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1 Inledning 

1976 var året. Året som Astrid Lindgren berättade berättelsen om 102 procents skatt. Året då 

sossarna förlorade valet för första gången på 40 år. Kung Carl Gustav gifter sig med sin Silvia. 

Mellanölet avskaffas på grund av ökande ungdomsfylla. Steve Jobs och Steve Wozniak grundar 

Apple Computors. 1976 publiceras också böcker. Kerstin Thorvalls skandalösa roman Det mest 

förbjudna, Göran Tunströms Prästungen och Ulf Lundells lustfyllda kioskvältare Jack för att nämna 

några. 1976 är också året som Gun-Britt Sundströms roman Maken utkommer på Albert 

Bonniers förlag.  

1.1 Författaren och verket 

Gun-Britt Sundström, född 1945, debuterade som författare 1966 med romanen Student -64 och 

hon fick sitt genombrott 10 år senare med Maken – en förhållanderoman 1976.  På senare tid har 

Sundström arbetat som skribent och översättare. Bland hennes mest anmärkningsvärda 

översättaruppdrag finner vi hennes arbete med bibelöversättning i Bibelkommissionen. Om 

hennes arbete med Bibeln kommenterar hon själv att: 

– Jag har haft en väldig tur. Jag fick arbeta med Bibelöversättningen och det passade mig bra att 

diskutera ordval och interpunktion med andra som också var intresserade och kunniga i det. Men det 

var då det.1  

Maken är en roman om en parrelation i studentlivets Stockholm. Det är 60-tal och berättelsen om 

Martina och Gustav innehåller massvis av referenser till filosofer som Sartre, Kirkegaard, 

Nietzsche och andra postgymnasiala djupingar. Boken handlar visserligen en del om filosofi men 

den utforskar kanske främst en moralisk konflikt. Den moraliska konflikten om den etiska 

kärleken – Maken utforskar kärlek som handlingar man gör och hur man bär ansvar för ett 

kärleksförhållande. Maken utforskar inte kärlek på det klyschiga och okomplicerade viset utan 

kärlek som är nåt man ska få att fungera.  

 I Maken skildras ett härligt 60-tal, långt före lattebarer, juicebarer och Seven eleven. Martina 

och Gustav träffas på föreläsningar om filosofi på Stockholms Universitet. Hon är där och 

lyssnar, han är där som filosofistudent. Han har ett tydligt mål med sina studier. Gustav ska bli 

lärare. Han har också ett mål med sin relation till Martina. Gustav vill gifta sig och detta helst 

innan de ligger med varandra för första gången. Martina lever däremot fritt och i nuet. Kurserna 

hon läser, ja de läser hon visserligen flitigt och engagerat men utan egentligt syfte eller mål. Hon 

börjar doktorera men inte heller doktorerandet gör hon för att hon strävar efter det utan snarare 

för att det fanns tid.  

                                                 
1 Maria Schottenius, ”Att översätta är som att gifta sig”, Dagens Nyheter, 17/9 2016,  
https://www.dn.se/dnbok/gun-britt-sundstrom-att-oversatta-ar-som-att-gifta-sig/ (2016-09-17). 
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Martina röker pipa. Hon klär sig som en man. Hon är förnuftig och inte särskilt känslosam. 

Martina hatar hushållsarbete. Gun-Britt Sundström själv menar att en nyckelreplik i romanen är 

när Gustav säger jag älskar dig till Martina varefter hon svarar att – Det kan inte jag hjälpa.2  Ett 

replikskifte som Sundström menar är näst intill identiskt med en scen i filmen Yrrol där en kvinna 

ligger i sängen och skriker: - dra inte in mig i vårt förhållande. Nyckelrepliken kopplar Sundström 

själv till det hon menar är grundproblemet eller den moraliska kärnan i boken. Är man ansvarig 

för varandra i ett förhållande?3 När man går in i en relation menar Sundström att man alltså har 

sagt ja till att vara älskad. Hon frågar sig då: vilket ansvar innebär detta medgivande? 

Maken har undertiteln – en förhållanderoman vilket ganska väl beskriver vad den är. Romanens 

fokus ligger på vad som sker i förhållandet mellan de två huvudpersonerna Martina och Gustav. 

Och förhållandet tar sig många skepnader. Martina och Gustav bor tillsammans på landet, testar 

långdistans, har varsin lägenhet i staden. De bråkar och älskar. De pratar om filosofi och 

litteratur. Äter sill till lunch och går på promenad. De är svartsjuka, de är obrydda. De är intensivt 

förälskade och de är platoniskt förankrade. De pratar om mycket om giftermål men de gifter sig 

aldrig. De är lyckliga och de är olyckliga. Ett citat från Sören Kirkegaards filosofiska debutverk 

Enten – Eller är bokens motto. När jag skriver motto menar jag det som litteraturteoretikern 

Gerard Genette kallar epigraph4 – ett stycke text efter omslag och dedikationen, precis innan 

berättelsens början.  Citatet från Kirkegaard slår an tonen i Maken: 

Gift dig och du skall ångra det; gift dig inte och du skall ångra det också; gift dig eller gift dig inte, du 

skall ångra båda delarna; antingen du gifter dig eller du inte gifter dig kommer du ångra båda delarna.5 

Just giftermålet som företeelse äger stor betydelse genom hela romanen. Trots att 

protagonisten Martina aldrig gifter sig med sin Gustav. Jag kan också avslöja att den slutar precis 

som Kirkegaard förutser i citatet ovan. Martina ångrar sig för att hon inte gifte sig med Gustav.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att undersöka intertextualiteten i Maken. För att undersökningen ska ha 

en strukturerad utgångspunkt har jag inrättat följande frågeställningar:  

• VAD för typ av dialogicitet finns i maken? 

• HUR används dialogiciteten?  

• VARFÖR – vilken effekt får dialogiciteten?  

                                                 
2 Kulturpoddar i p1, ”Klassikern: ’Maken’ av Gun-Britt Sundström”, Sveriges Radio, 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/776475?programid=767 2016-08-16. (2018-24-26). 
3 Kulturpoddar i p1 2016-08-16.  
4 Genette Gerard, Thresholds of Interpretation, Cambridge: Cambridge University Press 1997, s.155. 
5 Gun-Britt Sundström, Maken: en förhållanderoman, Stockholm: Bonniers 2016, s. 0. 
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I den intertextualitet från Maken som undersöks är det främst de dialogiska aspekterna av den jag 

intresserar mig för. Intertextualitet betecknar närvaron av en tidigare text i en senare text. Dialogicitet 

anger ett sätt att urskilja de tillfällen då det i texten finns en tydlig intention att ställa sig i dialog 

med en annan specifik text – en något snävare hållning alltså. 

Under 1.4 Materialkatalog kategoriserar jag vilka texter och författare som visar sig i Gun-Britt 

Sundströms roman. Under avsnitt 3.0 Dialogiciteten i Maken. Bibeln & författarna fördjupar jag mig i 

vad för typ av texter som Maken förhåller sig till. Jag undersöker dessutom hur dialogiciteten till 

dessa texter och författare används. I avsnitt 4.0 Diskussion försöker jag säga någonting om varför 

– vilken effekt de dialogiska inslagen i Maken får på en läsare. 

1.3 Metod & avgränsning 

Övergripande har jag metodmässigt gjort en närläsning av Gun-Britt Sundströms roman Maken. 

Vad som går att kalla för intertextualitet och inte beror på vilken forskningstradition man ansluter 

sig till. För tydlighetens skull vill jag ännu en gång framhäva att jag i min analys avgränsat mig till 

den typ av intertextualitet som uttryckligen är kommentarer och utsagor om annan litteratur. I 

och med denna uppdelning uppstår frågan; hur avgörs vad som uttryckligen är kommentarer och 

utsagor om annan litteratur?  

Litteraturvetaren Anders Olsson menar att den viktigaste källan är texten själv och att man 

därför inte ska lita alltför mycket på vad författaren själv säger eller skriver. Med detta sagt 

beskriver Olsson vidare hur man kan angripa sambanden mellan texter bland annat med hjälp av 

motsatspar. Här skriver han bland annat om avsedda/icke-avsedda samband. Olsson menar att ett 

avsett samband är när en författare hänvisar till andra texter och författare.6 Detta förfarande 

skiljer sig från exempelvis explicita/implicita samband som exempelvis Vergilius använder sig av när 

han använder Odyseén i Eneiden och på samma sätt använder Dante ett explicit samband när han 

låter Vergilius vara vägvisare i Den Gudomliga komedin.7 

I min närläsning har jag markerat passager där Gun-Britt Sundström avsiktligt och uttryckligen 

ställer sig i dialog med olika texter och kommenterar just dessa. Ofta signaleras avsiktligheten 

med intertextualiteten i Maken ännu tydligare än exemplen från Vergilius och Dante. Hos 

Sundström förekommer ofta rena citat som kommenteras av berättarjaget i romanen. I romanen 

anges också vilken författare som berättarjaget ställer sig i dialog till och ibland anges även titeln 

på det verk som kommenteras och eventuellt citeras.  

                                                 
6 Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception.” i Litteraturvetenskap – en inledning, Staffan Bergsten 
(red). Lund: Studentlitteratur 2002, s. 61. 
7 Olsson 2002, s. 60. 
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Efter att jag har markerat all explicit intertextualitet har jag lyft ut dessa passager. Passagerna 

har sedermera kategoriserats tematiskt och innehållsmässigt för att jag enklare ska kunna 

analysera samband mellan de olika passagerna. Rent praktiskt för analysen gör detta att 

intertextualiteten i första hand läses fragmentariskt och som separata enheter för att i andra hand 

tolkas in i kontexten av den roman de befinner sig i. 

1.4 Materialkatalog 

Inledningsvis är det fruktbart att dela in materialet i två kategorier: referenser till Bibeln och 

referenser till författare. 

1.4.1 Bibelreferenser 

Eftersom Bibeln inte längre är en helt känd referenspunkt i samtiden ger jag nedan en kort 

beskrivning av de olika delarna från Gamla testamentet respektive Nya testamentet som citeras i 

Maken. Beskrivningarna läses nog bäst som mycket grova beskrivningar av delarnas innehåll. 

 Jag menar att Bibeln används på två sätt i Maken: antingen används Bibeln till att förklara 

karaktärernas kärlek och lidelse till varandra eller så används den som ett slags stöd för att någon 

av romankaraktärerna har rätt i sin förhandling om en relations villkor. De gånger då 

romankaraktärerna sjunger kärlekens lov gör de det med citat från Psaltaren, Psalm 81, Höga 

visan eller Hoseas bok. När det snarare handlar om att söka stöd och rätt söker 

romankaraktärerna detta i Jesus Syraks vishet, Klagovisorna, Första Krönikeboken, Predikaren, 

Korinterbreven eller Matteusevangeliet. Ordspråksboken är den enda bibeltexten som används 

både i syfte att uttrycka kärlek och mer sakliga villkor.  

1.4.1.1 Gamla testamentet 

Lejonparten av bibelreferenserna i Maken kommer från Gamla testamentet. Nedan presenteras 

berörda delar av Gamla testamentet i den ordning de återfinns i Bibeln.  

Jobs bok (Job.) 

Jobs bok är berättelsen om en rik och lycklig man vars tro sätts på prov av Gud. Job utsätts för 

alla möjliga sorters olycka. I berättelsen för Job dialog med tre vänner vilka menar att han måste 

ha syndat – eftersom han lider. Job vidhåller dock att han inte har syndat. Däremot kan Job inte 

förklara sitt lidandes ursprung. Ett slags sensmoral går att skönja i att människan ska veta sin plats 

och inte begära insikt i varför han lider utan sådan kunskap är enbart Gud förunnad.8 

  

                                                 
8 LarsOlov Eriksson & Åke Viberg et al. (red.), Gud och det utvalda folket – inledning till Gamla testamentet, Stockholm: 
Verbum Förlag 2009, s.127. 
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Ordspråksboken (Ords.) 

