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Ingångar till migrationens poetik 
 

Uppsatsens titel är en replik ur Euripides tragedi Medea där den uttalas av Medeas barn.1 Jag 

fick upp ögonen för repliken första gången i Hanna Nordenhöks essä ”O mother, where art 

thou” i ett av tidskriften Gläntas migrationsnummer från 2014, där Nordenhök skriver om 

migration och exil i relation till moderskap och döttrar i Gloria Gervitz diktverk 

Migraciones.2 Euripides Medea kan läsas som en urtyp av exilberättelser som har förekommit 

i västerländsk litteratur, men i Nordenhöks essä är det inte Medeas talan som förs fram, utan 

istället lämnas det plats för Medeas barn, vilkas ytterst få repliker bara hörs i slutet av 

tragedin, strax före deras dödsögonblick: ”Å, mamma, sluta, vart ska jag ta vägen?”3 

Någonstans där, i barnets fråga, vill jag ta vid – men i relation till andra författares 

migrationspoetiker, mer precist till några svensk- och danskspråkiga poeters diktverk. Vad 

händer om en försöker se till vad som finns bredvid den förtvivlade Medea; om en fokuserar 

på Medeabarn som en litterär figuration för att försöka förstå migrantens position och 

situation; om dess smärtsamma fråga får ljuda som ett eko genom uppsatsens sidor? 

Medeabarnets fråga kan åskådliggöra något i den exilerades eller immigrerades 

förtvivlan och utsatthet, i den samtidiga bundenheten och omöjligheten till rötter, stabilitet, 

som finns påtaglig i de tre diktverken jag valt att studera: svenskspråkiga Athena Farrokhzads 

diktverk Vitsvit (2013), Gabriel Itkes-Sznaps Tolvfingertal (2015) och danskspråkiga Maja 

Lee Langvads HUN ER VRED (2015). De tre diktverken är lika annorlunda som de poeter 

som står bakom dem – såväl i den litterära utformningen som till innehållet – vilket betyder 

att jag varken ämnar att ”hitta” en gemensam nämnare dem emellan eller göra en komparativ 

studie som visar på deras likheter och skillnader. Anledningen till varför jag ändå väljer att 

placera dessa diktverk bredvid varandra är att deras respektive röster kan korskopplas på olika 

sätt, varav jag i den här uppsatsen kopplar dem samman i att de skriver om immigration, exil 

och/eller rasism.  

Det finns å ena sidan de som vill kalla denna migrationstematik för en tendens 

eller strömning inom den nordiska litteraturen, då en stor del av den poetiska utgivningen i 

Norden under de senaste åren har utforskat likartade teman. För att ge ett fåtal exempel: 

                                                           
1 Euripides, Medea, sv. övers. Agneta Pleijel & Jan Stolpe, 2., rev. utg., ellerströms förlag, Lund 2012, s. 61.  
2 Hanna Nordenhök, ”O mother, where art thou?”, i tidskriften Glänta, 1.14, Göteborg 2014, s. 41–51. För 

Gervitz långdikt Migraciones, se den svenska översättningen: Gloria Gervitz, Migrationer, sv. övers. Ulf 

Eriksson & Magnus William-Olsson, Wahlström & Widstrand, Stockholm 2009. Gervitz dikt är ett pågående 

poesiprojekt som fortsätter att revideras, vilket betyder att denna översättning är en av flertalet versioner. Den 

senaste översatta versionen av Migraciones kommer ut 2018 på Rámus förlag: Gloria Gervitz, Migrationer 

1976–2018, sv. övers. Hanna Nordenhök, Rámus förlag, Malmö 2018. 
3 Euripides, s. 61. 
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Marjaneh Bakhtiari, Johannes Anyuru, Jonas Hassen Khemiri, Astrid Trotzig, Jila Mossaed, 

Lone Aburas, Balsam Karam, Khashayar Naderevandi, Shadi Angelina Bazeghi och Yahya 

Hassan.4 Listan kan förlängas, även med ’vita’ författare utan personlig erfarenhet av 

immigration eller rasism, men som skrivit om rasism och vithet relaterat till ansvar, 

privilegier och solidaritet som också föreligger i dessa ämnen: exempelvis Hanna Hallgrens 

Roslära (2012); Julie Sten-Knudsens Atlanterhavet vokser (2013); Mette Moestrups Dø løgn 

dø (2012).5  

Å andra sidan vill jag undvika att skriva om dessa litteraturer utifrån begrepp 

som litterär strömning eller tendens, eftersom det finns en risk att se människors subjektivitet 

och erfarenheter enligt en idé om trender. Jag motsätter mig alltså en sådan språkanvändning 

då den lätt resulterar i en varufiering av ’annanhet’ som gör ’andras’ perspektiv till produkter 

i ett system baserat på utbud och efterfrågan.6 Med den här uppsatsen vill jag hävda att det 

snarare handlar om en subjektivitet som kommer till uttryck: om subjektsformationer under 

vissa historiska och politiska omständigheter – i detta fall om migrationers roll för subjektet. 

Istället för att hitta nya beteckningar för dessa litteraturer som visar på andra subjektiviteter än 

                                                           
4 Se exempelvis (ett urval av författarnas litterära produktion): Marjaneh Bakhtiaris debutroman Kalla det vad 

fan du vill (2005), Johannes Anyurus debutdiktsamling Det är bara gudarna som är nya (2003), och den 

Augustprisade romanen De kommer att drunkna i sina mödrars tårar (2017); Jonas Hassen Khemiris 

debutroman Ett öga rött (2003) och Augustprisade Allt jag inte minns (2015); Astrid Trotzigs debutroman Blod 

är tjockare än vatten (1996), och romanen Främmande i detta land (2003); Jila Mossaeds svenskspråkiga 

debutdiktsamling Månen och den eviga kon (1997), samt diktsamlingen Varje natt kysser jag markens fötter 

(2009); Lone Aburas Det er et jeg der taler (Regneskapets time) (2017); Balsam Karams debutroman 

Händelsehorisonten (2018); Yahya Hassans debutdiktsamling YAHYA HASSAN (2013); Shadi Angelina 

Bazeghis debutdiktsamling Vingeslag (2015); samt Lidija Praizovic som debuterade med Spegelboken (2009) 

och skrev en mycket uppmärksammad prosatext om sin tid på Biskops-Arnös författarskola, som tematiserar 

vithets- och medelklassprivilegier, i tidskriften Const Literary (P)review med titeln ”Isis mamma är genusvetare, 

skribent och konstnär, min mamma är f.d. städerska, kokerska och dagisfröken, numera förtidspensionär med 

diagnosen fibromyalgi” (2012). Såklart finns även angränsande litteraturgenrer än den förlagsutgivna 

litteraturen, såsom de än mer politiskt orienterade poesikollektiven Revolution Poetry, och föreningen Förenade 

förorter som årligen anordnar evenemanget Ortens bästa poet, samt flertalet författare som publicerats i 

litteraturtidskrifter, men som i skrivandets stund inte har bokdebuterat, exempelvis Felicia Mulinari, Burcu 

Sahin, Sarra Anaya, Judith Kiros, med flera. Det är här svårt att begränsa listan på namn, eftersom icke-vita 

författare och författare som skriver om rasism inte längre på samma sätt som för några år sedan är en 

osynliggjord minoritet. Vilket troligtvis beror på en framväxande generation som har bakgrund i flera/andra 

länder, kulturer, religioner, o.s.v.  
5 Se Iben Engelhardt Andersen, ”Stämningsförstörare, familjedramer och läsarkonfrontationer – immigrations- 

och adoptionslitteratur i Norden”, på Nordisk kvinnolitteraturhistorias hemsida, 

https://nordicwomensliterature.net/se/2016/10/05/stamningsforstorare-familjedramer-och-lasarkonfrontationer-

immigrations-och-adoptionslitteratur-i-norden/ (hämtad 2017-11-01.) Artikeln tar upp nordisk litteratur som 

behandlar adoption, rasism, vithetskritik med mera, där även Athena Farrokhzad och Maja Lee Langvad omtalas. 
6 Författaren och filosofen Alexander Motturi har skrivit om marknadens förhållningssätt till annanhet, hybriditet 

och mångkultur: ”Detta förhållningssätt har uppkommit i den postkoloniala diskursen som ett medel för att 

upplösa och motarbeta kulturernas hypostasering, men det har tagits över av marknaden och paketerats som ett 

objekt vilket inte bara är politiskt gångbart utan också har en kommersiell slagkraft.” [Aleksander Motturi, 

Etnotism: en essä om mångkultur, tystnad och begäret efter mening, Glänta produktion, Göteborg 2007, s. 80–

81.] En annan intressant artikel på samma ämne är: Natia Gokieli, "’I want us to trade our skins and our 

experiences’: Swedish Whiteness and ’Immigrant Literature’", i Scandinavian Studies, vol. 89, nr. 2, 2017, s. 

266–286. 

https://nordicwomensliterature.net/se/2016/10/05/stamningsforstorare-familjedramer-och-lasarkonfrontationer-immigrations-och-adoptionslitteratur-i-norden/
https://nordicwomensliterature.net/se/2016/10/05/stamningsforstorare-familjedramer-och-lasarkonfrontationer-immigrations-och-adoptionslitteratur-i-norden/
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den som dominerat i den västerländska eller nordiska litteraturen, kanske det handlar om att 

kontinuerligt omförhandla och omformulera vad en menar med dessa redan ”givna” 

beteckningar som västerländsk eller skandinavisk litteratur. Det vill säga: dessa litteraturer 

ifrågasätter och utmanar de kategoriseringar de formas in i.7 

I denna uppsats är det ett medvetet val att fokusera på de poeter som bär på 

erfarenheter av rasifiering, immigration och/eller exil.8 Det sker inte på grund av 

’autencitetsskäl’ eller essentialism, för såsom de tidigare nämnda (vita) författarna har visat 

går det såklart att skriva om dessa processer utan att själv ha erfarit deras effekter, men det är 

ett val baserat på dels en problematisering av representation och dels för att jag tror på 

kroppens betydelse för den skrivande, eller snarare: jag tror på kroppars betydelse för 

kunskapsprocesser och skrivande. Ingen kropp eller litteratur är en ’tabula rasa’, utan snarare 

multidimensionell, komplex och motsägelsefull. Jag anser att det är viktigt att lyfta fram och 

diskutera de poeters litteratur som villkoras av den rasism, exil eller (im)migration som den 

behandlar; det handlar om rätten att inte bara bli omskriven, utan själv få skriva sina egna 

berättelser. Hävdandet av kroppens betydelse för litteraturen innebär dock inte att dessa 

författarskap ska läsas biografiskt, eller att de ska klumpas ihop under en beteckning eller 

kategorisering utifrån uppfattningen om deras biografi. Den här uppsatsen vill insistera på 

kroppars och maktstrukturers betydelse, den politiska, etiska och samhälleliga kopplingen till 

litteraturen, men det måste få ske utan att reducera litterära verk till ”information” eller 

direkta mimetiska speglingar av samhället. 

 

*** 

 

Athena Farrokhzads (f. 1983) diktverk Vitsvit är författarens debutbok som utkom 2013. 

Vitsvit fick ett stort genomslag och blev nominerad till ett flertal litteraturpriser, däribland 

Borås Tidnings debutantpris, Augustpriset, Katapultpriset, Stora läsarpriset för Årets 

diktsamling och Karin Boyes litterära pris, varav de två sistnämnda tilldelades Farrokhzad. 

                                                           
7 Detta är också anledningen till varför jag skriver ”svenskspråkig och danskspråkig” litteratur istället för 

”svensk och dansk” litteratur. Det finns även för- och nackdelar med denna benämning, men jag anser ändå att 

den språkliga kategoriseringen är att föredra framför den nationella. 
8 I uppsatsen stödjer jag mig på Irene Molinas definition av begreppet rasifiering: ”Generellt står begreppet 

rasifiering för kategoriseringar, tankemodeller och associationer som gör rangordningen mellan människor till ett 

naturligt inslag i såväl sociala relationer som maktstrukturer. Rasifieringsprocesser är associerade till en 

essentialistisk människosyn som legitimerar den sociala rangordningen utifrån en föreställning om människors 

väsenskilda [sic] och oföränderliga olikheter utifrån kulturella och/eller utsseendemässiga [sic] tillskrivningar.” 

[Irene Molina, ”Rasifiering: Ett teoretiskt perspektiv i analysen av diskriminering i Sverige”, i Vi och Dom. 

Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering, (red). Paulina de los Reyes och 

Masoud Kamali, SOU, vol. 2005:41, Stockholm, s. 95.] 



 6 

Sedan dess har den satts upp som teater på Unga Klara och dramatiserats av Radioteatern, 

samt blivit översatt till ett flertal språk, såsom engelska, danska och rumänska.9 Farrokhzad 

har också medverkat som sommarpratare i ”Sommar i P1” (2014), vilket blev 

uppmärksammat i media med både starkt hyllande och oppositionella kommentarer om det 

politiska innehållet.10  

Diktverket Vitsvit har ett silvrigt omslag som har en spegelreflekterande effekt, 

och kan sägas utgöras av en långdikt i ett slags fragmentarisk formgivning. Diktraderna är 

skrivna i vit text mot svart bakgrund på vita sidor, som påminner om gammaldags dymotejp, 

och de är oregelbundet utplacerade på sidorna.11 Förutom på första sidan följer dikten en 

repetitionslogik där diktjaget upprepar utsagor av hennes familj: sviterna börjar alltid med 

”Min X [mor, far, bror, mormor eller morbror] sa:”.12 Dikten presenterar en familj i exil i 

Sverige där familjemedlemmarna står i dialog med varandra genom att dottern citerar dem, 

där deras utsagor berättar om migration, vithet, rasism och revolution. På grund av diktjagets 

position av att återge respektive familjemedlemmars utsagor och förhållningssätt, 

problematiserar dikten representation samt rätten till historien, berättelsen och talet. 

HUN ER VRED: Et vidnesbyrd om transnational adoption är Maja Lee 

Langvads (f. 1980) tredje bok från 2014, som släpptes efter den kritikerrosade debutboken 

Find Holger Danske (2006) och Find Holger Danske Appendix (2014). HUN ER VRED fick 

stor uppmärksamhet i Danmark för den politiskt angelägna adoptionskritiken som formuleras 

i en systematisk, men affektiv och personlig form, och har översatts till bland annat svenska.13 

Omslaget är till synes neutralt, vitt och avskalat; associationen rör sig till en akademisk 

avhandling eller en vitbok.14 I början av boken listas ett persongalleri på fem sidor under olika 

                                                           
9 Vitsvit hade premiär på Unga Klara i oktober 2015, i regi av Farnaz Arbabi, och dramatiserades för 

Radioteatern i september 2015 av Saga Gärde. 
10 Athena Farrokhzad, ”Sommar i P1”, Sveriges Radio P1, 2014-07-21, tillgängligt via länk: 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/403967?programid=2071, (hämtad 2017-05-05.) 
11 Se min tidigare kandidatuppsats där jag diskuterar den svart-vita formen: Cecilia Luzon, ”Att montera ned 

härskarens hus – Språk, makt och motstånd i Athena Farrokhzads diktsamling Vitsvit”, kandidatuppsats vid 

Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2015. Det bör också påpekas att Pascal Prosek stod för 

den grafiska formgivningen av Vitsvit, eftersom formen har en så pass bärande funktion för verket.  
12 Bokstaven ”X” representerar alltså här de olika familjemedlemmarna som nämns i hakparentesen. Jag 

återkommer till de intertextuella inslagen i Vitsvit på s. 38 i denna uppsats, men jag vill här även lyfta fram 

Farrokhzads referens till den iranska poeten Forough Farrokhzads (1935–1967) dikt ”Mitt hjärta sörjer gården” 

(2011). I svensk översättning står det som följande: ”Far säger: / Min tid är förbi / Min tid är förbi / Jag har burit 

min börda / och gjort mitt”. [Forough Farrokhzad, ”Mitt hjärta sörjer gården”, i Mitt hjärta sörjer gården: 

modern persisk poesi, sv. övers. Namdar Nasser, Anja Malmberg & Lisa Fernold, Lindelöws bokförlag, 

Göteborg 2011, s. 24.] 
13 Lee Langvad, HON ÄR ARG: Ett vittnesmål om transnationell adoption, sv. övers. Kristofer Folkhammar & 

Johanne Lykke Holm, Albert Bonniers Förlag, Stockholm 2016. 
14 Beroende på version, utgåva och upplaga skiftar omslagets utseende. I min version (andra utgåvan, första 

upplagan) har framsidan ändrats med att författarnamnet flyttats ner på sidan, då det i första utgåvan stod i 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/403967?programid=2071
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rubriker (exempelvis ”Adopterede”, ”Den biologiske familie”) och i slutet finns ett 

referensregister, med noter till de artiklar och böcker som hun samtalar med.15 Boken är 

skriven i lyrisk form med den konceptuella poesins blandning av poesi, prosa, vittnes- och 

debattlitteratur, samt dokumenthantering. Den skiljer sig från de två andra diktverken jag 

analyserar genom sin hybridiserade form, av att inte enhetligt kunna kategoriseras i en litterär 

eller icke-litterär genre, utan flyter någonstans emellan de två. Men det är just ambivalensen 

som gör att jag anser den än mer intressant att föra in i den här litteraturvetenskapliga 

diskussionen. Liksom Farrokhzad arbetar Lee Langvad med repetitionens grepp genom att 

börja varje stycke med orden ”Hun er vred”, med vissa undantag. Boken avhandlar med en 

rasande och personlig röst de politiska system och samhällsstrukturer som genomkorsar och 

upprätthåller (dikt)jagets förtvivlan och ilska, men genom att raseriet riktar sig åt alla håll, 

stelnar inte boken till en akademisk presentation av fakta. Den skriver sig ur det binära 

tänkandets logik av fakta kontra lögn, förnuft eller känsla, intellekt mot kropp. 

Gabriel Itkes-Sznaps (f. 1985) Tolvfingertal är författarens debutdiktsamling 

från 2015, vilken nominerades till Borås Tidnings debutantpris. Omslaget går i grå, gröna och 

bruna nyanser med en matt och sträv yta, som för mig konnoterar jord, smuts liksom grumligt 

vatten. Tillsammans med titeln och diktens återkommande bilder av mänskligt, köttsligt avfall 

får mitt intryck något lortigt och kroppsligt över sig. Till skillnad från både Farrokhzads och 

Lee Langvads verk är Tolvfingertal kanske inte vid en första anblick lika uppenbar för mitt 

uppsatsämne om emigration och immigration, eftersom den inte på samma explicita sätt 

behandlar de ämnena – eller snarare har den en form och ett innehåll som är poetiskt 

koncentrerat, öppet, mångtydigt och svårbegripligt, med ett språk uppbyggt på rytm och 

allitteration, som präglas av en avancerad intertextualitet. I diktsamlingen finns dock flera 

referenspunkter till judendom, familj, exil och diaspora, vilket för mig skapar en intressant 

koppling till diktverkets främmandegörande effekt, av dunkelhet och svårbegriplighet. 

En av de mest intressanta aspekterna med dessa diktverk är att dikterna just 

omriktar det språkliga begäret efter information och förståelse, mot något annat: motsägelser, 

affekter, förnimmelser. De överskrider begrepp, kategoriseringar och språkets logik – vilket 

en förvisso kan framhålla om all poesi i varierande grad, men som kanske är särskilt 

iögonfallande hos dessa poeter, där desorienteringens och disidentifikationens framskrivande 

har sin verkan i litteraturen. På skilda sätt skriver poeterna fram ordningar, identiteter och 

                                                                                                                                                                                       

handstil högre upp, och det har tillkommit en ’blurb’ av kritikern Lars Bukdahl. Det är små förändringar i 

formen men som ändå har inverkan på läsningen. 
15 Jag använder mig här och i resterande delen av uppsatsen av att skriva ”hun” okursiverat för att referera till 

diktjaget, vilken alltså inte ska misstas för Lee Langvad. 
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språkliga utsägelser som rämnar, upplöses och återvänder i dessa diktverk: såsom Langvads 

hun vrider och vänder på affekterade utsägelser med den upprepande frasen ”Hun er vred” 

tills ingen och inget står klanderfritt runt den transnationella adoptionsindustrin; hun pekar 

mot den globala kapitalismen, kolonialismen, sig själv. Diktverket består utöver den repetitiva 

satsen av ett inledande persongalleri som listar alla personer som diktens hun refererar till, 

samt referenser till forskning om transnationell adoption, som visar hur den strukturella 

rasismen samverkar med den kapitalistiska ekonomin.  

I Farrokhzads diktsvit turneras oförsonliga och vemodiga röster från en exilerad 

familj, som skrivs fram genom ett diktjag som citerar sina egna familjemedlemmar, ställer 

dem med och emot varandra.16 Dikten berättar om delade minnen från ett ospecificerat krig 

och om en annan plats som familjen en gång kallade sitt hem, och problematiserar aspekter av 

arv, ansvar, vithet, makt och representation. Den tredje diktsamlingen av Gabriel Itkes-Sznap 

har sina likheter med Farrokhzad i att det är en familjeberättelse som framställs i första delen 

av verket, men den är skriven i spåren av den judiska diasporan, där diktjaget bryter sönder 

språket i delar och återskapar det på nytt. Farrokhzad skriver utifrån en poetisk tradition av 

nyenkelhet från 60-talets politiska poesi, men delar samtidigt de språkkritiska eller 

språkmaterialistiska aspekterna med Itkes-Sznaps diktsamling, där den sistnämnda låter 

språkets ljudlighet bära en lika stor betydelse som det semantiska.17  

Dessa aspekter som jag har lyft fram här hos diktverken anser jag kan läsas 

utifrån en koppling till vår migratoriska samtid och dess villkorade subjektsformationer; det är 

subjektiviteter som skapats och omskapats av migrationsmönster. Det finns en linje i dessa 

diktverk om att vara ständigt stadd i rörelse, i tvivel. Repliken ”Vart ska jag ta vägen?” från 

Medeabarnets mun hörs som ett tal från den immigrerades (dis)position. Den genljuder i dessa 

diktverks desorienterade och disidentifikatoriska röster, i uppbrotten och tillbakavändanden. 

