk karaktär. Hon formulerar där en anspråksfull ambition med 

sitt skrivande: ”Jag vill skriva liv […] riktigt blödande liv.”525 Det torde också stå klart vid det 

här laget att en alldels specifik syn på konstens och språkets potential finns uttryckt i 

författarskapets texter.  Tankar har framkommit om skrivandet och den litterära texten som ett 

alternativt liv eller en alternativ verklighet. Båda dessa förhållningssätt är synliga i Gattet,

både på ett explicit innhållsligt plan och i dess språkliga bilder. 

    Ett exempel på uttalanden om diktens relation till verkligheten är inledningsdiktens första 

del. På ett plan skildrar den ögonblicket då diktjaget börjar sin minnesresa till barndomen och 

på ett annat utgör den ”författarens” uttalande om det verk man som läsare just är på väg att 

träda in i: 

                                               
523 Edith Södergran, ”Besvärjelse” [Rosenaltaret, 1919], i Dikter och aforismer: Samlade skrifter I, red. Holger 
Lillqvist (Stockholm, 1992), s. 107.  
524 Boel Hackman, Jag kan sjunga hur jag vill: Tankevärld och konstsyn i Edith Södergrans diktning (diss., 
Uppsala; Stockholm, 2000), s. 163, se också s. 152–169.  
525 Åsa Nelvin, dagboksanteckning, 1976–10–30. 
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O Gattets skuggor. De har redan blivit långa. 
Längre än människors skuggor. Där är svalt 
som i en fiskaffär och lika fullt av råa blänk, 
glasskärveögon, kapsyler som torskfjäll. 
Luften är gammal, från ett annat århundrade. 
Tung av mögel och uppblött virke. 
Mina förortslungor sjunker som lod. 
Jag tar ett steg förbi en osynlig fotocell 

  och ”där” blir ”här”. 
  Verkligare än verkligheten. Som en spegel 
  vänd mot väggen. (dikt 1) 

När den tidsresa som är dikten ska inledas vänds många säkra förhållanden upp och ned. 

Tiden och rummet är verklighetens kategorier, men i dikten förskjuts dessa: verklighetens 

”då” blir diktens ”nu” och ”där” övergår till att vara ”här”. Allt sådant som vanligen tillskrivs 

den sinnliga verkligheten i form av syn-, hörsel-, och känselintryck övergår till att bli en del 

av dikten. Spegeln som är vänd mot väggen tycks säga att den verklighet som dikten 

representerar inte står i återspeglingens tjänst. Platsen vi är på väg till uppges vara ”Verkligare 

än verkligheten”.  

    Begrepp som sanning och verklighet degraderas eller relativiseras också på olika sätt i 

diktcykeln. ”Jag har bilder av påstådd sanning / och andra bilder” (dikt 10) säger någon i en 

av cykelns fördikter. Formuleringen är något oväntad. Man tänker sig att den påstådda 

sanningen ska ställas mot verklig sanning, inte mot andra bilder. Men här tycks det inte vara 

tal om att dela in verkligheten i ett så enkelt antonymiskt förhållande som ”sanning” och 

”icke-sanning”. Det finns bilder av påstådd sanning och det finns andra bilder, någon sanning 

verkar inte finnas att räkna med. Effekten blir att sanningsbegreppet förlorar sin auktoritet, allt 

vi kan räkna med är bilder av sanning och påstådd sanning.  

    Verklighetsomvandlingen i Gattet pågår också i språket. Genom att ständigt överskrida 

gränsen mellan olika semantiska fält förefaller Nelvins språk skapa en egen verklighet snarare 

än att återge och beskriva en redan befintlig. Vissa kritikers uttalanden vittnar om att man 

gjort liknande iakttagelser. Östgöta Correspondentens Ola Persson talade i samband med ut-

givningen om ett ”genomskådande verklighetssinne” 526 som han ville förlägga till dikternas 

bildspråk. Krister Gustavsson talar i Lryikvännen om Nelvins metaforer som både livgivande 

och avslöjande: ”liv får både ting och tillvaro genom Åsa Nelvins nyskapande och, som det 

heter, ögonöppnande, metaforer. Hon tvingar i oss en verklighet vi annars skulle bortse från 

[…] Man köper bilderna av pur förvåning”.527 Man får känslan att syftet (och effekterna) med 

Nelvins poetiska bilder inte bara är att vidga och ge resonans åt en upplevelse eller erfarenhet 

                                               
526 O. Persson. 
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av verkligheten utan att också se eller till och med skapa en annan sorts verklighet.528 Två 

typer av omvandlingar är centrala i Gattet, nämligen metamorfosen och det metaforiska 

bildkomplex jag nedan kallar ”köttmänniskor och besjälade ting”.  

Köttmänniskor och sjäfulla ting 

I Gattets bilder pågår en ständig degradering av det levande. Människor visas fram som dött 

kött, kroppsdelar eller som själlösa ting. Samman med denna degradering hör också en 

motsatt rörelse, att låta de ”döda” tingen besjälas och få liv. Med semantisk terminologi kan 

man beskriva tillvägagångssättet som att ordens interna betydelsestruktur förändras: ett ord 

som saknar en animat betydelsekomponent tilldelas en sådan och ord som vanligen innehåller 

en sådan fråntas den.529 Dessa formmässiga eller stilistiska fenomen hänger samman med det 

tematiska intresset för gränsen mellan liv och död. Man kan säga att Nelvins språk gör det 

innehållet i texterna så ofta talar om, d.v.s tillskriver det döda liv och tar liv från det levande.      

    I Lisas metonymiska betraktelse av sina släktingar är inverteringen av levande och dött 

särskilt påtagligt. När hon i inledningsdikten åser ett sentimentalt möte mellan sin mor och  

mormor är det som lösa bitar kropp de framställs: ”En bit av en tuggad läpp där, en kindflik 

här, / ett lossnande ögonbryn.” (dikt 1) Moster Lovisa blir till ”mumifierade smalben” som 

”ångar” (dikt 12) och ett antal män som deltar i en gårdsfest reduceras till ”violetta hakor” 

som är ”ovanligt lösa och lediga”. (dikt 39) Moster Asta försöker virka barn med navel-

strängar och tycks ha svårt att hålla ihop sig själv: ”Kinderna håller på att lösas upp / – hon 

känner det, suger in dem / med ett smackande ljud. / För ett ögonblick / upphängd på sig själv 

igen.” (dikt 23) Omvänt beskrivs tingen och omgivningarna som vore de levande och 

besjälade varelser. En rostig kökskran känner smärta och rosslar, tapeterna har pormaskar och 

köket är ett bultande hjärta. När Lisa besöker sina släktingars charkuteriaffär blir det 

omävända förhållandet mellan levande och dött tydligt. De besökande kunderna får ingen 

annan beskrivning än som tunga höfter och ”[m]olande korsryggar”, eller ”en fnasig arm”. 

Affärsinnehavaren reduceras till en mun ”som de monstruösa stearinläpparna / man kan köpa i 

vilken kiosk som helst” och snedklämda tår som är ”vanställda av förhårdnader”. (dikt 12) 

Samtidigt får kundernas nätkassar liv genom att beskrivas som ”fattigdomens fjärilar”. Några 

                                                                                                                               
527 K. Gustavsson, s. 8. 
528 Med ”bild” menar jag här inte bara figurativa uttryck som metafor och liknelse utan också andra verbala 
troper såsom symboler, personifikationer och allegorier faller in under min definition. Se exempelvis Kittang & 
Aarseths definition av poetisk bild i Lyriske strukturer, s. 66: ”Ethvert utsagn i en poetisk kontekst som formidler 
en eller flere sansekvaliteter, er et poetisk bilde. Et bilde trenger således ikke å vaere av visuell karakter: også 
hörselinntryckk, rene taktile inntrykk, smak og lukt kan presenteres som bilder.”   
529 Se exempelvis Nils Jörgensen & Jan Svensson, Nusvensk grammatik [1986] (Malmö, 1993), s. 59–62. 
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strofer ur den åtta sidor långa dikt 14 kan exemplifiera bildspråkets omvända förhållande 

mellan levande och dött. I sin helhet skildrar dikten hur Lisas mostrar bjuds in till kafferep: 

  Kaffepannan kråmar sig i centrum 
  med sina kalkartade sår i emaljen, sina 
  kärleksblåmärken. 
  Och lukten från prästkragarna, 
  syrlig, som från menstruerande kvinnors sköten. 
  […] 

Mormor sätter sig. 
Den tunga kroppen i kläm mellan stol och bord. 
Hon stryker blygt över klänningen. 
En hand huvudsakligen bestående av knogar. 
[…] 
LOVISA. Från sin svullna handväska  

  med bristningar i lädret, påminnande 
  om dem som uppstår på havande kvinnors magar, 
  […] 
  Mormors skuldror skälver till. 
  Hennes skratt är bara en krusning 
  över inälvorna 
  Den hesa rösten, saliven 
  som hela tiden samlas kring lösgommen 

– gör hennes enstaviga tal 
  fuktigt. 

 […] 
Lovisa håller förvånat sitt hjärta i handen. 
Svea tuggar på sina tjocka läppar, 

  och de raka bittra ögonlocken  
  bekräftar hela tiden något. (dikt 14) 

Kaffepannan och handväskan framstår som det mest levande i dikten. De är själfulla och tycks 

vara direkt förbundna med en livsalstrande sfär. Kaffepannan ”kråmar” sig och har 

”kärleksblåmärken”. Prästkragarnas lukt är densamma som från ”menstruerande” kvinnors 

sköten och Lovisas handväska jämförs med en ”havande” kvinnas mage. Människorna 

reduceras istället till kött och kroppsdelar utan sammanhang eller tydlig funktion: ”knogar”, 

”inälvorna”, ”saliven”, ”lösgommen”, ”tjocka läppar”, ”ögonlocken”. Inverteringen av be-

greppen liv och död, degraderingen av det levande och vitaliseringen av det icke-levande är 

inte enbart förlagd till diktcykelns tematiska nivå utan är också en del av språkbygget. Detta 

kan ses som en metakommentar om spåkets och diktens möjligheter.   

Metamorfoser 

Förutom de bilder av ”verklighetsomvandling” där det döda levandegörs och det levande 

förtingligas finns bilder som skildrar hur någon, inte sällan diktjaget självt, tycks vara på väg 

att transformeras från en existensform till en annan. Lisas yttre väsen visar ibland tecken på 

att övergå från människo- till fisk- eller fågelform. Hon har en ”reptils hjärta” (dikt 10) sägs 
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det i syfte att uttrycka en oförmåga att komma till tals eller kommunicera med sin omgivning. 

På andra ställen i diktcykeln uppges hon ha ”simhud”, ”andas med gälar” och åtminstone i 

bildlig bemärkelse ”ett fiskhuvud”. (dikt 35) Fisk- och fågeldragen har Lisa gemensamma 

med Äster. När hon ser på Lisa för första gången i diktcykeln ”förvrids den stora fiskmunnen” 

(dikt 2) och i andra beskrivningar av äster är det just hennes fiskansikte som framhävs (se t. 

ex. citatet ur dikt 14 på s. 212) . Det avvikande och onormala tycks vara vad fiskmetaforiken 

uttrycker.  

    Som redan visats är det annorlunda inte förknippat med något ensidigt negativt i Gattet.

Metamorfosen framstår mycket riktigt inte heller som en sådan jaghotande gränsupplösning 

som exempelvis det trånga rummet orsakar. Den påtvingas inte diktjaget av yttre om-

ständigheter. Snarare rör det sig om en förvandling som utgår från jaget självt och i det 

närmaste som något naturligt eller till och med viljestyrt. I dikt 35 berättas det om Kalle 

Anka, den Lisa betraktar som sin gudfar och vars fågeldrag hon eftertraktar. I dikten håller 

Lisa ett fiskhuvud framför sitt ansikte och formar fingrarna till en näbb för att kunna prata 

som honom.530 Handlingen har drag av protest eftersom det önskade sättet att prata beskrivs 

som ”den Stora Näbbigheten”. (dikt 35)   

    Horst & Dæmmrich visar att metamorfosen i ett litteraturhistoriskt perspektiv ofta fått 

uttrycka en karaktärs strävan att nå bortom sina begränsningar.531 De metamorfoser som 

Gattet skildrar förefaller innefatta en liknande strävan. Som redan antytts parallelliseras Äster 

och Lisa i diktcykeln med de galna människor som finns instängda på stadens sinnessjukhus. 

Nyhemsmänniskorna förfaller vara samma typ av gränsvarelser som Lisa och Äster, men de 

har stannat av mitt i omvandlingprocessen från en existensform till en annan. De är skräck-

injagande i sin anomaliska dubbelhet just för att de inte fått möjlighet att utvecklas färdigt: 

Ja, jag har hört dem! 
          Historierna om Nyhem. 
  Fiskfjällsmänniskorna/Hundhuvudena 
  Med ben och armar som en människa/Kentaurer 
  I grimma med taggig insida, sammankedjade hovar 
  /Bevingade människor, men  
  vingklippta redan vid inskrivningen 
  för att inte äventyra skötarnas liv. 
  Och så förstås, alla de obeskrivliga, de 
  Fullkomligt osaliga, 
  Som ingen kan se utan att kräkas. 
  Inte ens Guds spott har träffat dem. 

                                               
530 Jämför bilden på Gattets framsida. 
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Att de har vingar antyder att de kan höja sig över vardagsmänniskan och att det är det faktum 

att de vingklippts av omgivningen som förhindrat dem att göra så. Nyhemsmänniskornas 

omvandling har avstannat och bilden av en icke infriad förhoppning eller en icke utblommad 

potential växer fram. När sommarlovet är på väg att ta slut noterar Lisa att alla myror i Gattet 

förvandlas till flygmyror. Fullständigt överraskade upptäcker de att de kan höja sig över 

tillvaron och flyga sin väg. Samtidigt påbörjas en liknande metamorfos i Lisa:  

  […] 
  TERMINEN BÖRJAR! Och hela livet 
  Blir ett sår Ryggen 
  Spricker och vecklar ut 
  Sköra hinnor, 
  Obegripliga proteser av cellvävnad 
  För att få leva en dag till. 

  Jag tvättar min hud ren från vingar. 
  Jag är tvungen – 
   

Jag tillhör de krypande primaterna. (dikt 38)

Bilden ger uttryck för oerhört negativa förväntningar inför framtiden. Det som skulle kunna 

innebära utveckling och nya lärdomar verkar för Lisa vara förknippat med helt andra saker. 

Livet kommer att blir till ett sår när skolan börjar, som om det handlade om konkret skada för 

hennes person. De vingar hon är på väg att utveckla är tydligen tänkta att motverka skeendet, 

hon kommer ”att få leva en dag till”. Att det bevingade är en etablerad bild för såväl ordet 

som diktaren knyter den omvandling som är på väg att äga rum till en språklig sfär. 