Ordspråksboken består av sju samlingar texter med varierande innehåll. Texterna innehåller tydlig 

undervisning och kan betecknas, precis som titeln antyder, som en mängd ordspråk som fogats 

samman till en bok.9 

Första Krönikeboken (Krön 1.) 

Innehåller mycket stamtavlor och listor. Behandlar också historien om Kung David. 

Predikaren (Pred.) 

Predikaren skiljer sig från det mesta i Bibeln. Anslaget i boken alluderar på livets intighet varefter 

Predikaren, bokens huvudkaraktär, undersöker livet och försöker komma fram till vad som är dess 

mening. Boken slutar med en påminnelse om livets intighet och en uppmaning om att frukta Gud 

och hålla hans bud.10 

Höga visan (HV.) 

Höga visan handlar genomgående om kärlek. Två älskande, mannen och kvinnan, längtar efter 

varandra och lovsjunger varandras skönhet. Tolkningen av handlingen behöver inte 

nödvändigtvis vara bokstavlig utan kan likväl tolkas allegoriskt som en beskrivning av exempelvis 

förhållandet mellan Gud och hans folk.11 

Klagovisorna (Klag.) 

Klagovisorna består av fem sånger. Utifrån olika perspektiv framförs dessa klagosånger. Sångerna 

handlar om det hemska öde som drabbat staden Jerusalem och sångerna är riktade mot Gud. 

Jesus Syraks vishet (Syr.) 

Jesus Syraks vishet är en lång text med oklar struktur och innehåll. Huvudsakligen handlar texten 

om vishet, djupsinnighet och gudsfruktan. Den avslutas med en bön av Jesus, Syraks son och en 

dikt om hans väg till – och med – visheten.12 

Hoseas bok (Hos.) 

Hoseas bok handlar om profeten Hoseas erfarenheter som man och far. Profeten får i uppdrag 

av Gud att gifta sig med en prostituerad. Uppdraget upprepas. Profetens äktenskap är en bild för 

förhållande mellan Gud och folket. I Hosea formuleras just den kärlek som finns mellan Gud och 

hans folk.13 

1.4.1.2 Nya testamentet 

De delar från Nya testamentet som det refereras till i Maken presenteras kortfattat nedan. 

                                                 
9 LarsOlov Eriksson & Åke Viberg et al. (red), Gud och det utvalda folket – inledning till Gamla testamentet, Stockholm: 
Verbum Förlag 2009, s.134. 
10 Ibid. s.136 
11 Ibid. s.138 
12 Ibid. s.181 
13 Ibid. s.160 
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Matteusevangeliet (Matt.) 

Matteusevangeliet innehåller fem tal, bland annat Bergspredikan. I evangeliet är två viktiga frågor 

etisk vägledning och tro i handling.14 

Korinterbreven (Kor.) 

Korinterbreven är två till antalen. Ett av brevens huvudärenden är att övervinna splittring inom 

en församling. I breven finns även tendenser till att motverka självgodhet och 

konkurrensmentalitet.15 

1.4.2 Författare 

Först och främst vill jag reda ut vem jag kategoriserar som författare. Även om termen författare 

främst avser personer som ägnat sig åt skönlitterärt skrivande16 anser jag att det skulle bli 

problematiskt att försöka kategorisera de skriftställare vars texter förekommer i Maken. Två 

exempel på gränsfall är Kirkegaard och Sartre båda skrev både skönlitterära och filosofiska texter.  

  Romanen innehåller alltså också referenser till författare som främst är kända som något 

annat än som skönlitterära författare. Jag har valt att inte göra någon distinktion mellan sådana 

epitet utan kallar alla vars text finns representerad i romanen för författare. I romanen finns 

referenser till texter från: Aksel Sandemose, Cicero, Aristofanes, Strindberg, Gregorius av Nyssa, 

Otto Von Zweibergk, Dante, Kurt Vonnegut, Kirkegaard, Aristoteles, Friedrich Nietzsche, 

Nikolaj Berdjajev och Jean-Paul Sartre.  

 Andra författare förekommer också i Maken, dock utan att deras texter citeras. För ordningens 

skulle räknar jag upp dem också: Karl Vennberg, Fjodor Dostojevskij, Shakespeare, Bernard 

Shaw, James Joyce, Buster Keaton, Lars Ahlin, Hjalmar Söderberg, Henry James, Saul Bellow, 

Baruch Spinoza, CJL Almqvist, Arne Naess, Samuel Beckett.  

1.5 Tidigare forskning 

Om Sundströms författarskap finns en del skrivet. När jag gör sökningar på Uppsala universitets 

digitala vetenskapliga arkiv (DiVA) om vad som skrivits om Gun-Britt Sundström på C-nivå 

sticker framför allt tre studentuppsatser ut.  

Den första uppsatsen som är relevant är skriven av studenten Thea Ahlner, 2011, och har 

titeln "JAMEN JAG DÅ" med undertiteln ”Heterosexualitet och tvåsamhet i Gun-Britt 

                                                 
14 Dieter Mitternacht & Anders Runesson et al. (red.), Jesus och de första kristna – inledning till Nya testamentet, Stockholm: 
Verbum Förlag 2006, s.212-213. 
15 Ibid. s.255. 
16 Svenska akademiens ordbok, 1927. www.saob.se, (2018-05-16). 
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Sundströms Maken” 17. I uppsatsen undersöker Ahlner heterosexualitet i Maken främst med hjälp 

av Judith Butlers queerteori. Ahlner menar att hennes undersökning visar att Martina upplever ett 

förhållandes parbildande mekanismer som en kraft starkare än hennes egen vilja. Tvåsamheten i 

Maken beskriver Ahlner som normativ i motsats till att vara skapade efter deltagarnas (d.v.s. 

Martina och Gustavs) behov. Ahlners undersökning för tesen att relationens normer i Maken är 

trohet, regelbundna samlag med heterosexuell penetration, regelbundet umgänge och ett 

inkorporerande av sin partner i sitt ”jag”. Den sistnämnda normen framhåller Ahlner som den 

viktigaste i boken och hon menar att relationen mellan Martina och Gustav innebär att Martina 

slutar att vara en autonom person och övergår till ett vi. När relationen senare tar slut upplever 

Martina vad Ahlner kallar ”en stympning” vilket leder till att karaktären blir livsoduglig. 

Livsodugligheten beror på i slutändan på att Martina bryter mot och ifrågasätter samhällets ideal 

men inte lyckas ersätta dessa.  

 Den andra texten som är relevant för min egen undersökning är Erika Petterssons uppsats 

från 2015, ”Att vara föremål för känslor” med undertiteln ”Martinas kritik mot heteronormen i 

Gun-Britt Sundströms Maken”.18 Petterssons uppsats är en studie av hur huvudkaraktären 

Martina ifrågasätter heteronormativitet och vilka konsekvenser detta ifrågasättande får. 

Pettersson har, precis som Ahlner gjorde i sin uppsats, använt queerteori fast istället för Judith 

Butler har Pettersson vänt sig till Fanny Ambjörnsson för att bygga ett teoretiskt ramverk. 

Petterson kommer fram till att Martina inte vill anpassa sig till de erotiska begär som finns i en 

heterosexuell relation och att Martinas idealförhållande är ett vänskapligt och intellektuellt sådant. 

Martinas slutgiltiga ensamhet beror enligt Petterson på att Gustav och Martina inte lyckas hitta en 

jämlik punkt för deras erotiska begär. 

Slutligen bör vi kort titta på Asima Habibovics uppsats från 2012 med titeln ”Kodväxling: - en 

studie om kodväxling i Gun-Britt Sundströms roman Maken – en förhållanderoman”.19 Habibovic 

undersöker alltså kodväxling i Maken och konstaterar att kodväxling förekommer 39 gånger i 

första halvan av verket och att kodväxlingen berör språken norska, danska, äldre nysvenska, 

tyska, engelska och franska. Habibovics mål med undersökningen är att svara på hur kodväxling 

                                                 
17Thea Ahlner, "Jamen jag då": Heterosexualitet och tvåsamhet i Gun-Britt Sundströms Maken, C-uppsats framlagd vid 

Institutionen för genus, kultur och historia, Södertörns högskola 2011. 

18 Erika Petterson, Att vara föremål för känslor: Martinas kritik mot heteronormen i Gun-Britt Sundströms Maken. Framlagd 

vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola 2015. 

19 Asima Habibovic, Kodväxling: en studie om kodväxling i Gun-Britt Sundströms roman Maken - en förhållanderoman. 

Framlagd vid Sektionen för lärande och miljö, Högskolan Kristianstad 2012. 
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sker i romanen och svaret är att Sundström vanligtvis stoppar in ett utländskt uttryck i en svensk 

mening.  

I skrivande stund är de tre uppsatserna jag nämnt det enda som finns att inhämta om Maken 

via DiVA (2018-05-04).  

2. Teoretiska utgångspunkter 

Intertextualitet och dialogicitet är två begrepp som går in i varandra. Jag väljer att avgränsa min 

undersökning av Maken till vad som kallas dialogicitet. Eftersom dialogicitet bäst förstås i samband 

med det mer sentida begreppet intertextualitet redogör jag under 2.1 även för detta begrepp. Under 

2.2 läser du sedan om begreppet dialogicitet. 

De resonemang jag för om mångfalden av sätt att förmedla, översätta och tolka Bibeln 

redogör jag under avsnitt 2.3 för Bibelns plats i litteraturen. 

2.1 Intertextualitet 

Begreppet intertextualitet myntades 1966 av lingvisten Julia Kristeva. Kristevas forskning om 

intertextualitet utgick från Michail Bakhtins teori om språkliga utsagors dialogicitet.20 Kristeva 

angav tre dimensioner av intertextualitet: författaren, läsaren och yttre texter. Kristeva menade 

också att det finns två typer av intertextuella företeelser: vertikal intertextualitet och horisontell 

intertextualitet. Horisontell intertextualitet beskriver relationen mellan författare och läsare. Den 

vertikala typen beskriver en ny texts relation till alla andra, kronologiskt äldre, texter.  

Filosofen och semantikern Roland Barthes var samtida med Kristeva. Barthes var precis som 

Kristeva inne på att intertextualitet produceras när en läsare läser snarare än av exempelvis 

författaren eller av texten själv. Denna syn på intertextualitet innebär i sig att en texts 

intertextualitet har lika många potentiella tolkningar som läsningar. Intertextualitet i Barthes 

mening är svårfångad och inte helt lätt att avgränsa – eftersom all text i någon mening är 

intertextuell eller som man populärt kan beskriva det: den enskilda texten är en mosaik av andra 

texter.21 

På grund av Barthes och Kristevas något mer fria och allomfattande definitioner av 

intertextualitet finner jag Michael Riffaterres något snävare avgränsning av intertextualitet av större 

intresse för min undersökning av Gun-Britt Sundströms Maken. Riffaterre menade att 

intertextualitet går att använda till olika typer av antaganden om texter.22 I syfte att kunna göra 

sådana antaganden i analysen av Maken tänker jag främst på det Riffaterre beskriver som 

                                                 
20 Graham Allen, Intertextuality, London och New York: Routledge 2000, s.8-14. 
21 Kjell Espmark, Dialoger, Stockholm: Norstedts 1985, s. 19-38. 
22 Michael Riffaterre. ”Det referentiella felslutet”, övers. Staffan Bengtsson. I: Modern litteraturteori II, Claes 
Entzenberg och Cecilia Hansson (red). Lund: Studentlitteratur 1993, s. 151. 
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metatextualitet. Riffaterre menade att begreppet metatextualitet beskriver en texts kommentarer och 

utsagor om och av annan litteratur.23 Sådana kommentarer och utsagor utgör en del av materialet 

för den här uppsatsen.  