 

Tidigare forskning 
 

För närvarande är litteraturvetenskapliga undersökningar av migration inom nordisk 

samtidspoesi knapp – även om allt mer litteraturforskning tillkommer – men desto mer har 

skrivits om närliggande ämnen som vidrör dessa aspekter, särskilt sociologiska perspektiv 

                                                           
16 På grund av Vitsvits specifika grafiska formgivning strävar jag efter att i så hög grad som möjligt i uppsatsen 

återge dikten så som den ser ut i diktverket.  
17 Det finns en kort inspelning av Itkes-Sznaps när han läser ett utdrag av Tolvfingertal för Podpoesi: 

http://podpoesi.nu/poeter/gabriel-itkez-sznap/ (hämtad 2018-02-06.) Det är dock inget jag lägger någon större 

vikt vid, då författarens röst inte nödvändigtvis är diktens.  

http://podpoesi.nu/poeter/gabriel-itkez-sznap/
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inriktade på identitetsfrågor i samtida litterära författarskap. I dessa sammanhang har särskilt 

författarna Johannes Anyuru, Alejandro Leiva Wenger och Jonas Hassen Khemiri varit 

föremål för litteraturstudier, inte sällan med ett visst fokus på en stereotypiserad ”manlig 

invandraridentitet”.18 Begreppet ”migration” används inte i någon högre grad i samband med 

studier av skönlitteratur, utan fenomenet beskrivs istället med termer som invandring eller 

exil, även om migrationsbegreppet brukas allt mer.19 I min uppsats väljer jag att utgå ifrån 

migration som ett centralt begrepp, därför att jag upplever termerna invandring och exil som 

dels problematiska, och dels mer statiska och stängda för samtidens globaliserade tillvaro, 

vilken kännetecknas av ständig förflyttning och rörelse. Samt att exilbegreppet är starkt 

kopplat till det moderna samhället och en modernistisk litterär tradition. Likväl vill jag i 

uppsatsen diskutera exilbegreppets relevans för samtidens litteratur och samhälle, där jag 

också tagit intryck av tidigare undersökningar av exillitteratur. 

En svensk litteraturvetare som har bidragit till studier av exillitteratur är Anders 

Olsson, som i sin bok Ordens asyl: en inledning till den moderna exillitteraturen (2011) 

redogör för modern exillitteratur skriven av James Joyce, Samuel Beckett, Djuna Barnes, 

Witold Gombrowicz, Vladimir Nabokov, Nelly Sachs, Paul Celan, W. G. Sebald och Franz 

Kafka, vilka han härleder till några av de antika berättelserna om exil och migration: 

Odysséen, Vergilius Aeneiden och Ovidius epistlar.20 Olsson ger många poetiska verktyg för 

att läsa modernismens exillitteratur, som de poeter jag avhandlar delar ett flertal aspekter 

                                                           
18 Se bland annat Magnus Nilssons kritik av litteraturkritikens och litteraturvetenskapens fokus på 

identitetsfrågor i relation till mångkultur och etnicitet. En av Nilssons poäng är att de berörda författarna främst 

ger uttryck för frågor om klass, men att detta tonas ned i kritikernas läsning som läser med ett slags ”etniskt 

filter”, och som därför istället får det att handla om mångkultur och identitetspolitik. Idag känns dock kritiken 

något förlegad, eftersom hans analytiska uppdelning mellan ”ekonomiska förhållanden” (klass) och ”kulturellt 

konstruerade identiteter” (ras, etnicitet, genus) polemiserar maktstrukturer, men som jag och många inom 

intersektionella studier snarare menar är intimt intraagerande än skilda. Det vill säga: genus och klass påverkar 

samt skapar varandra som sociala och materiella fenomen, liksom ras och klass. Inte heller kan en med lätthet 

förlägga klassfrågor till det materiella och ras/etnicitet till kategorin symbol- eller identitetsfrågor. Ett 

intersektionellt perspektiv hade därför varit mer fruktbart än att välja mellan antingen klass- eller 

ras/etnicitetperspektiv, och hade troligtvis visat andra resultat. [Magnus Nilsson, Den föreställda mångkulturen: 

klass och etnicitet i svensk samtidsprosa, Gidlund, Hedemora 2010.] För en diskussion om hur klass måste 

begreppsliggöras i även kulturella samt sociala termer, se exempelvis: Beverley Skeggs, ”The Re-Branding of 

Class: Propertising Culture”, i Rethinking Class: Culture, Identities & Lifestyle, (red.) Fiona Devine, Mike 

Savage, John Scott & Rosemary Crompton, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2005.  
19 Jämför exempelvis med de i Norden flitigt använda begreppen ”invandrarförfattare” och ”exillitteratur”. För 

en diskussion av prefixen, se Søren Franks artikel som vill framföra begreppet ”migrationslitteratur” för att lossa 

den biografiska tonvikten som ”invandrarförfattare” utgör. Dock har jag även en fortsatt skeptisk hållning till 

”migration” som ett litteraturvetenskapligt prefix, både i form av ”migrationsförfattare” och 

”migrationslitteratur”, då prefixen alltid riskerar att stelna till reducerande deskriptioner och icke-självvalda 

identitetsmarkörer. [Søren Frank, ”Is There or is There Not a Literature of Migration in Denmark?”, i Literature, 

Language, and Multiculturalism in Scandinavia and the Low Countries, Wolfgang Behschnitt, Sarah de Mul & 

Liesbeth Minnaard (red.), Amsterdam 2013, s. 197–223.] 
20 Anders Olsson, Ordens asyl: en inledning till den moderna exillitteraturen, Albert Bonniers Förlag, 

Stockholm 2011.   
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med. Särskilt intressant för mina egna analyser har varit Olssons läsningar av Sachs och 

Celan; avsnitt VIII om Sachs diktning efter flykten från Berlin och nazismen, samt avsnitt IX 

om Celans flykt, som ger en förståelse av den judiska diasporan i en litteraturhistorisk 

kontext. Men medan Olsson avser en modernistisk litteratur som härleder till den manligt 

kodade antika litteraturen – vill jag med denna uppsats förskjuta perspektivet mot det 

etnifierade och könade som jag anser kännetecknar tragedin Medea.21 

I översiktsartikeln ”Kropp + språk = politik. Nordisk lyrik vid millennieskiftet” 

för webbsidan till Nordisk kvinnolitteraturhistoria skriver Åsa Arping om den politiska 

vändningen inom den nordiska samtidspoesin, där Farrokhzad framhävs som ett av många 

exempel på hur den konceptuella poesins förmåga att bryta upp och återskapa språket blir ett 

sätt för dikten att operera politiskt.22 Arping framhåller hur det estetiska och det politiska inte 

längre med lätthet kan skiljas åt: att den språkligt orienterade queerteoretiska och 

postkoloniala teorin, som menar att maktstrukturer produceras och reproduceras i språket, har 

haft stor inverkan på poesins språkkritiska inriktning. På samma webbsida skriver Iben 

Engelhardt Andersen i sin artikel ”Stämningsförstörare, familjedramer och 

läsarkonfrontationer – immigrations- och adoptionslitteratur i Norden” om den roll som 

immigrationen sedan 70-talet med arbetsinvandring, transnationell adoption, flyktingskap och 

andra migrationer har haft på den nordiska litteraturen.23 I artikeln framhålls både Lee 

Langvad och Farrokhzad som exempel på författarskap med erfarenhet av migration, liksom 

hur de språkligt arbetar med eller emot kulturella och/eller språkliga identiteter.  

Ytterligare en artikel som behandlar Farrokhzads och Lee Langvads respektive 

debutböcker är ett omarbetat konferenspaper av Johan Alfredsson med den nuvarande titeln 

”Kroppen, jaget, författaren. Om andra kroppars skrivande i relation till Maja Lee Langvads 

Find Holger Danske och Athena Farrokhzads Vitsvit”, vilken jag tagit del av efter författarens 

godkännande.24 Alfredsson läser de två författarskapen med begrepp kring temporalitet 

                                                           
21 På sida 15 i denna uppsats kritiserar jag Olssons val av antika berättelser, som jag menar tyder på en maskulin 

historieskrivning som har mycket gemensamt med modernismen. Med Medea anser jag att en mer diversifierad 

exilberättelse kan ta plats, som snarare ligger närmare Jean-François Lyotards postmodernism – eller möjligtvis 

en post-post-modernism som också möjliggör Medeas barns perspektiv. [Jean-François Lyotard, The 

Postmodern Condition: A Report on Knowledge, eng. övers. Geoff Bennington och Brian Massumi, Manchester 

Univ. Press, Manchester, 1984.] 
22 Åsa Arping, ”Kropp + språk = politik. Nordisk lyrik vid millennieskiftet”, webbsida för Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria, 2016, https://nordicwomensliterature.net/se/2016/10/11/kropp-spraak-politik-nordisk-

lyrik-vid-millennieskiftet/ (hämtad 2017-11-01.) 
23 Andersen 2016. 
24 Alfredssons konferenspaper från 2016 är offentliggjord, men ej förlagsutgiven. Jag har tagit del av en 

omarbetad version som är under arbete och som planeras publiceras i en antologi under 2018. [Johan Alfredsson, 

”Kroppen, subjektet, författaren. Om andra kroppars skrivande i relation till Maja Lee Langvads ’Find Holger 

Danske’ och Athena Farrokhzads ’Vitsvit’”, Forfatterroller, Färöarnas universitet, Tórsvhavn, 2016-10-03.] 

https://nordicwomensliterature.net/se/2016/10/11/kropp-spraak-politik-nordisk-lyrik-vid-millennieskiftet/
https://nordicwomensliterature.net/se/2016/10/11/kropp-spraak-politik-nordisk-lyrik-vid-millennieskiftet/
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hämtade från författaren Mara Lees avhandling i litterär gestaltning När Andra skriver. 

Skrivande som motstånd, ansvar och tid (2014), och liksom i ovannämnda artikel av Arping 

betonar Alfredsson på en i samtiden starkare koppling mellan poesi och politik, genom en 

syntes av 1970-talets plakatpoetiska slagsida och 1980–90-talets språkteoretiskt influerade 

poesi, till en idag politisk poesi som opererar på form- och ideologikritisk metanivå.25 

Av Farrokhzad, Itkes-Sznap och Lee Langvad så har Farrokhzads Vitsvit varit 

mest utforskat inom litteraturvetenskapen. Forskningen är dock knappt tilltagen i nuläget, och 

består mestadels av uppsatser och artiklar (se ovannämnda artiklar).26 Under 2017 framlades 

en litteraturvetenskaplig avhandling av Evelina Stenbeck vid Lunds universitet med titeln 

Poesi som politik: aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad, vilken har 

varit intressant för mitt arbete och där Stenbeck till viss del knyter an till min 

kandidatuppsats.27 Avhandlingen behandlar både Anyuru och Farrokhzad, där 

performativitetsteoriska utgångspunkter anläggs för att synliggöra poesins politiska 

”verkanskraft” hos dessa författarskap.28 Stenbecks avhandling är en gedigen grund för 

undersökningar av Farrokhzads författarskap med fokus på debutdiktsamlingen Vitsvit, samt 

författarens medverkan i Sommar i P1, liksom kartläggandet av Vitsvits intertextuella 

referenser till andra författare, teoretiker och aktivister har varit tacksam att ha som fond.29 

Våra respektive studier delar vissa perspektiv och aspekter, såsom i denna uppsats 

aktualiserade termerna tillhörighet, kollektivitet och poesins performativa sidor.30 Vissa 

avsnitt har varit särskilt intressanta för min analys, såsom underrubrikerna ”Jord och blod”, 

”Behovet av en egen tradition – kollektiv och kollage som poetik”, samt ”Slå rot och 

inympa”.31 Men det finns en skillnad i respektive metodologi, våra olika förhållnings- och 

ingångssätt till materialet, då denna uppsats inte har ambitionen att utforska Vitsvits politiska 

verkanskraft, utan snarare undersöka hur författarna skriver fram migration i relation till 

subjektivitet, samhälle och estetik.   

Även Lee Langvads HUN ER VRED har i viss utsträckning utforskats inom 

litteraturvetenskapen och andra humanvetenskaper. Utöver ovannämnda artikel av Iben 

                                                           
25 Mara Lee, När Andra skriver. Skrivande som motstånd, ansvar och tid, Glänta produktion, Göteborg 2014. 
26 Se exempelvis: Felicia Mulinari, ”Våra mödrars mål: En uppsats om rasifierade mödrar som subjekt i 

diktsviterna Brytningen och Vitsvit”, masteruppsats vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet 

2014; Luzon 2015. 
27 Evelina Stenbeck, Poesi som politik: aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad, diss. vid 

Lunds universitet, ellerströms förlag, Lund 2017, s. 238, fotnot 88.  
28 Stenbeck 2017, s. 29–40. 
29 Stenbeck 2017, s. 161–163. 
30 Begreppet performativitet syftar på hur språket inte bara betecknar, utan har en kraft och verkan. Det vill säga 

att yttranden också är handlingar. Se Lee 2014, s. 21–22. 
31 Stenbeck 2017. Avsnitten som refereras till står att finna på s. 141–144, s.160–168, samt s. 168–172. 
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Engelhardt, diskuterar Tobias Skiveren rasifieringsprocesser, kroppslighet och det affektiva 

tilltalet i Lee Langvads verk i artikeln ”Affekt og racialisering i ny dansk 

(minoritets)litteratur: Om hjemløse kroppe i den store (h)vide verden”.32 Skiveren skriver om 

en ny, dansk litteraturströmning, som i högre grad sätter kroppen i verket, och vill visa på 

behovet av en fenomenologisk och affektorienterad läsning i förhållande till böcker av 

författarna Eva Tind, Yahya Hassan och Lee Langvad. Liksom Skiveren tar jag här i 

uppsatsen fasta på kroppars inskriptioner i de litterära verken, även om jag förhåller mig 

tvivlande till ambitionen att läsa dem med anledning av att nå ”en fornemmelse for det 

konkrete kropslige følelsesliv, som teksterne udforsker”.33 Litteratur är trots allt inte blott 

empiriskt material och kan inte reduceras till någons faktiska känsloliv. 

I mina eftersökningar har jag inte funnit några litteraturvetenskapliga studier 

som behandlar Itkes-Sznaps Tolvfingertal. Det finns ett visst underlag för mina läsningar från 

dagspress, som inkluderar litteraturkritik av debutdiktsamlingen och intervjuer med 

författaren, men de har inte varit av stor vikt för mina analyser. I litteraturkritiken tar flera 

skribenter fasta på dikternas skönlitterära bearbetning av exil-tema och judiska diasporan, och 

i intervju med Borås Tidning i samband med Borås Tidnings Debutantpris betonar Itkes-

Sznaps vikten av det ljudliga i sin poesi och diskuterar hur hans egna erfarenheter omsätts i 

skrivarbetet.34 

På en mer allmänt litteraturvetenskaplig nivå har jag influerats och tagit intryck 

av vissa avhandlingar som framför allt arbetar med att utforska och utmana 

litteraturvetenskaplig doxa. Både Anders Johanssons Avhandling i litteraturvetenskap. 

Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter (2003) och Maria Margareta Österholms Ett 

flicklaboratorium i valda bitar: skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005 (2012) 

har funnits med i bakhuvudet under hela uppsatsarbetet; de har påmint mig om vikten av att 

våga bryta mot den litteraturvetenskapliga formen och närma sig alternativa, parallella sätt att 

göra litteraturvetenskap, att meningsskapandets hur spelar roll – inte bara i litteraturen, utan 

även i litteraturvetenskapen.  

                                                           
32 Tobias Skiveren, ”Affekt og racialisering i ny dansk (minoritets)litteratur: Om hjemløse kroppe i den store 

(h)vide verden”, i Passage, årg. 31, nr. 76, 2016, s. 41–58. 
33 Skiveren 2016, s. 41.  
34 Itkes-Sznaps diktsamling mötte nästan uteslutande positiv kritik, se exempelvis urval av recensioner: Stina 

Otterberg, ”Poetisk vilja. Familjesaga om minnen och våld, trauman och gränspasseringar”, i Dagens Nyheter, 

publicerad 2015-07-07; Evelina Stenbeck, ”Stark läsning som måste få sjunka in”, i Norra Skåne, publicerad 

2015-06-15, http://www.skd.se/2015/06/15/stark-lasning-som-maste-fa-sjunka-in/, (hämtad 2018-05-01); 

Sebastian Lönnlöv, ”Fingertoppskänsla för språkets vokaler”, i Svenska Dagbladet, 2015-05-23; Magnus 

Ringgren, ”Stark lyrikdebut av Itkes-Sznap”, i Upsala Nya Tidning, 2015-05-12, http://www.unt.se/kultur-

noje/litteratur/stark-lyrikdebut-av-itkes-sznap-3725253.aspx, (hämtad 2018-02-07). 

http://www.skd.se/2015/06/15/stark-lasning-som-maste-fa-sjunka-in/
http://www.unt.se/kultur-noje/litteratur/stark-lyrikdebut-av-itkes-sznap-3725253.aspx
http://www.unt.se/kultur-noje/litteratur/stark-lyrikdebut-av-itkes-sznap-3725253.aspx
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Syftesformulering, disposition och metod  
 

Mitt syfte med uppsatsen är tudelat, men perspektiven är menade att läsas med och genom 

varandra, som intimt sammanväxande länkar. Det första perspektivet handlar om att 

undersöka Langvads HUN ER VRED, Farrokhzads Vitsvit och Itkes-Sznaps Tolvfingertal 

utifrån figurationen Medeabarn, och det andra perspektivet om att undersöka migrationens 

roll och verkan i diktverken. Detta genom att utifrån och i diktverken visa på och diskutera 

migrationens kopplingar till 1) subjektivitet, 2) desorienteringen och disidentifikationens 

verkan, 3) dekonstruktion och rekonstruktion av språk, och 4) arv och rötter. Om det finns ett 

syfte på ett mer abstrakt plan, kan en säga att jag försöker skissera hur dessa litterära verk 

förhåller sig till sin historicitets politiska villkor – men utan att komma med en monolitisk, 

allomfattande teori. Jag försöker skapa redskap för att beskriva dessa specifika författarskap 

och deras historiska situering, deras subjektivitet, inte för att en gång för alla bestämma 

litteraturens koppling till samhället.  

Uppsatsen är uppdelad i olika ingångar till de tre diktverken som rör sig kring 

Medeabarn-figurationen och de fyra kopplingar som skrivs ut ovan, där respektive diktverk 

får sin mer riktade roll samtidigt som den resonerar med de andra två. På det sättet kan 

delarna överlappa och språka med varandra istället för att följa en alltför linjär logik. Dessa 

ingångar föregås av den första delen som har titeln ”Utgångpunkter” och som avser att 

orientera läsaren i de teoretiska perspektiv som är uppsatsens samtalspartners och därefter 

följer uppsatsens ingångar till diktverken.  

I första avsnittet ”Att höra till” skriver jag om diktverkens förhållningssätt till 

arv, rötter och tillhörighet, där jag fokuserar hur Vitsvit skriver fram en komplexitet och 

mångtydighet i dessa termer; genom poetiska tekniker förskjuts begreppen till flera betydelser 

än endast den gängse. Denna mångtydighet och komplexitet är något jag försöker närma mig 

redan i rubrikens dubbelhet (och som kommer märkas även i de övriga avsnittens rubriker): 

’att höra till’ kan läsas som både att lyssna till och att vara sammanbunden med något. I 

uppsatsens andra avsnitt ”Diktens slutna öppenhet” skriver jag om Tolvfingertal: 

inledningsvis om kritikernas mottagande av diktsamlingen, och går sedan vidare mot hur 

receptionen kan sättas i relation till dels en judisk poesi under 1900-talet (Paul Celan, Nelly 

Sachs, med flera) och dels en vidare diskussion av poesins meningsskapande process – det 

vill säga den poetiska desorientering och disidentifikation som läsaren träder in i på grund av 
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poesins språkliga sidor som är annat än det kommunikativa – som ljudlighet, visualitet, 

förnimmelser. Men också, eller kanske särskilt, hur desorienteringen och disidentifikationen 

kan förstås utifrån en migratorisk subjektivitet. Tredje avsnittet ”Utom sig inom sig” 

tematiserar subjektivitet och affekter utifrån HUN ER VRED. Min läsning börjar i det lyriska 

jagets indignerade tillstånd, belyser kroppens och ilskans roll för skapandet av ett litterärt och 

politiskt subjektskap. Jag går sedan vidare mot att behandla den hybrida textens gestaltning av 

en paradoxal subjektivitet, ett upphävande av subjekt/objekt-relationen, och om 

självreflexivitet. Sedan, i slutdiskussionen, samlar jag mina insikter som framkommit under 

skrivandets gång. 

 

*** 

 

Jag har tidigare skrivit om Athena Farrokhzads diktverk Vitsvit i min kandidatuppsats i 

litteraturvetenskap, som behandlade hur språket och skrivandet gestaltas som en subversiv 

dubbelhet: både ett fängelse och en frigörelse i ett, genom en användning av vissa litterära och 

postkoloniala begrepp som hybriditet, paradox och mimicry.35 På sätt och vis tar den här 

uppsatsen vid där jag slutade förra gången – i ambivalensen och det paradoxala – men min 

utgångpunkt har sedan dess förskjutits. Då jag tidigare talade om Vitsvit som ett mot-språk 

och ett motstånd, i förhållande till dikotomier, förhärskande diskurser och maktförhållanden, 

vill jag nu behålla och skriva utifrån de samtidiga med- och motrörelserna, att nästan ta dem 

för givna. Istället för att undersöka annanhet och andrefiering, är det jag då kallade för det 

ambivalenta, tredje medvetandet nu uppsatsens utgångpunkt: denna gång skriver jag om, med 

och utifrån, de paradoxala subjektens position.36 Jag väljer att göra det för att genom att anta 

denna utgångspunkt kan en förskjuta det dualistiska språk som oftast används när en skriver 

och talar om litteratur som behandlar migration, exil och rasism. Mot-språk, motstånd och den 

Andre är alla behjälpliga begrepp som används i och på grund av en (post)kolonial diskurs, 

men de riskerar samtidigt att låsa fast och reproducera den skillnad som den vill upplösa 

genom att tala maktens dualistiska språk.37 Den här uppsatsen har ingen önskan att visa på hur 

                                                           
35 Luzon 2015. 
36 Min uppsats stödde sig bland annat på Gloria Anzaldúas idé om ett nytt mestizamedvetande (”a new mestiza 

consciousness”). [Gloria Anzaldúa, Borderlands/La frontera: The New Mestiza, 4:e uppl., Aunt Lute Books, San 

Francisco 2012, s. 99.] 
37 Jag använder mig här av begreppet ”skillnad” i en kanske närmast fransk poststrukturalistisk förståelse, eller 

différance med Jacques Derridas ord. För en diskussion av risker och potential i begreppet skillnad, se: Lee 

2014, s. 201. 
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dessa oppositionella dualiteter opererar eller kan brytas ned, den tar redan för givet att 

maktstrukturer finns, att strukturell rasism finns, även på en utbredd diskursiv nivå.  