Ikarosmotivet är verksamt i bakgrunden av Lisas metamorfos. Men något händer och hennes 

omvandlig avstannar. Lisa vet att hon måste tvätta sin hud ren från vingar eftersom hon 

”tillhör de krypande primaterna”. De krypande primaterna utgör alltså någon form av motsats 

till de bevingade. Lisa framstår som ett mellanting, d.v.s. den som inte fullt ut kan utnyttja sin 

potential på grund av det sammanhang hon befinner sig i. 

Dikt 5 

På ett konkret plan kan dikt 5 ses som diktjaget Lisas tankar om sin omvärld och hur den bäst 

ska hanteras. Men den utgör också ett uttalande från ”författaren” om sin egen poetiska 

metod:

                                                                                                                               
531 För en sammanfattande genomgång av motivets användning och utveckling se S. Horst & Ingrid Dæmmrich, 
Themes and Motifs in Western Literature: A Handbook (Tybingen, 1987), s. 180–182. 
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ni måste förstå mig 

  alltså 
  att jag ibland måste bort från  
  ”verkligheten” 
  kanske har det med barnasinnet att göra 
  jag låter tingen få liv 
  när människorna omkring mig 
  förtingligas 
  och låter som trasiga radioapparater 
  hur man än vrider på rattarna 
  så kommer bara störningar och brus 
  och bruset 
  kan låta som vårregn mot taket 
  för all del 
  men det är inte regn 
  utan BRUS 
  jag är rädd 
  att jag ska få för många intryck 
  i min ensamhet 
  att livet här  
  ska bli oöverskådligt 
  en speciell sorts inbilskhet 
  som härskar här 
  att man skulle kunna sprängas i luften 
  av sitt eget medvetande 

Hela dikten är kursiverad vilket enligt gängse skriftspråksnormer skulle kunna antyda att 

diktens innehåll är särskilt viktigt eller att det kanske står för någonting annat än den 

omgivande texten. Å andra sidan framstår dikten som en kommentar i förbigående. Den inleds 

med en gemen bokstav och kanske också mitt i en mening. Dessutom verkar den lite 

”slarvigt” utformad, som om någon plötsligt och inte utan brådska nedtecknat den. Ingen 

interpunktion finns och talspråkliga utfyllnadsord förekommer. Ett tydligare tilltal finns i den 

här dikten än i samlingens övriga. Ett jag riktar sig till ett tydligt ni. Om man åberopar den 

underliggande helhet som finns i Gattet kan man se det som att ett uppehåll görs i den 

”ordinarie” diktsviten och att dikt 5 är ett inlägg av annan karaktär. Man får intrycket att det 

är författaren, åtminstone en implicerad sådan, som avbryter sitt diktande för att göra någon 

form av uttalande.  

    Vad är det då dikten talar om? En önskan att komma bort från verkligheten uttrycks, men 

citattecknen runt ordet ”verkligheten” antyder också en vilja att reservera sig mot giltigheten i 

begreppet. Ytterligare en formulering uttrycker tvivel på att något verkligen är vad det verkar 

vara: Det som låter som vårregn på taket visar sig egentligen vara brus från trasiga radio-

apparater. Diktjaget uttrycker en rädsla för många företeelser som har med denna opålitliga 

verklighet att göra: att livet ska bli oöverskådligt på grund av alla intryck, för en speciell sorts 

inbilskhet som finns där och för att sprängas i luften av det egna medvetandet. Det framgår 
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dock att jaget har en strategi för att kunna hantera sin belägenhet. Jaget låter tingen få liv och 

människorna förtingligas. Man kan betrakta dikt 26 som ett meddelande från någon som vill 

avsäga sig det som kallas verklighet och som tar sig rätten att omforma och betvinga den efter 

eget behag. På ett metapoetisk plan formar sig detta till diktens egentliga uppgift.  

*

Sedd i ett författarskapsperspektiv framstår Gattet som en sammansmältning av de tematiska 

och formmässiga strävanden som de tidigare verken gett uttryck för. Existensens 

begränsningar och hur dessa kan överskridas utforskas på olika sätt i dikterna. Tiden, rummet 

och språket framställs alla som något begränsande för den individuella existensen. Dikten 

själv framstår som det främsta medlet med vilket dessa begränsningar kan överskridas: 

Metamorfosen utgör en bild för strävan att nå bortom de begränsningar som den egna 

existensformen innebär. De metaforiska köttmänniskorna och besjälade tingen är delar av 

diktcykelns övergripande strävan att invertera begreppen liv och död. Gattets språkliga 

utformning utgör i sig en metakommentar till de tankar om språkets och skapandets potential 

som dikterna ger uttryck för på tematisk nivå.  

    Det specifika och till författarens person knutna innehållet i dikterna gör dem ingalunda 

privata, som man kanske kunde tro. Enskilda diktanalyser vittnar tvärtom om ett mycket 

allmängiltigt innehåll, där Nelvin behandlar frågor som alltid stått i centrum för diktandet och 

diktaren. Den lyriska formen kan ses som en bidragande orsak till detta. En jämförelse mellan 

en passage ur Gattets prosaversion och dess lyriska motsvarighet ger vid handen att en lyrisk 

form leder uppmärksamheten till det allmänna istället för det specifika till det abstrakta istället 

för det konkreta.  

        

240



240

SAMMANFATTNING 

Den övergripande målsättningen med föreliggande avhandling har varit att redogöra för 

tematik och berättarteknik i Åsa Nelvins författarskap. I någon mån har författarskapet också 

relaterats till sin utomlitterära samtid för att diskutera huruvida faktorer som kulturklimat, 

kritikerkonventioner och reception har haft betydelse för hur författarskapet utvecklats eller 

kommit att uppfattas.  

    Undersökningen har visat att författarskapets tematiska dominant är ett existentiellt 

utforskande. Redan barnböckerna De vita björnarna och Det lilla landet ställer frågor om 

människan och den värld hon måste leva i. Romanerna Tillfyktens hus och Kvinnan som lekte 

med dockor gestaltar den existentiella ensamheten och existensens brist på övergripande 

mening. Ett komplext samband mellan tiden och kroppen, skapandet, livet och döden 

upprättas i Tillflyktens hus. I Kvinnan som lekte med dockor gestaltas ett ofrånkomlig 

existentiellt dilemma: Ett icke-autentiskt tillstånd där gemensamhetssträvanden och kollektiva 

livsåskådningar är en förutsättning ställs mot ett autentiskt där sådant måste avfärdas till 

förmån för en individualistisk och sann existens. Författarskapets avslutande diktcykel Gattet

rör sig kring frågor om existensens begränsningar och hur dessa kan överskridas. Tiden, 

rummet och språket framstår alla som sådana begränsningar och döden eller dikten själv utgör 

möjliga vägar till överskridande. Indirekt har påvisandet av denna existentiella grundtematik i 

författarskapet polemiserat mot föregående forskning och etablerade bilder av författarskapet 

som psykologiskt eller könspolitiskt inriktat.  

    Undersökningen har också visat att innehåll och form är intimt förknippade med varandra 

författarskapet igenom. I barnböckerna är vissa sagoelement, såsom den naiva barngestalten 

och det fantastiska, i sig bärare av de ontologiska frågor som behandlas på tematisk nivå. Och 

sagans abstrakta stil medför den allmängiltighet som karakteriserar ett existentiellt ut-

forskande. I Tillflyktens hus blir romanens formella uppbyggnad avgörande för det tematiska 

innehållet. Den gör en existentiell tolkning av romanen nödvändig framför en psykologisk, 

eftersom textens narrativa nivåer och illusionsbrytande spel med olika berättarjag annars 

måste reduceras till en oförklarlig komplikation i Nelvins sätt att berätta. Den absurdistiska 

estetik som är verksam i romanens husetskildring är dessutom kongenial med den menings-

löshet och ensamhet som romanen talar om på tematisk nivå. I Kvinnan som lekte med dockor

finns det existentiella utanförskapet och den autentiska livshållningen inskrivna i outsider-

motivet. Det groteska framställningssättet i samma roman bär outsiderperspektivet inom sig, 

samtidigt som ironi, kroppslighet och låghet visat sig utgöra en del av romanens strävan att 
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gestalta tillvarons brist på mening. I Gattets dikter utgör själva den språkliga tekniken det 

överskridande som innehållsligt skildras. Liv blir till död och död blir till liv genom dikternas 

bildspråk. De prosalyriska dikterna representerar också en annan typ av gränslöshet, genom 

att överskrida de begränsningar som en exklusivt berättande eller lyrisk form skulle innebära. 

    Strävan efter överenstämmelse mellan form och innehåll har i avhandlingen satts i samband 

med författarskapets utveckling från prosa till lyrik. Undersökningen har visat att berättandet 

av en historia bara utgör en del i författarskapets texter. Gestaltning, övergripande stämnings-

bilder och spatiala samband mellan begrepp och tematiska enheter av tillstånd har visats vara 

en lika viktig del av texterna som intrig och berättande. Allt detta har i avhandlingen 

betraktats som ett tecken på att Nelvin använder lyrikens verkningsmedel även i sina romaner. 

Dikcykeln Gattet framstår som en slutlig sammansmältning av de tematiska och formmässiga 

strävanden som de tidigare verken gett uttryck för. 

    Åsa Nelvins författarskap har också visats vara utpräglat metapoetiskt. I barnböckerna är 

detta synligt genom illusionsbrytande inslag och en språksyn med orfiska förtecken. 

Skapandet som idé utgör en viktig del i den existentiella tematiken i Tillflyktens hus och den 

egna skrivprocessen skrivs in i verken. Via spel med fiktionsivåer och flerfaldigade 

berättarjag skildras hur någon skriver den roman som samtidigt läses eller berättas. I Kvinnan 

som lekte med dockor riktar ”den andra textens” närvaro uppmärksamheten mot skrivandet av 

texten lika mycket sommot dess innehåll. I Gattet utgör slutligen den språkliga utformning i 

sig en metakommentar till de tankar om språkets och skapandets potential som dikterna ger 

uttryck för på tematisk nivå. 

    Det täta sambandet mellan liv och text i författarskapet har visat sig utgöra en del av denna 

metanivå. Nelvins sätt att använda sitt liv i sina texter får som effekt att skiljelinjen mellan liv 

och text nästan utplånas, något som i sig blir till ett uttalande om konstnärlig strävan och den 

konstnärliga textens ontologiska status. Vissa biografiska element har dessutom visats vara av 

sådan karaktär att de diskuterar skillnader och likheter mellan fenomen som verklighet och 

fiktion. Effekten av dessa biografiska inslag utgör därmed en del av författarskapets tematik, 

där alltså frågor om livet och konsten är centrala. Påvisandet av de biografiska elementens 

estetiska funktion och tematiska relevans i författarskapet har indirekt polemiserat mot bilden 

av författarskapets hemhörighet i en självbiografisk kvinnolitterär tradition där ett själv-

biografiskt skrivande anses ha identitetsskapande och samhällskritisk bevekelsegrund.  

    Fortlöpande i avhandlingen har påvisats att Nelvins texter till stor del befunnit sig utanför 

de smakramar som samtida litterära ideal satt upp. Hennes barnböcker var starkt fantasi-

präglade när realismen var det som värdesattes mest av kritiker och i den allmänna debatten. 
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Romanerna präglades av metainslag och existentiell problematik i en tid där litteraturens 

kommunikativa och samhälltillvända sida premierades. Först i samband med diktcykeln 

tycktes hon komma i fas med sin samtid. Den allmänna smakinriktningen frångick då det 

samhällstillvända perspektivet till förmån för mer inåtvänt existentiellt utforskande och 

formell lekfullhet. Glappet mellan Nelvin och hennes samtid förklarar till viss del varför 

författarskapet marginaliserats och glömts bort. En genomgång av receptionen har visat att 

recensenterna strävade efter att se överensstämmelser i Nelvins verk med samtida ideal och 

dominerande genrer istället för att ta fasta på verkens egenart. Tillfyktens hus bedömdes 

utifrån sina kvaliteter respektive brister som dokumentärroman och omdömena om Kvinnan 

som lekte med dockor utgick i stort från uppsatta normer för den kvinnolitterära 

bekännelsegenren. Eftersom verken aldrig till fullo motsvarade samtidens ideal eller 

genrekonventioner har de heller aldrig åberopats i senare sammanhang som representanter för 

en tid eller en genre.  
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SUMMARY

The aim of the present thesis (Themes and Literary Expression in Åsa Nelvin’s Writings) is to 

identify fundamental themes and literary strategies in Åsa Nelvin’s writings. Her works are 

characterized separately, but some aspects concerning Nelvin’s development from being a 

prose writer to becoming a lyric poet are pointed out as well. To some extent Nelvin’s works 

are related to the cultural climate of the 1960s and 1970s. This essay therefore also discusses 

the reception of her works, and whether literary ideals and conventions have had any impact 

on the over-all picture of her literary enterprise.  

    Besides the textual analysis, which is the dominating part of the thesis, some attention is 

given to Åsa Nelvin as a person and an artist, and the cultural environment she was a part of.  

So, what circumstances she wrote in, if there is a specific literary method to be discovered, 

and what her comprehensive attitude to life and art was, are matters the study touches on.  

    Five books are at the center of attention in the thesis: The children´s books De vita 

björnarna (“The White Bears”) (1969) and Det lilla landet (“The Little Country”) (1971), the 

two novels Tillflyktens hus (“The House of Refuge”) (1975) and Kvinnan som lekte med 

dockor (“The Woman who played with dolls”) (1977), and the cycle of poems Gattet (“The 

Inlet”) (1981). Nelvin´s collected writings also includes a few short-stories, published in the 

daily and weekly press, three independent poems and some unpublished writings. These serve 

as reference materials but are not given any specific attention.   

    Chapter I gives an account of the prevailing picture of Nelvin and her writings, based on 

previous research and criticism. The survey shows that, if remembered at all, Nelvin is often 

associated with the emancipatory tradition of female autobiographers in the 1970s. Her works 

are considered to engage in psychological and/or gender issues and to be openly 

autobiographical. Few people (her contemporary writers disregarded) remember Nelvin and 

her writings today however, and she is not represented in any major literary encyclopedias or 

reference books. 

   Chapter II presents Åsa Nelvin´s life. It illustrates how intimately her life and texts are 

interrelated, and discusses this interrelation from the point-of-view of interpretation. From the 

very beginning Åsa Nelvin was determined to become an artist of some kind. Initially her aim 

was to become an actress. At the age of fifteen, as the youngest person ever, she was admitted 

to “Statens skola för scenisk utbildning” (The National School for Dramatic Arts). She 

dropped out within a year but participated in a tv-series which attracted some attention at the 

time. Hence Nelvin experienced a short period of fame. Shortly after, she published her first 
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book and within the next full decade the rest of her writings were accomplished. As a writer 

Nelvin was well known and recognized in artistic circles, but she never had a real public 

breakthrough during her lifetime. One book that was praised by critics is Gattet, but it was 

published posthumously.  