Riffaterre beskriver också att en berättelse eller roman oundvikligen förhåller sig till och 

använder sig utav exempelvis titel, rubriker och återkommande motton.24 Begreppet Paratextualitet 

är ett försök att beskriva de effekter titel, rubriker och motton har för hur man som läsare tolkar 

en berättelse.  

Eftersom Maken är sprängfylld av citat från andra texter anar man författarens ambition att 

ställa sig i dialog med dessa. Man kan säga att det i romanen finns en orientering mot det andra, en 

önskan att förstå – och att bli förstådd – i relation till en annan. Även om det inte alls är ovanligt 

att författare skriver in andra författares texter i sina verk kan man nog inte säga att det är norm 

att göra det. Särskilt inte i så hög utsträckning som jag kommer påvisa att författaren har gjort i 

Maken. Sålunda kanske man kan drista sig till att dra slutsatsen att Sundström medvetet valt att 

bryta mot några konventioner genom att ställa sig i direkt dialog med andra texter och även låta 

utdrag från dess texter utgöra inslag i hennes egen text.  

Teologen Lina Sjöberg kallar bibelcitat som används sporadiskt på det sätt som sker i Maken 

för fragmentarisk intertextualitet.25 Med hjälp av sådana citat aktualiseras i romanen helt eller delvis 

olika bibeltexter. 

2.2 Dialogicitet 

Antingen vi vill det eller inte tar varje framställning upp en dialog med tidigare framställningar över 
samma ämne, liksom med kommande framställningar vilkas reaktioner den anar och föregriper. Den 
individuella rösten låter sig uppfattas bara då den integreras i en sammansatt kör av andra röster som 
redan är närvarande.26 

Mikhail Bakhtin heter språkteoretikern och litteraturhistorikern som citerats ovan. Och han står 

här för vad litteraturvetaren Kjell Espmark menar är den teoretiska utgångspunkten för det 

intertextuella studiet. Bakhtin framhäver den dialogiska aspekten av varje utsaga. Dialogicitet syftar 

till att beskriva hur allt språk svarar mot tidigare språk. Dialogicitet innebär inte nödvändigtvis att 

en författare har intentionen att svara en viss föregångare utan det innebär snarare att den som 

nyttjar språk oundvikligen förhåller sig till det språk som hen tidigare har mött.  

Det är givet att när en författare använder sig av andra texter på det vis som Gun-Britt 

Sundström gör i Maken förvandlas dessa texters betydelse. När hon citerar Kirkegaard, hur 

korrekt hon än gör det, omformulerar hon innebörden av detta citat – eftersom Kirkegaardcitatet 

                                                 
23 Michael Riffaterre, övers. Staffan Bengtsson 1993, s. 152. 
24 Ibid. s. 152. 
25 Lina Sjöberg, ”Gamla testamentet i samtidens kultur.” i: Gud och det utvalda folket – inledning till Gamla testamentet, 
LarsOlov Eriksson & Åke Viberg (red.), Stockholm: Verbum Förlag 2009, s.235. 
26 Espmark 1985, s. 20 
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inte skulle förstås som ett citat när Kirkegaard själv skrev det. Kirkegaard skrev en hel bok. Och 

därför ska inte dessa citat förstås som lösryckta isolerade delar utan de bör ses som byggstenar i 

en större enhet.  

Det Sundström ägnar sig åt i Maken kanske enklast kan förklaras med Kjell Espmarks begrepp 

dialogicitet. Espmark menar att begreppet dialog lyfter fram det intentionella hos den som skriver. 

Detta på bekostnad av de ”kausala” förklaringsgrunderna. Om man i exempelvis Barthes teorier 

om intertextualitet tänker på texter som att de är präglade av ekon och intryck menar Espmark att 

texten snarare inrymmer ett svar om man betraktar texten med begreppet dialog som instrument. 

På samma sätt som man tänkte sig att Strindberg förde en dialog med Ibsen i exempelvis Giftas 

tänker jag mig att Gun-Britt Sundström för en dialog med de författare vars texter som 

förekommer i Maken. 

Varför det Espmark kallar dialogicitet passar så bra för en läsning av Maken är att det syftar mot 

när ett avsett semantiskt förhållande till en tidigare text kan skönjas.27 När vi pratar om dialogicitet 

bortser vi därför från den intertextualitet som skapas först i läsarens medvetande utan att ha 

existerat inom ramarna för den lästa texten.  

Ett annat sätt att beskriva vad det är Gun-Britt Sundström ägnar sig åt i sin roman Maken 

presenterar litteraturvetaren Horace Engdahl. Jag anser det värt att dryfta kort. Engdahl menar att 

det finns tre sätt att skriva om litteratur: kommentar, berättelse och teori.28 Den här 

studentuppsatsen är knappast en berättelse. Den här texten som ligger närmare teori och 

kommentar. Maken, däremot, ligger knappast nära teorin. Romanen består i huvudsak av 

berättande text och insprängd i berättelsen finns kommentarer om annan litteratur. Varför detta 

resonemang är väsentligt är för att det är på det viset som Maken betraktas i den här uppsatsen. 

En berättelse med inslag av kommentar om annan litteratur. 

2.3 Bibeln i litteraturen 

Det var egentligen först ganska nyligen man oproblematiskt kunde ha åsikten att Bibeln är 

litteratur. Och i sådana fall var det en icke-troende som ansåg det.29 Ur det perspektivet var 

Maken modern när den kom. Kanske kan man därför också påstå att profan litteratur om Bibeln 

utifrån detta är en relativt ny företeelse.  Forskningsfältet om densamma borde rimligen i så fall 

vara ännu nyare. 

                                                 
27 Espmark 1985, s. 27. 
28 Horace Engdahl. ”Att skriva om litteratur.” i Litteraturvetenskap – en inledning, Staffan Bergsten (red), Lund: 
Studentlitteratur 2002, s. 19–38. 
29 Stephen Owen, ”Genres in Motion” i: PMLA, Vol. 122, No. 5, Special Topic: Remapping Genre. Modern Language 
Association 2007, s.1391. 
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 Det finns en brist på överensstämmelse fysiskt, kulturellt och lingvistiskt mellan kristendom 

som religion och Bibeln som religiös text. Detta innebär att Bibeln har relaterat till dess sociala 

kontext på ett annat sätt än exempelvis koranen har gjort. Det framhåller David Jasper och 

Stephen Prickett i The Bible and Literature.30 Den fysiska aspekten har att göra med bokproduktion. 

Den lingvistiska aspekten har att göra med synen på översättning av Bibeln. Den kulturella 

aspekten har att göra med Bibelns ursprung i judendomen som den Hebreiska Bibeln. 

That the bible holds a unique status in the religious history of the western world is obvious enough; 
what is less obvious, but no less true, is that it holds an equally unique status in literary history and 
even in what might be called our collective cultural psyche. To begin with, we owe to it much of our 
notion of what constitutes a ’book’. […] any discussion of the relationship between the Bible and 
literature must start by recognizing the degree to which our notion of ’literature’ is itself biblically 
based.31 

I citatet ovan betonar Jasper & Prickett Bibelns särställning i den västerländska litteraturhistorien 

och till och med i det västerländska kollektiva medvetandet. Man menar att för att kunna förstå 

relationen mellan Bibeln och litteraturen måste man börja med att identifiera till vilken grad 

litteratur i sig själv är baserad på Bibeln. Med anledning av detta slår jag upp ordet bibel i 

Hellquists etymologiska ordbok. Där ser jag att det ytterst härstammar från grekiskans tá biblia. Tá 

biblia står i substantiv, plural, bestämd form och översätts böckerna. Ur detta reser sig frågan, 

varför böckerna istället för exempelvis boken?  

Substantivet böcker denoterar en samling individuella texter och det är precis vad Bibeln 

ursprungligen var enligt Jasper & Prickett. Innan man kunde binda böcker hölls de bibliska 

texterna som individuella skriftrullar, dessa förvarades i exempelvis en trälåda och de hade inte 

nödvändigtvis en erkänd inre ordning. När man sedan började binda böcker i pärmar försvann 

den flexibla inre ordningen och en specifik ordning behövde bestämmas.32 Ordningen i vilken 

man läser texter spelar en central roll för hur vi sedan tolkar verket. Just därför blir Bibelns 

ursprungligen flexibla inre ordning intressant för den som studerar Bibeln. 

Intressant för min egen undersökning mer specifikt är, det Jasper & Prickett skriver om 

Bibelns originalspråk. För det kristna Europa har Bibeln alltid varit en översatt bok. Här jämför 

de med Koranen som alltid förmedlats på samma arabiska som profeten Mohammed använde 

när han nedtecknade guds ord från ärkeängeln Gabriel. Denna lingvistiska homogenitet ger, 

menar Jasper & Prickett, ett tydligare argument till varför man inte får manipulera Koranens 

textuella betydelse med exempelvis översättningar..33 Bibeln är däremot minst sagt flitigt översatt 

och har sedan reformationen funnits tillgänglig i de modersmål som erfordras. Jasper & Prickett 

menar vidare att Bibeln är en text öppen för tolkning och översättning. I motsats till detta har 

                                                 
30 David Jasper & Stephen Prickett, The bible and literature – A reader. Oxford: Blackwell Publishers Ltd 1999, s.5 
31 Jasper & Prickett 1999, s.2. 
32 Jasper & Prickett 1999, s.3. 
33 Jasper & Prickett 1999, s.4. 
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man inom islam insisterat på arabiskans särställning som förmedlare av en mer sann och kraftfull 

text.34 De menar att man ser hur stor skillnaden är i texttolkning inom kristen kultur och islamsk 

kultur i kontrasten mellan hur kristna respektive muslimer antar dessa två skilda ansatspunkter.  

2.3.1 Bibeln i samtidens litteratur - en bortglömd referenspunkt? 

Lina Sjöberg konstaterar i sin kortfattade bakgrundsöversikt ”Gamla testamentet i samtidens 

kultur” att kyrkan i Sverige och västvärlden historiskt sett har haft ett enormt inflytande över 

politik, ekonomi och juridik. Det faktum att Gamla testamentets texter fortfarande dyker upp i 

samtidens kulturyttringar menar Sjöberg troligen hör samman med texternas tidigare utbredning 

och status. Vidare menar Sjöberg att Bibelns texter är en del av ett västländernas kulturarv. I 

synnerhet hos de protestantiska länderna i väst där Bibeln sedan 1500-talet lästs och återberättats 

på ett språk som gemene man kunde begripa. Sjöberg beskriver också Bibelns texter som en 

”gemensam referenspunkt för människor i västerländsk kultur”. Men i erorna av modernitet och 

post-modernitet har religiösa institutioner försvagats och Bibelns berättelser är inte längre en 

självklar referenspunkt för människor. 35 Sjöbergs tes om att Bibeln inte längre är en självklar 

referenspunkt för människor kan leda en till att reflektera över från vilken position man själv läser 

verk som exempelvis Maken. 

Sjöberg redogör också för hur människor i judisk-kristna kulturer har läst och lyssnat till 

recitationer av bibeltexter i sammanhang där bibeltexterna har betraktats som heliga. Bibeln har 

som känt haft rollen av välkänd myt som parafraseras och som det anspelas på och refereras till. 