Av föregående anledning är jag inte heller intresserad av att avhandla dessa 

författares verk på litteratursociologisk grund. Deras position på det litterära fältet, 

problematiken i hur deras litteratur ofta benämns som ”invandrarlitteratur” eller om deras 

position i förlagsvärlden och på bokmarknaden, är viktiga undersökningar, men jag vill ändå 

markera att ingen sådan studie görs här. Jag vill också markera att jag inte tänker undersöka 

författarskapen i relation till sociologiska teorier om etnicitet, integration eller invandring, 

eftersom det redan har gjorts konsekvent. Det finns redan en allmän tendens i receptionen av 

författarskap som tematiserar rasism och migration, hos både recensenter i dagspress och i 

akademiska sammanhang, att fokusera på dessa punkter, men dess utbreddhet sker på 

bekostnad av att låta böckerna behandlas som litterära verk – till den grad att de endast blir 

analyserade som biografiskt eller sociologiskt stoff. De blir nästan uteslutet lästa med etniska 

glasögon, vilket bidrar till ytterligare exotifiering eller andrefiering av dem som författare.38  

Om en inte vill att det ska bli ett inrotat spår, en stagnation i hur dessa 

författarskap blir ensidigt lästa, måste vi lyfta fokus från dessa förklaringsmodeller och hitta 

andra sätt att närma oss författarskapen.39 Genom att utveckla och prova det poetiska 

verktyget som utgörs av Medeabarns-figurationen, ämnar jag att med mina läsningar av de tre 

diktverken skapa en dynamik som kan ta hänsyn till kropp och materialitet; poetik samtidigt 

som politik.  

Litteraturens dubbelhet når sin spets i denna litteratur, av att vara på samma 

gång fiktiv och materiell. Texten skrivs av en kropp, men cirkulerar även utan kropp. När 

litteraturen inte längre beskrivs i modernistiska termer av autonomi och distans, utan visar en 

tydlig koppling till politik och samhälle, behöver det estetiska begreppsliggöras med fler ord, 

med ord som kropp – utan att reducera kropp till mening, till determinism. Dessa diktverk, 

liksom all litteratur, är beroende av sin samtids villkor – och här belyser jag migrationers 

betydelse för poesin. 

 

 

                                                           
38 Jämför med mitt resonemang i min kandidatuppsats om Edward W. Saids analys av den västerländska 

kunskapsproduktionens förhållande till (post)kolonialismen och Orienten: Luzon 2015, s. 5–7.  
39 På Helsingfors universitet pågår för närvarande (2015–2019) Maïmouna Jagne-Soreaus forskningsarbete i 

nordisk litteratur om ”Postinvandringslitteraturen i Norden”. Jagne-Soreaus ger i projektbeskrivningen en 

likartad bild av receptionen av litteratur som skrivits i spåren av de senaste decenniernas migrationer. För 

projektbeskrivning, se länk: https://tuhat.helsinki.fi/portal/sv/projects/postinvandringslitt(5997c371-73bf-485c-

bd34-8b9f2c306b06).html, (hämtad 2017-01-30). 

https://tuhat.helsinki.fi/portal/sv/projects/postinvandringslitt(5997c371-73bf-485c-bd34-8b9f2c306b06).html
https://tuhat.helsinki.fi/portal/sv/projects/postinvandringslitt(5997c371-73bf-485c-bd34-8b9f2c306b06).html
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Metodologiska och teoretiska utgångspunkter  
 

Hur gör jag en uppsats av dessa tankar; hur kan jag skriva om en migratorisk subjektivitet i 

poesin utan att reproducera den andrefiering som jag vill vända ryggen? Istället för att 

fokusera för mycket på litteraturens vad så handlar det framför allt om dess hur.  

Som jag tidigare har beskrivit bär jag med mig Medeabarn-figurationen i 

uppsatsens alla avsnitt, genom att låta frågan ”Vart ska jag ta vägen?” ljuda genom mina 

läsningar, i en förflyttning mellan nära och fjärran perspektiv, där närläsningen av texterna 

genom figurationen är ett bärande element.40 Även om jag i teoriavsnittet skisserar en 

utgångspunkt för figurationen är den ingalunda en färdig matris som jag applicerar på 

diktverken. Tanken är att låta figurationen vara i tillblivelse, omformuleras med och genom 

läsningarna, vilket betyder att min läsning av dessa verk aktualiserar vissa aspekter. Om 

uppsatsen hade handlat om andra litterära verk hade figurationen sett annorlunda ut och andra 

aspekter hade därmed aktualiserats. I viss utsträckning delar jag metodologiska 

utgångspunkter med Österholms avhandling – särskilt gällande begreppen rhizomatik och 

kristallisering – även om jag inte själv använder mig av dessa begrepp.41 Österholms syn på 

kristallisering, där berättelsen eller läsningen ”faller olika ut beroende på hur jag håller 

prisman” bär likheter i hur jag förhåller mig till figurationen. Läsningen blir inte färdig, den 

fortsätter när vinkeln ändras i och med min och litteraturens förflyttningar. Figurationen är 

elastisk och föränderlig. Likaså finner jag en närhet till rhizomatiken, det som Österholm 

beskriver som följande: 

 

[Rhizomatik] innebär att olika fenomen, relationer, processer och intensiteter är sammanlänkade 

utan att samordnas på ett hierarkiskt eller dikotomt sätt. Ordet kommer ursprungligen från 

botaniken och syftar på en växtdel som spider sin underjordiska verksamhet horisontellt. Det 

kan exemplifieras med en ingefärsrot. Ingefäran har tjockare och smalare delar som förgrenar 

sig åt alla möjliga håll, utan början eller slut, utskotten hänger samman på oförutsägbara sätt.42 

 

Den sedvanliga litteraturvetenskapliga metoden att belysa sitt skönlitterära material med teori 

är ett sätt att göra litteraturvetenskap – och detta är ett annat. Men denna metod gör inte teori 

till ett primat eller en separat komponent: ”Det ena är inte viktigare än det andra, det ena 

                                                           
40 Mina läsningar pendlar alltså mellan litteraturvetenskapens modus av närläsning och teoretisering. 
41 Rhizomet introducerades inom filosofin av Gilles Deleuze och Félix Guattari, som ett sätt att undvika 

teoretiska dualiteter och hierarkier, och har sedan dess varit väldigt inflytelserikt inom posthumanistisk och 

feministisk teori. Jag behandlar rhizomet här på ett inte så uttömmande vis, eftersom det är mer av en traderad 

referens som influerat de teoretiker jag använder mig av – exempelvis Rosi Braidotti och Eve Kosofsky 

Sedgwick. Det andra begreppet kristallisering kan förstås som ett kunskapande sätt som är föränderligt och 

skiftande. Beroende på hur forskaren vinklar prisman förefaller saker olika. [Österholm 2011, s. 83–86.] 
42 Österholm 2011, s. 84. 
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appliceras inte på det andra – snarare växer de runt och omkring varandra, skiftar plats och 

tjocklek.”43 Teorin skapas och omskapas med diktverken, och vice versa. Min metod av att 

ställa texter och teorier bredvid varandra är inte för att göra en jämförande studie, även om det 

förvisso är svårt att undgå några jämförande element alls, men jag gör den ansatsen för att 

kunna skapa alternativa, oväntade korskopplingar.44 En sådan metodologisk ingång i 

uppsatsen ger utrymme för ett annat kritiskt reflekterande, ett elastiskt förhållningssätt till det 

skönlitterära materialet, då jag inte ämnar hålla en akademisk distans som förklarar hur allt 

ligger till, utreda och kategorisera. Jag vill istället röra mig omkring det språk som verken 

talar med och utifrån.45 Därav uppsatsens mer essäistiska stil och förhållningssätt till det 

skönlitterära materialet.46  

En annan metodologisk inspiratör, som också har sina kopplingar till Österholm, 

är queerteoretikern Eve Kosofsky Sedgwick. Hon skriver i sin bok Touching Feeling: Affect, 

Pedagogy, Performativity (2003) om vad hon kallar den paranoida läsningen: det vanligaste 

sättet att organisera kunskap och kritik inom den västerländska epistemologin.47 

Hermeneutikens misstankar, marxistiska tolkningar om ett ”falskt medvetande”, den 

postfoucaultianska strävan att avslöja det underliggande systematiska förtrycket i ett fenomen, 

psykoanalysens fascination av det dolda och det omedvetna; de är en del av denna 

epistemologiska praktik. Sedgwick skriver: ”Beside permits a spacious agnosticism about 

several of the linear logics that enforce dualistic thinking: noncontradiction or the law of the 

excluded middle, cause versus effect, subject versus object.”48 Istället förespråkas det additiva 

och sammanväxande, samt likt andra filosofer influerade av Gilles Deleuze: det horisontella 

planet snarare än det vertikala – det vill säga det immanenta istället för det metafysiska. Hon 

låter saker stå bredvid varandra utan att hierarkisera dem, till skillnad från den paranoidas 

dualiteter: framför/bakom, över/under, inne/ute. Den ”reparativa läsningen” vill därför, olikt 

den paranoida, inte penetrera köttet intill skelettet med den paranoidas röntgenblick.49 

                                                           
43 Österholm 2011, s. 85.  
44 Detta påminner också om Eve Kosofsky Sedgwicks syn på läsning som jag skriver om i efterföljande stycke. 

Att ställa saker bredvid varandra innebär dock inte att likställa dem eller låtsas om en jämn spelplan. De 

maktaspekter och skillnader som ibland gör sig synliga mellan verken kan vara lika viktiga att resonera kring, 

men det krävs inte nödvändigtvis en jämförande studie för att göra verkens specificitet rättvisa.  
45 Jag talar här i stycket om ett slags litteraturvetenskaplig doxa, men är också medveten om de många brotten 

mot doxa som gjorts och görs, kanske särskilt från ett feministiskt och postkolonialt vetenskapskritiskt håll. Se 

Österholm, s. 75–78, för en feministisk diskussion av doxa.  
46 Jämför med Österholm: ”Kanske ska skevheter inte översättas till ett annat sorts språk. Jag vill hellre skriva 

fram de litterära flickorna i närheten av det textuella tungomål som de kommer ur.” [Österholm 2011, s. 78.]  
47 Eve Kosofsky Sedgwick, Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity, Duke University Press, 

Durham 2003. 
48 Sedgwick 2003, s. 8. 
49 Sedgwick 2003, s. 149.  
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Kosofsky Sedgwick vill, och likaså jag i denna uppsats, ge plats åt ett annat sätt att organisera 

vetskap som tillåter sig och anser det viktigt att vara läkande, affirmerande och affekterad – 

men det innebär inte ett förhållningssätt som är mindre kritiskt eller politiskt akut. 

Sedan några ord om det essäistiska skrivandet och forskarens etiska ansvar: 

under uppsatsens gång har jag reflekterat över hur jag själv kan vara transparent i termer av 

vem jag är och vad min position är i relation till mitt uppsatsämne, och jag har velat bemöta 

detta på olika sätt i uppsatsen. Jag menar i första hand att jag situerar mig i texten på ett 

implicit vis; jag har velat låta stilen och tonen skriva fram och performera en subjektivitet 

som också åskådliggör mig – mina affekter, erfarenheter, kunskapsbrister, identiteter och 

åsikter. Men detta utan att göra avkall på min integritet i ett slags redovisande av min biografi. 

Det finns ofta ett imperativ inom makt- och normkritiska sammanhang att vara tydlig med sin 

position och därmed medge sina privilegier – något jag starkt instämmer i – men jag vill 

också lyfta fram hur positionerna ändock även är godtyckliga, motsägande, diskursivt 

fordrade och komplexa.  

Jag vill helt enkelt göra läsaren uppmärksam på att detta uppsatsskrivande ligger 

nära mitt eget språk och min kropp, det är färgat av mina erfarenheter. Det är trots allt inte en 

tillfällighet att min uppsats rör sig kring vissa ämnen och att jag sökt mig till vissa teoretiska 

perspektiv, vare sig det är av personlig nödvändighet eller politiskt intresse. Men det måste 

också finnas andra sätt att etiskt situera sig själv än att pliktskyldigt klargöra en tydlig samling 

intersektioner som ska förklara mig. Och här tror jag på den performativa, essäistiska och 

skönlitterära stilens möjligheter att skriva med sin kropp, i ett slags litterär-teoretiskt 

kunskapande – för att ge utrymme att också möta andra perspektiv, härbergera subtiliteter, 

ovetskaper och motsägelser, som på intet vis är menat att dölja min egen position utan för att 

visa på just komplexitet och gränsöverskridanden.50  

 

*** 

 

Här kan det kanske vara på sin plats att mer ingående förklara vad jag faktiskt avser med 

migration och ge några ord om det politiska – och hur jag menar att de hänger ihop. Migration 

                                                           
50 Jag tror att det är viktigt att vara uppmärksam på hur det finns ett kommersiellt och marknadsorienterat begär 

efter ’andra historier’, också inom litteraturvetenskapens vita och medelklassdominerade rum. Det gör mig 

stundtals obekväm att höra krav på att redovisa positioner, eftersom olika kroppar riskerar olika mycket i en 

sådan redovisning. Positionering kan enkelt omvandlas till exploatering. Vi behöver fråga oss själva när och för 

vem krav på svar om positionering innebär förlust eller vinst; när den istället blir en smärtsam interpellering. En 

lika viktig fråga tycker jag därför är angående rummets organisering, utöver kroppens lokalisering. Jämför med: 

Lee 2014, s. 58. 
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är trots allt ett sådant ord som i dessa tider slängs överallt omkring oss. I sin mer vidsträckta 

mening åsyftas en förflyttning ”av ett flertal individer från en plats till en annan”, men i det 

vardagliga språket har det allt tydligare politiska betydelser, särskilt med prefixet im-.51 Med 

ord som immigrant eller det frekvent använda ordet invandrare omfattas exempelvis inte 

särskilt ofta den vita, svenska arbetskraften i Norge, utan kategorin har en tydligt rasifierad 

och negativt politiserad prägel.52 Ibland tycks immigrant eller invandrare till och med fungera 

som en eufemism för icke-vita personer, trots att de är födda i Sverige och aldrig migrerat, 

vilket kanske når sin absurditet i termer som ”andra generationens invandrare”, eller till och 

med ”tredje generationens invandrare”.53 Rentav förefaller termen invandring endast syfta på 

människor från ’tredje världen’ som migrerar till västvärldens Europa och USA, men sällan 

åsyftas inomvästlig migration eller migration mellan olika platser utanför västvärlden.54 

Även om jag förhåller mig starkt kritisk till hur dessa benämningar fungerar och 

används är det trots allt denna politiserade kontext jag utgår ifrån. De politiska och rasifierade 

aspekterna av migrationsbegreppet tar jag med mig i uppsatsen, just för att synliggöra den 

politiska situation som jag skriver utifrån – men jag vill också i min användning tänja på ordet 

för att ge ett bredare perspektiv på migration i bemärkelsen förflyttning. På det sättet ges 

också utrymme för skilda migrationsformer, även om alla dessa aspekter inte behandlas i 

uppsatsen: den ärvda migrationen (såsom tidigare benämnda ’andra generationens invandrare’ 

som inte själva upplevt förflyttningen men som ändå erfar konsekvenser av den); den hem- 

och statslösa migrationen (exempelvis de många minoriteter som inte erkänns lika rättighet 

till platsen); den ofrivilliga och institutionaliserade migrationen (som den transnationella 

                                                           
51”Migration”, Svenska Akademins Ordbok, https://svenska.se/tre/?sok=migration&pz=1 (hämtad 2018-04-26.) 
52 Denna diskurs upprätthålls även med lagar inom EU. Bland annat genom Schengenavtalet, som reglerar att fri 

rörlighet gäller för Schengenområdet och som oftast beskrivs i positiva termer, vilket gör att migrationen mellan 

Norge och Sverige inte anses problematisk, utan tvärtom gynnande för den ekonomiska tillväxten i och med fri 

rörlighet för ”varor, tjänster, personer och kapital”. Detta i kontrast till beskrivningen av papperslösa och 

asylsökande, som inte omfattas av den fria rörligheten. [Migrationsverket, ”Schengensamarbetet”, 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/EU-och-internationellt/Schengensamarbetet.html 

(hämtad 2018-05-01.)]  Jag ska också tillägga att det finns studier som vill belysa den problematiska 

ensidigheten i användningen av begreppet migration. Se exempelvis Catrin Lundström, Vit migration: kön, vithet 

och privilegier i transnationella migrationsprocesser, Makadam, Göteborg 2017. 
53 Detta språkbruk går även i linje med den falska, men ständigt traderade, uppfattningen om att Sverige under 

det senaste seklet har gått ifrån att vara homogent till heterogent i termer av etnicitet, ”ras”, religion och kultur. 

Människor har alltid migrerat och nationen Sverige, som ju i sig är ett historiskt fenomen och territorium, kan 

därför inte beskrivas som någonsin bestående av en homogen befolkning. Det är snarare politiska apparater som 

producerat idén om det ”enade folket” och dikterat villkor för territoriella och kulturella gränser, som inkluderat 

och exkluderat människor i relation till det berörda territoriet. [Mattias Gardell, Islamofobi, Leopard förlag, 

Stockholm 2010, s. 42–43.] 
54 Tredje världen är ett problematiskt begrepp som jag gärna undviker, men här används det just för att jag vill 

poängtera hur västvärldens begrepp har dessa hierarkiska föreställningar inbäddade i sitt språk, och för att visa 

på hur det är eurocentriskt strukturerat. 

https://svenska.se/tre/?sok=migration&pz=1
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/EU-och-internationellt/Schengensamarbetet.html
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adoptionen). Det är alltså inte för att avpolitisera migrationsbegreppet som jag breddar 

användningen, utan för att kunna förnimma andra betydelser och förståelser i och av språket.   

 

Figurationen Medeabarn 
 

I Anders Olssons studie av exilens roll för den moderna litteraturen är de vita, manliga 

författarna och litterära gestalterna i centrum – både gällande modernismen och antiken.55 

Euripides Medea lyser med sin frånvaro i Olssons återgivande av modernismens förankring i 

litteraturhistoriens exilberättelser. Kanske för att den först och främst har lästs som en historia 

om kvinnans utsatthet och position, trots det uppenbara exiltemat? Det som trots allt är 

intressant med Medeas frånvaro i Olssons redogörelse är att det ger intrycket av exilen som 

ett maskulint (och västerländskt) fenomen – vilket också förstärks med att genomgående 

benämna den exilerade som han. Genom att vara tyst om Medea visar det också vilkas 

berättelser som inte kan artikuleras i modernitetens narrativ, i ”Den stora berättelsen”.56 

Kanske är därför Medea snarare ett postmodernistiskt narrativ, som istället resonerar mer med 

en historicitet som skapas av det partikulära, det könade; de mångtydiga språkspelen.57 Den 

trollkunniga kvinnan Medea, en ”icke-grek, en utlänning; hon har därtill kapat alla trossar 

bakåt, övergett familj och dödat en anförvant”, som ”offrat allt för sin kärlek till Jason”.58 När 

hon lämnas av Jason har hon inget kvar, ingenstans att vända sig. ”Vart ska jag ta vägen, vem 

ger mig asyl?” frågar hon.59 Medea slår omkring sig, reagerar med en vrede som slutar med 

att hon i till synes ursinnigt hämndbegär mördar sina egna barn.  

                                                           
55 Nelly Sachs och Djuna Barnes är de två kvinnliga författarna som utgör undantagen (av de totalt 9 

modernistiska författarna). Det finns såklart många fler kvinnliga, icke-europeiska och icke-vita författare som 

hade kunnat utforskats i relation till exiltemat i modernismen, men som av olika anledningar kanske inte hade 

passat in i Olssons begreppsanvändning av exil eller modernism, eller i de manligt kodade litteraturhistoriska 

föregångarna. En skulle kunna fråga sig hur exempelvis Nella Larsens eller Forough Farrokhzads författarskap 

hade påverkat Olssons begreppsanvändning och förståelse av exilens inverkan på modernistisk litteratur? Det är 

en omfattande fråga för en annan uppsats, men vad jag vill visa med detta är att de författarskap som Olsson 

väljer ut som emblematiska för modernismen och exiltillståndet är till stor del vita, manliga och eurocentriska – 

därför framstår också själva modernismen och exilen som sådana. Andra författarskap och litteraturhistoriska 

perspektiv hade kunnat utmana och utveckla Olssons syn på exil och modernism.  
56 ”Den stora berättelsen” syftar på Lyotards syn på det moderna som han beskriver som kunskapsproduktionens 

metanarrativ: ”I will use the term modern to designate any science that legitimates itself with reference to a 

metadiscourse of this kind making an explicit appeal to some grand narrative, such as the dialectics of Spirit, the 

hermeneutics of meaning, the emancipation of the rational or working subject, or the creation of wealth.” 