    Nelvin’s works are never openly said to be autobiographical, and intuitively one does not 

understand them as reports of her life. This is partly why I find it inadequate to put Nelvin in 

relation with the political aims of the female autobiographical tradition. Still, the auto-

biographical elements in Nelvin’s texts are frequent and of such a quality that they seem of 

greater significance to her over-all literary enterprise than to be dismissed as mere subject 

matter. They seem to have an aesthetic and meta-literary function, drawing attention to 

questions concerning the construction of the text (and life), and differences or 

correspondences between phenomena like fiction and reality.  

    Chapter III describes two contexts to which Nelvin’s writings are related in the study. The 

first one is the literary climate of Nelvin’s time, characterized by political and feminist 

engagement. Nelvin’s preoccupation with the experience of being and how to create meaning 

was not in accordance with the literary ideals of the 1960s and 1970s. The discrepancy 

between Nelvin and her time could to a certain extent explain the reception of her works and 

perhaps also why Nelvin is not remembered today.  

     Some basic ideas and concepts from an existentialist tradition constitute a second context. 

The purpose is to point out correspondences between a recurring basic scenario in Nelvin’s 

literary works and fundamental aspects of this philosophical alignment. Eventually, this 

serves as an argument in favour of my assertion: that Nelvin’s writings are mainly concerned 

with existential, not psychological or political issues.  

    In Chapters IV to VII Nelvin’s works are examined in chronological order. Chapter IV 

deals with the children’s books. Nelvin probably never intended De vita björnarna and Det

lilla landet to become children’s books. Typical fairy tale features such as the fantastic, the 

abstract style and the child rather seem to serve a rhetorical function in Nelvin’s texts. The 

naive child and the fantastic style inevitably bring ontological questions into the text. The 

abstract style underscores the striving for universal validity required in an existential context.

    Major themes and literary strategies are identified which onwards reappear throughout 

Nelvin’s writings. De vita björnarna tells the story of a young girl who enters a parallel and 

fantastic world. She is given the assignment to find a stolen ring, bring it back to its rightful 

owner, and thereby save the world. In the end it becomes obvious that by doing so she also 

reveals the evil nature of mankind. The rather simple fairy-tale-like story really deals with 
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questions about alienation, being, and the exclusiveness of the artist. Det lilla landet is about 

two outcasts, a dreamer and a fool. They have ideas about how life should be lived in the little 

country, and about the nature of the world outside it. The rest of the inhabitants make fun of 

them, but in the end their predictions become true. The prophetic ability of the dreamer and 

the fool is associated with a search for the right word. When found, reality changes. A 

connection is thereby established between the alienated and the artist, language and the 

creation of reality, which reoccur in Nelvin’s later works.    

    Chapter V uncovers and describes the fundamental themes of Tillflyktens hus. The novel is 

about a young woman who has been brought up by relatives that she intensely hates and feels 

totally alienated from. When she is old enough the young woman breaks up with her family 

and leads a destructive life including heavy drinking and total absence of social contacts. The 

focus in the analysis is on why the novel should be seen as concerned with life’s lack of 

overall meaning from an existential point of view, not as describing mental illness. The 

novel’s composition with its narrative levels and multiple narrators are important arguments 

in favor of the existential approach. A complex thematic network concerning time, death, 

eternity and art is revealed in the novel which further relates it to an existential sphere.   

    Chapter VI discusses what genre Kvinnan som lekte med dockor belongs to. The point of 

departure is the novel’s reviewers who assumed that the novel was a so called women’s book 

or a piece of confessional literature. The analysis shows that Nelvin employs some of the 

conventions of this genre: The title of the book and other paratexts point to a feministic 

content. But it is obvious that other elements contradict this notion. One important argument 

against the feministic-confessional standpoint of the reviewers is that Kvinnan som lekte med 

dockor is not primarily directed towards the progress of a plot. The story is about a young 

woman’s relationship with a morally and socially defective man. He abandons her and she 

spends a couple of years passively searching for him. Not very much happens and the reader 

never finds out how it ends. A traditional woman’s book would aim at a development and a 

solution. Kvinnan som lekte med dockor is instead focused on conveying an existential 

dilemma, namely whether to conduct an inauthentic life including togetherness and set norms 

or to live an authentic an individualistic life. A variation of motifs and literary strategies are 

employed in order to convey the experience of these conditions: static scenes, interrelated 

images and other kinds of spatial patterns.       

    Åsa Nelvin’s cycle of poems Gattet was initially intended to be a novel but sometime along 

the way she rewrote it as poetry. Chapter VII examines a lyric and a narrative version of the 

“same” text in order to discuss what kind of effect she might have been aiming for. The lyric 
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version seems to be more universal and focused on experience rather than events and 

characters. Still there is enough left from the poems’ narrative past to talk about a coherent 

story. This story tells about a little girl spending the summer with relatives. Rather trivial and 

ordinary events occur during her stay but as simple as they are, they serve as vehicles for 

important existential matters. The analysis especially examines the themes and motifs 

concerning boundaries and the possibility to exceed them. Time, space, language, and even 

reality itself come across as such boundaries of life. By means of its imagery and 

metaphorical language the poem itself comes across as something transcending or exceeding 

these boundaries     

    In the concluding pages of the thesis some observations from previous chapters are 

summarized. Firstly, I state that the fundamental concern of Nelvins literary enterprise is the 

experience of being and the creation of meaning. Secondly, the general correspondence 

between form and content in Nelvin’s writings is claimed to be signs of her development from 

a prose writer to a lyric poet. Finally Nelvin’s works are described as distinctly meta-literary. 

Many elements related to a work’s theme also serve this meta-literary level. The creation of 

art and (literary) meaning seems to be what Nelvin’s writings are all about.  

248



247

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING

Tryckta källor: 

Av Åsa Nelvin (i kronologisk ordning): 
De vita Björnarna (Stockholm, 1969)
”Barnbokskritikern – finns han?”, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 1969–09–08
Det lilla landet (Stockholm, 1971) 
”Ska fallet aldrig ta slut?”, Dagens Nyheter, 1975–06–14 
”Jag skriver för att lära känna mig själv…”, Aftonbladet, 1975–07–07 
Svensk Bokhandel, nr 6-7 1975  
Tillflyktens hus: Eller en f.d. inneboendes erinran (Stockholm, 1975) 
”Boken jag nog måste skriva”, Tidskrift, nr 4–5 1976 
”Ett liv för små flickor”, Femina, nr 3 1976 
Kvinnan som lekte med dockor (Stockholm, 1977) 
”Några rader om min suspekta bok”, Expressen, 1977–07–29
”Om när jag fastnade i ansjovisburken 1956”, Dagens Nyheter, 1977–09–24  
 ”Psyke från förstaden”, Ord och bild, nr 5 1980 [Fristående dikt] 
”Lokalbedövning” och ”Meddelande till egendomslösa”, Bonniers Litterära Magasin, nr 6    
     1980 [Fristående dikter]         
”Klippet”, Dagens Nyheter, 1980–11–02  
Gattet: Sånger från barnasinnet (Stockholm, 1981) 

Recensioner: 
De vita björnarna 
Adin, Gunilla, Sydsvenska Dagbladet, 1969–12–13 
Enoksson, Brita, ”Än dominerar sagan”, Lärartidningen/svensk skoltidning, nr 49 1969 
Fredlund, Jane, ”Lilleputtfamilj i jättevärlden”, Svenska Dagbladet, 1969–12–23 
Gamstorp, Kerstin, Bokrevy, nr 1–2 1970 
Härd, Berit, ”Bok avsedd för sjuåringar fylld med skräckskildringar”, Göteborgs-Posten,
     1969–12–21 
Larson, Lorentz, Barn och kultur, nr 2 1970 
Martinell, Ingegärd, ”Fantasier och fantasterier”, Aftonbladet, 1969–12–16 
Nyström, Qui, ”Debutanter”, Dagens Nyheter, 1969–12–27 
Peterson, Hans, ”Barnet och ondskan”, Göteborgs-Tidningen, 1969–12–21 
Vejde, Eva, Nerikes Allehanda, 1969–11–25 

Det lilla landet 
Auraldsson, Kerstin, Uppsala Nya Tidning, 1971–10–26 
Brehmer, Inga, Bokrevy, nr 1–2 1972 
Fredlund, Jane, ” Vardagslivets problem i böcker för barn”, Svenska Dagbladet, 1971–12–06
Kommunalarbetaren, nr 2 1971 
Reimers, Aina, ”Inte en barnbok”, Östgöta-Correspondenten, 1971–10–23 
Sandberg, Karl-H., ”Åsa – En sagoflicka”, Arbetarbladet, 1972–03–02 
Swahn, S. C.,  Sydsvenska Dagbladet Snällposten,1971–12–06 
Tingdal, Birgit, ”Från Lilla landet till Gångande Grå”, Göteborgs Handels- och  
     Sjöfartstidning, 1971–12–11

249



248

Tillflyktens hus
Antonsson, Birgit, ”Historien om N”, Nerikes allehanda, 1975–07–17, även i Motala Tidning,  
     1975–07–21
Askaner, Sune, ”Svårt för läsare”, Östersunds-Posten, 1975–07–11 
Bergsten, Anders, ”När människan vittrar sönder”, Arbetarbladet, 1975–05–12, även som ”En    
     ung människas sönderfall”, i Västerbottens Folkblad, 1975–05–12
Brundin, Leif, ”Succé – om hon håller distansen nästa gång…”, Gefle Dagblad, 1975–06– 
     23 
Ekstrand, Lena, ”Stark romandebut”, Dala-Demokraten, 1975–08–01 
”Ett vidrigt öde”, Falu-Kuriren, 1975–05–23 
Hedlund, Magnus, ”Ångest i ekorrhjul”, Dagens Nyheter, 1975–05–28 
Häggström, Iris Z., ”Mardrömmar”, Borås Tidning, 1975–06–12 
I. S., ”Att söka sig själv och finna” Södermanlands Nyheter, 1977–08–31 
Isaksson, Hans, ”En tillflykt lika med döden”, Göteborgs-Posten, 1975–05–12 
Jansson, B., Uppsala Nya Tidning, 1975–12–09 
Jansson, Birgitta, ”Barn, ungdom och kriser”, Uppsala Nya Tidning, 1975–12–09
Josefsson, Willy, ”Skildrar vilsenheten inför tillvaron”, Göteborgs-Tidningen, 1975–05–12 
Linton-Malmfors, Birgit, ”Att våga söka sitt eget ansikte”, Hallandsposten, 1975–08–29 
Lundén, Gunborg, ”En lovande debutroman”, Norrköpings Tidningar, 1975–05–28
Lundgren, Caj, ”Vägen genom kaos”, Svenska Dagbladet, 1975–05–13 
Lundström, Henry, ”Utstött ur vardagen”, Sundsvalls Tidning, 1975–05–20 
Löfström, Tomas, Vår Lösen, 1975–08–07
Martinell, Ingegärd, ”Den gudarna överger”, Aftonbladet, 1975–05–26 
Ringblom, Anders, ”Löftesrika debutanter”, Sydsvenska Dagbladet, 1975–06–01 
Stribe, Birgitta,”Att gå sönder i bitar men ändå hålla ihop”, Smålandsposten, 1975–05–23
Strömberg, Ragnar, Bonniers Litterära Magasin, nr 5 1975, s. 290–291 
Ståhlnacke, Stig Åke, ”Svårt och skrämmande, men ändå lovande”, Kvällsposten, 1975–05–    
     19 
Zandelin, Pia, ”Fem unga debutanter lovar”, Vecko-Journalen, nr 1 1975 

Kvinnan som lekte med dockor
Antonsson, Birgit, ”Berättarbegåvning med varm fränhet”, Nerikes Allehanda, 1977–08–15,  
     även i Motala Tidning, 1977–08–16 
Bengtsson, Gun R, ”Stumpans dagbok eller Var är dockorna?”, Sydsvenska Dagbladet, 1977– 
     08–15 
Bolén, Asta, Vår Lösen, nr 7 1977 
Bruno, Eva, ”Rapport från ett dockskåp”, Bonniers Litterära Magasin, nr 5 1977, s. 310–311 
Ek, Cecilia, ”Skickligt skrivet om rotlös flicka”, Kvällsposten, 1977–08–14
Ekman, Hans-Göran, Uppsala Nya Ttidning, 1978–04–03 
Ekström, Margareta, ”Stumpan går vilse”, Expressen, 1977–07–18 
Falck, Johan, ”Flicka möter pojkar”, Helsingborgs Dagblad, 1977–09–02
Gummerus, Barbro, ”Bräcklig ensamhet”, Arbetet, 1977–09–20 
Häggström, Iris Z, ”Sökande och glädjelös”, Borås Tidning, 1977–09–18
Jacobsson, Sten, Västgöta Demokraten, 1977–09–07 
Jenhoff, Annie, ”När livet trasslar till sig går hon till sin skolgård”, Arbetarbladet, 1977–08– 
     10  
Jonsson, Gösta, ”Sannsaga (?) från Göteborg”, Folket, 1977–09–14
Lindqvist, Karl, ”Protest mot kvinnorollen”, Ny Dag, 1977–08–07
Lundgren, Caj, ”Stumpans inre liv”, Svenska Dagbladet, 1977–08–15 
Löfgren, Michael, ”Udda fågel med taskig uppväxt”, Göteborgs-Tidningen, 1977–08–15 

250



249

Marklund, Ingrid, ”Trist, trist”, Sundsvalls Tidning, 1977–08–15 
Martinell, Ingegärd, ”Förfärande blad ur Stumpans dagbok”, Aftonbladet, 1977–08–15
Mazzarella, Merete, Hufvudstadsbladet, 1977–09–30 
Ohlsson, Uno, ”Om Stumpan 20 år”, Norrköpings Tidningar, 1977–08–16  
Pehrson, Vera, ”Huvudpersonen saknar intresse”, Dagbladet, 1977–11–01
Persson, Christer, Tidens kalender, 1979 
Premmert, Ulla, Recension under rubriken ”Förhandstitt i höstböcker”, [tidningsurklipp i Leif  
     Nelvins privata samling] 
Redin, Lena, ”Stumpans liv: isolering och leda”, Örebro-Kuriren, 1977–10–25, även i  
     Karlskoga-Kuriren, 1977–10–25
Rosén, C., ”Självplågare och oskuld”, Norrländska Socialdemokraten, 1977–08–30
Tunander, Britt, ”Flicka i kris”, Dagens Nyheter, 1977–08–17
Tures, Ewa, “En besk ’flickbok’”, Metallarbetaren, nr 36 1977 
Örtenblad, Benny, ”Skilda verkligheter”, Östersunds-Posten, 1977–10–21