En annan välkänd myt som Sjöberg tar upp är Iliaden eller den om Kung Oidipus. Sjöbergs 

jämförelse leder till ett intressant resonemang om skillnaderna av synen på texterna emellan. Här 

menar Sjöberg att Bibelns position som helig text och kyrkans inflytande över samhällen är av 

betydelse för hur Bibeln fungerar i 2000-talets sekulära kontext. Eftersom Bibeln i sociologiskt, 

psykologiskt och andligt avseende är starkare än de flesta andra texter i vår kultur menar Sjöberg 

att en referens till Bibeln innebär någonting mer än en referens till exempelvis Iliaden.  Även om 

de båda liknar varandra har de gudar Iliaden talar om aldrig betraktats som heliga i västerländsk 

kultur. Gudarna har inte dyrkats på över tusen år.36 

  

                                                 
34 Jasper & Prickett 1999, s.4. 
35 Sjöberg 2009, s.229-237. 
36 Sjöberg 2009, s.229-237. 
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3 Dialogiciteten i Maken. Bibeln & författarna. 

I den här delen finner du min analys av de texter som innehar en intentionellt dialogisk aspekt i 

Maken. 1.4 Materialkatalogen är en del av mitt svar på frågan ”vad för dialogicitet finns i 

romanen?”. En fördjupning i dessa texter finner du här under avsnitt 3.0 som dock främst syftar 

till att svara på frågeställningen om hur dialogiciteten används. För att ytterligare belysa frågan 

lägger jag fram något som jag menar ger ett metaperspektiv på dialogiciteten. Nämligen 

kommentarer som berättarjaget Martina ger om citaten och sin behandling av dessa. 

  Svaret på frågeställningen om varför – vilken effekt dialogiciteten har – finner du efter 

analysen, under avsnitt 4.0 Diskussion. 

 När jag i den här delen pratar om berättarjaget handlar det om bokens berättare. Berättelsen är 

ur Martinas synvinkel och ur första persons perspektiv. Berättaren använder jag-form men 

romanen har även inslag av replikskiften mellan olika karaktärer. Fokaliseringen är intern det vill 

säga att berättaren vet vad Martina vet. Inom parentes finner du löpande sidhänvisning till 

varifrån i romanen citatet är hämtat ifrån.  

3.1 I dialog med Bibeln 

Citat från Bibeln redovisar jag här konsekvent som blockcitat för tydlighetens skull. Om jag inte 

skriver vilken bibeldel citatet kommer från löpande i texten står det skrivet bredvid bibelcitatet.  

 Romankaraktären själv sammanfattar användningen av Bibeln som att ”[d]et måste finnas en 

vers för varje behov och tillfälle i den där boken” (48). Jag driver dock en tes att det i Maken 

refereras till Bibeln på två sätt; i syfte att sjunga kärlekens lov, i syfte att förhandla om relationens 

villkor. 

3.1.1 Kärlekens lov 

När Martina får sin första bibelvers skickad till sig är det när hon i en ölflaska placerar en 

blombukett Gustav skickat som hon upptäcker hans originella tilltag.  Ett tilltag hon aldrig varit 

med om förut, ”kurtis medelst bibelspråk” (31). Detta uttalande, som ju statuerar utgångspunkten 

för korrespondensen mellan paret anger uttryckligen att det är en flört eller kurtis som det handlar 

om.  

 Martina påpekar sedan att ”hon har ingen bibel till hands” (31). Kommentaren om att Martina 

inte äger någon bibel går att betrakta i ljuset av det som Lina Sjöbergs menar är Bibelns 

bleknande tillvaro.37 Bibeln fungerar inte längre som en given referenspunkt för människor i den 

moderna världen. Nästa gång ett bud kommer med bukett och kurtis från Gustav kommenterar 

                                                 
37 Sjöberg 2009, s.230. 
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berättarjaget att ”jag har hämtat min konfirmationsbibel hemifrån” för att kunna tyda Gustavs 

kärleksförklaringar (48).  

För Gustav verkar Bibeln vara en självklar referenspunkt i tillvaron – han kommer dessutom 

från en religiös familj ”[r]eligiös är han men konfessionellt promiskuös […] tycks läsa 

predikoturerna som man läser bioannonserna […] fanns det en moské med en god förkunnare 

skulle han säkert gå i den också.” (37). Medan Martina inte har rört den röda boken sedan 

konfirmationen (37). Att det är just konfirmationsbibeln Martina hämtar kanske säger något om 

Bibelns position i romanen. Konfirmation signalerar mognad och ett intåg i den kristna 

gemenskapen. Kanske kan man jämföra Martinas tid med Gustav med ett konfirmationsläger där 

hon får fördjupa sina kunskaper om kristenheten.  

Avsaknaden av bibel hemma hos Martina antyder ett kunskapsglapp mellan 

romankaraktärerna. Hon saknar insikt i den religiösa texten medan hennes motpart Gustav verkar 

van vid den. I Maken är äktenskapet otvetydigt ett huvudtema. Äktenskapet är i kristen 

bemärkelse ursprungligen ett religiöst och juridiskt avtal mellan en man och en kvinna. Ofta 

menas med äktenskap ett monogamt förhållande som fullbordas med ett samlag på 

bröllopsnatten. I och med äktenskapets position som huvudtema är också nämnda 

kunskapsglapp mellan Martina och Gustav intressant att reflektera över. En reflektion som blir 

särskilt aktuell under 3.1.2 Bibelns villkor. Den som friast och obundnast kan använda sig av 

relationens regelbok inkasserar ett tillfälligt övertag i rådande meningsskiljaktighet.  

Ett återkommande bekymmer för Martina och Gustav är frekvensen i vilken de skall ha 

samlag. Berättarjaget beskriver hur stor vikt Gustav lägger vid sexuellt umgänge lite subtilt med 

att berätta hur han ”talar om att snickra en säng, en stor säng, säger han, det är egentligen det 

enda vi behöver” (49). Uttrycket för sexualitet uttrycks också med bibelcitat. Från 

Ordspråksboken 7:18 sänder Martina en briserande en kärleksförklaring:  

Kom, låt oss förnöja oss med kärlek intill morgonen, och förlusta oss med varandra i älskog. (147) 

Lite mindre subtilt blir det när berättarjaget beskriver hur ”det Gustav […] inte är införstådd 

med är att vi inte ska kopulera morgon middag kväll” (167). Händelserna utvecklas med en 

Martina som framhåller att ”[j]ag begriper inte hur det kan vara något nöje att ligga med mig om 

jag inte har lust.”. Gustav som svarar, något kallt, att ”Nöje och nöje. Det är inget nöje med tigrar 

som ryter av svält heller. […] Det hjälper inte om jag runkar fyra gånger om dan när det är dig jag 

längtar efter.” (167). Martina fortsätter hålla sin linje och replikerar att ”[f]yra gånger om dan har 

jag verkligen inte tid […] det är väl inte sexualnöd om det inte går lika bra att runka, det är nåt 

psykologiskt, nån sorts behov av att manifestera ägande” (167).  

 Här krävs en kort förklaring. Karaktärerna i romanen har ett återkommande bekymmer med 

att enas om hur frekvent de ska ligga med varandra och de lägger också olika stor vikt vid att ha 
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sexuellt umgänge. Martina, som generellt inte är så förtjust i samlag får ständigt parera sin 

partners Gustavs ivriga vilja och förtjusning till detsamma. Mot detta läser jag citatet från 

Ordspråksboken i vilket Martina uppmanar Gustav att komma och älska med henne intill 

morgonen. Intressant och av vikt är också att det blir Bibeln med alla dess bud, ordspråk, normer 

och regler, som talar genom Martina. På något sätt får det Martina inte kan uttrycka på egen hand 

uttryckas helt eller delvis genom Bibeln. 

 Likt Martina låter Gustav också Bibeln föra hans talan. Efter att de försökt vara ifrån varandra 

en tid på grund av relationens stundtals destruktiva natur skickar Gustav en försoning från Första 

Korinterbrevet 7:5.  

Dragen eder icke undan från varandra, om icke möjligen, med bådas samtycke, till en tid, för att I 
skolen hava ledighet till bönen. Kommen sedan åter tillsammans, så att Satan icke frestar eder då I nu 
icke kunnen leva återhållsamt. (208) 

Gustavs försoning, eller som Martina kallar det ”kapitulation” (208), är en instruktion från Bibeln 

att om man dragit sig undan från varandra för en tid så ska man återförenas för att inte Satan ska 

fresta en att synda. Just kapitulation är ett anmärkningsvärt ord. Det antyder en viss ironisk distans 

men kapitulation har också konnotationer av konflikt. I detta fall syftar konflikten nog snarast 

mot att Gustav är fast bestämd på att paret skall äkta sig inför Gud. I ett brev föreslår att de ska 

trolova sig till påsk. Det ser vi inte minst på Martinas svar på hans förslag. Hon svarar med en 

avvisande rad från Predikaren 5:4. 

Det är bättre att du intet lovar, än att du gör ett löfte och icke infriar det. (254)  

Detta avvisande av bibliska mått mätt besjunger Gustav blott med kärlekens lov i form av ett par 

rader från Höga Visan 6:8:  

En enda är hon, min duva, min fromma, hon, sin moders endaste, hon sin fostrarinnas utkorade. När 
jungfrur se henne, prisa de hennes säll, drottningar och bihustrur höja hennes lov. (254) 

När de sedan möts upp till påsk varar återföreningens glädje bara ett par dagar. Och kärnan i 

problemet är intrånget på den personliga sfären. ”Stugan är för trång. Och äktenskapet. […] Jag 

kunde lika gärna säga att det som enerverar mig är att han går på golvet och att han andas: att han 

finns. Det är något som inte bara gäller Gustav, men det är bara Gustav som finns här. Så nära, så 

trångt inpå.” (254). De villkor och den kärlek som konstitueras passar inte Martina. Den relation 

och den samvaro som erbjuds är för trång. Men jag vill också hävda att det i förlängningen inte 

bara handlar om vad Gustav har ett erbjuda, utan det handlar också om det kristna äktenskapet 

och dess regler. Och till syvende sist om Bibeln. 

 I romanens slutskede, när paret definitivt avslutat sin relation, skickar Martina en sista 

kärlekshälsning från Hoseas bok 2:8.  

När hon då löper efter sina älskare, skall hon icke få dem fatt; när hon söker dem, skall hon ej finna 
dem. Då skall hon säga: ’Jag vill gå tillbaka till min förste man, ty bättre var mig då än nu’. (492) 
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Berättarjaget kommenterar raden från Hosea med att ”[d]et goda skrattet kan jag inte undanhålla 

honom, att tycka att det är rätt åt mig. Det tycker jag ju själv.” (492). Här anspelar berättarjaget på 

romanens olösliga dilemma: äktenskapets samtidiga nödvändighet och omöjlighet. 

3.1.2 Bibelns villkor 

Som jag försöker påvisa i den här undersökningen används Bibeln också som en lagbok för 

äktenskapet. I Bibeln kan man hitta argument för vilka villkor en kärleksrelation bör ha och vilka 

ramar parterna i ett äktenskap får röra sig i. 

Då fann jag något som var bittrare än döden: kvinnan, hon som själv är ett nät, och har ett hjärta som 
en snara, och armar som bojor. (31) 

Sålunda lyder ett citat från Predikaren 7:27 som Gustav skickar till Martina. Berättarjaget 

kommenterar att ”[t]ankfullt cyklar jag vidare.” (31). Den sansade responsen på ett sådant ganska 

malignt citat anser jag leder i bevis att det är en ganska saklig och rationell diskussion som förs 

mellan de två parterna i relationen. Hur ska man läsa citatet från Predikaren? Ett sätt att göra det 

är som ett inlägg i en diskussion om vilket ansvar man har i en relation. I citatet finner ett jag 

något bittrare än döden det vill säga kvinnan. Detta jag upplever sig som snärjt. Är jaget i detta fall 

Gustav? Om vi utgår från att Gustav identifierar sig med detta leder det mig att tro att han menar 

att Martina har ett stort ansvar emot honom i egenskap av snärjande kvinna. Han är i hennes våld 

på något vis. 