[Lyotard 1984, s. xxiii.] 
57 Distinktionen mellan det moderna och postmoderna är en diffus och problematisk terräng, eftersom det 

postmoderna är beroende av det moderna, men trots en viss problematik kring begreppet vill jag betona att ett 

paradigmskifte skett i historieskrivningen. [Lyotard 1984, s. 79.] 
58 Förord av Jan Stolpe, i Euripides, Medea, s. 10.  
59 Euripides, s. 30. 
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Euripides Medea visar på hur denna vrede inte är rimlig att beskriva i 

(patriarkala) termer om den ’irrationella’ och ’hysteriska’ kvinnan – även om vissa läsare i 

historien har velat tyda den så – utan texten framhåller hur strukturellt förtryck och 

systematisk exploatering tvingar in kvinnor i denna hopplösa situation, av att inte kunna 

försvara sig eller få någon form av självmakt. Medan Jason kan röra sig som han vill och 

överge sin familj utan att det ger några negativa konsekvenser från samhället, står Medea 

handfallen. Hon tvingas in i ett hörn och får inte möjlighet till agens förrän hon reagerar med 

en vrede och destruktivitet, som är sammankopplad med hennes intelligens och 

skarpsinnighet – något som korresponderar med den förtvivlade och intelligent utförda 

vredesakten av Langvads hun. Känslor och intellekt är inte frånkopplade varandra; de arbetar 

med och i varandra. 

Det intressanta med Medea är att hennes exil är intersektionell: hon är inte bara 

exilerad, utan även kvinna och utländsk (det vill säga sedd utifrån en atensk xenofobi), vilket 

komplicerar vår förståelse av hennes subjektsformation. Att läsa Medea som en intersektionell 

exilberättelse betyder något mer än att addera kategorier som kvinna och utländsk till det 

exilerade tillståndet; en måste se det intersektionella perspektivet som omskapande i grunden 

– det som förändrar förståelsen av de sociala kategorierna och kategoriseringarna som sådana. 

Medeas intersektionella exilberättelse tvingar en att problematisera begreppet exil, eftersom 

den visar på de sociala kategoriernas och kategoriseringarnas konstituerande och 

(om)skapande av varandra.60 Här någonstans tror jag att en kan leta efter svaret på frågan om 

varför Medea så sällan representeras som en exilberättelse: hennes intersektionella exil 

komplicerar narrativet för mycket. Detta vibrerar i en smärtsam rad hos Farrokhzad, uttalad 

av den exilerade modern:  

 

Min mor sa: I en livstid avundades jag din fars trauman  

tills jag insåg att mina egna var långt mer anmärkningsvärda 61 

 

Moderns rader vittnar om en subjektivitet som inte får plats i berättelsen om exilen; den 

undangöms i en idé om det partikulära och sekundära, får stå bakom den manliga 

universalitetens röst när den berättar Historien med stort H. Detta tyder på Medeas relevans 
                                                           
60 Nina Lykke skriver i artikeln ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter” om behovet av 

en omformulering av intersektionalitetsbegreppet, där Lykke trycker på en intra-agerande förståelse av sociala 

kategoriseringar och kategorier som förmår problematisera dem i grunden. Detta istället för en interagerande och 

additiv, som ger uppfattningen om avgränsade enheter eller strukturer som krockar med varandra. [Nina Lykke, 

”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift, sv. övers. Helene 

Sandström, nr. 2–3, 2005, s. 7–17] 
61 Farrokhzad 2013, s. 14. 
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för exilberättelser, men Farrokhzad visar kanske ännu mer på betydelsen av att förskjuta 

perspektivet till hennes barn – till det mellanrum som utmärker deras position.  

I den här uppsatsen använder jag mig alltså genomgående av Medeabarn som en 

figuration för att närma mig Langvads, Farrokhzads och Itkes-Sznaps diktverk i relation till 

migration. Till största del utifrån filosofen Rosi Braidottis figurationsbegrepp, och till viss del 

även genom inspiration från Donna Haraways förståelse av figurationen och kopplingen till 

”situerad kunskap”. Braidotti beskriver i Nomadic subjects: embodiment and sexual 

difference in contemporary feminist theory (2011) figurationen och dess potential på följande 

sätt:  

A figuration is a politically informed image of thought that evokes or expresses an alternative 

vision of subjectivity. There is a real urgency to learn to think differently about the notion and 

practice of subjectivity. This entails the creation of new frameworks, images, and modes of 

thought, beyond the dualistic conceptual constraints and perversely monological mental habits 

of phallogocentric thought.62  

 

När jag använder mig av Medeabarn som en figuration är det därför att det är ett tankeredskap 

som förmår att sammanlänka det teoretiska, det fiktiva och mytiska, med det materiella, det 

kroppsliga och köttsliga. Det blir mer än en bild/metafor eller en fixerad identitetskategori: 

det är en samtidighet av fiktionalisering och materialisering i dess verkan. Det harawayianska 

finns även med i denna förståelse av figurationen genom att vara ett slags kunskapande 

redskap, i hur det situerade subjektet skapar kunskap och att kunskap därför är beroende av 

subjektet.63 Medeabarn-figurationen är inte heller menad som en förklarande ram som förenar 

alla diasporans, exilens och migrationens subjekt, utan figurationens variationer svämmar 

över sina bräddar och samlar ihop sig, gång på gång. De tre diktverken jag diskuterar här talar 

inte enstämmigt om delade erfarenheter och upplevelser av migration, utan spretar åt olika 

håll med judisk diaspora, transnationell adoption och familjeberättelser om exilen. 

Figurationen verkar alltså i sitt mångfacetterade förkroppsligande av migrationens verkan – i 

den ständiga rörelsen, i att (om)formas av historien och samtiden. 

Medeabarnets funktion som figuration ligger i dess smärtsamma fråga ”Vart ska 

jag ta vägen?” (som redan tidigare i tragedin uttalats av Medea själv) vilket illustrerar både 

arvet från, och bundenheten till, den exilerade modern, samtidigt som det innebär en 

förskjutning från modern. Kanske kan en påstå att Medeabarnen delvis är i en trygg position 

av att få en tillhörighet och rättighet till platsen på grund av deras fader Jason, men barnen 
                                                           
62 Rosi Braidotti, Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory, 2:a 

uppl., Columbia University Press, New York 2011, s. 22.  
63 Donna Haraway, ”Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 

Perspective”, i Feminist Studies, vol. 14, nr. 3, 1988, s. 575–599. 
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kan också ses som de mest utsatta genom att de knappast har någon egen talan eller vetskap 

om vart de ska ta vägen. Barnen bara upprepar sin mors ord och får följa de spår som läggs ut 

för dem. 

Braidotti beskriver figurationen som en möjlighet att tänka sig ut ur det 

fallogocentriska systemet – det språkliga, sociala, kulturella systemet som privilegierar 

maskulinitet i meningsproduktionen och som vi är inneslutna i, för att tänka alternativa 

subjektsformationer som kan möjliggöra nya tankevärldar för att tänka genom och röra sig 

över kategorier och identiteter.64 Braidotti har utvecklat sin feministiska teori om samtidens 

subjektivitet utifrån en figuration om nomaden, som visar på hur subjektet kan tänkas som 

mångfaldigade kartografier som är multilokaliserade och multiförkroppsligade (här ser vi det 

rhizomatiska tänkandets betoning av det pluralistiska), för att undvika en begreppsliggöring 

enligt dualitetens begreppspar likhet/skillnad.65 Med nomad-figurationen definierar Braidotti 

det feminstistiska subjektet – liksom samtida subjekt generellt – som något i tillblivelse, 

aldrig statiskt och stabilt, utan subjektet som på samma gång fragmenterat, decentraliserat, 

köttsligt, materiellt och i rörelse.  

Även andra teoretiker med feministiska och postkoloniala utgångspunkter har 

använt sig av figurationer för att närma sig differentierade positioner och subjektiviteter som 

förmår att knyta samman det teoretiska planet med materialitet och erfarenhet: Donna 

Haraways cyborg, Mara Lees Andra (som är en förskjutning till plural från främst 

postkolonialismens den Andre) och Ulrika Dahls femme-figurationer, för att nämna ett fåtal.66 

Dahl förklarar figurationen i sin artikel ”Ytspänningar: feminismer, femininiteter, 

femmefigurationer” som ”ett sätt att skrivtekniskt och analytiskt tänka sig andra 

subjektförståelser”.67 Istället för att upprätta nya abstrakta teorem som ämnar att förklara 

världen, utvecklar figurationen som tankeredskap nya politiska visioner och fiktioner. En 

utnyttjar alltså litteraturens förmåga och potential för att tänka genom språket – inte bortom, 

utan genom. Litteraturen och kanske särskilt poesin är inte en mimetisk representation av 

samhället, utan något som också skaver, skevar, bryter mot, förändrar och har verkanskraft i 

verkligheten, men det innebär inte att litteraturen och språket är frånskilt samhället. 

Litteraturens representationsformer såsom figurationen, undflyr och överskrider betydelser 

samtidigt som de utgörs av dem.  

                                                           
64 Braidotti 2011, s. 68.  
65 Braidotti 2011, s. 4–5; s. 91.  
66 Donna Haraway, ”A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late 20th 

Century”, i Simians, Cyborgs, and Women. The Reinvention of Nature, Routledge, New York 1991. 
67 Ulrika Dahl, ”Ytspänningar: feminismer, femininiteter, femmefigurationer” i Tidskrift för genusvetenskap, nr. 

1, 2011, s. 10. 
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I uppsatsens tillämpning av Medeabarn-figurationen vill jag sälla mig till dessa 

teoretikers förståelse av figurationer och subjekt, för att möjliggöra andra läsningar av 

Langvad, Farrokhzad och Iktes-Sznap – och kanske i förlängningen även en 

författargeneration med andra erfarenheter i migrationernas tidsålder. Det är läsningar som 

utgår ifrån det mellanrum som Medeabarn är försatt i, som det mellan generationer, nationer, 

språk, kulturer och kategorier. Även om Braidotti och Dahl avser figurationer för kvinnliga 

subjektiviteter, finns det vissa likheter till hur jag menar att Medeabarn kan förstås som 

figuration. Både Braidotti och Dahl strävar efter andra sätt att tänka som kan röra sig mot 

något annat än de föreskrivna diskurserna och det hegemoniska tänkandet, att tänka sig ut ur 

dem. Att tänka genom Medeabarn-figurationen gör därför också att en omläsning av Medea 

kan ske. Det finns med andra ord berättelser i berättelsen som kanske tidigare inte 

bespråkligats eller synliggjorts, men som kan tänkas fram med hjälp av figurationen. 

När Braidotti skriver: ”In other words, the nomadism I defend as a theoretical 

option is also an existential condition, which, for me, translates into a style of thinking and a 

mode of relation to writing”, tar jag fasta på hur de existentiella villkoren skapas av och 

skapar tankesätt som ofta förbises, men som utgör möjligheter för utgångar från vad vi tar 

som givna, objektiva, epistemologiska sanningar.68 Det finns därmed i stiliserandet av andra 

tankesätt en kritik av den västerländska modernitetens ramverk, som betonat rationalitet och 

objektivitet – för att istället ge utrymme åt andra epistemologiska, etiska, sociala och politiska 

möjligheter. Medeabarn-figurationen är med andra ord menad både som en subjektivitet och 

som ett tankesätt som använder sig av subjektiviteten; de refererar till varandra genom 

varandra. Det vill säga att vara en representation som refererar till sig själv; det metonymiska 

snarare än det metaforiska. Genom att tänka med denna figuration vill jag anta en alternativ 

förståelse av migrationer och dess kopplingar till litteraturen, som visar på ett migratoriskt sätt 

att förhålla sig till världen, och som kanske inte heller är långt ifrån Braidottis nomad-

figuration. Det mellanrum som gör sig gällande i Medeabarns position i världen – känslan av 

att alltid befinna sig på gränsen, av att inte kunna placeras, kategoriseras och identifieras – är 

något som korresponderar med Braidottis redogörelse av det nomadiska subjektet: att vara 

ständigt stadd i rörelse, att överskrida de representationer som representerar.  

Men, när Braidotti använder sig av nomad-figurationen för att beskriva ett 

subversivt sätt att röra sig vidare mot nya tanke-platser, vill jag trots mina sympatier för 

hennes filosofi, reservera mig för att använda erfarenheter av vissa kulturers levnadsätt; sätt 

att bo och röra sig på, för att jag anser att det finns en eurocentriskt kolonial, antropologisk 
                                                           
68 Braidotti 2011, s. 21–22. 
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tendens att appropriera kulturella fenomen från ett sammanhang för att förklara en 

”universell” tankemodell som egentligen bör betecknas som partikulär och västerländsk.69 För 

det andra avser jag en allt starkare relation till det migrerande tillståndet än det nomadiska, 

som Braidottis figuration åsyftar. För det tredje anser jag att Medeabarn-figurationen skiljer 

sig från Braidotti genom att den vill förhålla sig till och förskjuta rötternas betydelse, istället 

för att avfärda deras alternativa potential eller betydelser.70 Exempelvis genom att 

Medeabarn-figurationen är en figuration som refererar till modern Medea; blott namnet 

Medeabarn blir i sig själv ett tecken på namnlösheten – och den är därmed inte bara satt i ett 

oavbrutet framåtskridande, utan anknyter också ständigt bakåt, mot förgrenade genealogier i 

våra historier.  

Kanske skulle det kunna förklaras med Gilles Deleuzes och Félix Guattaris de- 

och reterritorialiserings-begrepp: det sistnämnda begreppet innebär en respons på det förras 

upplösning av det territoriella, som en tillbakavändande rörelse, en regression, till det 

enhetliga och den symboliska ordningen som fixeras i fallos, signifianten, familjen, och så 

vidare.71 Men jag förblir ambivalent till den något pejorativa bemärkelsen i 

reterritorialiseringsbegreppet, som återkommer i Deleuzes/Guattaris privilegierande av idén 

om decentraliseringen av subjektet och handlingen att ’rycka upp sina rötter’. Stundtals 

framstår det för mig som just priviligierat.72 Det är en tankemodell som på vissa sätt tyder på 

ett centralt situerat, kunskapande subjekt som uttolkar och utgår ifrån dessa signifianters 

(rötter, familj, moder, hem) entydiga betydelser i en fallogocentrisk ordning, vilket kanske 

även pekar på denna begreppsapparats utgångspunkter – på ett teoretiskt ramverk satt 

ovanifrån av ett visst historiskt situerat subjekt. Vem har råd att ’rycka upp sina rötter’, eller 

överge tanken på ett hem, utan att orsaka ett djupgående sår? Det finns hos Deleuze/Guattari 

både en etnocentrisk tilltro till subjektets möjlighet till decentralisering som stundtals liknar 

en fantasi om att ”bli den andre”, samt en tendens till romantisering och fetischering av exilen 

som bör tas på allvar. Som Ahmed poängterar i Vithetens hegemoni (2011):  

 

Genom att närma sig det som tilldelats rollen som ’det andra’ i förhållande till jaget, upphör 

jaget att vara. Jag vill ifrågasätta denna berättelse genom att diskutera detta att bli den andre som 

en fantasi som allt oftare erbjuds det västerländska subjektet. I vilken utsträckning kan sådana 

                                                           
69 Jag är inte den första som reserverar mig för detta, men Braidotti argumenterar till stor del övertygande mot 

dessa reservationer: Braidotti 2011, s. 3–20.  
70 Se exempelvis Caren Kaplans kritik av Deleuzes (som är en tydlig och uttryckt inspiratör för Braidottis 

nomad-figuration) begrepp: de- och reterritorialisering, samt nomad. [Caren Kaplan, ”Deterritorializations: The 

Rewriting of Home and Exile in Western Feminist Discourse”, i Cultural Critique, no. 6, 1987, s. 187–198.]  
71 Johansson 2003, s. 46. 
72 Jämför med Kaplan 1987, s. 188. 
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berättelser återuppbygga snarare än rubba integriteten hos det västerländska subjektet som 

blir?73  

 

Med Medeabarn-figurationen vill jag därför inte avfärda signifianter som trädet, rötter och 

familj, för deras betydelse kan vara mer än vad de fallogocentriska systemen gör gällande. Jag 

vill snarare omläsa och omrikta dem – se hur dessa ord kan få vara och artikulera flera saker 

samtidigt. ”Källan rör på sig; den färdas”, är Trinh T. Minh-has svar på frågan om hemmet, 

och visar att det går att skriva om signifianternas rörliga betydelse utan att göra avkall på dess 

psykologiska, sociala och kulturella mening.74  

Frågan ”Vart ska jag ta vägen?” som uttalas först av en moder och därefter dess 

barn, är alltså här inte bara illustrativ för det migrerade perspektivet, i egenskap av en ny 

filosofisk tankemodell, utan den visar samtidigt på den reella och utsatta situation som 

migranten är försatt i. Migrationen är ett smärtsamt tillstånd som både erfars och ärvs; den är 

en upprepning av uppbrott såväl som av återvändanden, vilket märks i Medeabarns position i 

gränslandet. Att balansera på gränsen är inte alltid bara en bild. 

 

Paradoxala subjekt på gränsen 
 

Medeabarns position är motsägelsefull och ambivalent i sig själv, den visar på paradoxala 

rörelser som följer både med och mot, situeras samtidigt innanför och utanför – aldrig 

självklar i sin situationella och relationella omgivning. Det är ett subjekt som lever och erfar 

paradoxens villkor av att inte vara självklar i rummet – ett subjekt som måste resa sig och röra 

sig framåt, bortåt, så fort det tror sig vara tryggat. Men det finns också en dimension av denna 

figuration som synliggör mer än rörelsernas betydelse; den skriver också in tystnad och 

väntan (till skillnad från Braidottis nomad-figuration). Det vill säga dessa hejdanden och 

begränsningar för vissa kroppar i rummet och tiden som är så utmärkande för migrantens 

situation: ”Stoppandet är både en politisk ekonomi som fördelas ojämnt mellan andra, och en 

                                                           
73 Ahmed kritiserar här Marcus Doel, men det är en indirekt kritik av Deleuze och Guattari, vilket är särskilt 

synligt i meningens tillhörande fotnot: fotnot 6. [Sara Ahmed, Vithetens hegemoni, sv. övers. Amelie Björck, 

Patricia Lorenzoni & Maria Åsard, Tankekraft förlag, Hägersten 2011, s. 42; s. 63.] Jämför även med Kaplans 

kritik av idén hos Deleuze/Guattari om ”becoming minor”, som nästintill blivit ett imperativ inom filosofin. Hon 

menar att inte bara vita, manliga filosofer bör reservera sig, men också västerländska kvinnor inom feminismen, 

för att cementera ett slags begär efter den andres position. Det riskerar att sudda ut de maktaspekter och 

skillnader, som måste adresseras och bearbetas i ett solidariskt, feministiskt arbete: ”My caution is against a form 

of theoretical tourism on the part of the first world critic, where the margin becomes a linguistic or critical 

vacation, a new poetics of the exotic.” [Kaplan 1987, s. 189.]  
74 Trinh T. Minh-ha, någon annanstans, här inne: immigrationen, flyktingskapet och gränshändelsen, sv. övers. 

Göran Dahlberg & Elin Talje, Glänta produktion, Göteborg 2012, s. 50. Originalcitatet är ”The source moves 

about; it travels” från: Trinh T. Minh-ha, elsewhere, within here: immigration, refugeeism and the boundary 

event, Routledge, New York 2011, s. 27. 
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affektekonomi som märker och vidrör de kroppar som utsätts för dess tilltal.”75 I väntan på 

asylen, att inte erhålla talan – det är beskrivningen av ett limboliv där livet tvingas stå på paus 

fastän tiden fortsätter gå, där särskilt barn och ungdomar i flyktingskap fastnar i systemets 

tidlösa flyktighet.76 Även här finns den paradoxalitet som utmärker Medeabarn: rötter och 

rotlöshet, framåt och bakåt, rörelse och stillastående, flerspråkighet och förlust av språk. 

Istället för att se det som att subjektet utgör en dialektisk syntes av dualiteter, 

det vill säga att de två oppositionernas motsägelse skapar det nya tredje, tror jag att det 

paradoxala subjektet framför allt upphäver det dualistiska tänkandets hegemoni som sådant, 

den visar på oppositionernas otillräcklighet och förtryck – och möjlighet till förändring. Detta 

paradoxala subjekt åskådliggör något annat, på den oändlighet av differentiella och multipla 

positionaliteter som inte får plats inom ett dualistiskt ramverk, som undflyr språkets 

kategoriseringar och identiteter. Subjektet bär på detta smärtsamma, icke-logiska, paradoxala 

i sin hud, i sitt medvetande, sitt språk – den gör det inte för att erfara en ny epistemologisk 

horisont, utan för att den måste bära det, den lever det. Författaren Gloria Anzaldúa skriver 

om det paradoxala subjektet utifrån ”mestizan”, den rasblandade kvinnan som lever i 

gränslandet mellan Mexiko och USA och på de koloniserade ursprungsbefolkningarnas land:  

 

Only by remaining flexible is she able to stretch the psyche horizontally and vertically. La 

mestiza constantly has to shift out of habitual formations; from convergent thinking, analytical 

reasoning that tends to use rationality to move toward a single goal (a Western mode), to 

divergent thinking, characterized by movement away from set patterns and goals and toward a 

more whole perspective, one that includes rather than excludes.77  

 

Det är den intensiva och smärtsamma erfarenheten av att ständigt befinna sig på gränsen som 

skapar mestizans ambivalenta medvetande. Anzaldúa beskriver ett paradoxalt 

subjektsformerande som är både extern och intern för subjektet, som ett införlivande och 

förkroppsligande av gränsdragningarnas intersektioner. Det är därför inte bara uppfattningen 

                                                           
75 Ahmed 2011, s. 142.  
76 Människor som är på flykt i Europa idag tvingas leva under allt mer restriktiva asyllagar vilket placerar dem 

just i detta limboliv. De politiska partierna skärper tonen och tävlar om att anföra hårdast anslag mot flyktingar 

och migranter. Detta samtidigt som allt fler får avslag på asylansökan och som därför tvingar dem under jorden i 

fyra år innan nästa sökperiod kan påbörjas, eller placeras i så kallade förvar i väntan på att deporteras, medan 

jakten på ”illegala invandrare” trappas upp. Att föreställa sig att fråntas fyra år av sitt liv – och kanske efter ett 

till avslag ytterligare fyra år – är nästintill omöjligt för någon som inte själv har flytt. För en biografisk litteratur 

med inriktning på flyktingars tillvaro i Sverige idag och som till stor del handlar om väntan, se: Samira 

Motazedi, En gång i veckan drömmer jag att jag är i Iran, sv. övers. Linn Hansén, Glänta produktion, Göteborg 

2017. 
77 Anzaldúa 2012, s. 101. Boken är en performation av hybriditeten den skriver om; Anzaldúa växlar språk och 

vokabulär i texten, vilket ofta gör texten svårläslig och krävande för en läsare som inte behärskar språken till 

fullo. Anzaldúa skriver också utifrån en särskild rasifiering av blandad indogenitet och chicano-identitet, vilket 

gör att en bör vara uppmärksam på att inte enkelt appropriera hennes teori. Likväl menar jag, och hon själv, inte 

att begränsa hennes teorier till en politisk situation, utan mångfaldiga den genom solidaritet.  