Gattet 
Andersson, Bernt-Olov, ”Nelvins sista samling. En sån intensitet”, Arbetarbladet,
     1981–10–03 
Bergman, Petter, ”Bland det mest djävulska jag har läst…”, Aftonbladet, 1981–09–21
Carlsson, J-V, Sundsvalls Tidning, 1982–09–21
Carlsson, Lennart, ”Åsa Nelvins sista bok”, Göteborgs-Tidningen, 1981–09–20 
Hedlund, Tom, ”Flämtande gatlopp”, Svenska Dagbladet, 1981–09–21 
Hessler, O, Dagens Nyheter, 1981–12–15 
Lagerlöf, Karl Erik, ”Groteska bilder av folkhemmet”, Dagens Nyheter, 1981–09–21 
Lundqvist, Åsa, ”Nelvins avsked”, Nerikes Allehanda, 1981–10–06 
Persson, Ola, ”Språklig precision”, Östgöta Correspondenten, 1981–10–19 
Ringgren, Magnus, ”Detta plötsliga fall ner i barndomens brunn”, Expressen, 1981–11–04 
Ståhl, Eva-Britta, ”Mellan trots och uppgivenhet”, Uppsala Nya Tidning, 1982–06–08 
Tottmar, Mia, ”Fastkedjad i blomkålslukten”, Stockholms-Tidningen, 1981–10–06 
Verner-Carlsson, Jan, Sundsvalls Tidning, 1982–02–09 

Övrig litteratur: 
Adamsson, Marita, ”Kritikerna missuppfattar mig. Jag skriver om kvinnoförtryck”,  
     Götheborgske Spionen, nr 8 1977 [Intervju med Åsa Nelvin] 
Ahlmo-Nilsson, Birgitta, ”Kvinnokamp och kvinnolitteratur”, i Den svenska litteraturen 3:
     Från modernism till massmedial marknad 1925–1995, red. Lars Lönnroth, Sven Delblanc,  
     Sverker Göransson (Stockholm, 1999), s. 469–488 
Algulin, Ingemar, Den orfiska reträtten: Studier i svensk 40-talslyrik och dess litterära  
     bakgrund, Stockholm Studies in History of Literature, 18 (diss. Stockholm, 1977) 
Andersen, H. C., Sagor och historier, i urval och övers. av Åke Holmberg (Wsoy, 1984) 
Andersson, Lars-Gunnar, Fult språk: Svordomar, dialekter och annat ont (Stockholm, 1985) 
Andersson, Pär-Yngve, Överskridandets strategier: Lyrisk romankonst och dess uttryck hos  
     Rosendahl, Trotzig och Lillpers (diss., Örebro, 2004) 
Andréasson, Sverker, ”Friställd startar starkt: Rakt in i verkligheten”, Göteborgs Handels-  
     och Sjöfartstidning, 1969–04–23 [Recensions av tv-serien Friställd.]
Arnald, Jan, Genrernas tyranni: Den överskridande linjen i Artur Lundkvists författarskap   
     (diss., Stockholm, 1995) 

251



250

Aspelin, Gunnar, Tankens vägar II: En översikt av filosofiens utveckling [1958] (Stockholm,  
     1990) 
Auerbach, Erich, Mimesis: Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen  
     [Mimesis: Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur, 1946], övers. Ulrika  
     Wallenström (Stockholm, 2005) 
Axelsson, Sun, Drömmen om ett liv (Stockholm, 1978)  
Bachtin, Michail, Rabelais och skrattets historia: François Rabelais’ verk och den folkliga  
     kulturen under medeltiden och renässansen [Tvortjestvo Fransua Rable i narodnaja kultur  
     srednevekovja i Renessansa, 1965], översättning Lars Fyhr (Stockholm, 1991) 
Baggessen, Søren, ”Forfatterskabsmonografien som litteraturvidenskabelig genre”, i  
     Hindsgavl Rapport: Litteraturteori i praksis, red. Thomas Bredsdorff & Finn Hauberg  
     Mortensen, Odense University Literary and Cultural Studies, 4 (Odense, 1995), s. 101-115
Baker, Richard E, The Dynamics of the Absurd in the Existentialist Novel (New York, 1993) 
Barnbokens väg: Om barnlitteraturens villkor och funktion i dagens Sverige, Svenska  
     barnboksinstitutet och Statens kulturråd (Stockholm, 1987)  
Barthes, Roland, ”The Death of the Author”, Image, Music, Text, red. Stephen Heath,  
     (New York, 1977), s. 142–148 
Bateson, Gregory, Steps to an Ecology of Mind (San Francisco, 1972) 
Baudelaire, Charles, Prosadikter [Le Spleen de Paris, Petits Poèmes en Prose, 1869], övers.  
     Erik Blomberg (Stockholm, 2000) 
Beckett, Samuel, I väntan på Godot [En attendant Godot, 1952], övers. Lill-Inger Eriksson &  
     Göran O. Eriksson, fjärde uppl. (Stockholm, 1997)   
Behrendt, Poul, Dobbeltkontrakten: En æstetisk nydannelse (Københavd, 2006) 
Benktson, Benkt-Erik, Gränssituationer: Frågor om livets mening i existensfilosofisk   
     belysning (Lund, 1976)
Berglund, Peter, Segrarnas sorgsna eftersmak: Om autenticitetssträvan i Stig Larssons  
     romaner (diss. Umeå; Stockholm/Steghag, 2004) 
Bergsten, Staffan, Time and Eternity: A Study in the Structure and Symbolism of T. S. Eliot’s  
     four Quartets, Studia Litterarum Upsaliensia, I (diss., Uppsala; Stockholm, 1960) 
Bettelheim, Bruno, Sagans förtrollade värld [The Uses of Enchantment: The Meaning and  
     Importance of Fairy Tales, 1976], övers. Disa Törngren (Stockholm, 1979) 
Björling, Gunnar, Vilande dag (Helsingfors, 1922) 
Boethius, Gunilla,”De jävlarna ska få en gång”, Aftonbladet, 1978–01–03. [Intervju med Åsa  
     Nelvin] 
Boëthius, Maria-Pia, Svensson, Svensson! (Stockholm, 1979) 
Brooks, Cleanth, “The Heresy of Paraphrase”, The Well Wrought Urn: Studies in the  
     Structure of Poetry 81947] (New York, 1947), s. 157–175
Brooks, Peter, Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative [1984] 
     (Cambridge, Massachusetts, 1992)  
Bruno, Eva,”’Att läsa är som ett hem. Att skriva är försök att komma ut’: Åsa Nelvin  
     intervjuas av Eva Bruno”, Bonniers Litterära Magasin, nr 4 1978, s. 244–248
Bruno, Eva, ”Var står den unga poesin?”, Bonniers Litterära Magasin, nr 5 1978, s. 283–290 
Burke, Séan, The Death and Return of the author: Criticism and Subjectivity in Barthes,  
     Foucault and Derrida (Edinurgh, 1998) 
Burman, Carina, ”Biografisk litteraturforskning”, i Litteraturvetenskap – en inledning, red.   
     Staffan Bergsten (Lund, 2002), s. 71–80 
Burton, Nina, Den hundrade poeten: Fem decenniers poesi, FIB:s lyrikklubbs bibliotek, 246 
     (Stockholm, 1988) 
Butler, Judith, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity [1990] (New York, 
1999) 

252



251

Camus, Albert, Främlingen [L’etranger, 1942], övers. Sigfrid Lindström (Stockholm, 2003). 
Camus, Albert, Myten om Sisyfos [Le mythe de Sisyphe, 1942], övers. Gunnar Brandell &   
     Bengt John (Stockholm, 1947) 
Charmé, Stuart Zane, Vulgarity and Authenticity: Dimensions of Otherness in the World of  
     Jean-Paul Sartre (Amherst, 1991) 
Chatman, Seymor, Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film (Ithaca,  
     1978)  
Cooke, Dervila, Present Pasts: Patrick Modiano´s (Auto)Biographical Fictions (Amsterdam  
     & New York, 2005) 
Culler, Jonathan, Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature  
     [1975] (London, 1997) 
Darrieussecq, Marie, “L’autofiction, un genre pas sérieux”, Poétique, 107 1996, s. 369–380 
Den litterära biografin, red. Magnus von Platen (Stockholm, 1989) 
Depressionens vägval: Samsjuklighet och diagnostiska avgränsningar vid affektiva syndrom,   
     konferensvolym utgiven av H. Lundbeck AB i Helsingborg (2007)
Dickstein, Juliette, “Serge Doubrovsky”, i Holocaust Literature: An encyclopedia of writers 
     and their work, red. S. Lillian Kremer, I (New York & London, 2003), s. 272 
Dostojevskij, Fjodor, Brott och straff [Prestuplenije i nakazanije, 1866], övers. Hans  
     Björkegren (Stockholm, 1979) 
Dostojevskij, Fjodor, Anteckningar från källarhålet [Zapiski iz podpolja, 1864], övers. Ulla  
     Roseen (Stockholm, 1985) 
Dubrovsky, Serge, Fils [1977] (Paris, 2001) 
Edlund, Johan, ”Moderna positioner: Om Baudelaire och Hamsun”, i Baudelaire – Det  
     moderna livets betraktare: Studier i ett författarskap, red. Christina Sjöblad & Lennart  
     Leopold, Skrifter utgivna vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund (Lund, 1998), s.  
     129–146  
Edström, Vivi, Barnbokens form: En studie i konsten att berätta (Stockholm, 1980) 
Ehriander, Helene, ”Astrid Lindgren och Rabén & Sjögren”, i Litterär kalender 2006: Astrid, 
     red. Gunnar Harding, utvigen av samfundet de Nio i samarbete med Norstedts Förlag  
     (Stockholm, 2006), s. 43–56 
Eklöf, Maja, Rapport från en skurhink (Stockholm, 1970)
Elleström, Lars, Från Lenngren till Lugn: En ironisk historia (Stockholm, 2005) 
Ellis, Robert, The Tragic Pursuit of Being: Unamuno and Sartre (Tuscaloosa & London,  
     1988) 
Epstein, William H., Recognizing Biography (Pennsylvania, 1987)  
Espmarks, Kjell, Att översätta själen: En huvudlinje i modern poesi från Baudelaire till  
     surrealismen (Stockholm, 1975) 
Espmark, Kjell, Själen i bild: En huvudlinje i modern svensk poesi (Stockholm, 1977) 
Esslin, Martin, The Theatre of the Absurd [1961] (London, 2001) 
Fabreus, Karin, Sagan myten och modernismen i Pär Lagerqvists tidigaste prosa och Onda  
     Sagor, Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in History of Literature,  
     XLV (diss. Stockholm, 2002)  
Fagerberg Holsten, Själen och jaget – ett idéhistoriskt perspektiv (Södertälje, 1997). 
Fahlgren, Margareta, Det underordnade jaget: En studie om kvinnliga självbiografier,
     (Stockholm, 1987) 
Ferlin, Nils, En döddansares visor [1930] (Stockholm, 1972) 
Filosofin genom tiderna – Antiken, Medeltiden, Renässansen [1970], Texter i urval av Konrad  
     Marc-Wogau (Stockholm, 1991) 
Fish, Stanley, “Biography and Intention”, i Contesting the Subject, red. William H Epstein   
     (West Lafayette, Indiana, 1991), s. 9–16   

253



252

Forsén, Gunilla, ”Barnböcker och politik. Går det ihop?”, Vasabladet, 1969–10–09
Forser, Tomas, Kritik mot kritiken: 1900-talets svenska litteraturkritik (Gråbo, 2002)  
Forser, Tomas, ”Spränga sig fri”, Expressen, 1996–08–11 
Forser, Tomas & Tjäder, Per Arne, ”Strömkantringarnas tid: 1960-talets debatt och nya  
     prosa”, i Den svenska litteraturen 3: Från modernism till massmedial marknad  
     1920–1995, red. Lars Lönnroth, Sven Delblanc, Sverker Göransson (Stockholm, 1999),  
     s. 371–411 
Foucault, Michel, ”What Is an Author”, i Modern Criticism and Theory, red. David Lodge  
     (London, 1988), s. 197–210 
Frank, Joseph, The Idea of Spatial Form (New Brunswick & London, 1991) 
Fransson, Birgitta, ”Barnboksvärldar: Samtal med författare, En bok för alla i samarbete med  
     Opsis Kalopsis (Stockholm, 2001) 
Franz, Marie-Louise von, Sagotolkning: En introduktion [Psychologische  
     Märcheninterpretation, 1986], övers. Philippa Wiking (Stockholm, 1987)
Friberg, Gösta, ”Avspark inför 80-talet”, Lyrikvännen, nr 1–2 1980, s. 15–24 
Frime, Monica, Veckorevyn, november 1971 
Frow, John, ”The Literary Frame”, i Dynamics: Essays on Time, Plot, Closure, and Frames,   
     red. Brian Richardson (Columbus, 2002), s. 333–338
Furuland, Lars, Ørvig, Mary, Ord och bilder för barn och ungdom I. Barnlitteraturen:  
     Historik, kommentarer, texturval [1970], fjärde helt omarbetade upplagan (Stockholm,  
     1990)  
Furuland, Lars, Ørvig, Mary, Ord och bilder för barn och ungdom II. Utblick över barn- och  
     ungdomslitteraturen: Debatt och analys (Stockholm, 1986) 
Gadamer, Hans-Georg, ”Über leere und erfüllte Zeit”, i Neure Philosophie II: Problemte –  
     Gestalten, i Gesammelte Werke, IV (Tübringen 1987) 
Genette, Gérard, ”Den allvarsamma parodin” [del av Palimpsestes: La littérature au second  
     degré, 1982], övers. Johan Öberg, Ord och bild, nr 3 1990, s. 19–36 
Genette, Gérard, Narrative discourse: An Essay in Method [“Discours du récit”, Figure III,   
     1972], övers. Jane E. Lewin (Ithaca, New York, 1980)   
Genette, Gérard, Narrative Discourse Revisited [Noveau discours de récit, 1983], övers. Jane  
     E Lewin (Ithaca, New York, 1990) 
Giertz, Bo, Rätt och orätt i sexuallivet, Svenska diakonistyrelsen (Stockholm, 1950) 
Golomb, Jacob, In Search of Authenticity: From Kierkegaard to Camus (London, 1995) 
 [Greenburg, Joanne] Hannah Green, Ingen dans på rosor [I Never Promised You a  
     Rosegarden, 1964], övers. Gunnar Barklund (Ludvika, 2001) 
Guignon, Charles, On Being Authentic (London & New York, 2004) 
Gunnarsson, Björn, ”Intimiteter utan udd”, Göteborgsposten, 1996–03–07 
Gunnarsson, Björn, ”Något har hänt med bekännelserna”, Göteborgsposten, 2001–03–19 
Gustafsson, Stig Göran, ”Fakta och fiktion blandas i Göteborgsk tv-serie om  
     industrinedläggelser”, Göteborgs-Tidningen, 1968–02–13 
Gustavsson, Krister, ”Åsa Nelvin, romanförfattare, poet”, Lyrikvännen, nr 6 2002, s. 5–11 
Haag, Ingemar, Det groteska: Kroppens språk och språkets kropp i svensk lyrisk modernism  
     (diss., Stockholm, 1999) 
Haarder, Jon Helt, ”Det sææforhold vi havde til forfatteren: Mod et begreb om performativ  
     Biografisme”, Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift, nr 1 2005 
Haarder, Jon Helt, ”Litteraturvidenskab i den performative biografismens tidsalder”,   
     http://www1.sdu.dk/Hum/jhn/index.html, ursprungligen publicerad under annan titel i  
     Kritik, nr 167 1994 
Hackman, Boel, Jag kan sjunga hur jag vill: Tankevärld och konstsyn i Edith Södergrans  
     diktning (diss., Uppsala; Stockholm, 2000) 