 Nästa villkorande bibelcitat från Gustav kommer ur Första Korinterbrevet 7:29-30.  

Därför må härefter de som hava hustrur vara såsom hade de inga, och de som gråta såsom gräte de 
icke, och de som glädje sig såsom gladde de sig icke, och de som köpa något såsom finge de icke 
behålla det. (146).  

Och den här versen från Bibeln, som menar att de som är gifta ska agera som om de inte var 

gifta, faller i synnerligen god jord hos Martina: ”Ja, det kanske är något ditåt jag far efter.” (147) 

responderar berättarjaget och fortsätter kommentera Gustavs omdefinierade version av 

äktenskapet ”– det är kanske den enda form av kärlek som inte skulle ge mig klaustrofobi.” (147). 

I det här fallet mjukar Gustav upp Martinas generellt ganska hårda inställning till äktenskapet. 

Han målar upp en ny möjlighet med Bibeln som stöd: vi kan gifta oss men vi kan konstituera ett 

äktenskap som saknar de normer, förväntningar och krav som följer ett äktenskap. Martina rättar 

sig efter sättet att korrespondera med bibelcitat och tillsammans med en röd ros sänder hon 

Gustav ett citat från Ordspråksboken 26:11. 

Likt en hund som vänder åter till sina spyor är en dåre som på nytt begynner sitt oförnuft. (207). 

Vid tillfället träffar Gustav en annan kvinna. Martina menar att det är accepterat så länge hon 

själv är huvudmålet för hans kärlek. Bibelcitatet blir i den kontexten en referens till parets 

nuvarande situation. Den dåre som anges i citatet har båda parter i relationen potential att bli. Om 
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de på nytt skulle begynna oförnuftet att träffas det vill säga. I sammanhanget kan paret förhålla 

sig till citatet på två sätt; antingen bortser de från Bibelns villkor eller så följer de det. 

 Litet senare följer en svada av bibelcitat från Martina i riktning mot Gustav. Så här lyder 

beskrivningen berättarjaget ger av de fyra okommenterade citaten: ”Jag bara citerar, inte ett ord 

säger jag om att han borde göra slut med Eva, jag bara sänder honom varje dag ett Skriftens ord 

att begrunda. Har jag någonsin haft den boken i ryggen så är det nu” (277). Bibelcitaten: 

Har du en hustru efter ditt sinne, så förskjut henne icke, men förtro dig ej åt en som har blivit 
försmådd av dig. (277) (Syr 7:26) 

Har du en hustru som passar dig så avvisa henne inte men förtro dig inte åt en kvinna som du 

tidigare har avvisat. Så står det i Jesus Syraks vishet 7:26. Och så citerar också Martina. 

Läsanvisningen är tydlig. Dessa citat har hon i ryggen. Martina har blivit avvisad och som avvisad 

kvinna är hon ej att lita på. Enligt Bibeln har Gustav i och med sin relation till Eva försatt sig i en 

prekär situation.  

Var och en som skiljer sig från sin hustru för någon annan saks skull än otukt, han bliver orsak till att 
äktenskapsbrott begås med henne. (277) (Matt: 5:32) 

Varje person som skiljer sig från sin hustru av någon annan anledning än att hon varit otrogen 

begår ett äktenskapsbrott. Och här är det värt att märka den roll Martina intar. Rollen som 

hustru. En roll som hon i realiteten kategoriskt har vägrat.  

Sitt alls icke tillsammans med en gift kvinna, och håll inga dryckesgillen i sällskap med en sådan, på det 

att icke ditt hjärta må vända sig till henne och du i ditt blod fara ned i fördärvet. (277) (Syr 9:9) 

Här läser jag in en varning till Gustav. Enligt Jesus Syraks vishet 9:9 ska du inte umgås med en 

gift kvinna och inte hålla fester ihop med en gift kvinna. Om du så gör kan det kan leda till att du 

blir förälskad i henne. Det beskriver, lite diffust möjligen, hur Gustav är på väg att förlora sin 

förälskelse till Martina.  

Hav icke begärelse i ditt hjärta till hennes skönhet, och låt henne icke fånga dig med sina blickar. Ty 
för skökan måste du lämna din sista brödkaka, och den gifta kvinnan går på jakt efter ditt dyra liv. 
(277) (Ords. 6:25-26) 

Vem är skökan i citatet ovan och vem är den gifta kvinnan? Tongångarna har hårdnat. Skökan, som i 

sammanhanget kan antas vara den kvinna Gustav träffar, tar det sista du har och den redan gifta 

kvinnan går på jakt efter ditt liv. Den redan gifta kvinnan som ”går på jakt efter ditt liv” kan i det här 

fallet tänkas vara Martina. Ett slags mordhot? Oavsett förstår jag av citatet att det som kan sägas 

genom bibelcitat kan vara hårt, kanske hårdare än det du kan säga i verkliga livet. 

Föraktar man icke tjuven som stjäl för att mätta sitt begär, när han hungrar? – Så är ock den utan 
förstånd som förför en annans hustru; ja, en självspillning är den som sådant gör. (277) (Ords. 6:30, 
32) 

Såsom man föraktar en tjuv som stjäl för eget begär så föraktar man också den som förför en 

annans hustru. Kvinnan som Gustav träffar blir här en hustru han har förfört. Inte helt 

konsekvent blir detta citat om man läser det mot de andra som ju ganska konsekvent menade på 

att kvinnan är den snärjande parten. Klart är dock att han anklagas för självspillning, det vill säga 
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självförstörelse. Ännu en varning till Gustav; den som kommer drabbas hårdast av detta är han 

själv. 

Drick vatten ur din egen brunn, det vatten som rinner ur din egen källa. Icke vill du att dina flöden 
skola strömma ut på gatan, dina vattenbäckar på torgen? – Din brunn må vara välsignad, och av din 
ungdoms hustru må du hämta din glädje. – Icke skall du hava din lust i en främmande kvinna? Icke 
skall du sluta din nästas hustru i din famn? (277) (Ords. 5:15)  

Slutligen förmedlar Martina ett mer metaforiskt budskap till Gustav att: Du ska dricka vatten ur 

din egen brunn. För inte skulle du väl vilja att dess vatten rann ut på torget? På samma sätt ska du 

hålla dig till din egen kvinna, din egen hustru. Din egen hustru är som bekant i det här 

sammanhanget Martina själv. Och metaforen anger att Gustav bör ta hand om Martina, annars 

kanske hon rinner ur hans händer. När svadan är färdig kommenterar Martina krasst ”[j]ag säger 

ingenting, jag bara citerar. Ett dagligt bibelord ska han ha i sin brevlåda. Om han nu går hem för 

att hämta posten.” (277). Ett dagligt bibelord i vilket syfte kan jag undra. Som en påminnelse om 

vilka villkor som gäller i en relation tänker jag. 

3.2 I dialog med författare 

När berättarjaget i romanen för dialog med författare kan man säga att dialogiciteten har några, 

nu, nämnvärda kvaliteter. Berättarjaget värderar författare. Värderingarna bildar en fond mot 

vilken man kan betrakta dialogiciteten i Maken. Jag finner också analyser och iscensättningar av 

författares idéer. Detta sker i berättarjagets tankar, i replikskiften eller i romanens narrativ. 

Iscensättningarna menar jag säger något om olika författarutsagors giltighet i relation till det som 

är romanens kärna – villkor och ansvar i en relation.  

3.2.1 Aristoteles 

Filosofi kan antingen läsas för nöjes skull eller så kan filosofi läsas på riktigt, förstår jag av Maken. 

Martina berättar om Gustav, att han ”[l]äser filosofi på riktigt, och undrar hur det kommer sig att 

jag går på föreläsningarna bara för nöjes skull” (15). Berättarjagets egen beskrivning av ämnet 

lyder: ”eftersom jag inte tänker ta betyg i filosofi är det per definition nöjesläsning. Roliga ämnen 

ska man inte fördärva genom brödläsande” (22). Vid ett annat tillfälle har Martina varit på 

föreläsning om 1800-talsexistentialisten Søren Kirkegaards inställning till förnuftet då hon cyklar 

fel på vägen hem. Berättarjaget, Martina, reflekterar då över att ”sådant händer inte efter 

föreläsningar i fonetik eller hållfasthetslära, något sådant har aldrig hänt mig förr.” (21). Dessa 

utsagor säger något om filosofers status och filosofiska idéers tankemässiga tyngd. Vad de säger? 

De beskriver filosofens och filosofins position som sanningsbärare. 

 När Gustav sitter och orerar om Aristoteles frågar en ”gruvligt imponerad” Martina hänfört: 

”Du läser honom väl inte på grekiska i alla fall?”. (36) Gustav svarar förnöjt ”Nåja, i Loeb-

utgåvan med parallelltext på engelska.”. Att Martina blir imponerad över filosofistudentens 



20 
 

kunnande i att läsa Aristoteles idélära säger något om detta med filosofens ställning. Hade han 

dessutom gjort det på originalspråket – ja hur imponerad hade inte Martina blivit då över 

studentens närhet till Aristoteles idéers essens? Att läsa texten på grekiska hade i det här fallet lett 

Gustav ett steg närmare textens ursprungliga mening och därmed också närmare den sanning 

som Aristoteles antas förmedla. 

 Jag frågar mig; vad sker med en texts ursprungliga mening och tolkning när den flyttas över i 

en annan text? En modell för svar på frågan finner vi i diskussionen angående ordet samlagsteknik. 

Martina låter oss veta att ”Gustav har vid sitt studium av Aristoteles funnit att det är alldeles galet 

att tala om teknik i sammanhanget.” (36). Vidare, återger berättarjaget, menar Gustav att:  

- Techne är den kunskap som gäller poesis, verksamheter som går ut på att framställa någonting, att 
bygga hus till exempel. Men verksamheter som är självändamål, praxis, regleras av fronesis. Att spela 
flöjt är Aristoteles’ exempel på praxis: (36) 

Sättet som romankaraktärerna här söker svar om kärleksaktens konstitution i antika filosofers 

texter menar jag är symptomatiskt för Maken. Martina fortsätter replikskiftet om samlagsteknik 

med frågor: ”samlag är mer som att spela flöjt menar du?” (36) och därefter svarar Gustav 

jakande. Martina invänder: ”Men i det fall då man är ute efter att göra barn, då är det alltså 

egentligt att tala om samlagsteknik?” (36) hon syftar här på samlag som techne.  

 Om jag ska konstatera vad som sker i dialogen menar jag att det presenteras en idé om 

sexualakten i känslomässig bemärkelse typ, att älska, som ett eget exempel på det Aristoteles kallar 

praxis och fronesis. Berättarjaget återger vidare hur ett samlag i avsikt att göra barn snarare skulle 

räknas in under Techne (36). Utan att värdera exaktheten i återgivelserna innebär dessa 

självständigt nyttjande av Aristoteles idéer. Resonemangen om praxis och techne omsätts i 

praktiken även senare i romanen. När Gustav ligger nära Martina i sängen meddelar Martina ”Du 

kommer väl ihåg att det är fronesis det gäller och inte techne?” Gustav svarar lättat ”jag behöver inte 

ha någon prestationsneuros menar du?” (86). Men vad händer egentligen när man använder 

antika texter på det här viset? Eftersom paret här inte planerar att göra något barn spelar inte 

Gustavs teknik eller prestation någon roll. Jag menar att sättet Aristoteles text används på 

indikerar att den skulle kunna fungera som en vägledare i en mellanmänsklig relation.  