 28 

om gränsen som något mellan två ytterligheter, utan även gränsen som både skapar en plats 

att bebo och som bebor oss, samtidigt som det omskapar kartografins och territoriernas 

förutsättningar, luckrar upp det rationella jagets centralisering och ramverk. Här/där, vi/dem, 

subjekt/objekt, borta/hemma – maktens gränsdragningar visar bara på sina egna brister och 

defekter, på dess oförmåga att begripa det som faller utanför dess språksystems symboliska 

register.  

Med andra ord gäller paradoxaliteten i subjektsformeranden inte bara ’de 

obegripliga’, utan även vad en tar för givet som ’de begripliga’ subjekten. Trinh T Minh-ha 

skriver:  

 
Journeying across generations and cultures, tale telling excels in its powers of adaption and 

germination; while with exile and migration, travelling expanded in time and space becomes 

dizzyingly complex in its repercussive effects. Both are subject to the hazards of displacement, 

interaction and translation. Both, however, have the potential to widen the horizon of one’s 

imagination and to shift the frontiers of reality and fantasy, or of Here and There. Both 

contribute to questioning the limits set on what is known as “common” and “ordinary” in daily 

existence, offering thereby the possibility of an elsewhere-within-here, or -there.78 

 

Men samtidigt som den förkroppsligade hybriditeten utmanar gränsdragningarna och visar på 

alla subjekts omöjliga enhetlighet, så blir inte alla kroppar stoppade av gränskontrollanter. 

Den migrerades/exilerades rörlighet är inte en gränslös frihet – det är ju faktiskt tvärtom allt 

som oftast en våldsamt påtvingad rörlighet och desorientering där människor kastas mellan 

länder i hopp om att få asyl, var en tvingas riskera sitt eget och sin familjs liv för trygghet, för 

att sedan misstänkliggöras som ’inkräktare’ och ’främling’. Det är allt annat än frihet. Och det 

flexibla och rörliga subjektet som kan transcendera och röra sig fritt över gränser; är inte det 

snarare detta vita ’okroppsliga’ subjekt som allt som oftast figurerar i postmodernismens 

konceptuella poesi, det subjekt som tillskrivs ’subversivitet’ framför den kroppsliga, könade, 

affekterade, rasifierade litteraturen som är ’upptagen av sin skillnad’ och som tycks anses 

begränsad av sin egen kroppslighet?79  

Kanske finns det en problematik i att sedan poststrukturalismens intåg tillskriva 

rörlighet och desorientering en subversiv och produktiv kraft, som att det måste finnas något 

tröstande och gott i sorgen, traumat eller upplösningstillståndet. Å ena sidan finns en 

uppmaning i att inte fastna i identiteter och kropp, å andra sidan går ett subjektskap förlorat. 

Båda utgångspunkterna gynnar de teorier om litteraturen som inte tar kropp, subjektivitet eller 

                                                           
78 Trinh 2011, s. 28. 
79 Jämför med Ken Chens essä om sambanden mellan konceptuell poesi och kolonialitet: Ken Chen, 

”Authenticity Obsession, or Conceptualism as Minstrel Show”, Asian American Writers’ Workshop, 2015-06-11, 

http://aaww.org/authenticity-obsession/ (hämtad 2017-04-10).  
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identitet i beräkning, som vill sudda ut dem för att en avser deras irrelevans eller trycker på 

deras flytande betydelse. Som Chen skriver är det kanske på det sättet neo-avantgardet aldrig 

behöver inse sin egen partikularitet och positionalitet, sin hudfärg eller kropp.  

Jag tror att det är viktigt att komma ur föreställningen om disidentifikationens, 

desorienteringens och rörlighetens subversivitet och produktivitet, för däri ligger inte deras 

relevans. Subversivt eller inte spelar en mindre roll med sitt värderande – kroppslighet och 

affekter skulle lika gärna kunna komma att beskrivas i samma termer av subversivitet (även 

om de mer sällan gör det av anledningar skisserade ovan). Men jag vill samtidigt insistera på 

hur begreppen är viktiga för figurationen som jag använder mig av, för att förnimma en 

förståelse av det migrerade tillståndet och den litteratur som växer ur en sådan position eller 

situation. Detta parallellt med ord som kropp, identitet, rötter, affekter, begär – och då inte 

oppositionellt betecknade som den ’regressiva’ polen, utan dem alla jämnviktiga, hur svårläst 

och svårbegripligt det än är för litteraturvetenskapen. 
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Att höra till 
 

Min mormor sa: När du är från en plats är den ofrånkomlig 

Du kan säga jag förändrades där 

Jag lämnade ihopsamlandet av stenar 

Eller jag var aldrig ämnad för frostiga soluppgångar 

Men du kan inte säga jag är från ingenstans 

Jag tillhör ingen plats80  

 

I en tid av förflyttning och migration blir ’rötter’ ett ord som gärna undviks. Ordet länkas 

samman med ursprung, platsens ofrånkomlighet, nation, biologi, essens – begrepp som i 

närhistorien har synliggjort språkstrukturens ideologiska vilja att omfatta, begränsa, styra och 

beskriva världen. Språk är inte harmlöst, ett ord som ’rötter’ är inte harmlöst; alla människor 

som ständigt får möta frågan ”var kommer du ifrån, egentligen?” vet det av upprepningens 

erfarenhet. Detta krav på ett egentligen som egentligen ställer frågor om: varför passar du inte 

in här; varför är du mörk; vad gör du här – var är din sanna jord? Att tvingas ge svar på och 

interpelleras av sådana frågor vill jag kalla för ett våld i sig.81 

Kanske är det därför inte underligt att ord som rötter och hem bär på något 

fortsatt obekvämt; det är termer som kräver sin förskjutning för att inte reproducera 

verklighetens våld. Trinh svarar med ”källan som färdas”, Anzaldúa tillför begreppet 

nepantla, och Lee ser flyktlinjer i att närma sig ordet ’rötter’ poetiskt genom engelskans 

rörliga och riktade förhållningssätt: roots ljudliga öppning för en till det närliggande ordet 

routes.82 Hon skriver: ”Jag skulle vilja föreslå en läsart som tar rötterna i anspråk, utan att för 

den skull låsa fast dem vid en entydig plats. Istället vill jag understryka hur en poetisk läsart 

som grundas i kroppslig erfarenhet sätter rötterna i rörelse, som i engelskans routes istället för 

roots.”83 Lee menar att vi måste läsa, skriva och leva genom språket och dess våld, och visar 

därför på poesins och flerspråkighetens förmåga att möjliggöra förskjutningar av verkligheter 

och betydelser, att göra motstånd inifrån.  

                                                           
80 Farrokhzad 2013, s. 49. Fortsättningsvis tänker jag i detta avsnitt referera till Vitsvit med sidantal inom 

parentes vid blockcitat. Detsamma gäller de två andra avsnitten, men med Itkes-Sznap respektive Lee Langvad.  
81 Se en vidareutveckling av mitt resonemang om frågans våldsamhet i en kollektivskriven essä i tidskriften 

Lambda Nordica: Cecilia Luzon, et al.,”Makt, myter, materialitet. En flerspråkig reflektion över 

kunskapsproduktionens villkor i tider av politisk turbulens/Power, Myths, Materiality. A Multilingual Reflection 

over the Conditions for Knowledge Production in Times of Political Turbulences”, i Lambda Nordica, nr. 4, vol. 

22, 2017, s. 93–126. 
82 Se Lee 2014, s. 138–139. Begreppet flyktlinje (ligne de fuite på franska) myntades av Deleuze. Se bland annat: 

Gilles Deleuze & Felix Guattari, Kafka: För en mindre litteratur, sv. övers. Vladimir Cepciansky & Daniel 

Pedersen, Daidalos, Göteborg 2012.  
83 Lee 2014, s. 176. 
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Varken Trinh, Anzaldúa eller Lee avfärdar därför rötternas betydelse, de tar dem 

tvärtom på största allvar – men de ser till att begreppen och språket kan försättas i rörelse, 

låter orden flacka och osäkras. Med andra ord skriver de utifrån villkoret att 

nationstillhörighet, modersmål och kroppar har en innebörd i ett språk och ett samhälle, på 

grund av dess diskursiva skapande av kategoriseringar, normer och strukturer, och hur det i 

sin tur ger betydelse åt människor utan pass, asyl eller tillhörighet – som förlust, brist, 

problem. En kan läsa det i hur Lee och Trinh skriver med utgångspunkt i ord som källa och 

rötter, dessa benämningar som är obehagliga att artikulera, men som varken kan glömmas och 

ignoreras. De gör det dock med skillnaden av deras öppna och poetiska förhållningssätt till 

ordet – hem, källa och rötter kan förskjutas: språkets materialitet är rörlig, föränderlig och 

formbar. De arbetar alltså mot språket inifrån, inte utifrån, och med lätta händer knuffar de på 

orden, förflyttar deras gränser. 

 

Rötter och riktningar 

 

Jag tycker mig se en liknande rörelse i Farrokhzads diktsvit: att skriva på ett språk som är 

omöjligt att vara hemma i, som ett språk som inte tillhör en.84 Ett språk som säger ’rötter’ 

utan att rysa. Inramningen skriver fram en migratorisk erfarenhet av världen, där den första 

sidan berättar om diktjagets familj som ”anlände hit i en marxistisk idétradition”, till ett liv 

präglat av immigrationens assimileringskrav och rasism.85 Redan i de första raderna framgår 

en inramning av diktens och diktjagets förutsättningar, där sviterna använder sig av 

betydelseladdade ord såsom familj, tradition, språk, historia och moder. Tematiken kring 

ursprung och rötter står med andra ord som en tydlig scenografi för diktens iscensättning, i 

diktjagets påminnelser om ett ’före’ som står i motbild till familjens efterföljande exil. 

Familjemedlemmarna står bundna till varandra, de ömsom försvarar ömsom klandrar 

diktjaget, som väljer ut och lägger deras ord i munnen på dem. Det finns ett band dem 

emellan, som kräver ett fortgående samtal om exilen, familjen och språket, ett band och ett 

samtal som inte kan undvikas när de delar dessa gemensamma erfarenheter av migration, våld 

och uppbrott.  

Mormoderns ord om ursprungets ofrånkomlighet som inleder detta avsnitt – 

”När du är från en plats är den ofrånkomlig” – stavar ut ett antaget grundvillkor om alla 

                                                           
84 Denna uppsats, och kanske särskilt detta avsnitt, är på vissa sätt en vidareutveckling och problematisering av 

analyserna i min kandidatuppsats. Det kan därför vara behjälpligt att läsa den. [Luzon 2015.] 
85 Farrokhzad 2013, s. 7. 
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människors naturliga hem, om en bundenhet till instanser som plats, land och familj. Även i 

exilen, eller kanske på grund av exilen, framlyfts rötternas betydelse som obestridliga. ”När 

du är från en plats är den ofrånkomlig”, är en rad som antyder att du inte kan ta dig ifrån din 

bakgrund eller ditt hemland hur mycket du än försöker; hur långt bort kriget än har tvingat 

dig.86 Rötterna har tagit sig in och står inskrivna i huden, eller såsom band som är omöjliga att 

kapa. Å ena sidan läser jag denna rad från mormodern som en ansats till tröst och försäkran. 

Hon talar om vad som förenar och försonar avståndet och generationen mellan dem, att de hör 

samman och egentligen har en plats i världen som är deras. De tillhör varandra, deras 

gemensamma, tillhörande plats är det som betecknar det första och ursprungliga uppbrottet. Å 

andra sidan finns en klang av anklagan eller ängslan i rösten, eftersom försäkringen om 

tillhörighet inte bara gäller för diktjaget, utan även mormodern. ”Men du kan inte säga jag är 

från ingenstans / Jag tillhör ingen plats”, är mormoderns följande ord. Den bestridande 

förklaringen om att ”du kan inte säga” tycks svara på något uttalande av diktjaget som visar 

en känsla av rotlöshet, men som hålls dolt eller ohörbart för läsaren, vilket blottar en önskan 

om försäkran gällande deras gemensamma band och tillhörighet. Mormodern tycks vilja 

fastställa rötternas betydelse även för dem i exil, men i raderna ekar också orden med en viss 

rubbning, som om hon också säger: om inte du tillhör, vad tillhör då jag?  

För vad betyder det om någon som tillhör en sågar av rötterna som förenar? Det 

innebär såklart en rotlöshet som även sträcker sig ut mot mormodern, vilket ytterligare visas i 

hennes användande av ”jag”. Om en läser raden igen och uppmärksammar ordet ”jag” tycks 

mormodern upprepa vad diktjaget sagt, men med en negering genom ett ”inte”, och ett 

förväxlande eller hopflytande av positionerna ”du” och ”jag”. Lyssna åter på orden: ”Men du 

kan inte säga jag är från ingenstans / Jag tillhör ingen plats”. Genom att ta diktjagets ord i 

munnen, upprepa hennes ”jag”, förvrids utsagan till att också gälla mormodern. Dubbelheten i 

jaget visar på en ängslighet eller sorg om vad exilen faktiskt innebär för dem båda, för 

respektive generation: exilen ökar de avstånd som ger förankring, den river upp rötterna på 

nytt, upprepar sina uppbrott. Det tvetydiga jaget tycks säga ”Vart ska jag ta vägen?”  

Kanske kan en uppmärksamma en förskjutning i perspektiv mellan 

generationerna gällande rot-begreppet, där jag tror det kan vara viktigt att aktualisera Lees 

poetologiska närmande till ordet genom engelskan, såsom routes snarare än roots. Medan 

mormoderns syn på rötter ligger nära det senare (roots), i egenskap av det ord som 

sammanbinder och stabiliserar, är diktjagets perspektiv närmare det förstnämnda (routes) – 

det som separerar, saknar förankring i plats och pekar på betydelsen av riktningar, 
                                                           
86 Farrokhzad 2013, s. 49.  
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förbindelser, på sökandet efter egna vägar. Men det är också att göra det väl enkelt för sig att 

framhålla mormodern som den traditionella och regressiva parten, för att istället premiera 

diktjagets perspektiv som det fortskridande och progressiva. Dikten bär på en mycket större 

finkänslighet än så, då den snarare skriver fram de båda rörelsernas samtidighet. Känslor av 

smärta och sorg bryter sig in i dikten, och visar på den tunga insikten om förlusten av 

tillhörighet. Förståelsen av att inte tillhöra är ingalunda den oändliga friheten och rörligheten: 

den är smärtsam i sin ambivalenta mellanposition, av att hela tiden befinna sig mellan och på 

gränsen, men aldrig få (eller kunna, vilja) tillhöra någon av sidorna. Förankringen kanske 

därför faktiskt finns där, men det handlar snarare om en förankring i migrationen, exilen eller 

mellanpositionen. Jag tror det är en viktig subtilitet att lägga märke till – förankringen i icke-

förankringen – då den inte förnekar viljan och begäret till tillhörighet. Farrokhzad skriver: 

 

Min far sa: Eftersom ingen som tillhör dig begravts i den här jorden 

tillhör den här jorden inte dig 

Min mor sa: Först när du begraver mig i den här jorden 

tillhör den här jorden dig (s. 54) 

 

Även i denna del av dikten talar familjemedlemmarna om tillhörighetens koppling till plats 

och rötter, där det befästs av ordet ”jord”: en måste begrava den föregående generationen i 

jorden för att marken och platsen ska kunna sägas tillhöra en. Här ljuder inte samma tröst i 

orden som i dem mormodern gav om platsens ofrånkomlighet. Meningen illustrerar snarare 

moderns oförsonliga förhållningsätt och relation till sin dotter, som skapats av familjens 

erfarenheter av immigration och exil, i ett land som kantas av rasism. Den uttrycker en 

beredskap på ett svek eller förräderi. Först när hon dör kan dotterns rötter till deras första plats 

kapas, för att istället knytas till nya platser. I och med att det är modern som uttalar denna 

anklagande rad om diktjagets stundande hemvist efter (eller i) moderns död, visar hennes tal 

på det paradoxala förräderiet som genomsyrar diktverket och deras relation till varandra: hon 

som har givit dottern liv blir det betalda priset för upphävandet av dotterns exil.  

Här framträder diktjagets mellanposition ännu en gång, hennes positionering i 

det ambivalenta mellanrummet är förrädisk, åt bägge håll. Temporaliteten i orden ”Först när” 

skriver fram denna paus som diktjaget är försatt i, som något som tar slut först vid moderns 

död och jordfästning. Först då kan detta mellanrum avbrytas, men pausen måste fortgå till 

dess. Kanske handlar därför förräderiet inte bara om den exilerade dotterns svek mot sina 

rötter i hennes fortgående migration, utan även i en större språklig och samhällelig diskurs om 
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livets förskjutning av barnets mellanposition till en plats i sin egenrätt, där det första och 

slutgiltiga förräderiet är barnet som migrerar från modern och moderskroppen.  

Även i Lee Langvads bok får de biologiska föräldrarnas framtida jordfästelse en 

särskild betydelse, men som kanske snarare understryker diktjagets omöjlighet till rötter: 

”Hun er vred over at tænke på, at hun ikke får lov til at være med til sine biologiske forældres 

begravelse. Det regner hun i hvert fald ikke med, at hun gør, eftersom hendes søstre ikke har 

fortalt deres mænd om hende.”87 På grund av stigmatisering och sociala maktstrukturer kan 

hun inte räkna med att få vara på sina biologiska föräldrars begravning, eftersom det skulle 

kunna uppstå frågor om hennes relation till familjen som avslöjar att hun är deras 

bortadopterade familjemedlem. Liksom i Vitsvit är hun fast i en temporal och spatial 

mellanposition, men kanske i en än mer prekär situation än dottern i Farrokhzads dikt – något 

som kanske bara kan hanteras med vrede.  

Och kanske finns även en intressant parallell till Medea att iaktta: Medea som 

omsätter sin uppgivenhet och frustration – av att leva som exilerad, ensam och statslös i en 

etnocentrisk, patriarkal samhällsordning – i att rikta den mot vad Jason minst av allt kan ana, 

mot deras älskade, gemensamma barn. Hennes våldshandling är på samma gång ”uppror och 

bestialiskt mord, å ena sidan självstympning och å andra motstånd. Så kluvet är Medeas hat, 

denna rasande vägran att inordna sitt öde, en vettlös som begriplig bitterhet som hotar att äta 

henne inifrån.”88 Medeabarnen kan vid en första anblick nästan framstå som instrumentella i 

egenskap av att fungera som vapen för sin moders räkning, som rekvisita i deras förtegna 

gestalter. Men åsynen av barnen sticker i hennes ögon, de fungerar inte bara som instrument i 

hennes hämnd mot Jason, utan de tycks påminna om deras far, som en förlängning av honom 

som lever i dem, fortsätter hemsöka henne. Deras närvaro är en påminnelse om resultatet av 

hennes fatala kärlek till Jason och hans svek, och barnens kluvna tillhörighet står som ett 

tecken på deras förräderi mot sin mor. Med en parafrasering av Anzaldúas ord: vilken 

gemenskap lyssnar den exilerade moderns barn till?89  

                                                           
87 Lee Langvad 2015, s. 72.  
88 Nordenhök 2014, s. 42. Huruvida Medeas handlingar ska ses som motstånd eller frigörelse är diskutabelt, men 

själv sympatiserar jag med den feministiska läsningen av Medea som Nordenhök utgår ifrån, där det framför allt 

är motståndshandlingen mot de patriarkala normerna som betonas. I linje med de feministiska teoretikerna jag 

diskuterar i uppsatsen har jag svårt att godta idén om ”frigörelse” i samband med systematiska förtryck, eftersom 

det implicerar en individualistisk syn där den förtryckta individen kan frigöra sig med individuella handlingar. 

Min syn på patriarkatet är att det är strukturellt och hegemoniskt, och därmed omöjligt för individen att frigöra 

sig ifrån (dock kan systemet motarbetas och elimineras).  
89 Citatet som refereras till är: ”[T]he mestiza faces the dilemma of the mixed breed: which collectivity does the 

daughter of a darkskinned mother listen to?” [Anzaldúa 2012, s. 100.] 
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I Medea finns en passage som i mycket påminner om moderns ord om ”Först 

när du begraver mig i den här jorden / tillhör den här jorden dig”:90 

 

Jag har inget för att jag har fostrat er, 

och för att jag fått slå mig blodig mot bekymmer, 

och för att jag utstod födslovåndorna. 