254



253

Hansson, Gösta, ”Scenen det enda tänkbara för rekordung teaterelev”, Göteborgs-Tidningen,
     1967–05–15 
Haverty Rugg, Linda, Picturing Ourselves: Photography and Autobiography (Chicago &  
     London, 1997) 
Hedlund, Tom, Mitt i 70-talet: 15 yngre svenska författare presenteras (Lund, 1975) 
Hedlund, Tom, Ny svensk lyrik 1970–1983 (Malmö, 1997)   
Hedlund, Tom,”Sent i löfteslandet Sverige: Svensk litteratur 1974–76”, Nordisk tidskrift för  
     vetenskap, konst och industri, Letterstedska föreningen, nr 4 1977
Heidegger, Martin, Varat och tiden 2 [Sein und Zeit, 1927], övers Richard Matz 
     (Göteborg, 1992) 
Helge, Per, ”Plågade dikter från en splittrad barndom”, Vestmanlands Läns Tidning, 2004–
     09–10 
Hellsing, Lennart, Aftonbladet, 1959–12–15
Hesse, Herman, Stäppvargen [Der Steppenwolf, 1927], övers. Sven Stolpe (Stockholm, 1980)  
Hesslefors, Ingemar, ”Hon får huvudrollen i Bengt Bratts TV-serie”, Aftonbladet, 1969–02– 
     06 
Holmberg, Margit, ”Låt våra småbarn få leka”, Göteborgs-Tidningen, 1968–03–28 
Holmgaard, Jan, Jaget i texten (diss., Stockholm, 1998) 
Horst, S., Dæmmrich, Ingrid, Themes and Motifs in Western Literature: A Handbook   
     (Tybringen, 1987)
Hutcheon, Linda, Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox (New York, 1984) 
Håkanson, Björn, ”Den ensamme bildsamlaren”, Aftonbladet, 1966–10–14
Hörnström, Marianne, ”’Att själva det oförstådda är min identitet’: Tankar kring  
     outsiderskapet i Åsa Nelvins författarskap”, i Flyktlinjer: Aningar kring språket och  
     kvinnan, utg. Ulf I. Eriksson (Stockholm/Stehag, 1994), s. 62–74, ursprungligen i  
     Kvinnornas litteraturhistoria II, red. Ingrid Holmquist & Ebba Witt-Brattström
     (Stockholm, 1983) 
Hörnström, Marianne, ”Att skriva som kvinnor”, Tidskrift för litteraturvetenskap, nr 1 1980,  
     s. 6–26 
Israel, Joachim, Alienation: Från Marx till modern sociologi [1968] (Stockholm, 1971) 
Jakobson, Roman, ”Lingvistik och poetik” [”Linguistics and Poetics”, 1960], övers. Agnes  
     Mesterton, Poetik och lingvistik (Stockholm, 1974) 
Jansson, Bo G., Postmodernism och metafiktion i Norden (Uppsala, 1996) 
Jansson, Bo G., Självironi, självspegling och självreflexion: Den metafiktiva tendensen i  
     Eyvind Johnsons diktning, Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid  
     Uppsala universitet, 27 (diss., Uppsala, 1990)
Jansson, Mats, Kritisk tidsspegel: Studier i 1940-talets svenska litteraturkritik
     (Stockholm/Steghag, 1998) 
Johanson, Kjell E., ”Förord”, i Alexander Weiss, Sociala dikter, Stockholms kommuns  
     utredning om social utslagning och ekonomisk brottslighet (olämpliga ungdomsmiljöer),  
     delrapport 9 (Stockholm, 1979) 
Jong, Erica, Rädd att flyga [Fear of Flying, 1973], övers. Annika Reis (Stockholm, 1976) 
Jönsson, Maria, Som en byracka: Självbiografi, estetik och politik i Agneta Klingspors  
     författarskap (diss., Umeå, 2006) 
Jörgensen, Nils & Svensson, Jan, Nusvensk grammatik [1986] (Malmö, 1993) 
Kafka, Franz, Processen [Der Prozess, 1925], övers. och inledning Karl Vennberg  
     (Stockholm, 1986) 
Karlsson, Jan, ”Där man knappt vågar andas”, Sundsvalls Tidning, 1997–08–04 
Katz, Madeleine, ”Rapport från en vågtopp – eller?”, Expressen, 1977–04–18  

255



254

Kawakami, Akane, A Self-conscious Art: Patrick Modiano´s Postmodern Fictions (Liverpool,  
     2000) 
Kayser, Wolfgang, Das sprachliche Kunstwerk [1948] (Bern, 1971) 
Kerouac, Jack, On the Road [1957] (New York, 1997) 
Kittang, Atle & Asbjørn Aarseth, Lyriske strukture: Innføring i diktanalyse (Oslo, 1968)
Kittang, Atle, ”Forfattarskap som studieobjekt: Nokre ettertankar”, i Tekst, tolkning, historie,  
     red. Jørgen Dines Johansen, Finn Hauberg Mortensen, Horst Nägele (Odense, 1990),          
     s. 27– 40  
Klingberg, Göte, Barnlitteraturforskning – en introduktion (Stockholm, 1972) 
Klingspor, Agneta, ”En kvinnlig recensent räknade minutiöst älskarna i boken och tyckte att  
     jag var en manlig pornograf”, i Kärlek, makt och systerskap: 30 år av kvinnokamp, red.  
     Lena Olson, Göteborgs stadsmuseum (Göteborg, 2002), s. 55–56 
Klingspor, Agneta, Inte skära bara rispa: Kvinnodagbok 1962–76 (Stockholm, 1977)
Klitgaard Povlsen, Karen, ”Køkkenrum: Om mad, moderlighet og køkkenindretning”, i red.  
     Eva Lous, Lis Wedell Pape, Egne rum: En antologi om køn, skrift og rum, Årbog for  
     Kvindeforskning, 3 (Århus, 1991), s. 129–152 
Klotz, Volker, Das europäische Kunstmärchen: Funfundzwanzig Kapitel seiner Geschichte  
     von der Renaissance bis Zur Moderne (Stuttgart, 1985) 
Kremer, S. Lillian, Holocaust Literature: An encyclopedia of writers and their work, I   
     (New York, 2003) 
Kvinnopolitiska nyckeltexter, red. Johanna Esseveld, Lisbeth Larsson (Lund, 1996) 
Kåreland, Lena, Modernismen i barnkammaren: Barnlitteraturens 40-tal, Skrifter utgivna  
     av Svenska barnboksinstitutet, nr 66 (Stockholm, 1999) 
Kåreland, Lena, Gränsöverskridare: Carl Sandburg och Lennart Hellsing – författare för  
     barn och vuxna, Serien Litteratur och samhälle, avdelningen för litteratursociologi  
     Uppsala universitet (Uppsala, 2000) 
Köre, Carina, ”Med 90-talsblick på 70-talet: Cristine Sarrimo tar avstamp i kvinnorörelsens  
     paroll ’det personliga är politiskt’”, Göteborgsposten, 2000–11–08.   
Lagerkvist, Pär, Onda sagor [1924] (Stockholm, 1965) 
Lagerlöf, Karl Erik, ”Bokåret 1975: Litteraturen mitt i Sverige, Dagens Nyheter, 1975–12–17
Lagerlöf, Karl Erik, ”Ung man läser också böcker”, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning,  
     1964-09-24 
Landgren, Bengt, ”Var Puskin rökare? Argument mot biografisk litteraturforskning”, i Den
     litterära biografin, red. Magnus von Platen, (Stockholm, 1989), s. 47–60
Landgren, Bengt, ”Vad är en litterär text”, i Litteraturvetenskap – en inledning, red. Staffan  
     Bergsten (Lund, 2002), s. 19–32 
Larsson, Lisbeth, ”Biografins återkomster”, i Med livet som insats: Biografin som humanistisk  
     genre, red. Henrik Rosengren & Johan Östling (Lund, 2007), s. 51–62 
Larsson, Lisbeth, Sanning och konsekvens: Marika Stiernstedt, Ludvig Nordström och de  
     biografiska berättelserna (Stockholm, 2001) 
Larsson, Stig, Autisterna [1979] (Stockholm, 2004) 
Lejeune, Philippe, On Autobiography [Le Pacte autobiographique, 1975; Je est un autre, 
     1980; Moi Aussi, 1986; Revue de L’Institute de Sociologie, 1982; del av Lire Leiris, 1975],    
     övers. Katherine Leary, Theory and History of Literature, vol 52 (Minneapolis, 1989) 
Lilja, Eva, Den dubbla tungan: En studie i Sonja Åkessons poesi (Göteborg, 1991) 
Lilja, Eva, I klänningens veck: Feministiska diktanalyser (Göteborg, 1998) 
Lilja, Eva, ”Social verklighet och text: Samt något om Elsa Graves metaforspråk”, Tidskrift  
     för litteraturvetenskap, nr 3–4 1996
Lindberg, Elisabeth, Författarnas Göteborg, utgiven av Göteborgs stadsmuseum och  
     Göteborgs stadsbibliotek (Göteborg, 2003) 

256



255

Lindström, Hans, Skrattet åt världen i litteraturen (diss., Stockholm, 1993) 
Lord, Roger, ”Jag ville bli någon”, Göteborgs-Tidningen, 1976–06–05   
Lotman, Jurij, Den poetiska texten [Del av Analiz po ti esko teksta: Strukture sticha, 1972],
     övers. Eva Adolfsson m. fl. (Stockholm, 1974) 
Lugn, Kristina, Döda honom! (Stockholm, 1978) 
Lugn, Kristina, Lugn bara Lugn: Dikter av Kristina Lugn, Samlade dikter med efterord av  
     Karl Vennberg (Malmö, 1984) 
Lugn, Kristina, Om ni hör ett skott (Stockholm, 1979) 
Lundell, Ulf, Jack: Roman (Stockholm, 1976) 
Lundgren, Caj, ”Jakobs stege första pinnen”, Svenska Dagbladet, 1977–04–21 
Lundgren, Margareta, ”Åsa Nelvin, 24: Hopplöst vara författare när böcker är så dyra!”,  
     Arbetet, 1975–07–19 [Intervju med Åsa Nelvin] 
Lundqvist, Åsa, ”Nelvins avsked”, Nerikes Allehanda, 1981–10–06
Luthersson, Peter, ”Från litteraturkris till litteraturkris – nedslag i textvärlden”, i Den svenska  
     Litteraturen 3: Från modernism till massmedial marknad 1920–1995, red. Lars Lönnroth,  
     Sven Delblanc, Sverker Göransson (Stockholm, 1999), s. 595–630 
Luthersson, Peter, Modernism och individualitet: En studie i den litterära modernismens  
     kvalitativa egenart [diss., Lund, 1986], andra upplagan (Stockholm/Stehag, 1993)  
Lühti, Max, The European Folktale: Form and Nature [Das europäische Volksmärchen,
     1982], övers. John D. Niles (Bloomington, Indianapolis, 1986) 
Löfgren, Michael, ”Författare med tjock bankbok”, Göteborgs- Tidningen, 1977–07–17
Man, Paul de, “Autobiography as Defacement”, The Rhetoric of Romanticism (New York,  
     1984), s. 67–81 
Marcus, Laura, Auto/Biographical Discourses: Theory, Criticism, Practice [1994]
     (Manchester & New York, 1998)
McHale, Brian, Postmodernist Fiction (New York, 1987) 
Moberg, Åsa, Simone och jag (Stockholm, 1996) 
Munck, Kerstin, Att föda text: En studie i Hélène Cixous författarskap (Stockholm/Stehag,  
     2004) 
Nelles, William,”Stories within Stories: Narrative Levels and Embedded Narrative”, i  
     Narrative Dynamics: Essays on Time, Plot, Closure, and Frames, red. Brian Richardson  
     (Columbus, 2002), s. 339–353
Nelson, Cecilia, ”Förlorad tid men erövrat liv”, Göteborgsposten, 1995–08–21. 
Nerman, Bengt, Demokratins kultursyn (Stockholm, 1962) 
Nietzsche, Friedrich, Så talade Zarathustra [Also sprach Zarathustra, 1883], övers. Albert  
     Eriksson (Stockholm, 1999) 
Nikolajeva, Maria, Barnbokens byggklossar (Lund, 1998) 
Nilsson, Martin P:n, Olympen [1919] (Stockholm, 1992) 
Nilsson, Sven & Yrlid, Rolf, ”Inledning”, Svensk litteratur i kritik och debatt 1957–70, red.  
     Sven Nilsson & Rolf Yrlid (Stockholm, 1972), s. 9–18 
Nordlinder, Eva, Sekelskiftets svenska konstsaga och sagodiktaren Helena Nyblom (diss.,  
     Uppsala; Stockholm, 1991) 
Norén, Kjerstin, ”Inledning. Efter välfärden. Anteckningar om uppbrottet från en ideologi”,  
     Linjer i nordisk prosa 1965–75, red. Kjerstin Norén (Lund, 1977) 
Nylander, Lars, Prosadikt och modernitet: Posadikt som gränsföreteelse i europeisk litteratur  
     med särskild inriktning på Skandinavien 1880–1910 (diss., Umeå; Stockholm/Stehag,  
     1990) 
Olsson, Bernt, Vid språkets gränser: Svenska 1900-talslyriker och frågan om ordens förmåga  
     (Lund, 1995)  
O’Neill, Patrick, Ficitons of Discourse: Reading Narrative Theory (Toronto, 1994) 