3.2.2 Aristofanes 

Komediförfattaren Aristofanes bjuder på nästa teori att iscensättas i Maken.  

Aristofanes talar om hur människorna ursprungligen var klotformiga men sedan klövs mitt itu av Zeus 
och först i kärleken återförenas […]. Gustav är inte min andra hälft, han är min andra hela, jag visste 
bara inte att det fanns en till. (53) 

Att förenas i kärleken är inte alls något Martina är intresserad av, trots samhällets påtryckningar. 

Med vad är ett samhälle och vad består dessa påtryckningar av? Ja bland annat Aristofanes texter 

och idéer, vill jag hävda. Martina värjer sig från Aristofanes idé om kloten som delas. Nej hon 
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menar istället att var människa är ett eget klot och alldeles duglig på egen hand. Förenas i kärlek, 

visst, men inte som en och samma utan som två. Två klot förenade, inte två halvor av ett klot 

som blir ett.  

 I dialogen med Aristofanes synliggörs också en annan av idéerna i Maken – eller ska vi säga 

ekvationer. Nämligen den som säger att ensamhet är lika med olycka. För vad annat än olyckligt 

kan man anta att det ständigt halva klotet är utan sin andra halva? Utan sin partner och 

livskamrat. Senare i romanen återkommer Aristofanes. ”- Du är min äkta hälft” bedyrar Martina 

för Gustav ”men Aron är min oäkta” (315). Här återkommer alltså motivet med parterna i en 

kärleksrelation som hälfter av en hel med adderingen av Aron, en annan person som Martina har 

en romantisk relation till. ”- Det verkar omatematiskt.” replikerar Aron. Han fortsätter: ”Kan du 

tänka dig Aristofanes klot tredelade också? Härnäst säger du väl att han är din andra tvillingsjäl.” 

(315). I dialogen med Aristofanes revolterar Martina mot en föreställning om äkta hälfter. Medan 

Gustav träder fram som idéns försvarare.  

 Lite på samma tema som Aristofanes idén om klothalvorna blir det när berättarjaget 

presenterar en episod ur Kurt Vonneguts roman Slakthus fem: 

Jag erinrar mig en passus i Vonneguts Slakthus fem, en fantasi om en planet där det krävdes 

medverkan av sju olika kön för att ett barn skulle komma till. Jag tänker att det är något åt det hållet 

jag skulle önska: att det hade behövts fler kön än två, att jag också hade behövts. Att jag vore med. Nu 

finns jag nog inte ens som en liten skugga i högra hörnet längre. (543) 

Martina känner sig i slutet av romanen utestängd från Gustav som träffat någon annan. I det läget 

önskar hon sig en annan sammansättning av kärleksrelationen. Kurt Vonneguts idé om att sju 

olika kön behövs för att ett barn ska bli till spränger gränserna för det mest fundamentala 

villkoret för mänskligt liv – villkoret om reproduktionsakten. Idén tangerar inte bara Martinas 

önskan efter ett mindre ansvar för sexuallivet mellan man och kvinna utan det löser också hennes 

utestängning från Gustavs nya parrelation. 

3.2.4 Cicero 

En föraning om hur relationen mellan Martina och Gustav skulle sluta förmedlas genom ett citat 

av den romerske författaren Cicero.   

Idem velle, idem nolle, det är den sanna vänskapen enligt Cicero: att vilja detsamma och att ovilja 
detsamma. Ja och att beundra detsamma och förakta detsamma, det är grunden för samhörigheten. 
(53) 

Gustav avgudar Dostojevskij medan Martina mest läser Sandemose (38). Martina ifrågasätter 

Becketts storhet medan Gustav går i god för att Becketts dramatik är det roligaste man kan se 

(14). Gustav studerar filosofi medan Martina strängt låter det vara nöjesläsning (22). Gustav 

predikar om det lilla livet – Martina om de stora idéerna (50). I skenet av detta läser jag citatet av 

Cicero; Idem velle, idem nolle. Jag föreställer mig parets olika viljor och smaker som barriärer för 
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tvåsamheten och som ännu en byggsten i Makens teori om lyckad samvaro; en uppmaning: 

beundra detsamma och förakta detsamma! Slutsatsen är; Att vilja detsamma och ovilja detsamma 

– det är grunden för samhörighet.  

 När jag läser citatet från Cicero mot det för romanen så centrala Kirkegaardcitatet: ”Gift Dig, 

Du vil förtryde det; gift Dig ikke, Du vil ogsaa fortryde det” (243) kommer jag att tänka på det 

omöjliga i Ciceros idé. Är det överhuvudtaget möjligt att vilja detsamma som någon annan? Till 

vilken grad i så fall och i vilken mening är det i sådana fall en egen vilja det handlar om?  

3.2.3 Existentialisterna 

Kirkegaards idéer nyttjas flitigt i Maken. Martina återger att ”[v]i pratar om Kirkegaard och hur 

man ger sitt liv en etisk mening: att realisera det Almene, det är just att göra som alla andra det: 

gifta sig och få ett jobb, försörja sin familj och vara en god samhällsmedborgare.” (50). Gustav 

frågar sedan Martina; ”[v]ill du realisera det allmänna med mig?” (50). Martina är en karaktär som 

svarar syrligt på sådana frierier: ”Det är kanske inte precis vad jag hade tänkt mig som livets 

mening.” (50) Martina kommer sedan att tänka på vad den danske författaren Sandemose har att 

säga om saken: 

Faens tøv med kvinner – store og betydningsfulle kvinner som ikke vil henslepe sitt liv med å skrelle 
poteter. De vil ha en oppgave, de vil gjøre en innsats, de vil gå ut til mennskene. Når de har innvigd 
oss grundig i dette, går de til en annen for å skrelle hans poteter. (50) 

Sandemose tillhör visserligen inte den existentialistiska rörelse som Kirkegaard räknas in i, men 

Sandemoses text säger ändå något om tillvaron; Stora och betydelsefulla kvinnor vill inte hänge 

sitt liv åt att skala potatisar. De vill ha ett uppdrag och de vill göra en insats. När de förvissat sin 

man om detta så går de till en annan man för att där slå sig till ro och skala dennes potatisar. 

Martina fortsätter ”- Vad som än händer, lovar jag, så ska jag aldrig gå till en annan för att skala 

hans potatis.” (50).  

 Dialogen med Sandemoses text lyder alltså här; Sandemoses text varnar för kvinnor som inte 

nöjer sig med det lilla livet utan vill uppdrag med större anspråk. Romankaraktären Martina 

avfärdar sådana tankegångar för Gustav. Men Martinas dilemma dör inte där eftersom: ”Gustav 

säger att det är precis det som är livets mening. Att skala potatis. Att det är vardagen som är 

meningen, de små nära tingen, de enklaste och närmaste relationerna.” (51). Där står Martina nu i 

dialog med Kirkegaard som menar att hon ska gifta sig och försörja en familj. Sandemose å andra 

sidan som föreslår att hon ska skala potatis och vara nöjd. Gustav kan inte annat än hålla med. 

Det är i dialogen med författare som samhällets normer träder fram.  

 Vad är kärlek om inte ångest? Även om man i Maken inte alls uppehåller sig vid Kirkegaards 

teorier om ångest förhåller den sig ändå till begreppet ångest. Berättarjaget förhåller sig till ångest 

genom den tyske teologen och filosofen Paul Tillich. I Maken citeras Tillich:  
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[Å]ngest sönderfaller i olika sorter, neurotisk ångest, psykotisk, och så en tredje sort som han kallar 

existentiell. Alltid en lättnad att ha namn på saker förstås; och att existensångest låter bättre än att ha 

vaknat på fel sida. (79) 

Den ångest som Martina har upplever hon som lättare att hantera om den synliggörs med hjälp 

av Paul Tillichs teori. Vi människor behöver skapa mening när ingen finns och vi behöver hänga 

upp våra tankar på något. Martina hänger upp sin ångest på Paul Tillich och på samma sätt blir 

Tillich en hängare för oss läsare att hänga upp idén om ångest på.  

 En annan känd existentialist som dyker upp är den franske författaren och filosofen Jean-Paul 

Sartre. Det är Gustav som tar upp honom i ett brev. Och även här ställs Sandemose i dialog med 

existentialisten: 

– det är faktiskt en poäng som jag har hittat i din Sandemose: Hvorfor er det noe de kaller sedlig alvor, men 
ikke sedlig spøk? Med det menar jag förstås inte någon attityd av oansvarighet. Som du vet har jag alltid 
hävdat att man måste ta ansvar just för hur man uppfattar världen. Det du brukar säga om att du 
genomskådar dina humörskiftningar och känslosvängningar men inte kan göra något åt det, förefaller 
mig därför som en motsägelse. Känslor är handlingar, någonting man väljer, se Sartre. (329) 

Martina blir förstås ”tvärarg” (329). Att välja sina känslor – hur skulle det gå till? Hennes reaktion 

– att hon blir tvärarg – är ju förstås ironisk eftersom den har att göra just med Sartres teori om 

känslor.  

Sartres teori om känslor har onekligen egendomliga sidor, den analyserar egentligen bara negativa 
reaktioner, som skräck. Men jag är med honom i det att vi har ansvar för våra känslor, i någon mening 
är fria att välja dem. (314) 

Även om Martina kan enas med Gustav i att vi har ansvar för våra känslor och att vi är fria att 

välja dem kritiserar hon ändå teorin. Teorin innefattar ju bara negativa reaktioner, som skräck och 

utelämnar positiva. Vad menar hon med positiva? Glädje? Ömhet? Ingetdera har hon just nu till 

övers för Gustav i alla fall: 

Det ska vara till såna där överintellektualiserade yrkestänkare som Sartre och du till att påstå att 
upplevelsesätt är något som man kan välja som man väljer hattmodeller. (330) 

Eftersom Gustav hänvisade till Sartre får han också bära samma epitet. Överintellektualiserade 

yrkestänkare är vad de båda herrarna är. Att vara överintellektualiserad är ju en intressant kritik i 

kontexten av romanen. Jag trodde inte det var möjligt att någon av karaktärerna i romanen skulle 

kunna vara kapabla att framför en sådan kritik. Speciellt inte Martina som i det närmaste verkar 

vilja konstituera en relation på ett intellektuellt plan snarare än på det kroppsliga, i stil med vad 

det sägs att Sartre och Simone de Beauvoir gjorde. 

 När paret brutit upp för gott sitter Martina läser och Kirkegaard under ”hånfulla tillmälen” 

från hennes inre iakttagare. Hon är befinner sig i ”det stadiet när man söker sig till litteratur han 

gillade” (491). Hon läser: 

Mitt liv är alldeles meningslöst. När jag betraktar dess olika perioder går det med mitt liv som med 
ordet Schnur i lexikonet, som för det första betyder snöre, för det andra sonhustru. Det fattas bara att 
det för det tredje skulle betyda kamel och för det fjärde sopkvast. (491) 

Kirkegaardcitatet blir här en metafor för hur berättarjaget just då uppfattar livet självt. Som 

splittrat och obestämt.  
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 På samma existentiella tema blir det när berättarjaget redogör för den tomma tillvaron hon 

lever utan Gustav. Hon beskriver en tillvaro där hon kan inte slå sig till ro. Hon åker in till stan 

från det lantställe som hon hyr utan att ha något att göra. Hon åker ut till landet igen och det 

angår ingen, ”ingen vet när jag far eller när jag kommer” (533). Sedan beskriver hon en situation 

som hon liknar vid ett fenomen från Dante Alighieris Inferno. 