Visst har jag fäst ett olyckligt stort hopp 

vid er: som att ni skulle hjälpas åt att vårda 

mig när jag blev gammal, sen begrava mig, 

sånt som alla önskar. Slut nu på  

den sortens ljuva tankar, för berövad er 

blir livet sorgligt för mig, mycket smärtsamt.91 

 

Något i Medeas utsatthet och relationalitet resonerar i Vitsvits moder-dotter-relation. Moderns 

genomgående anklagelser om förräderi som riktas mot diktjaget, tyder på hur erfarenheten av 

rasism och vithet tagit sig in mellan dem, samhällets maktstrukturer har blivit en del av hur de 

måste relatera till varandra. Detta sker mot bakgrund av den första sidans tal om moderns 

assimileringsförsök att bli en del av den ’transparenta’ vitheten som hon begär, som står i 

kontrast till moderns pikar mot diktjagets ambivalenta tillhörighet och potentiella tillgång till 

vithet. Modern både begär och förbittras av vitheten. Liksom i Medea, blir barnets 

mellanposition en förrädiskhet; hon som gav mjölken riskerar att förrådas av den som mottog 

den. Men samtidigt bär även Medeadottern arvet från modern med sig, denna dubbla exilering 

som består av kvinnoskapets och migrationens utsatthet och våld ekar mellan raderna. 

Dotterns frånvarande genklang i dikten, förutom den första sidans bittra ord som riktas mot 

modern, frammanar en förståelse av kontinuiteten i dotterns bundenhet och uppbrott från sin 

mor. Hennes fortskridande migration både binder henne närmre och stöter bort henne ifrån 

modern.  

Vitsvit invecklar således tillhörighetens koppling till rötter och familjen, som å 

ena sidan omöjlig, å andra sidan oundviklig. En ambivalent och migratorisk hållning som i 

högsta grad besvaras i diktsvitens utformning; det mångfaldigande körverket som utgör 

familjens utsagor uppvisar de exilerades subjektivitet som inte kan beskrivas med bara en 

röst, en berättelse. I diktens utvidganden och omprövanden, är begrepp som ’rötter’, 

’förankring’ och ’plats’ i ett oavlåtligt blivande; denna ständiga omförhandling av orden och 

erfarenheten är en vägran om betydelsens fixering. I turnerandet av röster tillåts aldrig utsagan 

stelna och fastslås till en oböjbar sentens, istället plockas orden upp, motsägs och omformas 

av en annan röst. Diktens mångröstade form berättar om representationens krav och ansvar, 

                                                           
90 Farrokhzad 2013, s. 54. 
91 Euripides, s. 53–54, rad 1028–1037.  
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men det säger också något om fastställandets omöjlighet, och om omförhandlingens 

nödvändighet: 

 

Min far sa: Vem blir mållös i en dikt om språket 

Min mormor sa: Vem blir blottad i en dikt om begäret 

Min mor sa: Vem blir förråd i en dikt om förräderiet (s. 57) 

 

Familjemedlemmarna förklarar dikten i ett metakommenterande tilltal, med olika 

deskriptioner om vad den handlar om: språket, begäret eller förräderiet. De olika rösterna 

frammanar olika erfarenheter, förståelser och ifrågasättanden; av krigets, immigrationens och 

tillhörighetens betydelse. Det faktum att dottern till synes bara står med som en part som 

familjemedlemmarna riktar utsägelser och svar mot, saknar inte relevans i det här 

sammanhanget. Diktjagets perspektiv brusar lågmält i familjens ord, men det är varken 

underminerat eller priviligierat de övriga familjemedlemmarna – det är snarare ambivalent, 

osäkrat. Begreppen fortsätter vara under omförhandling i och med att diktjaget både 

synliggörs genom deras ifrågasättanden och osynliggörs genom hennes transparenta roll.92 

Det migrerade subjektet är därför inte enhetligt, utan är en subjektivitet som alltid och från 

början måste vara både mer (fler) än sig själv och sig själv genom att vara mer (fler). Den är 

både situerad och gränsöverskridande i sin svårfångade form.  

Diktjagets tystnad är den otillförlitliga frånvarons närvaro. Hon talar bara en 

gång i början av Vitsvit för att sedan försvinna från scenen, men försvinnandet är bara en 

dimridå, eftersom familjens utsagor är beroende av hennes deltagande i diktens handling. 

Likaså yttrar Medeabarnen bara sina fåtaliga repliker vid ett tillfälle – fast omvänt från dottern 

i Vitsvit, vid slutet – där de är bokstavliga ekon av moderns ord: ”Vart ska jag ta vägen?”93 I 

båda verken blir tystnaden och talet likvärdigt intressanta mekanismer; tystnaden förefaller 

vara lika mycket språk som talet, liksom lyssnandet och talet. På ett sätt är det möjligt att 

framhålla ett likartat genljudande i Vitsvit som hos Medea, eftersom också dotterns dikt kan 

sägas bestå av ekon från sin familj. Hon upprepar de ord som familjen ger henne och blir den 

                                                           
92 Jämför med mitt resonemang om diktjagets ambivalenta roll i Vitsvit i min kandidatuppsats: ”På grund av 

metanivån i dikten där karaktärernas tal träder fram genom diktjagets penna, synliggörs på vilka villkor 

familjemedlemmarnas talan existerar. Det är hon som styr över deras röster. De finns bara där som 

konstruktioner av diktjaget, till synes citerade, men kan lika gärna vara felciterade eller totalt påhittade. Det är ur 

hennes perspektiv historien berättas. […] Samtidigt bildas en fascinerande paradox i att diktjaget konstruerar och 

styr över sina familjemedlemmar och deras röster, när man funderar på hur hon själv skrivs fram. Visst är det 

hon som har pennan i handen och det är ur hennes perspektiv, men det är bara en enda gång i början av 

diktsamlingen som hennes jag träder fram. I resterande delar finns hon som en konstruktion av sina 

familjemedlemmar genom deras tal till henne […]” [Luzon 2015, s. 18.] 
93 Euripides, s. 61. 
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avbild som skapas av deras tilltal. Men upprepningen innebär också en förskjutning som kan 

lokaliseras i den hand vilken formger deras tal, där upprepningarna uttalas i den ordning och 

placering dottern föredrar, med det possessiva pronomenet ”min”. I hennes tystnad står därför 

inte passiviteten eller naiviteten att finna, utan i tystnaden kan en höra till Medeadotterns 

brusande upplåtelser och uppror. Modern menar att hennes tystnad inte är transparent, hon vet 

vad den gör: 

 

Min mor sa: Det är om dig din strupe tiger 

Det är om dig din tystnad talar (s. 56) 

 

I de allra sista dikterna i Vitsvit talar även brodern om tillhörighetens och rötternas 

ambivalens, jämte mormodern: 

 

Min bror sa: Minnena frodas på marken 

som ett anspråkslöst ogräs 

Hur långt måste vi gräva i våra spår 

för att avlyssna rötternas klagan 

 

Min mormor sa: Ni ska förvalta deras genomträngande klang 

Ni ska plantera den i en mark 

som förflyttar sig i er rastlöshets takt (s. 69) 

 

 

Min bror sa: Alla de frön som fick denna dom  

att falla i denna jord och aldrig gå i blom 

Det är för dem jorden ska rämna (s. 70) 

 

Mormoderns uppmaning gällande genealogins rötter, om att barnen ska ”plantera den i en 

mark / som förflyttar sig i er rastlöshets takt” skriver fram den migratoriska erfarenhetens 

beständiga undflykt och förflyttning: alltid röra sig vidare, korsa gränserna, aldrig stanna upp. 

Hon säger det genom bilden av rötter som planteras i marken, som med andra ord är 

förankrade i platsen, dock med förskjutningen av rot- och plats-begreppet såsom något 

föränderligt, flyttbart; det är rötter som färdas och de ska bära dem med sig.  

Dikten dislokaliserar därmed ord som ”rötter” och ”ursprung” från en läsning 

som utgår ifrån den linjära berättelsen, om början till slut. Trots att Vitsvit har en viss 

kronologisk tidsföljd, där dikten börjar vid erinrandet av ett hemland och anländandet till ett 
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”hit”, så bråkar dikten med linjäriteten och den biografiska inramningen. Den bryts upp både 

av formens fragmenterade, kollageartade sättning på sidorna och de språkliga 

förskjutningarna; texten inordnar inte ett tongivande centrum. I en sådan dikt blir förståelsen 

av ”början”, ”ursprung”, ”rötter”, ”arv” och så vidare, lika migratoriska i sina kontinuerliga 

rörelser bort och åter. Inte ens dem går att fastställa.  

 

Polyfon subjektivitet 
 

Vitsvit skriver fram en förskjutning av genealogin och familjen, genom flertalet 

parafraseringar och samplingar av andra författare, poeter och filosofer.94 För att nämna ett 

exempel finns en rad som lyder: ”Min bror sa: Svarta gryningsmjölk, vi dricker dig om 

natten”.95 Sviten är tagen från Paul Celans välbekanta sorgedikt ”Todesfuge” (1948; första 

gången publicerad i rumänsk översättning 1947 som ”Tangoul Mortii”, på svenska 

”Dödstango”), som behandlar det judiska traumat från Förintelsen, en elegi om nazisternas 

försök att utrota den judiska befolkningen i dödslägren, där Celans föräldrar dog. Celan 

medierar en polyfoni genom de flerstämmiga perspektiven i dikten och som återverkar i titeln 

”Todesfuge” (Dödsfuga i svensk översättning), vilket hänsyftar till musikens fuga – den 

flerstämmiga strukturprincipen. Om och hur dikten kan läsas analogiskt som en litterär fuga, 

med fugans formella egenskaper (såsom den karaktäristiska kontrapunkten), har tidigare 

diskuterats av bland andra Lars Ellerström.96 I relation till Vitsvit blir det dock intressant att se 

diktens referens till fugan – inte nödvändigtvis i termer av huruvida den uppfyller formella 

kriterier, utan eftersom den likväl anknyter till flerstämmigheten som även Vitsvit skriver om 

och utifrån. Intertexten blir alltså än mer invecklad; det polyfona och intertextuella väver sig 

samman på flera sätt. 

Stenbeck skriver i sin avhandling att Farrokhzad med intertextualitetens medel 

skriver in sig i en litterär och politisk historia, i och med citeringar av röster som Celan, med 

flera. En tradition som arbetar med problematiken ”att skriva på samma språk som utövat våld 

mot en”, menar Stenbeck.97 Detta är något jag undersökt i min kandidatuppsats, dock utifrån 

                                                           
94 Andra parafraseringar och citat är från bland andra Karl Marx, Edith Södergran, Karin Boye, Jamaica Kinkaid, 

Adrienne Rich, Frantz Fanon, Christina Ouzounidis, Jila Mossaed, med flera. Se Stenbecks utrönande av Vitsvits 

intertextuella nätverk: Stenbeck 2017, s. 161–163.  
95 Farrokhzad 2015, s. 27. I Vitsvit behandlas genomgående ett tema av mjölk och moderskap som är kopplat till 

den feministiska skrivtraditionen écriture feminine, vilket givetvis också spelar roll för och förskjuter betydelser 

i raden om svart gryningsmjölk.  
96 Lars Ellerström, ”Paul Celans ’Todesfuge’. En dikt och en titel”, i I musernas tjänst: studier i konstarternas 

interrelationer, Ulla Lagerrroth (red.), Brutus Östlings förlag, Stockholm 1993, s. 291–312. 
97 Stenbeck 2017, s. 161.  
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en parafras på Audre Lordes ord om att montera ned härskarens hus med härskarens 

verktyg.98 Men utöver inskrivningen i en politisk kamp och litterär tradition, vilket Stenbeck 

menar är ”en självetnografi, i vilken den poetiska utsägelsepositionens identitet kan formas”, 

är Farrokhzads kollage en poetisk teknik som med sina omplaceringar och användningar av 

redan befintliga ord och fraser, vill ifrågasätta diktens och språkets representationella 

tillförlitlighet.99 Det är med andra ord en språkkritisk poesi som alstras i Vitsvit; textens vida 

intertextuella nätverk visar på kollageteknikens nödvändighet. Företrädare för den 

konceptuella poesin skulle understryka: allt har redan blivit sagt, utsagan blir aldrig ens egen, 

utan språket är bundet till att reproducera framför att producera.  

Men jag vill här också visa på hur Farrokhzads dikt är ett slags svar på den 

konceptuella och språkmaterialistiska poesin, som varit starkt influerande sedan det sena 90-

talet och tidiga 2000-talet.100 Dess strävan efter en decentralisering av subjektet riskerar att re-

centralisera det vita, västerländska, manliga subjektet. Kollaget, den amerikanska cut up-

tekniken, kritik mot metaforen, ”språkknådandet”,101 diktens reflexiva vändning mot sig själv 

och dess egna premisser – dessa delar av den konceptuella poesin grundar sig i en kritik mot 

språkets normerande och hierarkiserande funktion, något som också är närvarande i 

Farrokhzads Vitsvit.102 Men poesins decentraliseringstekniker kan också resultera i en poesi 

som inte bara kritiserar sina egna premisser, utan också vill fastslå en poetisk kroppslöshet 

och identitetslöshet, vilket på senare år har kritiserats och utmanats. Bland annat i en artikel 

av poeten Ken Chen, som utifrån amerikansk konceptuell poesi av kända poeterna Kenneth 

Goldsmith och Vanessa Place, menar att den vita, konceptuella poesin allt som oftast arbetar 

med att osynliggöra samt appropriera icke-vita kroppar, samtidigt som den döljer den egna 

positionen, i en spelad gest att decentralisera sig själv.103 Med krav på decentralisering av 

jaget och subjektet har den vita positionen förstärkt sin förmodade neutralitet och författarens 

                                                           
98 Luzon 2015, s. 24–26. 
99 Citat av Stenbeck 2017, s. 166. Stenbeck betonar också det språkteoretiska draget hos Farrokhzad, som 

Stenbeck härleder till den litterära konkretistiska metoden: ”[…] allt är citat, språket är alltid bemängt med en 

mening som vetter åt flera olika håll samtidigt, alltid markerat och aldrig (egentligen) transparent.” [Stenbeck 

2017, s. 164.] 
100 Jag skisserar i det här stycket en högst generaliserande bild av både den konceptuella och språkmaterialistiska 

litteraturen, då båda poesirörelserna är heterogena av flera anledningar (exempelvis beroende av geografi). För 

att ge en mer nyanserad syn på denna språkkritiska litteratur kan jag nämna: den amerikanska 

L=A=N=G=U=A=G=E-poesin, och poeterna Fred Moten och Theresa Hak Kyung Cha. 
101 Språkknådare är ett uttryck som konkretisten Öyvind Fahlström myntade på 60-talet i sitt konkretistiska 

manifest och som har vunnit stort genomslag i internationella litteratursammanhang. Se: Öyvind Fahlström, 

”Hätila ragulpr på fåtskliaben: manifest för konkret poesi”, i Bord: dikter 1952–1955, Albert Bonniers Förlag, 

Stockholm 1966, s. 57–61. 
102 Se Anna Hallbergs artikel i Dagens Nyheter som ger en god grund för det tidiga 2000-talets resonemang om 

konceptuella poesin och språkmaterialismens vändning från den traditionella metafor-baserade poesin: Anna 

Hallberg, ”Metaforen – bättre förr om åren”, i Dagens Nyheter Kultur, 2003-12-06.  
103 Chen 2015. 
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traditionella transcendens genom att hävda kroppen som obsolet, snarare än kritiserat språkets 

hegemoniska implikationer: 

 

Seeing themselves as post-body, post-racial, and post-identity, the Conceptual Poets view 

identity as either redacted and irrelevant or fluid and mutable, a signifier ping pong that, after 

information technology and global capitalism, never stops or stands still.104 
 

Vad Farrokhzad gör annorlunda är att utgå ifrån samma representationskritik som den 

konceptuella poesin, men inte bara med en vändning mot diktens egna premisser, utan också 

mot kroppens premisser, och med den som riktning. Det finns en kvardröjande tendens att 

tillskriva Representationen de regressiva och begränsande delarna av språket, för att istället 

eftersträva överskridanden och upplösning av identitet. Men för de som tillhör periferin i 

samhället, som osynliggörs och andrefieras, kan representationen vara både radikal och 

kritiskt avgörande; ett sätt att erkännas existens och värde.  

Detta är något jag tycker mig uppleva i Vitsvit och därför vill jag också 

framhålla att det, utöver den bestridande implikationen i intertexternas språkkritik, finns en 

affirmerande sida som är lika framträdande och viktig att ta hänsyn till. Farrokhzad 

hörsammar och återger författare som ropar ”Vart ska jag ta vägen?” från historien och 

samtiden. Diktjaget är i dialog med dem snarare än parasiterar på deras ord. I Vitsvit är 

utsagan därför inte en tom behållare som kan fyllas med ny mening efter eget tycke i ett 

”signifier ping pong” (som ironiskt påpekas i ovanstående citat av Ken Chen), utan inbäddade 

i utsagan finns dess variationer av kroppsligheter, identiteter, geografier och historiciteter. 

Diktjaget i Vitsvit är därför mer än ett jag, det är snarare en subjektivitet som skriver och 

skrivs fram, vilket återverkar på de författare och aktivister som talat innan diktjaget; även 

dessa tillhör denna subjektivitet som i en desorienterande värld kämpar för en plats att tala 

utifrån. Även om Farrokhzad och de konceptuella poeterna har samma poetiska utgångspunkt 

av att låta poesin vända sig mot sig själv och underminera sina egna premisser, sker ett 

omskapande och omförhandlande av det poetiska och politiska.  

Farrokhzads parafraserande av Celans sorgedikt blir härmed också ett 

besvärjande av den kollektivitet och solidaritet i det polyfona ”vi” som Celan redan skriver 

                                                           
104 Chen 2015. En liknande teoretisk fara pekar Gayatri Chakravorty Spivak på i sin kända essä ”Can the 

Subaltern Speak?”. Hon demonstrerar den västerländska filosofins problem med att decentralisera sig, genom att 

hänvisa till ett samtal mellan Gilles Deleuze och Michel Foucault, där de två filosoferna trots sina anspråk att 

blottlägga och kritisera det västerländska intellektuella subjektets objektivitetsanspråk, faller in i samma mönster 

som de kritiserar genom att homogenisera den tredje världens subjekt, men inte dekonstruera sig själva. 

Samtidigt gör deras poststrukturalistiska skepsis mot identitets- och subjektsformeringar att de själva framstår 

som transparenta subjekt: könlösa, kulturlösa, klasslösa. [Gayatri Chakravorty Spivak, Can the Subaltern Speak? 

Reflections on the History of an Idea, Rosalind C. Morris (red.), Columbia University Press, New York 2010.] 
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utifrån. Diktjagets kollageskapande är som Stenbeck förklarar att ”fungera som en samlande 

punkt för en mångstämmig kör av röster, en polyfoni”, men det polyfona finns också redan i 

Celans dikt på grund av titelns hänvisning till fugan.105 Farrokhzad skriver därför inte bara in 

sig i historien och traditionen, utan omskapar och utvidgar den polyfoni som står nedskriven. 

En polyfon polyfoni, ett mångfaldigande av en redan existerande mångfald.  

Och det intressanta med Farrokhzads poetiska teknik är att diktjaget benämner 

Celan som sin bror; diktjagets användning av orden ”Min bror sa” utfaller i en bokstavlighet, 

och detsamma gäller de andra citeringarnas hänvisning till modern, fadern, mormodern och 

morbrodern. Med den litterära formen förskjuter och omskapar Farrokhzad det normativa 

familjebegreppet, utvidgar det, till något som överskrider de begränsningar som bilden av 

rötter kan inrymma. Vitsvit skapar formeringar som kritiserar sin egen 

representationsförmåga, men den skapar också samband som knyts och återknyts, försonar 

och samtalar. Kollaget är inte ett nytt poetiskt grepp, inte heller kritiken av språket och 

representationen, men diktjagets subjektsformerande skapar något nytt av det och förmår 

skapa en synergi av språkets kritiska och affirmerande sidor. Kanske är det därför först i 

denna tid som den skandinaviska poesin på riktigt kan utmana sig själv och sina 

förutsättningar, sätta sig själv under lupp och på spel. När kroppen, subjektet och identiteten 

inte betecknas som något som står i vägen för den kritiska potentialen, utan är en del av den. 

Farrokhzad framskriver ett historiskt lod som förbinder kroppar och subjekt.  

Och på ett liknande sätt menar jag att Medeabarnet som figuration fungerar: som 

ett alternativt sätt att omförhandla både historien och kanon. Det är inte nödvändigtvis ett sätt 

att ge röst till marginalen eller representera den – utan framför allt att lyssna till det som redan 

ljuder, men inte hörsammats. Stämma in i ett eko som är både historiskt, samtida och 

framtida, vilket är en polyfon röst som förmår vara kritiskt affirmativ i sin samtidighet. Jag 

vill fortsätta insistera på denna kraft av samtidighet i Medeabarnets funktion, för att inte 

hamna i en antingen-eller-logik eller i binära uppdelningar som kännetecknar så mycket av 

den västerländska filosofin. Men det är också särskilt viktigt i förhållande till litteratur som 

behandlar immigration och emigration: att vara vaksam på när teorin låser fast litteraturen och 

dess författare i de västerländska, snäva tankemodellerna. En sådan sak är det självklarade 

talet om ”hemma” och ”borta”, som jag i det här avsnittet har velat problematisera och 

förskjuta. 

                                                           
105 Citat av Stenbeck 2017, s. 164.  
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Ett annat exempel är den deleuzianska rhizomatiken som har antagits för att 

teoretiskt ersätta det föraktade trädtänkandet.106 Som tidigare nämnt har jag själv influerats av 

det rhizomatiska tänkandet, men jag anser samtidigt att det finns sammanhang där de två 

tankesätten kan ta vid var den andre inte når. Den tidigare nämnde Anders Johanssons 

avhandling visar på detta genom att använda sig av både Deleuze och Adorno. I Farrokhzads 

diktning får jorden och trädet en återupplivning i och med Vitsvits tal om familjen och 

genealogin, och som också återkommer i hennes medverkan i Sommar i P1: ”I mitt 

sommarprat tänkte jag prata om träd, vår politiska samtid och varför poesin har lärt mig 

allt.”107 Talet om träd, där det konstateras som en omöjlighet när det politiska läget är akut, är 

citat av först Bertolt Brecht och senare Adrienne Rich parafrasering av den förre, vilket gör 

Farrokhzads tal om träd performativt: Farrokhzad återvänder till tidigare aktivisters och 

poeters tal om träd samtidigt som hon just gör en sådan återkoppling som trädtänkandet 

möjliggör.108 Hon ser bakåt i genealogin, men med en blick som skingrar sitt synfält. 