257



256

Pinter, Harold, “The Dumb Waiter”, Harold Pinter: Plays One (London, 1991), s. 111–149
Pinter, Harold, “The Room”, Harold Pinter: Plays One (London, 1991), s. 84–110
Plath, Silvia, The Bell Jar [1963] (London, 1982) 
Poulet, Georges, L’espace proustien (Paris, 1963) 
Pound, Ezra, Make it New (London, 1934) 
Prince, Gerald, Dictionary of Narratology [1987] (Nebraska, 2003) 
Rabinowitz, Peter, ”Reading Beginnings and Endings”, i Narrative Dynamics: Essays on  
     time, Plot, Closure, and Frames, red. Brian Richardson (Columbus, 2002), 300–313 
Register, Cheri, Kvinnokamp och litteratur i USA och Sverige [Feminist ideology and Literary  
     Criticism in the United States and in Sweden, diss., University of Chicago, 1973], övers.  
     Margareta Tegnemark (Ystad, 1977) 
Richardson, Brian, ”Beyond Story and Discourse: Narative Time in Postmodern and  
     Nonmimetic Fiction”, i Narrative Dynamics: Essays on Time, Plot, Closure, and Frames 
     (Columbus, 2002), s. 47–63 
Riffaterre, Michael,”Intertextual representation: On Mimesis as Interpretive Discourse”,  
     Critical Inquiry, 11 1984, s. 141–162 
Riffaterre, Michael, Semiotics of Poetry [1978] (London, 1980) 
Rimmon-Kenan, Shlomith, Narrative Fiction: Contemporary Poetics (London, 2002). 
Ringgren, Magnus, ”På vilken planet finns poesin?” Aftonbladet, 2002–01–24 
Rubik, Margarete,”In Deep Waters. Or: What´s the Difference between Drowning in Poetry  
     and in Prose?”, i Theory into Poetry: New Approaches to the Lyric, red. Eva Müller- 
     Zettelmann & Margarete Rubik (Amsterdam & New York, 2005), s. 189–206 
Ruin, Hans, Poesins mystik [1935], andra upplagan (Stockholm, 1978) 
Runefelt, Eva, ”De grå skyarna: För Åsa Nelvin”, Hejdad tid (Stockholm, 1994), s. 34–37 
Runefelt, Eva, ”Du ser ut som jag: Till minne av Åsa Nelvin”, Bonniers Litterära Magasin,
     nr 2 1994, s. 34–35   
Runefelt, Eva, ”Åsa Nelvin (1951–1981): Rop från världen intill”, Moderna tider, nr 11  
     2000, s. 58–59 
Rådström, Niklas, Dikter och andetag (Stockholm, 1977) 
Rådström, Niklas, ”Något om en försvunnen”, Den ansvarsfulla lättjan (Stockholm, 1994) s.  
     125-129 
Rönnerstad, Torsten, ”’Verklighet – språk – litteratur’: Om en topos i 80-talets  
     litteraturkritik”, i Litteratur och verklighetsförståelse: Idémässiga aspekter av 1900-talets  
     litteratur, red. Anders Pettersson, Torsten Petterson, Anders Tyrberg, Institutionen för  
     litteraturvetenskap och nordiska språk Umeå universitet (Umeå, 1999), s. 93–111  
Rönnerstad, Torsten, ”Varje problem ropar på sitt eget språk”: Om Tomas Tranströmer och  
     språkdebatten, Karlstad University Studies, 20 (Karlstad, 2003) 
Sarrimo, Cristine, ”Hon/jag skall bli furstinnan utan blod och svaghet”, i Nordisk  
     Kvinnolitteraturhistoria IV, red. Lisbeth Larsson (Höganäs, 1997), s. 446–448 
Sarrimo, Cristine, När det personliga blev politiskt: 1970-talets kvinnliga bekännelse och   
     självbiografi (diss., Lund; Stockholm/Stehag, 2000) 
Sartre, Jean-Paul, Äcklet [La Nausée, 1938], övers. Eva Alexanderson (Stockholm, 1982). 
Sartre, Jean-Paul, Varat och intet [L’être et le néant: Essai d’ontologie phénoménologique,
     1943] i urval, övers. Richard Matz (Göteborg, 1984) 
Sartre, Jean-Paul, Existentialismen en humanism [L'existentialisme est un humanisme, 1946],  
     övers. Arne Häggqvist (Eslöv, 1988) 
Schiöler, Niklas, Koncentrationens konst: Tomas Tranströmers senare poesi (diss.,  
     Göteborg; Stockholm, 1999) 
Schacht, Richard, Alienation (New York, 1970) 

258



257

Schmitz, Eva, ”Den ’nya’ kvinnorörelsen under 1970-talet”, i Kärlek, makt och systerskap:  
     30 år av kvinnokamp, red. Lena Olson, Göteborgs stadsmuseum (2002), s. 14–25
Segal, Charles, Orpheus: The Myth of the Poet (Baltimore & London, 1989) 
Stanford Friedman, Susan,”Spatialization: A Strategy for Reading Narrative”, i Narrative  
     Dynamics: Essays on Time, Plot, Closure, and Frames, red. Brian Richardson (Columbus,  
     2002), s. 217–228 
Stenström, Thure, Den ensamme: En motivstudie i det moderna genombrottets litteratur  
     (diss., Uppsala; Stockholm, 1961) 
Stenström, Thure, Existentialismen: Studier i dess idétradition och litterära yttringar [1966] 
     (Stockholm, 1984) 
Stenström, Thure, Existentialismen i Sverige: Mottagande och inflytande 1900–1950
     (Stockholm, 1984) 
Strauss, Walter A., Decent and Return: The Orphic Theme in Modern Literature (Cambridge,  
     Massachusetts, 1971) 
Strindberg, August, Ensam (Stockholm, 1909) [Projekt Runeberg] 
Strindberg, August, Samlade skrifter, red. John Landquist, 38 (Stockholm, 1987) 
Stybe, Vibeke, Från Snövit till Snobben: Om barnbokens ursprung och utveckling [Fra  
     Askepot til Anders And: Børnebogen i kulturhistoriskt perspektiv, 1970], övers. Stefan  
     Mählqvist (Stockholm, 1978) 
Svedjedal, Johan, ”Det litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition och dess  
     grundantaganden, i Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle, red. Lars  
     Furuland & Johan Svedjedal (Lund, 1977), s. 68–88
Svedjedal, Johan, Gurun och Grottmannen och andra litteratursociologiska studier
     (Stockholm, 1996) 
Svendsen, Lars Fr. H., Långtråkighetens filosofi [Kjedsomhetens filosofi, 2003], övers.  
     Ulla-Stina Rask (Stockholm, 2005) 
Svensk bokhandel, september 1969
Sydhoff, Beate, ”Amatörismen – vart leder den?”, Svenska Dagbladet, 1977–04–30 
Söderberg, Hjalmar, Gertrud [1906] (Stockholm, 1977) 
Söderberg, Hjalmar, Hjärtats oro [1909] (Stockholm, 1920) 
Södergran, Edith, Dikter och aforismer I: Samlade skrifter, red. Holger Lillqvist (Stockholm,  
     1992) 
Södergran, Edith, Vaxdukshäftet [1907–1909], Ungdomsdikter i urval av Ebba Witt- 
     Brattström, övers. Ulrika Wallenström & Horace Engdahl (Stockholm, 1997) 
Teleman, Ulf, ”Det är skillnad på folk och fä: dum; dummare; dummast”, i Grammatik på  
     villovägar, red. Ulf Teleman, Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 73 (Stockholm,  
     1997), s. 115–123 
21 om Göteborg, red. Eric S Alexandersson & Karin Monié-Nordin (Göteborg, 1979) 
Thorvall, Kerstin, Det mest förbjudna, (Stockholm, 1976) 
Torell, Kristina, ”Han hjälper TV göra Friställd-serien”, Göteborgs-Tidningen, 1969–02–18 
Todorov, Tzvetan, Introduction à la littérature fantastique (Paris, 1970) 
Todorov, Tzvetan, The Poetics of Prose [La Poetique de la prose, 1971], övers. Richard  
     Howard (Ithaca, New York, 1977)
Wellek, René, Theory of Literature [1949] (London, 1954) 
Williams, Anna, Stjärnor utan stjärnbilder: Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska  
     översiktsverk under 1900-talet (Stockholm, 1997)
Wilson, Colin, The Outsider: The classic Study of Alienation, Creativity and the Modern  
     Mind [1956] (London, 1997)
Wimsatt, W. K. &  Beardsley, Monroe, ”The Intentional Fallacy”, The Verbal Icon:  Studies  
     in  the Meaning of Poetry (Lexington, 1954) 

259



258

Westin, Boel, Strindberg, sagan och skriften (Stockholm/Stehag, 1998) 
Wolf, Werner, ”The Lyric: Problems of Definition and a Proposal for Reconceptualisation”, i 
     Theory into Poetry: New Approaches to the Lyric, red. Eva Müller-Zettelmann &  
     Margarete Rubik (Amsterdam & New York, 2005), s. 21–56 
Woolf, Virginia, A room of one’s own [1929], övers. Jane Lundblad (Stockholm, 1991)  
Wordsworth, William, Lyrical Ballads [1798], i The Norton Anthology of English, red. M. H.  
     Adams, sixth edition (London & New York, 1996), s. 1340. 
www.natverketpsykiskhalsa.se/litteratur.htm, 2007–08–01 
Wærn, Carina, Dagens Nyheter, 1980–11–02 
Åkesson, Sonja, Husfrid (Stockholm, 1963)  
Öhman, Marie, ”’Där döden är närvarande finns det eviga livet’: Liv och död som motiv och    
     språklig teknik i Åsa Nelvins textvärld”, Ondit bok 2: Att göra av med sig själv – texter om  
     författarsjälvmord, red. Daniel Westerlund (Stockholm, 2007) 
Öhman, Marie, ”Omnämnandet av en diktsamling”, Lyrikvännen, nr 2 2006, s. 30–36. 
Örnberg, Sune, ”Fem kritiker halvvägs i 70-talet”, Bonniers Litterära Magasin, nr 1 1977, s.  
     10–12 
Örnberg, Sune, ”Friställd – ett brännbart stoff”, Göteborgs-Tidningen, 1969–04–23
Österlund, Maria, ”Det måste finnas en reservutgång: Om rumsligheten i Kristina Lugns  
     lyrik”, i Hemmet, rummet och revolten: Studier i litterärt gänsöveskridande, red. Pia  
     Ingström, Kristina Malmio, Maria Österlund, Litteraturvetenskapliga institutionen vid Åbo   
     Akademi (Åbo, 1996), s. 138–139 

Otryckta källor: 

Offentliga arkiv: 
P. A. Norstedt & Söners Förlags arkiv 
Brev från Åsa Nelvin till Norstedt & Söners Bokförlag, 1973, 1 st  
Brev från Agneta Markås till Åsa Nelvin, 1974, 1 st 
Brev från Åsa Nelvin till Thomas von Vegesack, 1973–1981, 23 st 
Brev från Thomas von Vegesack till Åsa Nelvin, 1974–1981, 10 st 
Förlagskontrakt, 1974, 1976 och 1981, 3 st 

Landsarkivet Göteborg 
Lundby församlingsbok 
Domkyrko församlingsbok 
Annedals församlingsbok 
Arkivet Statens skola för scenisk utbildning med tillhörande diarium. Innehåller information  
     om utbildningens utformning och innehåll 1967–1968, uppgifter om antalet sökande,  
     beskrivning av antagningsprovets utformning 1967, förteckning av jurymedlemmar,  
     klasslista. 
Bouppteckning, Göteborgs tingsrätt 

Regionarkivet Göteborg 
Sjukjournal, Sahlgrenska sjukhuset, 1968 
Skolhandlingar: Klasslista för klass 8d, vt 1966, Toleredsskolan i Göteborg; betygskatalog  
     (slutbetyg) för klass 9a, 1977, Toleredsskolan i Göteborg; Åsa Nelvins betyg från   
     Kjellbergska vuxengymnasiet i Göteborg; Åsa Nelvins betyg från Vasa vuxengymnasium i   
     Göteborg 

260



259

Stipendieansökningar från Nelvin till Kulturstipendienämnden: 1973, 1975, 1976, 3st 

Bonnierförlagens arkiv 
Brev från Åsa Nelvin till redaktör Margareta Schildt på Bonniers förlag, 1970, 1st  

Statens ljud- och bildarkiv 
Friställd, tv-serie i 10 avsnitt sända 1969, manus och regi Bengt Bratt 
Dagens bok, radioprogram sänt 1978–12–04 [Ann-Charlotte Alvefors presenterar och  
     analyserar Kvinnan som lekte med dockor]
Sommarnovellen, radioprogram sänt 1979, red. Thomas Bibin [Åsa Nelvin läser sin novell  
     ”Om när jag fastnade i ansjovisburken 1956]  
Följ mig inte längre, det behövs inte, radioprogram sänt i P1 1982–01–05, red Mia Gerdin,  
     ref. nr. L1656 [Minnesprogram om Åsa Nelvin som också innehåller en intervju gjord  
     med Nelvin för ungdomsradion 1977] 
Boktornet, radioprogram sänt 2003–01–23, red. Mia Gärdin, ref. nr. L6245 [Mirja Thurestedt  
     läser ur Kvinnan som lekte med dockor. Programmet ingick i temaserien ”Ensamhet”] 

Kungliga Biblioteket Stockholm 
Brev från Alexander Weiss till Åsa Nelvin, 1979–1981, 6 st 
Brev från Åsa Nelvin till Alexander Weiss, 1977–1981, 27 st 

Leif Nelvins privata samling: 
Korrespondens med förlag    
Brev från Rabén & Sjögrens Förlag till Åsa Nelvin: Från Astrid Lindgren, 1968–1969, 6 st;  
     från Gallie Jacucci, 1968, 1 st; 1969, 3 st; från Marianne Eriksson, 1968, 1 st; odaterat, 1  
     st; 1970, 1 st [refusering av Den ensamma prinsessan]; 1971, 1 st; från  
     informationsavdelningen, 1971, 1 st; från Per A. Sjögren, 1972, 2 st; odaterat, 1 st    
     [bekräftelse om mottagande av manuskript]; från Åke Löfgren, 1973, 1 st [Refusering av  
     Tillflyktens hus]
Brev från Albert Bonniers Förlag till Åsa Nelvin: Från Britt-Marie Hallgren, 1970, 1 st; från  
     Ylva Tärnström, 1971, 1 st; från Karin Ericsson, 1971, 1 st; från Ulla Orrje, 1974, 1 st 
Brev från Norstedt & Söners Förlag till Åsa Nelvin: Från Thomas von Vegesack, 1974–1981,  
     45 st.  [Åtta av dem finns också i P. A. Norstedt & Söner Förlags arkiv]; från Agneta  
     Markås, 1974, 2 st. [Ett av dem finns också i P. A. Norstedt & Söner Förlags arkiv]; från  
     Lasse Bergström, 1975–1979, 3 st; från B. Hedenbeck, 1977, 1 st; från Åsa Rönnholm,
     1977, 1st; från Anne-Marie Skarp, odaterade, 2 st   
Brev från Stegeland Förlag till Åsa Nelvin: Eric S Alexandersson, 1976, 1 st; från Karin  
     Monié-Nordin, 1976 och 1977, 2 st 
Brev från Allers Förlag till Åsa Nelvin: Från Gunilla Lidbeck, 1976, 1 st; från Inger-Siv  
     Lindell, 1975, 2 st  
Brev från Williams Förlags AB till Åsa Nelvin: Från Gunborg Leth, 1973, 1 st; från  
     Marianne Scott, 1973, 1 st  
Brev från Melrose Press Limited: Från Ernest Kay, 1975 och 1976, 2 st 
Brev från Författarförlaget till Åsa Nelvin: Från Per Holmberg, 1976 och 1977, 2 st; från  
     Gunder Andersson, 1977, 1 st; från Ragnar Strömberg, 1977, 1 st; från Helen Rodriguez,  
     1981, 1 st   
Brev från Ordfront till Åsa Nelvin: Från Tom Carlson, 1977, 1 st 