Jag reser hemifrån mig hem till mig, från lägenheten i stan till stugan i skärgården: mellan Mig och 

Mig. Är det ett syndastraff? Som i Inferno, avpassat efter syndens art: egoisten i evighet lämnad åt sig 

själv (533). 

Här beskrivs ett scenario som är kan passas in i Dantes modell för syndastraffet, contrapasso. 

Uttrycket kommer från latin och betyder ungefär lida motsatsen. Det vill säga syndens straff är en 

återspegling av din synd. Man kan tänka sig att de som har begått synden att snacka skit får 

straffet att bli fastkedjade vid ett avloppsrör. Vad är Martinas straff i sammanhanget? Och vad 

menar hon att synden hon begått är? Hon anklagar sig själv för att vara egoistisk hennes straff 

blir därför att lämnas åt ensamheten. 

3.2.4 Strindbergäktenskap 

Martina börjar reta sig i efterskott på något som sades under en av de nätter där de suttit och 

samtalat. Gustav hade antytt att han bara var ”en bricka i något spel” (328). Hon skrider till 

handling och knackar ner ett brev: 

Menar du faktiskt att du går omkring och känner dig som ett bricka i ett spel? Vem spel i så fall? […] 
Det finns en fras i Luftburen som har blivit bevingad, något i stil med att jag behöver dig så oerhört 
men att jag klarar mig utan dig. En utopisk relation som bekant. Mitt fall är ett annat: Jag behöver dig 
oerhört men jag står inte ut med dig. (328) 

Martina inleder brevet med att parafrasera Per Wästbergs roman Luftburen: ”Jag behöver dig men 

klarar mig utan dig” travesteras till jag behöver dig men står inte ut med dig. Martina fortsätter sitt brev 

med ett citat från Strindbergs pjäs Ett drömspel: 

Det är rysligt svårt att vara gift… det är svårare än allt! Man måste vara en ängel, tror jag! (Dottern i 
Drömspelet.) Jag har aldrig gett mig ut för att vara en ängel, så skyll inte på mig om det blir ett helvete. 
 Men är det inte något visst med ett Strindbergäktenskap i alla fall? Skulle du verkligen föredra en 
bräkande idyll? Skulle du en föredra ett Wästbergsäktenskap? (328) 

Och i den här delen anser jag att man kommer in på vad jag skulle säga är centralt för hur 

dialogiciteten ter sig i Maken. I dialogiciteten förhandlas i mångt och mycket relationens villkor 

och konstitution. Förhandlingen leder sedan till att man kan tolka en relation utifrån skrivna 

texter. Beroende på vilken text de använder som uttydare för sin relations villkor blir den ett 

Strindbergäktenskap, ett Wästbergäktenskap, ett Sartreäktenskap eller varför inte ett 

Kirkegaardäktenskap?  

 Som vi såg i citatet är inte Martina helt emot för att ha just ett Strindbergäktenskap. Hellre det 

än den bräkande idyllen Wästbergäktenskap. Det framgår dock att Gustav är av en annan åsikt: 
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Det roliga med Strindbergäktenskap är väl parternas uppfinningsrikedom i att hitta på nya modeller 
för att plåga varandra. Men vårt är samma gamla historia mest hela tiden. (239) 

Är det inte något visst med ett Strindbergäktenskap i alla fall? Undrade Martina tidigare. Jag läser 

in att en sån utsaga har en dragning åt det stormiga, åt att sätta likhetstecken mellan konflikt och 

passion. Och just inför den företeelsen är inte Gustav emot. Men något Strindbergäktenskap är 

inte deras relation. Utan i den, idisslar de samma gamla följetång gång på gång.  

 Berättarjaget gör också reflektioner om hur den här typen av äktenskap ser ut i realiteten. Och 

lite ledsamt erkänner hon för sig själv att: 

Det är förstås så att Strindbergäktenskap alltid utvecklas. I verkligheten bara mindre inspirerat än hos 
titanen. Jag trodde att vår överenskommelse om att svara på frågor men inte oombett berätta om 
andra relationer skulle vara den idealiska lösningen. Den fungerar alltså inte den heller. (364-365) 

Strindbergäktenskap utvecklas alltid om än mindre inspirerat än vad dess motsvarighet i 

litteraturen gör. Martinas konstaterande av att inte heller undanhållandet av andra relationer var 

lösningen för hennes och Gustavs relation påvisar den sökande aspekten av karaktären Martina. 

Trevande vänder hon sig till ömsom Wästberg ömsom Strindberg. 

 Något senare citeras författaren och den liberale politikern, Otto Von Zweigbergk. Citatet 

uppges av berättarjaget vara ett uttalande om huvudpersonen i Herman Hesses roman Gertrud. 

När det är fråga om henne, tror jag varken på köttets lust eller på själens obotliga ensamhet. Då hon 
stryker ert hår och smeker händerna på alla intressanta män hon träffar, hemma och ute i 
sällskapslivet, så drives hon icke av någon egentlig sinnelighet, utan allenast av själens kokottaktiga 
sällskapssjuka. Hon är född hetär, utan åtrå, men med sentimental läggning, och kommer att i en 
förtjusande sorgdräkt lägga vita liljor på alla sina älskares kistor. (404) 

I citatet finner vi några idéer om en kvinna i romanen Gertrud. Idén om att hennes fysiska uttryck 

för känslor inte alls har kroppsliga drivkrafter utan bara drivs av själens sällskapssjuka. Att hon är 

född hetär (kvinna som levde fritt bland män i Grekland) men utan åtrå. Kontexten för detta citat 

blir oerhört relevant i sammanhanget. Berättarjaget tänker om citatet hon läste att: ”[d]et visar jag 

inte för Gustav.” (404). Varför gör hon inte detta? Jag tänker mig att det handlar om hur nära 

beskrivningen av personen i Gertrud ligger den karaktär som målas upp i Maken. Otto Von 

Zweigbergk beskriver också upplevelser Martina har. Av att inte känna tillräckligt starka fysiska 

begär, av att drivas av själsligt och tankemässigt sällskap snarare än kroppsligt.  Den avslutande 

idén om att hon kommer att i en förtjusande sorgdräkt lägga vita liljor på alla sina älskares kistor antyder 

en storslagenhet. Ungefär som att när röken av kroppsliga ångor har skingrat sig står hon ensam 

kvar och sörjer.  

3.2.5 Fritidsläsning, särskilt på temat äktenskapet 

Om man kan påstå att romankaraktärerna har använt Bibeln som slagträ i sina gräl med varandra 

använder de också vid ett tillfälle författare på samma sätt. I en korrespondens som beskrivs 

”utdrag ur fritidsläsning särskilt på temat äktenskapet” (243). Centralt här är att korrespondensen 

är just ett gräl. Gustav börjar med att citera den grekiska biskopen Gregorius av Nyssa, född 330 
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e.Kr. Citatet återfinns på tyska i Maken utan svensk översättning. Nedan återger jag min 

översättning av det tyska citatet: 

Om det var möjligt att ha makarnas erfarenhet innan man ingår äktenskap och om det fanns ett sätt 
att med säkerhet förutse vad hon kommer att ta med sig då skulle antalet som valde oskuld i stället för 
äktenskap vara enormt. (243) 

Korrespondensen inleds alltså med Gregorius av Nyssas profetiska utsago om hur människor 

skulle agera om de hade vetat vad ett stundande äktenskap skulle innebära. Gustav vill låta 

meddela Martina att människor i hög utsträckning då skulle välja oskuld före äktenskap. En 

avvikande linje till Gustavs tidigare äktenskapspositiva hållning. Martina svarar med Nietzsche: 

Icke blott fort skall du planta dig, utan upp! Därtill gagne dig äktenskapets trädgård! Äktenskap: så 
kallar jag viljan till två för att skapa det ena, som är mer än de som skapade det. Vördnad för varandra 
såsom ägare av en sådan vilja kallar jag äktenskap. Men det som de mycket för många nämna 
äktenskap, dessa överflödiga – ack, vad skall jag giva det för namn? Ack, detta själens armod på tu 
man hand! Ack, denna själens smuts på tu man hand! Ack, detta erbarmliga nöje på tu man hand! 
Äktenskap kalla de allt detta; och de säga att deras äktenskap stiftats i himmelen. (243) 

Martina svarar alltså med Friedrich Nietzsche. I Nietzsche-citatet beskrivs äktenskapet som 

själens armod på tu man hand, själens smuts på tu man hand, som ett erbarmligt nöje på tu man 

hand. Gustav fortsätter med den ryske filosofen Berdjajev: 

Marriage constantly turns out to be a trap in which people are caught either by being forced into it or 
through mercenary motives, or through thoughtlessness and passing infatuation. (243) 

Gustav responderar alltså på Nietzschecitatet med ett citat av Berdjajev som säger att äktenskapet 

konstant visar sig vara en fälla. Och berättarjaget låter oss veta att det blir Kirkegaard som får 

sista ordet: 

Gift Dig, Du vil förtryde det; gift Dig ikke, Du vil ogsaa fortryde det; gift Dig eller gift Dig ikke, Du 
vill förtryde begge Dele; enten Du gifter Dig, eller Du ikke gifter Dig, Du förtryder begge Dele. (243) 

När Martina till sist låter Kirkegaard tala är det med samma Kirkegaardcitat som inleder boken. I 

Kirkegaard-citatet berättas att vare sig du gifter dig eller inte, så kommer du att ångra dig. På 

romanens allra sista sida återkommer Kirkegaard som travesti i Martinas regi: 

[A]ntingen jag hade gift mig eller inte skulle jag ha grämt livet ur mig. Men att det inte kunde ha blivit 
vi två, det tänker jag aldrig säga till din tröst. Vad som helst men inte det. (546) 

Martina och Gustavs relation blir, läst mot den här avslutande parafrasen på Kirkegaard, ett 

Kirkegaardäktenskap.  
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4.0 Diskussion och sammanfattning 

Innan jag sammanfattar undersökningens slutsatser under 4.2 ska jag säga någonting om vilka 

effekter den dialogicitet som undersökts kan tänkas ha. Även om effekten av dialogiciteten hade 

kunnat ingå i själva undersökningen väljer jag att avsluta med den istället. Det känns alltför djärvt 

att dra några slutsatser om effekten hos en läsare varför dessa redovisas under uppsatsen 

diskuterande avsnitt. 

4.1 Bibeldialogens effekt 

Jag började den delen av undersökningen som fokuserade på Bibeln (3.1) med hävda att det i 

Maken refereras till Bibeln på två sätt; i syfte att sjunga kärlekens lov, i syfte att förhandla om 

relationens villkor. Hur detta görs har jag förklarat under 3.1.1 och 3.1.2. Nu är det dags för att 

säga något om dialogicitetens effekter.  

 Av berättarjagets kommentarer till sina bibelverser utröner jag bland annat att det finns en 

bibelvers för varje tillfälle, det vill säga man kan använda den för att uttrycka alla typer av känslor 

och argument. ”Jag bara citerar, inte ett ord säger jag om att han borde göra slut med Eva” yttrar 

berättarjaget (277). De bibelcitat hon använder blir därmed en ersättning för egna argument eller 

utsagor. Bibeln blir verktyget med vilket Martina mejslar fram sin ståndpunkt. 

 Bibelcitaten i sig ger också effekter. De möjliggör eller blir ett verktyg för, en slags kristen 

underton. De blir också ett verktyg genom vilket karaktärerna kan säga saker som annars inte 

skulle kunna yttras trovärdigt i ett replikskifte. ”En enda är hon, min duva” (254) är kanske inte 

ett yttrande romankaraktären Gustav skulle göra men det kan däremot göras genom att citera 

Bibeln. Samma sak för Martina ”[k]om, låt oss förnöja oss med kärlek intill morgonen, och 

förlusta oss med varandra i älskog” (147) är inget som annars yttras av Martina men genom 

Bibeln blir det möjligt, på gott och ont. 