      

Exil och migration  
 

Representationens och decentraliseringens roll är en intressant problematik som spelas ut i 

samtidslitteraturens fora. Kanske handlar det om två teoretiska skolors begreppsanvändning: 

den mellan dialektiken eller rhizomet. I så fall inbegriper det en större diskussion om hur det 

estetiska relaterar till det politiska, med andra ord: konstens och samhällets komplexa relation. 

En sådan omfattande diskussion vill jag dock inte försöka ge mig på att avhandla här, utan jag 

vill här kort närma mig detta genom att se till hur litteraturvetenskapen tidigare har skrivit om 

exillitteratur och hur det problematiseras i Vitsvit.  

Ett av problemen i Olssons Ordens asyl är en liknande tendens att framställa 

exillitteraturen som en spänning mellan två motsatta poler av ursprung och nyskapande, ”en 

säregen dialektik mellan återgång och förnyelse”.109 Även om Olsson lägger till en brasklapp 

om att motsättningen i praktiken är ”långt mer komplex” och därför skjuter in ”dialektik” 

mellan de två polerna, är det likväl en binär uppdelning som måste problematiseras än mer, 

                                                           
106 Se Gilles Deleuze & Félix Guattari, Tusen Platåer, sv. övers. Gunnar Holmbäck & Sven-Olov Wallenstein, 

Tankekraft förlag, Hägersten 2015, s. 36.  
107 Farrokhzad 2014. 
108 Se/hör Farrokhzad 2014. Farrokhzads citering av Brecht lyder: "Vad är det här för tid, när ett samtal om träd 

nästan är brottsligt, eftersom det innebär tystnad om så mycket grymhet." Och Rich svarade decennier senare 

med (här citerat genom Farrokhzad): "I denna tid är det nödvändigt att prata om träd för att överhuvudtaget få er 

att lyssna." Viktigt att poängtera är dock att Deleuze/Guattari inte menar att det rhizomatiska är fritt från 

trädtänkandet, men jag går steget längre och menar att trädet inte bara behöver vara en eftergift, utan också kan 

bära potential. 
109 Olsson 2011, s. 14. 
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särskilt när de beskrivs som kännetecknande för denna heterogena grupp av författare som 

benämns som ”exilförfattare”. Den här uppsatsen behandlar inte explicit exillitteratur, utan 

snarare en migrationstematik inom den skandinaviska samtidslitteraturen. Dock har jag och 

Olsson vissa implicita beröringspunkter gällande begreppen hemma och borta, vilket gör det 

relevant att diskutera här.  

I ett stycke figurerar en beskrivning av den exilerades situation som återigen 

belyser Olssons polariserande tankemodell:  

 

Denna osäkra status, socialt och existentiellt, bidrar till den exilerades ofta observerade kast 

mellan ytterligheter: nyskapande experiment eller traditionell regression, hyperanpassning eller 

djupaste melankoli, kosmopolitisk vidsyn eller förstärkta trosbehov. Återgången behöver inte 

leda till nationalism eller hemlängtan, utan kan som i två av Thomas Manns exilverk, Lotte in 

Weimar och det långt komplexare Doktor Faustus, innebära en djupborrande återanknytning till 

hela den egna, tyska kulturtraditionen.110 

 

Ytterligheterna som Olsson här beskriver – ”nyskapande experiment eller traditionell 

regression, hyperanpassning eller djupaste melankoli, kosmopolitisk vidsyn eller förstärkta 

trosbehov” – kännetecknar en sedvanlig västerländsk (och till viss del kolonial) binäritet om 

modernitet och återgång. Tradition, melankoli och trosbehov kodas här som regressivt 

(återgång), medan nyskapelse, experiment, hyperanpassning och kosmopolitism kodas som 

progressivt (modernitet).111 I den mening som sedan följer nyanseras dock den polariserade 

bilden med hjälp av Thomas Mann, men utan att det ger vidare konsekvenser för den 

teoretiska polariseringen. För vad fyller begreppsparen borta/hemma, återgång/förnyelse, och 

det främmande/egna för funktion när de uppenbarligen inte räcker till för att begripliggöra 

exilens litteratur, utan snarare reflekterar den icke-exilerade positionen? Och vad säger att den 

exilerade är mer upptagen av nostalgi, ursprung eller identitet än den icke-exilerade? Kan det 

inte snarare vara så att dessa ’reterritorialiserande’ drag hos den icke-exilerade går obemärkt 

förbi eftersom det är status quo?  

De estetiska, politiska och teoretiska begreppen måste i dessa fall utvidgas och 

förskjutas till något som inte bara speglar den enskilda forskarens subjektsposition och 

referenspunkter. Vad händer exempelvis med begrepp som tradition och tro, vid 

analyserandet av en samtida författare som skriver på arabiska? Ett språk som går tillbaka 

tusentals år, är både heligt och sekulärt, och som kan tala med författare från historien som 

                                                           
110 Olsson 2011, s. 15. 
111 Det är också intressant att se hur begreppsparet ”kosmopolitisk vidsyn eller förstärkt trosbehov” fungerar, där 

det förstnämnda konstrueras som sekulärt i relation till det sistnämnda. Det vill säga: modernitetens 

hierarkiserande värden kodifieras här i flera lager – sekularitet vs. religiositet, framskridande vs. tillbakagång, 

vidsynthet vs. trångsynthet.  
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om det vore en kontemporär?112 Det är ett spår som jag får lämna härvid, men det är likväl en 

problematik som också bör bäras med i de andra avsnitten i uppsatsen: att den gängse 

föreställningen om det egna och det främmande måste i sig dekonstrueras och få teoretiska 

följder. 

Vid ett tillfälle i Vitsvit skriver Farrokhzad:  

 

Min far sa: Den som reser är överflödig för platsen hon kommer ifrån 

Min mor sa: Den som reser tror att hon är oumbärlig för platsen hon kommer till 

Min far sa: Den som reser är överflödig för platsen hon kommer till 

Min mor sa: Den som reser tror att hon är oumbärlig för platsen hon kommer ifrån 

Min morbror sa: Den som reser vet ingenting om plats (s. 50) 

 

Den kiastiska passagen handlar på ett plan om migrationens förhållanden och villkor, om 

migrantens relation till ett före och ett efter, men den kan på ett annat plan läsas som en 

kritisk kommentar till exilbegreppets avpolitisering – en modernistisk och existentialistisk 

tendens att tala om författaren såsom alltid försatt i exil, där hemmet eller asylen kan finnas i 

språket.113 Den avslutande raden, ”Den som reser vet ingenting om plats”, får en viktig 

funktion i sammanhanget, genom att vända sig mot de föregående proklameringarnas fokus 

på tillhörighet, för att istället se till migrationen som en politisk situation. Det finns en 

skillnad mellan att resa och att tvingas migrera, mellan den resande och immigranten, liksom 

det finns en skillnad mellan att eftersträva att decentralisera subjektet’ och att tvingas 

inkorporera splittringar i subjektet på grund av flykt och trauma. För att parafrasera 

morbrodern: den som frivilligt rycker upp sina rötter vet ingenting om exil.  

Men jag läser också morbroderns rad som en kommentar mot ett annat vanligt 

förhållningssätt till exilen, det att betrakta den som ett nästan sublimerat, priviligierat tillstånd 

där den exilerade kan ”utveckla ett vidgat, universellt medvetande”.114 Exilen är alltså å ena 

sidan nostalgibunden och tillbakalängtande (dock i en dialektisk hållning till förnyelse), å 

andra sidan en subversiv potential till ett universellt modus. Men huruvida exilen innebär 

regression eller progression, eller en dialektik dem emellan, är egentligen ovidkommande om 

en inte också kommenterar vilken politisk realitet som påverkat och påverkar; vilka gränser 

som ständigt etableras och blir överträdda. Farrokhzad skriver träffande:  

 

                                                           
112 Detta var en fråga som lyftes i ett samtal mellan poeterna Ghayath Almadhoun och Marie Silkeberg på 

Uppsala stadsbiblioteks ”Uppsala internationella poesifestival”, 25 mars 2018, där jag närvarade.  
113 Se Lee 2014, s. 137. 
114 Olsson 2011, s. 14.  
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Min bror sa: Om du inte darrar när du korsar en gräns  

är det inte gränsen du korsat (s. 52) 

 

I en migratorisk tid då ordet ”hemland” har blivit en allt mer problematisk och förlegad 

benämning är det svårt att vidhålla exilbegreppet som tycks förutsätta ett grundtillstånd, en 

stabil grund som någon lämnar. Kanske är det en politisk-estetisk gräns som just nu korsas i 

samtidslitteraturen, när Farrokhzad och andra poeter överträder den och får språket att skälva. 
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Diktens slutna öppenhet  
 

alla våra läten 

alltings färg 

tungaskan binder med molnen 

man är oense om teglets densitet 

orden för bilden 

detta säger man 

är en outplånlig allegorisk triumf 

är en outplånlig allegorisk triumf 

 

det går inte att inte märka 

minnet vi tyglar som minnet av späck 

tamsmaken, vårsmaken 

slaktmärket 

violernas dyner 

dy, vitriol (s. 18) 

 

Det är barbariskt att skriva poesi efter Auschwitz, uttalade Frankfurtskolans teoretiker 

Theodor W. Adorno famöst och präglade efterkrigstidens litteraturkritik. Det yttrades av 

Adorno första gången på en föreläsning 1948 och återkommer därefter i hans olika texter, 

såsom ”i en festskrift 1951 och blev beryktad inledningsessä till Adornos Prismen 1955”.115 

Uttalandet har många gånger kritiserats och utmanats, och i efterhand ser det ut som att det 

kanske var just poesin som kunde skriva fram den sorg och det oerhörda trauma som den 

judiska befolkningen utsattes för. En som trotsade Adornos devis var den i tidigare avsnitt 

nämnda Paul Celan, en rumänsk judisk poet som skrev på det tyska språket, och som i sin 

poesi skalade av och främmandegjorde språket till sin yttersta gräns, tills diktens oläsbarhet 

och öppenhet stod på sin rand.116 I Itkes-Sznaps diktsamling är denna kluvenhet i våldsamhet 

och ömhet hos poesin en ofrånkomlig omständighet, och Celan hörs i bakgrunden som en 

närvarande samtalspartner. Det kan läsas i de utvidgande och sprängande bilderna som Itkes-

Sznap likt Celan formar dikten med, och inte minst i ljudligheterna eller de många 

neologismer som böjer och bänder språket i Tolvfingertal.  

I de recensioner av Tolvfingertal som utkom i tidskrifter samt dags- och 

kvällspress skriver nästintill alla kritiker någon kommentar om diktsamlingens mångtydighet 

och svårtillgängliga symbolik. Oftast i positiva ordalag, men också med vissa påpekanden om 

att dunkelheten skapar en distans till läsaren.117 Till stor del har kritikerna rätt i att Itkes-

                                                           
115 Mikael van Reis, Den siste poeten. En essä om Paul Celans aska, Daidalos, Göteborg 2015, s. 84. 
116 van Reis 2015, s. 87–88. 
117 Magnus Ringgren skriver i sin recension: ”Debutanten Gabriel Itkes-Sznap tycks skriva i chiffer, men om 

man hittar nyckeln öppnar sig en fascinerande och grym poetisk värld.” [Ringgren 2015-05-12.] Mats O. 

Svensson förhåller sig dock mer tveksam i tidningen Ny Tid: ”Begriper jag? Passerar jag över vadstället? Nej, 

det kan jag inte säga.” Och i följande stycke: ”Det är enkelt att förlora sig bland rörelserna och tingen.” [Mats O. 
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Snzaps språk – kanske särskilt i de två senare delarna – är mycket koncentrerat och 

mångtydigt: ord som staplas på varandra i nya former, sentenser som känns grammatiskt 

ologiska, allitterationer utan till synes meningsskapande bäring, ordlekar med irrationella, 

korskopplade bildled. Det är inte sällan poesin beskylls för att vara oförståelig och 

förvirrande; kanske handlar det om en sorts skepsis mot att inte kunna utröna diktens mening 

– om vad dikten ’handlar om’ – där läsaren hamnar i en obekväm sits av att inte veta om en 

läser korrekt eller inte. Men poesi har såklart inte nödvändigtvis med korrekthet att göra, det 

har inte krav på att arbeta kommunikativt eller betecknande, utan kan verka associativt, 

förnimmande eller kännande. Poesi är möjligheten att bryta språkets kommunikativa och 

logiska funktion, som ett språk i språket, och att läsa något poetiskt är därför inte i första hand 

att utvinna och tolka information, utan läsaren måste aktivera andra processer än förståelse.  

Samtidigt vill jag inledningsvis uppmärksamma denna oförståelse som så många 

läsvana kritiker och läsare av Tolvfingertal ger uttryck för. Oförståelsen kan inte stanna vid en 

poäng om poesins icke-logik. För kanske är den temporära förvirringen som uppenbarligen 

uppstår för många – mig inkluderad – inte förlagd i Tolvfingertal men hos den icke-judiska 

läsaren som det litterära fältet strukturerar? I min läsning synliggörs mina egna begränsningar 

och jag tvingas inse vilken situerad position jag läser diktsamlingen ifrån. Det vill säga från 

en icke-judisk erfarenhetshorisont, som inte alltid lyckas greppa de bilder och associationer 

som relaterar till vissa erfarenheter och kunskaper, något jag som läsare måste vara medveten 

om och ta i beaktande. Det får mig också att minnas min egen reaktion när jag i början av 

detta uppsatsskrivande läste recensionerna av Vitsvit – med en viss irritation över kritikernas 

upprepningar om ett allmänt självrannsakande. I recensionerna framgick det att denna 

självrannsakan frammanas i kontakt med omslagets silverfärgade yta tillsammans med titelns 

betoning av det vita: ”bokens omslag manar till självrannsakan” skriver en skribent, en annan 

skriver att ”[L]äsaren kan självrannsakande spegla sig i volymens silverblanka omslag.”118 

Varför är det självrannsakan framför identifikation som väcks i kontakt med 

diktsamlingen? Det sistnämnda vore ändå mer sannolikt i mötet med en ”spegel”. Det jag 

reagerade på i kritikernas läsning var hur den allmänna läsaren tycktes förutsättas vara vit och 

därmed behöva rannsaka sin egen vithet. Eller kanske än mer förklarande: att kritikerna 

förväxlade sin egen (vita) position med sina föreställningar om vem den tilltänkta läsaren var. 

                                                                                                                                                                                       

Svensson, ”Lyrisk schibbolet”, i Ny Tid, 2015-05-15, http://www.nytid.fi/2015/05/lyrisk-schibbolet/ (hämtad 

2018-02-07).] 
118 Citerat i följande ordning: Magnus Bremmer, ”Ordkamp som utmanar” i Svenska Dagbladet, 2013-02-08; 

Arping 2016. 

http://www.nytid.fi/2015/05/lyrisk-schibbolet/
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Det tycks till och med stundtals som att vita kritiker och akademiker tror att 

icke-vita författare i första hand skriver för att upplysa och förmedla självrannsakan för den 

vita läsaren, som att deras främsta ”Hovedinteressen er at udforske og formidle, hvordan det 

føles at leve som en krop, der qua sit materielle udseende konstant risikerer at blive 

racialiseret, dvs. peget ud af omgivelserne som medlem af en bestemt ’race’.”119 Viljan till 

förståelse och empati hos det vita majoritetssamhället får nästan en possessiv, narcissistisk 

prägel: ”Som læser har man med andre ord mulighed for at fornemme, hvordan der i ikke-

hvide kroppes møde med hvidheden kan opstå en særlig affektiv transformationsproces 

[…].”120 I sin senaste bok Dage med galopperende hjertebanken (2017) beskriver Lee 

Langvad träffande ett möte med en man som menar att det är bra att hon skriver om sina 

smärtsamma erfarenheter av att vara adopterad, så att han och de andra som inte är adopterade 

kan få nya insikter: ”At det ikke var for hans skyld, hun skrev, havde han ikke overvejet.”121  

För att vara rättvis mot litteraturkritikerna vill jag tillägga att betoningen av 

självrannsakan sannolikt syftar till alla parter, men problemet är att de inte tar upp den andra 

sidan av vad den reflexiva ytan också kan signalera och betyda för en annan läsare: 

identifiering, affinitet, att kunna spegla sig själv i dikten; att läsa en berättelse som ligger nära 

en själv. Ett sådant bortval tyder på en viss subjektsposition och har sina ideologiska 

verkningar. Vad jag och många läsare upplevde i den första läsningen av Vitsvit var styrkan i 

att läsa migrationsberättelser utifrån den kroppsliga erfarenheten av dem. Det vill säga att få 

se sin historia representerad när den inte tillhör samhällets normgivande subjekt. Och med det 

sagt gör Farrokhzad samtidigt det inte lätt för läsaren – reflektionen utgör en samtidighet av 

identifikation och självrannsakan, men också identifikationens och representationens 

omöjlighet. För faktum är att omslaget inte är spegelblankt, utan tvärtom skrovligt och 

ojämnt: det går inte att se sig själv till fullo.122 Spegeln grumlar ens reflektion. På så sätt 

komplicerar Vitsvit dels det identifikatoriska förhållningssättet och dels kritikernas 

’självkritiska’ läsarposition. Det är alltid något som saknas: 

 

Min mormor sa: Tillhörigheten är som en spegel 

                                                           
119 Skiveren, s. 41. 
120 Skiveren, s. 53.  
121 Maja Lee Langvad, Dage med galopperende hjertebanken, Gyldendal, København 2017, s. 18. 
122 Det tål att påpekas att det finns flera variationer och upplagor av Vitsvit, bland annat i kartonnage, häftad 

version eller pocket. Jag har utgått från ett exemplar ur den första upplagan i kartonnage, vars form jag återger 

här i brödtexten, men gällande pocketversionen så har den inte samma taktila och skrovliga yta. 

Pocketversionens yta är mer polerad och blankare, men ger fortfarande en oklar och ojämn spegelbild. 
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Om den går sönder kan du laga den 

Min mor sa: Men i reflektionen fattas en skärva (s.53) 

 

I min läsning av Tolvfingertal – liksom med Vitsvit och HUN ER VRED – tvingas jag att inse 

min egen föreställningsvärlds gränser: jag kan inte rama in dikten till en helhet, utan jag kan 

bara redovisa de kopplingar som min subjektiva och förkroppsligade läsning skapar. Vara 

medveten om att den oundvikligen fokuserar samt utesluter vissa subjekt. Det vill säga: att 

uppmärksamma skillnad, men också utmana förförståelsen och vara villig att revidera 

läsningen därefter. Att erkänna sin brist är att vidkännas sitt eget ansvar. När jag närmar mig 

Tolvfingertal genom Medeabarn-figurationen, i sällskap av Vitsvit och HUN ER VRED, 

aktualiserar min situerade läsning de aspekter som jag anser angelägna. Med det valet finns 

vissa potentiella synpunkter som går mig förbi, sådant som kunde vara givna för en läsare 

med andra erfarenheter, andra kunskaper. Men med min läsning vill jag försöka skapa 

situerade kopplingar som förmår vara splittrade, solidariska och maktkritiska, även mot mig 

själv.123  

 

Desorientering och disidentifikation 
 

Tolvfingertals komposition utgörs av tre delar och de kan generellt sägas behandla separata 

aspekter, även om de också flyter in i varandra och knappast är strikt schematiska eller ordnad 

i stringent kronologi. Den första delen som tituleras ”SEDER” inleds med en kort dikt i höger 

nederkant (här i uppsatsen återgiven på s. 51), medan de resterande dikterna i diktsamlingen 

istället är centralt placerade. Den skildrar en familj som förbereder maträtterna för seder 

tillsammans under pesach, som vittnar om det kollektiva arvet av diasporans flykter och 

uppbrott. I slutet av delen närmar sig bilder av en slaktare på grund av högtidens traditionella 

offrande av lamm, men det ger också en betoning av hot om våld som är ständigt närvarande. 

Den andra delen kallad ”SÄG RENA SÅ TAMA” har även den en inledande dikt i höger 

nederkant, som är ett citat ur Andra Mosebok: ”Dessa regler skall gälla / för er och era barn / i 

all framtid.”124 I denna del komprimeras språket allt mer, och orden frammanar en 

                                                           
123 Haraway 1988, s. 586. 
124 Itkes-Sznap 2015, s. 25. Citat ur Andra Mosebok, 12:24. Översättningarna av Andra Mosebok (samt övriga 

bibliska texter) skiljer sig åt, varav den översättning jag har tagit del av är utgiven av Stockholms judiska 

församling, där orden lyder något annorlunda: ”Detta skall ni hålla. Det skall vara en stadga för dig och dina 

barn till evighet.” [De fem Moseböckerna: med Haftarot för hela året (valda texter ur de profetiska böckerna) 

samt De fem Megilot: Höga Visan, Rut, Klagovisorna, Predikaren, Ester, Stockholms Judiska Församling samt 

Bokförlaget Libris, Örebro 1984.] Jag har även jämfört med: Bibeln, Bibelkommissionens översättning, 

Bokförlaget Libris, Örebro 2000. Fortsättningsvis i uppsatsen refererar jag dock bara till bok och passage.  
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kroppslighet eller köttslighet som betonar slakt, nedbrytningsprocesser, kroppens 

beståndsdelar och till sist förlossning. Och sedan den sista delen, ”PASSERAR”, vilken 

liksom de föregående delarna inleder med en dikt i högerkanten:  

 

följer den ringlande tråd  

bränner så kapseln av glas  

glaset i tyglar och töm  

 

rasande skall ljuda bli 

ett rasande ljudande ur 

blid ljuder skalla i rasa (s. 61) 

 

Även i den tredje delen framträder kroppar och kroppsdelar, men här är det situerat med 

familjen från första delen. Genomgående turneras raden ”jag väljer ut era förnamn / från 

väggen av förnamn”, som en genealogisk hänvisning. Sviten avslutas med den enda dikten 

som har egen rubrik i diktsamlingen: ”DAGARS MULL”, där den sista raden är densamma 

som rubriken, dock i gemener.  