261



260

Korrespondens med tidningar och tidskrifter 
Brev från Vi till Åsa Nelvin: Från Birgitta Kalfjäl1, 1967, 2 st  
Brev från Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning till Åsa Nelvin, 1969, 1 st 
Brev från Folket i Bild, till Åsa Nelvin: Från Jan Stolpe, 1972, 3 st 
Brev från Aftonbladet till Åsa Nelvin: Från Kulturredaktionen, 1975, 1 st; från Gunilla  
     Boethius, 1977, 2 st 
Brev från Dagen Nyheter till Åsa Nelvin: Från Olof Windahl, 1975, 4 st [angående  
     medverkan och insänt material]; från Jörgen Eriksson, 1975, 1 st [inbjudan till  
     kulturredaktionens årliga middag]; från Karl Erik Lagerlöf, 1977, 1 st [förfrågan om  
     medverkan]. Från Roy Blomberg, 1975–1977, 7 st [angående medverkan och insänt  
     material]; från Berit Wilson, 1980, 1 st [angående insänt material]; från Carina Wærn,  
     1980, 4 st [angående interju]  
Brev från Arbetaren till Åsa Nelvin: Från Gunder Andersson, 1976, 1 st 
Brev från Göteborgs-Tidningen till Åsa Nelvin: Från Bosse Lundin, 1977, 1 st; från Kristjan  
     Saag, 1981, 1 st 
Brev från Bonniers Litterära Magasin till Åsa Nelvin: Från Hans Isaksson, 1980, 2 st; från  
     Lars Grahn, 1980, 1 st
Brev från Tidskrift för Sveriges Kommunaltjänstemanna förbund till Åsa Nelvin: Från Ann
     Rydberg, 1980, 1 st 
Brev från Ord & Bild till Åsa Nelvin, 1980, 1 st  

Korrespondens med kulturinstitutioner  
Brev från Sveriges Radio till Åsa Nelvin: Från Jackie Söderman, 1968 och 1971, 2 st; från  
     Peter, 1969, 1 st; från Sverker Andréason, 1980, 1 st  
Brev från Sveriges Författarfond till Åsa Nelvin: Från Rakel Blüchert, 1972, 1 st; från Ann- 
     Marie Fjellgren, 1973 och 1974, 2 st 
Brev från Föreningen Nordens Institut till Åsa Nelvin: Från Lotta Sandin, 1975, 1 st 
Brev från Sveriges Författarförbund till Åsa Nelvin: Från Sonja Tunborg, 1975, 1 st; från Maj  
     Eriksson, 1975, 1 st 
Brev från Göteborgs Kulturstipendienämnd till Åsa Nelvin: Från Yngve Alving, 1976, 1 st.  
Brev från International PEN till Åsa Nelvin: Från Thomas von Vegesack, 1977 och 1978, 2 st. 
Brev från Sigtunastiftelsen till Åsa Nelvin, 1980, 1 st  

Korrespondens med kulturpersoner 
Brev från Bernard Nyström till Åsa Nelvin, 1966–1971, 11 st  
Brev från Hans Arnold till Åsa Nelvin, 1969 och odaterat, 2 st  
Brev från Hans Peterson till Åsa Nelvin, 1972, 1 st 
Brev från Roman Polanski till Åsa Nelvin, 1973, 1 st 
Brev från Marianne Ahrne till Åsa Nelvin, 1975, 1st   
Brev från Per Holmer till Åsa Nelvin, 1976–1978, 15 st  
Brev från Ann-Charlotte Alvefors till Åsa Nelvin, 1976–1980, 5 st  
Brev från Margareta Ekström till Åsa Nelvin, 1977, 1 st  
Brev från P C Jersild till Åsa Nelvin, 1977, 1 st  
Brev från Karl Erik Lagerlöf till Åsa Nelvin, 1977, 1 st 
Brev från Hans Mörk till Åsa Nelvin, odaterat, 1 st 
Brev från Gunilla Boethius till Åsa Nelvin, 1979, 1 st  
Brev och kort från Alexander Weiss till Åsa Nelvin, 1977–1981, 9 st  
Brev från Eva Runefelt till Åsa Nelvin, 1981, 2 st  
Brev från Folke Johansson till Åsa Nelvin, odaterat, 1 st 
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Övrig korrespondens 
Brev till från Stadsbiblioteket Göteborg till Åsa Nelvin, 1975–1980, 3 st  
Brev från Advokat Anders Fischer till Åsa Nelvin, 1977, 5 st 
Brev från Sahlgrenska sjukhuset till Åsa Nelvin, 1967–1980, 5 st 
Brev från läsare, 1969–1980, 14 st  
Brev och kort från släkt och vänner, 1964–1981, 267 st 
Brev från Åsa Nelvin till släkt och vänner, 1980, 2 st, odaterade, 2 st  

Dagböcker och liknande  
Dagböcker och almanackor från 1972–1981 
Gamlabjörlandadokumentet 
Holmendokumentet

Manuskript och liknande 
Manuskript till De vita björnarna, 3 st 
Manuskript till Det lilla landet, 2 st 
Manuskript till Tillflyktens hus, 9 st
Manuskript till Kvinnan som lekte med dockor, 3 st
Manuskript till Gattet: sånger från barnasinnet, 3 st
Otryckta skönlitterära alster, se bilaga 1  
Arbetsböcker , anteckningsböcker och lösa anteckningar 

Övrigt
Självporträtt, 1973 och 1981, 2 st 
Målning av S., 1974 
Målning av Gamla Björlandavägen 
Målning av Torsgatan 
Målning av Elias Follins gata, Helsingborg 
Målning av Gattets bakgård 
Installation ”Cyklande apa” 
Teckningar 
Dokumentet om S. 
Utkast till brev från Åsa Nelvin till Roman Polanski, 1966, 1 st  
Klippbok och pärm med urklipp [innehåller recensioner och artiklar] 
Foton

Muntliga källor: 
Gerdin, Mia, redaktör på Sveriges Radio och vän till Åsa Nelvin, samtal 2004–11–11 
Nelvin, Leif, Åsa Nelvins bror, samtal, telefonsamtal, brev och mejl 2004–2007  
Runefelt, Eva, författare, vän till Åsa Nelvin, samtal 2005–02–28 
Söderblom, Staffan, författare, adjungerad professor i litterär gestaltning vid Göteborgs  
     universitet, f.d. lektör och litterär rådgivare på Norstedt & Söners Förlag, telefonsamtal  
     2005–02–17 
Vegesack, Thomas von, f.d. redaktör Norstedt & Söners Förlag, telefonsamtal 2004–11–02  
     och 2004–11–10 
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Uppsatser: 
Agervi, Magnus, ”’Jag är på väg till er’: Om gränsen och gränsöverskridandets tematik i Åsa  
     Nelvins Gattet: Sånger från barnasinnet”, C-uppsats i Litteraturvetenskap, Göteborgs  
     universitet, 2004
Bäckvall, Eva & Mortensen, Helle, ”Åsa Nelvin: Mottagandet av fyra böcker”, specialarbete  
     Högskolan i Borås, 1988 
Eriadner, Helene, ”’Tack för alla kloka ord och vänliga brev’: Korrespondens mellan Kai    
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I avhandlingsförfattarens ägo: 
Holm, Karl-Erik (Svenska författarfonden), brev till Marie Öhman, 2004–11–10 

264



263

PERSONREGISTER

A
Aarseth, Asbjørn  s. 203, 233n 
Adams, M. H. s. 204n 
Adamsson, Marita s. 148, 202n 
Adolfsson, Eva  s. 201n 
Agervi, Magnus s. 14n 
Ahlmo-Nilsson s. 60 
Alexandersson, Eric S.  s. 48 
Alexanderson, Eva s. 156n 
Algulin, Ingemar s. 90n, 93 
Alvefors, Ann-Charlotte s. 49  
Andersen, H. C.  s. 33, 147, 220 
Andersson, Bernt-Olov s. 192, 193n 
Andersson, Lars-Gunnar s. 219n 
Andersson, Pär-Yngve s. 177n, 193n, 202n 
Andréason, Sverker s. 48 
Anouilh, Jean s. 36 
Antonsson, Birgit s. 143n, 173 
Aristoteles  s. 34, 227 
Arnold, Hans  s. 40, 70 
Aspelin, Gunnar s. 62n 
Auerbach, Erich s. 79, 223n 
Austin, John L. s. 186 
Axelsson, Sun s. 13, 149, 150 

B
Bachtin, Michail s. 13, 159 
Baker, Richard E. s. 125 
Balzac, Honoré de s. 202 
Baudelaire, Charles s. 73, 152, 158, 163 
Barringer, Lars s. 36 
Bateson, Gregory s. 128 
Beauvoir, Simone de s. 125, 146–147 
Beckett, Samuel s. 120, 122–123, 125–126 
Berglund, Peter s. 172, 173n 
Bergman, Bo  s. 33 
Bergman, Hjalmar s. 74n 
Bergsten, Anders s. 97, 100, 101n–102n, 117n 
Bergsten, Staffan s. 223n 
Bergström, Kerstin s. 13, 126 
Bettelheim, Bruno s. 77n 
Björling, Gunnar s. 180n 
Blomberg, Erik s. 158n 
Boethius, Gunilla s. 48 
Boethius, Maria-Pia s. 49 
Bratt, Bengt  s. 37 
Brandes, George s. 109n 
Brooks, Peter s. 105 

265



264

Brundin, Leif s. 20, 101 
Bruno, Eva  s. 24n, 75n, 99n, 130n, 143n–144n, 148n, 167 
Burton, Nina  s. 59n 
Butler, Judith s. 187n 

C
Camus, Albert s. 14, 34, 85, 116, 124–125, 152–153, 157–158, 165n, 172n 
Caroll, Lewis s. 34 
Cavefors, Bo  s. 18 
Charmé, Stuart Zane s. 163, 169, 170n 
Chatman, Seymor s. 106n 
Cixous, Hélène s. 189–190 
Culler, Jonathan s. 106, 201, 202n 

D
Dæmmrich, Ingrid s. 236, 237n 
Darrieussecq, Marie s. 182–183, 184n 
Delblanc, Sven s. 55n–56n, 60n 
Dickstein, Juliette s. 183n 
Dostojevskij, Fjodor s. 152, 154, 157 
Dubrovsky, Serge s. 182–183 

E
Edlund, Johan s. 152n 
Edström, Vivi s. 66, 88 
Ehriander, Helene s. 68, 70 
Ek Cecilia  s. 177n 
Eklöf, Maja  s. 14, 132 
Ekman, Kerstin s. 74 
Ekstrand, Lena s. 98n 
Ekström, Margareta s. 144, 146, 173n  
Eliot, T. S.  s. 223n 
Ellis, Robert  s. 125n 
Enoksson, Brita s. 65n, 66n 
Eriksson, Ulf I. s. 14n 
Espmark, Kjell s. 73 
Esslin, Martin s. 119–120, 124–126, 134 

F
Fabreus, Karin s. 75 
Forsén, Gunilla s. 57, 58n 
Forser, Tomas s. 15, 56–57, 102 
Foucault, Michael s. 34 
Frank, Joseph s. 164n, 176–177 
Fransson, Birgitta s. 68n 
Franz, Marie-Louise von s. 77n 
Friberg, Gösta s. 58 
Furuland, Lars s. 57n, 76n 

266



265

G
Gabay, Nadja s. 43 
Gadamer, Hans Georg s. 164 
Gamstorp, Kerstin s. 60n, 61n 
Garpe, Margareta s. 55n 
Genet, Jean  s. 116n, 169 
Genette, Gerard s. 99–100, 123n, 141, 142n, 179, 180n  
Gerdin, Mia  s. 12, 18n, 22n, 31n, 35, 41, 47, 48n, 65n 
Giertz, Bo  s. 143 
Golomb, Jacob s. 167, 168 
Greenberg, Joanne s. 93, 105 
Gripe, Maria  s. 67 
Gummerus, Barbro s. 139n 
Gunnarsson, Björn s. 7, 8n 
Gustafsson, Lars s. 28 
Gustavsson, Krister s. 5, 171n, 229n  
Göransson, Sverker s. 50–51n, 55n 

H
Haag, Ingemar s. 159, 163 
Hackman, Boel s. 232 
Hamsun, Knut s. 152n 
Handke, Peter s. 34 
Hansson, Gösta s. 35, 36n 
Haverty Rugg, Linda s. 185 
Hedlund, Tom s. 192–193, 56n, 120n 
Heidegger, Martin s. 62, 166n 
Helge, Per  s. 14, 15n 
Hellsing, Lennart s. 70, 74n  
Helt Haarder, Jon s. 186, 187n 
Hesse, Herman s. 152–154, 157, 160n 
Holm, Karl-Erik s. 40n, 48n 
Holmberg, Margit s. 58n 
Holmer, Per  s. 49 
Horst, S.  s. 236, 237n 
Howard, Richard s. 127n 

I
Ibsen, Henrik s. 109n 
Ingström, Pia  s. 161n 

J
Jakobsson, Roman s. 195 
Jansson, Bo G. s. 82n 
Jaspers, Karl  s. 55n 
Jersild, P. C.  s. 41 
Johansson, Folke s. 30–31 
Johansson, Ivar-Lo s. 27 
Johansson, Kjell E. s. 51n 
Johnson, Eyvind s. 82n 

267



266

Jong, Erica  s. 54n, 125, 137 
Josefsson, Willy s. 91n, 94n, 95, 113 
Jönsson, Maria s. 6, 7n, 53, 53n, 125, 143n  

K
Kafka, Franz  s. 14, 132, 127 
Katz, Madeleine s. 61n 
Kawakami, Akane s. 183 
Kay, Ernest  s. 49n 
Kayser, Wolfgang s. 203n 
Kerouac, Jack s. 16 
Kierkegaard, Sören s. 62n, 172n 
Kittang, Atle  s. 203, 233n 
Klingberg, Göte s. 68 
Klingspor, Agneta s. 13–14, 61, 143, 149–151 
Klitgaard Povlsen, Karen s. 213 
Kremer, Lilian S. s. 183n 
Kåreland, Lena s. 44n, 70, 74–75, 80, 88 