 Om vi utgår från att Bibeln för en bleknande tillvaro som given referenspunkt. I Maken 

återintroduceras Bibeln som en möjlig regelbok. Den synliggör också ett kristet samhälle och vår 

egen kristenhet. Att kvinnan skulle vara något bittrare än döden är kanske inte någon perfekt 

spegling av samtidens kvinnosyn men citatet kontextualiserar den åtminstone.   

 Bibelcitaten ger också en rationell prägel på det känslomässiga. De grundar känslor i källor på 

ett sätt som mildrar de känslomässiga undertonerna i en utsago. Istället för att med egna ord 

formulera sin ilska över Gustavs svek kan Martina lugnt och sakligt hänvisa till en vers i 

exempelvis Ordspråksboken. 
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4.2 Författardialogens effekt 

I dialog med författarna träder en trovärdighet fram. Den träder fram exempelvis och särskilt 

avseende äktenskapets samtidiga nödvändighet och omöjlighet. I den meningen står Kirkegaard 

för trovärdigheten. I fråga om sexualitetens plats i en relation blir det Aristoteles idéer som får 

agera borgenär.  Och ett citat av Cicero används som en övertygande beskrivning av samvarons 

villkor. Centralt för allt detta är filosofins position som sanningsbärare. Det är i början av boken 

som dess position etableras.  

 Exemplet från Maken där de beskriver Aristofanes idé om människan som ett halvt klot som 

väntar på att bli förenad med sin andra halva blir en konkretion av mötet mellan idéer inom en 

människa. Det blir en konkretion av hur vi måste parera inflytande från den andre, i det här fallet 

en författare. I Maken tar dialogiciteten sin beskärda plats men så gör den också i våra egna 

huvuden när vi ställs inför dilemman som sådana. Även om det inte är lika medvetandegjort 

innanför våra kranier som inom pärmarna för en bok. Men det är också i förhållande till samma 

författare som berättarjaget kan bygga en argumentation eller en teori. En teori om 

kärleksrelationens villkor. I förhållande till Aristoteles formulerade berättarjaget föreskrifter om 

sexualaktens betydelse. Aristofanes bidrar med idén om äkta hälfter. Ur Kirkegaard deriveras hur 

en person ger sitt liv dess mening genom att gifta sig, jobba och försörja familjen. Därefter 

uppenbarar sig Sandemose som garant för att Martina ska kunna försäkra sin Gustav om att det 

går att ha en position utanför Kirkegaards syn på mening utan att vara en bedräglig människa för 

det. 

 Jag menar också att romanen iscensätter olika texter. Beroende på mot vilken författares 

utsaga som relationen jämförs med uppstår en unik uppsättning villkor vilka relationens 

sammansättning kan tolkas utifrån. Dessutom, blir romanens övergripande berättelse en 

iscensättning av Kirkegaardcitatet om äktenskapets samtidiga nödvändighet och omöjlighet. 

4.3 Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka intertextualiteten i Maken. För att göra detta 

frågade jag mig Vad för typ av dialogicitet finns i Maken? Hur används den? Vilken effekt får 

den? Dessa frågeställningar utgör underrubriker nedan.  

VAD  

Generellt sett kan man säga att dialogiciteten till Bibeln i Maken är relativt textnära och homogen 

till sin struktur. Det handlar alltså om rena bibelcitat med hänvisning till bok, vers och rad. Till 

dessa följer ofta en kommentar från berättarjaget eller Gustav. Till Gamla testamentet finner vi 

referenser från Jobs bok, Ordspråksboken, Första Krönikeboken, Predikaren, Höga visan, 



29 
 

Klagovisorna, Jesus Syraks vishet, Hoseas bok. I fråga om Nya testamentet ser vi referenser från 

Matteusevangeliet, Korinterbreven. 

 Dialogiciteten till författare är till sin struktur mer heterogen. Eftersom de två 

huvudkaraktärerna Martina och Gustav studerar litteratur respektive filosofi är det naturligt att en 

del författare och filosofer nämns i förbifarten i samband med att karaktärerna befunnit sig på ett 

seminarium, tittat i en bokhylla eller suttit och studerat. I romanen finns dock tydligt textnära 

referenser till texter från: Aksel Sandemose, Cicero, Aristofanes, Strindberg, Gregorius av Nyssa, 

Otto Von Zweibergk, Dante, Kurt Vonnegut, Kirkegaard, Aristoteles, Friedrich Nietzsche, 

Nikolaj Berdjajev och Jean-Paul Sartre. Dessa referenser består ibland av redogörelse för en av 

författarens idéer men ofta handlar det om rena citat från en av författarens texter på vilken en 

kommentar eller diskussion från berättarjaget eller Gustav ofta följer.  

HUR  

I romanen används bibelcitat som uttryck för kärlek, lust, åtrå. Men det används också som ett 

sätt att statuera villkor. Inledningsvis antyder avsaknaden av bibel hemma hos Martina ett 

kunskapsglapp mellan romankaraktärerna. Hon saknar insikt i den religiösa texten medan hennes 

motpart Gustav verkar van vid den. Martina börjar dock så småningom använda Bibeln 

självständigt och med lika stor kraft som Gustav. Att det är just konfirmationsbibeln Martina 

hämtar kanske säger något om Bibelns position i romanen. Konfirmation signalerar mognad och 

ett intåg i den kristna gemenskapen och i detta kan vi läsa in Martinas inträde i kristenheten eller 

åtminstone vuxensamhället. 

 I Maken blir Bibeln – med alla dess bud och ordspråk – normer och regler som talar genom 

Martina och Gustav. Gustavs är dessutom fast bestämd på att paret skall äkta sig inför Gud. 

vilket Martina ständigt avvisar, inte minst med hjälp av Bibeln. I dialog med Bibeln träder 

romanens olösliga dilemma fram. Äktenskapets samtidiga nödvändighet och omöjlighet. Om 

vilken paret för en ganska saklig och rationell diskussion. Ett gott exempel på detta är när Gustav 

mjukar upp Martinas tidigare negativa inställning till äktenskapet. Han målar upp en ny möjlighet 

med Bibeln som stöd: om ett giftermål som saknar de normer, förväntningar och krav som följer 

ett äktenskap. Bibeln introduceras kanske främst av allt i syfte att påvisa just vilka villkor som 

gäller i en relation. 

 I dialogen med författare framkommer filosofins särställning som vetenskap. Det börjar redan 

när Martina cyklar fel efter en Kirkegaard-föreläsning men läsaren förstår att idéerna hos 

exempelvis Aristoteles och Kirkegaard väger tungt. Speciellt om de är lästa på originalspråket.  

 Generellt sett kan man säga att det finns ett mönster hur dialogen med alla slags författare 

iscensätts inom ramarna för Makens berättelse. Exempel på detta är Aristofanes idé om äkta 
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hälfter, Ciceros idé om att vilja detsamma och ovilja detsamma som grunden för samvaro. 

Sandemoses idé om att kvinnor med stora idéer knappast kan nöja sig med att sitta och skala 

potatis. Ej att förglömma heller idén om Strindbergäktenskapet eller Kirkegaards profetiska utsago 

om den oundvikliga olycka som väntar både den som gifter sig och den som inte gifter sig. 

VARFÖR 

I diskussionen resonerade jag om vilka effekter dialogiciteten kan tänkas ha på en läsare. Om 

Bibeln kan man sammanfattningsvis säga att Bibeln blir verktyget med vilket karaktärerna mejslar 

fram sina ståndpunkter och villkor för relationen. Bibelcitaten skapar en kristen underton för 

relationen karaktärerna emellan. De blir också ett verktyg genom vilket karaktärerna kan säga 

saker som annars inte skulle kunna yttras trovärdigt i ett replikskifte. Genom bibelcitaten 

synliggörs också ett kristet samhälles normer samt vår egen kristenhet som samhällsmedborgare. 

Bibelcitaten ger också en rationell prägel på det känslomässiga 

 Gällande vilken effekt dialogiciteten till författarna har menar jag att det i dialog med dessa 

träder fram en trovärdighet. Dialogen skapar också en konkretion av hur vi människor måste 

parera inflytande från den andre, i det här fallet olika författare och deras utsagor. Romanen 

iscensätter olika centrala idéer från författarnas texter. Inte minst vill jag där framhålla 

iscensättningen av Kirkegaardcitatet om äktenskapets samtidiga nödvändighet och omöjlighet. 

Beroende på mot vilken av författarnas idéer som relationen jämförs med uppstår en unik 

uppsättning villkor vilka relationen kan tolkas utifrån.  

  



31 
 

Källor och litteratur 

Primärlitteratur 

• Sundström, Gun-Britt. Maken: en förhållanderoman. Stockholm: Bonniers 2016. 
 

Sekundärlitteratur 

• Ahlner, Thea. "Jamen jag då": Heterosexualitet och tvåsamhet i Gun-Britt 

Sundströms Maken. C-uppsats. Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och 

historia 2011. 

• Allen, Graham. Intertextuality. London och New York: Routledge 2000. 

• Bergsten Staffan, et al. (red.). Litteraturvetenskap – en inledning. Lund: Studentlitteratur 2002. 

• Engdahl Horace. ”Att skriva om litteratur.” i Litteraturvetenskap – en inledning, Staffan 

Bergsten (red), Lund: Studentlitteratur 2002. 

• Espmark, Kjell. Dialoger. Stockholm: Norstedts 1985. 

• Eriksson LarsOlov & Viberg Åke, et al. (red.). Gud och det utvalda folket – inledning till Gamla 

testamentet. Stockholm: Verbum Förlag 2009. 

• Genette, Gerard, Thresholds of Interpretation. Cambridge University Press 1997. 

• Habibovic, Asima. Kodväxling: en studie om kodväxling i Gun-Britt Sundströms 

roman Maken - en förhållanderoman. Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och 

miljö 2012. 

• Jasper, David & Prickett, Stephen, The bible and literature – A reader. Oxford: Blackwell 

Publishers Ltd 1999. 

• Mitternacht Dieter & Runesson Anders et al. (red.). Jesus och de första kristna – inledning till 

Nya testamentet. Stockholm: Verbum Förlag 2006. 

• Olsson Anders, ”Intertextualitet, komparation och reception.” i Litteraturvetenskap – en 

inledning, Staffan Bergsten (red). Lund: Studentlitteratur 2002. 

• Owen, Stephen, Genres in Motion I: PMLA, Vol. 122, No. 5, Special Topic: Remapping 

Genre. Modern Language Association 2007. 

• Pettersson, Erika. Att vara föremål för känslor: Martinas kritik mot heteronormen i Gun-

Britt Sundströms Maken. Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande 2015. 

• Riffaterre, Michael. ”Det referentiella felslutet”, övers. Staffan Bengtsson. I: Modern 

litteraturteori II, red. Claes Entzenberg och Cecilia Hansson. Lund: Studentlitteratur 1993. 



32 
 

• Sjöberg, Lina, ”Gamla testamentet i samtidens kultur.” I: Gud och det utvalda folket – 

inledning till Gamla testamentet, red. LarsOlov Eriksson & Åke Viberg. Stockholm: 

Verbum Förlag 2009. 

 

Övriga källor 

• Intervju med Gun-Britt Sundström, Kulturpoddar i P1, 2016-08-16. Hämtad: 2018-24-26 

• Schottenius, Maria. ”Att översätta är som att gifta sig”, Dagens Nyheter, 2016-09-17. 

https://www.dn.se/dnbok/gun-britt-sundstrom-att-oversatta-ar-som-att-gifta-sig/. 

Hämtad: 2018-05-17 

 