L
Lagerkvist, Pär s. 74n, 75 
Lagerlöf, Karl-Erik s. 48, 56n, 192n 
Larsson, Lisbeth s. 13n, 21n, 22, 149n 
Larsson, Stig  s. 59n, 172–173 
Lejeune, Philippe s. 20, 21n, 181–182 
Leopold, Lennart s. 152n 
Lewin, Jane E. s. 104–105n 
Lewis, C. S.  s. 34 
Lilja, Eva  s. 159n, 162–163 
Lillqvist, Holger s. 232n 
Linde, Ebbe  s. 36 
Lindgren, Astrid s. 18, 40, 64, 67–70 
Lindgren, Torgny s. 74n 
Lindqvist, Karl s. 157n, 159n 
Lindström, Hans s. 159 
Lindström, Sigfrid s. 165n 
Linton-Malmfors, Birgit s. 97n–98n, 101n, 120 
Lord, Roger  s. 35 
Lotman, Jurij  s. 201n 
Lugn, Kristina s. 128–129, 160, 161n, 214n  
Lühti, Max  s. 76, 78 
Lundell, Ulf  s. 16 
Lundén, Gunborg s. 100 
Lundgren, Caj s. 58n, 97–99, 144, 145n, 147, 177n  
Lundström, Henry s. 96–98, 119 
Luthersson, Peter s. 55n, 59n, 80, 81n, 158, 167n  
Löfgren, Michael s. 137n, 140, 142, 145, 146n, 161n 
Lönnroth, Lars s. 55n–56n, 60n 

268



267

M
Malmgren, Ulf s. 65 
Malmio, Kristina s. 157n 
Man, Paul de  s. 180 
Marc-Wogau, Konrad s. 228n 
Marklund, Gunilla s. 7 
Marklund, Ingrid s. 138–139n 
Martinell, Ingegärd s. 59n, 71n, 91n, 137, 139, 158, 167  
Matz, Richard s. 55n 
Mc Hale, Brian s. 171, 172 
Moberg, Åsa  s. 215n 
Modiano, Patrick s. 176n, 177 
Monié-Nordin, Karin s. 41n 
Munck, Kerstin s. 183, 184n 
Müller-Zettelmann, Eva s. 187n, 195n 
Mählqvist, Stefan s. 50n 

N
Nerman, Bengt s. 49 
Nietzsche, Frienrich s. 55–56, 160n 
Nikolajeva, Maria s. 50n 
Niles, John D. s. 69n 
Nilsson, Martin P:n s. 83n 
Nilsson, Sven s. 49–50n 
Nordlinder, Eva s. 69n, 73n 
Norén, Kjerstin s. 49 
Nyblom, Helena s. 69n 
Nylander, Lars s. 68, 187, 197, 199n 
Nyquist, Pelle s. 30n 
Nyström, Bernhard s. 29 
Nyström, Qui s. 58n 

O
Ohlsson, Uno s. 144–146, 147n 
Olsson, Bernt s. 220n 
O´Neill, Patrick s. 128n 
Osten, Suzanne s. 60n 

P
Peterson, Hans s. 65n 
Peterson, Klas s. 14n 
Persson, Ola  s. 193, 233 
Pinter, Harold s. 120–121, 122n, 123 
Plath, Silvia  s. 97 
Platon  s. 34 
Polanski, Roman s. 18 
Poulet, Georges s. 223n 
Pound, Ezra  s. 164 
Premmert, Ulla s. 173n 
Prince, Gerald s. 87n, 106n, 203 

269



268

R
Rabelais, François s. 159n 
Rask, Ulla-Stina s. 167n 
Register, Cheri s. 60, 61n 
Rembrant [van Rijn] s. 126 
Rimmon-Kenan, Shlomith s. 106n 
Ringblom, Anders s. 97n, 119 
Ringgren, Magnus s. 15, 192–193, 194n 
Rosén, C.  s. 143n–144n, 171, 172n 
Rosendahl, Sven s. 177n 
Rosengren, Henrik s. 149n 
Rubik, Margarete s. 193n, 201 
Ruin, Hans  s. 203 
Runefelt, Eva s. 12, 19, 23n, 36n, 48–49, 50n, 53  
Rådström, Niklas s. 49, 59n 

S
Sandburg, Carl s. 74 
Sandman Lilius, Irmelin s. 71 
Sarrimo, Cristine s. 12–14, 60, 61n, 110n, 126, 127n, 132, 149n, 152n, 182n 
Sartre, Jean-Paul s. 62–63, 120n, 125, 139, 152, 156, 163, 165n–166n, 170  
Schacht, Rickard s. 110 
Schiöler, Niklas s. 205n 
Segal, Charles s. 89, 90n, 91 
Sehldahl, Viveca s. 36 
Sjöblad, Christina s. 152n 
Skvarkin, Vasilij Vasilevic s. 36 
Stenström, Thure s. 61n–62n, 108–109 
Stolpe, Sven  s. 153n 
Stribe, Birgitta s. 99n–100n, 119n 
Strindberg, August s. 74n, 75, 77, 109n, 111, 185 
Strömberg, Ragnar s. 98n 
Stybe, Vibeke s. 57 
Ståhlnacke, Stig Åke s. 97n 
Svendsen, Lars Fr. H. s.167–168 
Svensson, Jan s. 234n 
Swedberg, Bo s. 36 
Sydhoff, Beate s. 58n 
Söderberg, Hjalmar s. 111, 113 
Tom Söderberg s. 113n 
Söderblom, Staffan s. 48 
Södergran, Edith s. 232 
Söderman, Jackie s. 37 

T
Taine, Hippolyte s. 149 
Teleman, Ulf  s. 179n 
Thorvall, Kerstin s. 13–14, 61n, 126, 143, 149–150 
Tjäder, Per-Arne s. 56, 57n 
Todorov, Tzvetan s. 76, 127n, 131 

270



269

Tolkien, J. R. R. s. 64 
Torell, Kristina s. 37n 
Tottmar, Mia  s. 194n 
Tranströmer, Tomas s. 205n 
Tretow, Annika s. 39 
Trotzig, Birgitta s. 74n, 177n 
Tunander, Britt s. 143, 146 
Tures, Ewa  s. 144, 170 
Turgenjev, Ivan s. 109n 

V
Vegesack, Thomas von s. 17, 28, 41, 47n, 95–96, 142–143, 184, 194, 200, 201n 

W
Wallenström, Ulrika s. 79n 
Wedell Pape, Lis s. 213 
Weiss, Alexander s. 17–18, 27n, 30, 41, 47, 48n, 49 
Wellek, René s. 21 
Westin, Boel  s. 75, 76n, 77–78 
Wiking, Philippa s. 77n 
Williams, Anna s. 59 
Wilson, Colin s. 152, 153n, 156n–157n 
Wolf, Werner s. 193 
Woolf, Virginia s. 213 
Wordsworth, William s. 204 
Wærn, Carina s. 34n 
Wästberg, Per s. 113n 

Y
Yrlid, Rolf  s. 56n–57n 

Z
Zola, Émile  s. 83 

Å
Åkesson, Sonja  s. 159n, 214n 

Ö
Ørvig, Mary  s. 76n 
Östergren, Klas s. 59 
Österlund, Maria s. 161n 
Östling, Johan s. 149n 

271





270

Bilaga 1. Förteckning över otryckt skönlitterärt material 

Odaterade alster har tidsbestämts utifrån innehållsliga tidsmarkörer, texternas omnämnande i 
biografiska källor, hur texterna har ordnats och förvarats av Nelvin, papperskvalitet etc. Vissa 
gånger har Nelvin själv samlat några alster i pärmar eller skrivböcker och försett dessa med 
titlar eller informativa beteckningar. I min förteckning markeras sådana titlar med kursivering. 
Mina egna samlingsbeteckningar är omarkerade. I de fall då enskilda dikter och noveller är 
betitlade i original anges dessa, i de fall då ursprungliga titlar saknas anges de inledande orden 
i dikten eller texten, inom citattecken.  

Dikter och filosofi (1961–1965). Handskrivet häfte:
Ljuset (1961) 
Stjärnor (1961) 
Tankar (odaterad) 
Skymningen (odaterad) 
Soluppgången (1965) 
Natten och dagen (1962) 
Blommorna (1962) 
Kriget (1964) utvecklas -68 och -69 
”Endast hat…”1964 
”Livet är…” (1965) 
Längtan tillbaka (1965) 
Ett människobarns klagan (1965) 
Fattigdom och rikedom (1965) 
Drömmar om maskrosor (1965) 
Förglöm ej rikedom (1965) 
Hedern, världens skatt (1965) 
Filosofiska stjärnfall (odaterat, antagligen 1965) 

Noveller, prosa och en pjäs 1962–1968:
När Petra var i Manhattan (1962), handskriven kortnovell

Zigenarflickan (1962), handskriven kortnovell  

Klockorna i Notre Dame (1963), novell  

Mitt ord är mitt (1965), pjäs med dialog och scenanvisningar.  

Symfoni i moll (odaterad), kärleksnovell 

Honom tycker jag inte om (1966), skoluppsats som Nelvin ibland nämner i intervjuer 

En människas ansikte mot mig ler (1967) 

Dikter och aforismer 1964–1968:
Tankar (1964), en samling aforismer, vissa finns även i Dikter och filosofi
Om att skriva dagbok (1966) 
Lärdom (1964, 1968, 1969), utvecklade versioner av ”Endast hat…” från 1964 
Fånge (1966) 
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Judesång (1966) 
Liv, en dröm… (1967) 
Krigsveteranens sång (1968), en utvecklad version av Krig (1964) 
Barnet (1968) 
”Att skriva en bok…” (1968) 
En författares liv (1968) 
”Jag ser en man…” (1968) 
I dag (1968) 
Livet (1968), rimmad dikt  
”Ni främmande barn…” (1968) 
The Desillusion of Mary K (1968), rimmad dikt  
Tiden (1968) 
”Det var tjo…”(1968) 
Knattarnas klagosång (odaterad) 
Rebus (odaterad) 
Amazon (odaterad) 

Överspänd lyrik. Maskinskrivet häfte:
Gudagåvorna (1968)  
Den svages bön (1968)  

Sagor 1968–1969:
Nallessons (odaterad, antagligen från 1962–1965), illustrerad och handskriven  

En adventssaga (odaterad, senast 1968 antagligen tidigare), illustrerad  

Min syster bor på ett moln (1968)  

Trumslagaren från Cinton (odaterad, antagligen från 1965–1969)

Den stora världen (odaterad, möjligen från 1968–1971), utkast till barnbok och tänkt som  
     fortsättning på Det lilla landet

Så har de kommit (odaterad), krönika om De vita björnarna

Människan och snäckorna (1969) 

Den ensamma prinsessan (1969), färdig barnbok som var tänkt att ges ut på Rabén och  
     Sjögrens förlag eller Bonniers förlag, samt illustreras av Hans Arnold 

Balladen om (uppskattningsvis från 1968–1971), allegori 

Dikter 1969–1972:
Röst (1969) 
Isklockor (1969) 
”Det ska komma ett tåg…” (1969) 
Debut -69 (1970) 
Solkatt (1970) 
Illusion (1970) 
Andetag (1970) 
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Gudinna (1970) 
Kaja (1969/70) 
Diktsvit (1970): 
 Slutskede I  
 Nergång II 
 Gravskrift III 
Otillräcklighet (1970) 
Akter (1970), prosadikt    
Ögonblick (1970) 
Chanson de létranger (odaterad, ev. 1970) 
Okränkbarhet (1970) 
Ad marginem (1970) 
”Den stunden kommer…” (1970) 
Grekland (1970) 
Idealist (1970) 
Improvisation (1970) 
Påskballad (1970) 
Sjuttonde testamentet (odaterad, ev. 1972) 
”George…” (1972). Om USA. 
Mannen för dagen (George Wallace) (1972). Om USA. 
Ett barn av sin tid (odaterad, ev 1972) 
Dekadent livsstil eller Det tjugonde århundradets dilemma (odaterad, ev. 1972) 

Betraktelse och aforismer 1970: 
”Februari 1970…”. Dagboksutdrag med bilddikt 
5 aforismer (1970) 
Skrivarregler (1970) 

Noveller och annan prosa 1970–1977:
Håglöshetens dagar (odaterad, kanske 1970), synopsis och utkast, eventuellt en förlaga till  
     Tillflyktens hus

”Jag vet inte om det är höst eller vår…” (1970), idémässig förlaga till Tillflyktens hus

Cykeln som flög till väders (1970), kortnovell  

Ingen ska älska mig (1970), kortnovell 

Drömboken (odaterad, sista drömmen från 1970), 33 st. nedtecknade drömmar kommenterade  
     med ”återkommande” eller ”ständigt återkommande”. Drömmen som skildras i Tillflyktens  
     hus finns nedtecknad här. 

Kaja Kaja (odaterad, men antagligen 1973), novell tänkt att säljas till veckotidning 

Han var narkoman (1973), handskriven novell tänkt att säljas till veckotidning 

Jag tänker ofta på Johnny (1973), novell tänkt att säljas till veckotidning 

Blind kärlek (1973), novell om mötet med S., tänkt att säljas till veckotidning 
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Det är hemskt att gå i skolan (1976), kortnovell 

Hämnaren i Haga (odaterat, ungefär 1976-1977), struket sista kapitel ur Kvinnan som lekte  
     med dockor 

”Vi stod under pilen…” (odaterad, men antagligen från 1977), struken inledning till novellen  
     ”Om när jag fastnade i ansjovisburken 1956”, som publicerades i Dagens Nyheter 1977 

Hyresvärdar (odaterad, men inte före 1977) 

Bilder från mormors hus (odaterad ev 1977), prosaversion av dikt nr 2 i Gattet

Minnen från det röda och det vita helvetet (1976) 

Dikter 1976–1980:

Långvinkelsgatan 24 (1976) 
Allvarlig travesti på Edith Södergran (1976), travesti på Södergrans dikt ”Dagen svalnar” 
Stavningsövning (1977) 
Haiku-dikter (1977):  
17 haikudikter i svit om besök på vårdcentral och hos psykiatriker i Mölndal 

Sånger om det obesjungna. Häfte:
Min prins av flipperspelet (odaterad) 
Lidandets Einstein (odaterad) 
Fönstertitterskan (odaterad) 

Dröm nittonhundrafemtioåtta (1980) 

Dramatik 1981:
Innerörats tillslutning (1981), synopsis och utkast till radiopjäs 
Plånboken (1981), synopsis och utkast till radiopjäs 
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Bilaga 2. Följebrev till manuskriptet till Tillflyktens hus 
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Bilaga 3. Brev från Åsa Nelvin till Thomas von Vegesack. 
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Bilaga 4. Prosaversion av dikt 15 i Gattet.
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Bilaga 5. Prosaversion av dikt 16 i Gattet. 
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