Det finns en gemensam utgångspunkt i Vitsvit, Tolvfingertal och HUN ER 

VRED som handlar om att skriva på ett språk som inte tillhör en, ett språk som en inte känner 

sig hemma i.125 Men de har olika poetiska strategier för att närma sig identitetens, 

representationens och språkets problematik. Medan Farrokhzad genom kollageteknikens 

fragmentariska form ställer frågor om vem som talar, vem som får tala och på vilket språk det 

ska talas, går Itkes-Sznap i en annan riktning – mot det lyriska språkets sinnliga, intuitiva och 

fonologiska aspekter som skapar en främmandegörande effekt.126 Orden framstår till en 

                                                           
125 I en intervju i Svenska Dagbladet (där Itkes-Sznap listas som en av 20 lovande unga poeter) svarar Itkes-

Sznap på frågan om sin syn på de politiska aspekterna i den unga samtidspoesin, som han hänvisar till att handla 

om erfarenheten av icke-hemhörigheten i språket: ”Att skriva poesi på ett språk som är ens så kallade förstaspråk 

men som man ändå inte, av mer eller mindre våldsamma skäl, känner sig hemma i, förändrar diktens tilltal. Det 

är ju en vanlig erfarenhet bland folk med invandrarbakgrund som skriver: jag har bara ett riktigt språk, ett språk 

att skriva på, men just det språket är inte mitt. Det är den erfarenheten som är ny, och avgörande.” [Viola Bao, 

Henrik Sahl Johansson, Madelaine Levy & Sebastian Lönnlöv, ”Här är Sveriges 20 viktigaste unga poeter”, i 

Svenska Dagbladet, 2016-07-03, https://www.svd.se/har-ar-sveriges-20-viktigaste-unga-poeter (hämtad 2018-

02-03).]  
126 Med främmandegörande effekt avser jag hur konsten kan manipulera och deformera det igenkännbara och 

naturaliserade, för att skapa nya förnimmelser och perceptioner av världen. Poesin ”främmandegör” språket med 

sin försvårade form för att fördröja varseblivningsprocessen, det vill säga innan eller utan att igenkänningen och 

identifikationen inträder. Begreppet finns både hos ryska formalisten Viktor Sklovskij (”ostranenie” på ryska), 

samt tyska dramatikern och teoretikern Bertolt Brecht (”Verfremdungseffekt” på tyska) som avsåg en mer aktivt 

kritisk främmandegöring. Av de två är det främst Brechts Verfremdungseffekt jag ansluter mig till. Se: Viktor 

Sklovskij, ”Konsten som grepp”, i Modern litteraturteori: från rysk formalism till dekonstruktion. D. 1, Claes 

Entzenberg & Cecilia Hansson (red.), Studentlitteratur, Lund 1993, s. 15–32; samt om Brechts begrepp: Meg 

Mumford, ”Verfremdung”, i The Oxford Companion to Theatre and Performance, Dennis Kennedy (red.), 

https://www.svd.se/har-ar-sveriges-20-viktigaste-unga-poeter
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början som både bekanta och främmande, tomma och laddade, såsom ordramsor från 

barndomen som bygger betydelser på ljudliga egenskaper snarare än semantiska. Liksom 

diktjaget i Vitsvit som är kluvet mellan tystnad och upprepning, vilket jag i tidigare avsnitt 

kopplar till Medea-barnets eko av sin mor, finns det även hos Tolvfingertals diktjag ett slags 

Medea-barn som försöker hitta en väg till och plats i språket genom ekot.  

Frågan ”Vart ska jag ta vägen?” ställd av Medeas barn, blir i förhållande till 

både Vitsvit och Tolvfingertal en fråga om direktiv; om hur dikten kan skrivas med ett språk 

som inte kan omfatta erfarenheten av flykt och diaspora. Men istället för den illusoriska 

tystnaden och språklösheten som i Vitsvit, väljer Tolvfingertals diktjag att pröva ljudligheter 

och skapa neologismer från den desorienterade positionen. När det inte finns ett språk att vara 

hemma i blir ett annat alternativ att bryta upp språket och skapa det på nytt, i ett prövande av 

vad ljuden kan åstadkomma: 

 

muren som murknar 

i glänsande drivor 

pupiller vi röda 

mullbärsmull 

 

täck täck så träck 

täck ner vi rop 

jo riv 

riv revan skir (s. 7) 

 

Här flockas allitterationerna och assonanserna som driver dikten vidare, med vokalljud och 

trokéer som faller framåt och knuffar på nästa betoning. Dikten framstår till en början som 

felhörda ordspråk, takten finns där, men andemeningen är svårgripbar. Effekten blir en 

ramsaliknande ordföljd som till en början inte ger intryck av att betyda något i semantisk 

mening; det tycks inte finnas någon storartad allegori bakom orden. Snarare förefaller 

bokstäverna och orden representera och repetera sin egen gång; de står för sig själva och 

skapar något sällsamt ur disidentifikationens maktlöshet. Kanske är det poesins sätt att kunna 

ta rodret för språket genom flykten från mening, för att styra det åt en sinnlig väg vid sidan 

om logiken och kausaliteten? Eller kanske för att ställa läsaren inför själva språkets 

                                                                                                                                                                                       

Oxford University Press, Oxford 2010, 

http://www.oxfordreference.com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acref/9780199574193.001.0001/acref-

9780199574193-e-4068 (hämtad 2018-01-22).  

 

 

http://www.oxfordreference.com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acref/9780199574193.001.0001/acref-9780199574193-e-4068
http://www.oxfordreference.com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acref/9780199574193.001.0001/acref-9780199574193-e-4068
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omöjlighet och obegriplighet, flyktens meningslösa återvändsgränd? Kanske både och. Medea 

kapar sina ankartrossar och lösgör sig från Kolchis, därefter Korint – tar sig vidare genom de 

flyktlinjer som öppnas. 

Tolvfingertal har ett prövande tilltal till sin läsare och det vrider 

meningsskapandets verktyg ur händerna på en uttolkare. Det är som att diktjaget prövar ljud, 

artikulerar dem högt och utåt, såsom barn upprepar sina föräldrars läten för att hitta fram till 

något – oavsett om barnet uppfattar någon språklig innebörd bakom ljuden.127 Fram mullrar 

ett eko som vibrerar med egen intensitet. Likaså är de många oväntade neologismerna och 

motstridiga ordsammansättningarna ett slags prövande av att materialisera subjektivitet till 

ord. Språk bryts itu till partiklar och sätts samman i förvånande konstellationer, där vardagliga 

satser av olika slag ofta korsas av frilagda kroppsdelar som ger en brutal och motstridig 

efterklang.  

 

spjälkade röda  

strilande fram 

mun men skyl 

säg där dy 

gomdjur, tungsank 

människomyll (s. 27) 

 

Raden ”mun men skyl” uppmanar till ett döljande av en mun, men i nästa rad råder dikten till 

tal: ”säg där dy”. Vändningen som sker i de två raderna inlemmar en splittring i det redan 

öppna diktjaget och subjektiviteten, mellan tystnad och tal, som är splittrad i att både dölja 

och bruka munnen. Sedan följer två neologismer som föds ur mun: ”gomdjur, tungsank”, och 

därefter ännu en nybildning – ”människomyll”. Ord som gom är återkommande kroppsliga 

ting i diktsamlingen som sammansätts med andra ordpartiklar, och även tung relaterar till 

munnens tunga, men samtidigt tung i bemärkelsen av ett beskrivande adjektiv. De märkliga 

uttrycken ”gomdjur” och ”tungsank” associerar som sagt till munnen – och kopplar vidare till 

munnens förmåga till tal och ätande, dessa teman som blir till ett ambivalent spänningsfält i 

diktsamlingen.128 Ordet ”tungsank” kopplar första delen av satsen – substantivet tunga 

och/eller adjektivet tung – jämte satsdelen sank, ett ord som även det kan vara ett adjektiv 

(träskliknande eller sumpig) och ett substantiv (en sumpig plats eller ett tillstånd av att något 

                                                           
127 Det finns vissa beröringspunkter med Gilles Deleuze och Felix Guattaris läsningar av Kafkas litterära verk, 

exempelvis om ljudlighet, nonsens och barns upprepningar, som hade varit intressanta att utforska mer. Men jag 

lämnar det spåret med en hänvisning: Deleuze & Guattari 2012, s. 41–49. 
128 Jämför med: Deleuze & Guattari 2012, s. 42. 



 53 

sjunker). Det tredje nybildade ordet ”människomyll” ger mig en syn av myllrande människor, 

liknande myror eller myggor, men också mylla (mulljord) – pulverformig jord av förmultnade 

människokroppar, eller det närbesläktade tyska ordet müll (sopor). Min första tanke är att det 

liknar ett avhumaniserande nyspråk som också är närvarande i orden ”gomdjur” och 

”tungsank”, min andra tanke är att det också är ett besvärjande av människans del i ekologin – 

vi blir till mull. Ambivalensen och mångtydigheten finns även här.  

Neologismerna frambringar tvetydiga bilder i dikten; det skapar en 

sammandrabbning mellan en rå, ”spjälkad” människokropp och samtidigt något organiskt, i 

förändring och blivande. En synkroniserad bild av förruttnelse och födelse, med en brutal 

dubbelverkan av söndrade kroppar som förrädiskt ordnas i ramsans lekfulla form. Bilderna av 

de frilagda kroppsdelarna blir särskilt stark i relation till den föregående avdelningen 

”SEDER” och dess avslutande rader om hotet från en slaktare:  

 

vi läser tillsammans  

man ska jagas, jagas 

jagas men vilt  

tills slaktarens glas  

ekar alldeles tomt 

och gångjärnen rasar från dörren (s. 21) 

 

Den sista sviten erinrar om dels faraons order om att döda alla förstfödda judiska barn för att 

inte låta folket föröka sig, och dels den sista av plågorna som Gud bestraffade Egyptens farao 

med som inte lät israeliterna friges. Egyptierna drabbades då av att alla förstfödda pojkar 

skulle dödas, men det judiska folket undkom med Guds hjälp genom att stryka ett kors på 

dörren från blodet av ett lammoffer – ett tecken för dödsängeln att gå vidare. Med detta i 

minnet tillsammans med de fruktansvärda bilderna av Förintelsen, blir läsningen av 

Tolvfingertals ”mull” – de människokroppar som blivit till mulljord – en svärtad dikt om 

historiens sår och förluster, snarare än ett ekopoetiskt motiv av blivande. Diktsamlingens 

insisterande på uttryck som ”människomyll”, ”mull”, ”gångjärnen rasar från dörren” och 

”skallbacke” är därför inte metaforer med ett bildled som övergår i sakled; de är de nedärvda 

minnenas verklighet och språkets underliggande hot om verkligt våld. 

Neologismerna i Tolvfingertal förkroppsligar subjektivitetens motsättningar, de 

konflikter som annars inte kan få plats i språkets logik och som det kommunikativa ordet inte 

kan härbärgera. Med neologismer kan nya och subjektiva associationer uppstå – med 

intensiva nyanser som alstras i en dialektisk rörelse mellan satsleden. Även diktsamlingens 
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titel Tolvfingertal är ett exempel på hur nybildningarna konstrueras; med ”tolvfinger” som 

refererar till tolvfingertarm, och det inom judendom och kristendom betydelsebärande talet 

tolv (Jakobs tolv söner som utgör det judiska folkets tolv stammar; Jesus tolv lärljungar), samt 

genom homonymen tal, som både kan innebära ”(förmåga att åstadkomma) flöde av 

betydelsebärande kombinationer av språkljud” och ett ”matematiskt grundbegrepp”.129 

Ordens komprimerade bildspråk är alluderande och associerande, men inte 

nödvändigtvis metaforiska och härledande till en ’egentlig’ mening bakom bilden. 

Diktsamlingens förtätning av bilder och neologismer är därför parallellt bokstavliga som 

bildliga. Gomdjur, tungsank, människomyll, tolvfingertal – orden klyvs i två led (gom/djur, 

tung/sank, människo/myll, tolvfinger/tal) men refererar till varandra; skapar och imploderar 

ordet genom varandra. Tolvfingertal innehåller redan en talangivelse – tolv – men avslutas 

ändå med att ange att det är ett tal, ordet refererar alltså tillbaka till sig själv. Eller är det 

snarare tal som utlåtande av språkljud? Ett tal från tolvfingertarmen? Eller kanske en än mer 

bokstavlighet: tolv fingrars tal? Det är i dessa ordbildningar som semantiska låsningar äger 

rum i dikten, med de förtätade substantivens betydelseutvidgning och tillbakarefererande som 

gör meningen nästintill omöjlig att fastställa. Hur ska vi läsa denna symbolmättade 

diktsamling, vars tecken och bilder är alluderande och associerande snarare än 

meningsbestämmande?  

En riktning är att gå genom ljudet. Dikten har en framskjuten ljudpoetisk 

riktning som stundtals påminner om den konkreta poesin på 60-talet eller den 

språkmaterialistiska skolan som varit inflytelserik sedan tidigt 2000-tal.130 Jesper Olsson 

skriver följande om (det poetiska) tecknets representationsproblematik i sin avhandling om 

konkret poesi:  

 

[…] tecknet är ett assemblage av verbalt, visuellt och sonort, där de två senare inte spelar en 

mindre viktig roll än det förra. Därmed kommer också det poetiska språkets och formernas 

territorier att vidgas och utökas med skriftlighet och ljudlighet som inte omedelbart låter sig 

identifieras och underställas en viss tolkningsprocedur, men som kan framkalla såväl 

särpräglade sinnliga upplevelser som en reflektion kring meningens villkor och möjligheter.131 

 

                                                           
129 ”Tal”, Svenska Akademins Ordlista, & ”Tal”, Svensk Ordlista, 2009, https://svenska.se/tre/?sok=tal&pz=1 

(hämtad 2018-02-06).  
130 Tolvfingertal vill jag varken kalla konkret poesi eller språkmaterialism, utan resonemanget avser att illustrera 

de litterära kontexter som diktsamlingen står i relation till. De konkreta poeterna avser exempelvis Öyvind 

Fahlström och Bengt Emil Johnson, och språkmaterialisterna avser ofta Johan Jönson, Anna Hallberg, med flera. 

Det ska också tilläggas att ”språkmaterialism” har haft en negativ konnotation och är oftast inte en självvald 

benämning, men den är likväl en flitigt använd beteckning för poesi som arbetar med språkets materialitet och 

emot en traditionell representationslogik inom litteraturen. 
131 Jesper Olsson, Alfabetets användning: konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal, OEI editör, 

Stockholm 2005, s. 4.  

https://svenska.se/tre/?sok=tal&pz=1
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Även om Itkes-Sznap inte arbetar med språklig materialitet på samma sätt som konkretisterna 

eller språkmaterialisterna – i termer av att språket används som undersökningsobjekt – finns 

det vissa gemensamma punkter och parametrar i diktens problematiserande av det 

hermeneutiska meningsskapandet, genom dess dekonstruktion av språket och manifesterande 

av de sonora aspekterna som gör att jag drar parallellen. Det är sättet att göra poesin till en 

textkropp för något mer än det kommunikativa och logiska. Identifikation och tolkning utgör 

inte det primat som de andra elementen i dikten konvergeras till, där ljudliga och sinnliga 

aspekter är sekundära tillägg. Att läsa Tolvfingertal är att balansera mellan identifikation och 

disidentifikation; språkets pendling mellan betydelse och betydelselöshet. Inte det ena eller 

det andra, utan spänningen mellan dessa poler, som i en utvidgning av dem. 

För samtidigt är dikterna fyllda av vad vi skulle kunna läsa som symboliskt 

laddade signifianter, särskilt eftersom specifika teman återkommer igen: murkna, mullbär och 

mull som konnoterar ett organiskt tema; pupiller och träck som anknyter till det kroppsliga; 

muren och revan som alluderar till diaspora och gränser. Det är en diktsamling som är 

koncentrerad till både form och symbolik, den kan till och med te sig kryptisk, men de 

ljudliga aspekternas förmåga att knyta ord till varandra (såsom ”mu-” i mur, murkna och 

mullbärsmull, eller r-ljudets orubbliga framträdelse) blir lika viktigt att förhålla sig till som 

det tematiska innehållet. Det vill säga att ljudligheten inte är underordnad en semantisk 

dimension – och dikten är inte ett chiffer att lösa. Tolvfingertal skapar förnimmelser snarare 

än förståelse.  

 

Minnen av historia och framtider 
 

Den första delen av Tolvfingertal som tituleras ”SEDER” syftar på den judiska måltiden seder 

som hålls under den judiska påsken pesach – och dikten följer en familjs förberedelser och 

preparering för firandet.132 Pesach som firas till minne av judarnas utvandring ur Egypten 

under slaveriet och med varje del av sedermåltiden berättas den judiska historien genom 

maten.133 En del av traditionen är att barnen frågar de äldre släktingarna om måltidens 

respektive rätter och deras symboliska betydelser som dessa sedan svarar på. Bland det som 

står på bordet är det osyrade brödet matzot som står för brödet som inte hann jäsa innan 

                                                           
132 Seder betyder ”ordning” på hebreiska. Bente Groth, Judendomen, övers. fr. norska av Maria Brogren, Natur 

och kultur, Stockholm 2002, s. 233–236.  
133 Pesach har innebörden ”passera” på hebreiska. Det syftar till att israeliterna med Guds ingripande tog sig över 

(det nu kallade) Röda havet genom att Mose skapade en väg för dem genom havet, och stängde passagen för 

egyptierna som jagade dem. Den andra delen i diktsamlingen heter just ”PASSERAR” och binder därför 

samman med de tidigare delarna. Se: Andra Mosebok, 14:5–31.  



 56 

judarna fick fly, det doppas mat i saltvatten som står för förfädernas tårar, samt charoset, som 

betyder ”murbruk” – en blandning av nötter, frukter, vin och kanel som symboliserar det tegel 

som judarna tvingades slå åt faraon när de var förslavade. Dessa referenser till judiska 

symboler och traditioner är likväl inte att betrakta som ett slags facit till Tolvfingertal, snarare 

arbetar diktsamlingen med dem som referenser och allusioner, som kan vidgas och dras ut i 

sidled. I ”SEDER” finns som titeln avslöjar direkta kopplingar till sedermåltiden och vissa 

sviter som alluderar till frågetraditionen, där diktjaget återger frågor som ställs till föräldrarna 

och deras föräldrar – med ett allvar för historierna, men också vissa gliringar över alltings 

symboliska värde, exempelvis:  

 

det finns inga bittra örter 

inget riktigt hav 

jag dränker min bror (s. 12) 

 

Och några sidor senare ställs frågor om vad, hur och varför: 

 

jag frågar min mormor om vi ändå inte kan offra 

den torkade frukten 

päronen, aprikoserna 

mangon, kastanjerna 

hon ser på mig, säger 

det blir och i offer 

varför frågar jag, är det 

för att offret redan offrats 

eller för att offret ändå offras 

nej säger hon, det är för att du inte vet 

att skämmas 

för att någon måste ta muren i bruk 

min bror frågar om kryddorna 

koriandern, kardemumman 

om också de ska brännas 

min farmor säger att nej de ska blandas 

men hur undrar han, ska man veta 

vad som är vad 

när blandningen brinner i branden 

se, säger hon, nu brinner den högre (s. 19) 
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Frågeställningarna blir ett sätt att tradera kollektiva minnen, händelser och sår, dessa nedärvda 

uppbrott och flykter, som passas vidare från de äldre till de yngre. Kanske finns en parallell 

till Medea-barnet och dess upprepning av sin mors fråga om vart den ska ta vägen, för även i 

denna ritualiserade frågepraktik skapas ett genljudande av tidigare generationer och deras 

flyktvägar – som även dem frågat samma frågor, till en tidigare generation. Frågan ”Vart ska 

jag ta vägen?” ger en efterklang av sorg när den ställs i relation till den judiska diasporan som 

varat i tusentals år. Minnet av flykt och uppbrott blir något som ärvs från de tidigare 

generationerna, ett erinrande om vilka situationer och förluster som lett fram till den 

nuvarande platsen, som ännu bär ett hot om våld och fördrivning.134 Det är med andra ord en 

allegori över en gemensam genealogi, en historia och framtid, som materialiseras i matens 

beståndsdelar och barnens frågor.  

För att återknyta till ljudlighetens roll för dikterna, så kan en också se hur 

frågorna får en undervisande och mnemoteknisk funktion – frågorna och svarens roll ordnas i 

en koreografisk struktur som skapar sammanhållning, håller det kollektiva minnet vid liv.135 

Tolvfingertal gör en liknande rörelse med sina karakteristiskt ramsaliknande sviter som 

påminner om den mnemotekniska diktens framkallande av hågkomst: rytmiken, 

allitterationerna, inrimmen och omtagningarna frammanar en känsla av något bekant, något 

som hörts förut – trots, eller på grund av, de nybildade ordens främmandegörande effekt. På 

liknande sätt arbetar Tolvfingertal med symbolernas och allegoriernas potential och 

problematik. På en sida i diktsamlingen står det: 

 

alla våra läten  

alltings färg 

tungaskan binder med molnen 

man är oense om teglets densitet 

orden för bilden 

detta säger man  

är en outplånlig allegorisk triumf 

är en outplånlig allegorisk triumf (s. 18) 

 

                                                           
134 Antisemitismen försvann såklart inte med Nazi-Tysklands fall utan genomsyrar även vår tid, där ett av de 

senaste antisemitiska uttrycken är den uppmärksammade nazistmarschen i Göteborg i september 2017, då 

nazisterna gavs demonstrationstillstånd under den judiska högtiden Jom Kippur. Se nyhetsartikel: Axel 

Håkansson, ”Upprörda känslor i judiska församlingen i Göteborg” på SVT Nyheters hemsida, 2017-09-08, 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/upprorda-kanslor-i-judiska-forsamlingen-i-goteborg (hämtad 2018-02-03). 
135 Mnemoteknik är ett begrepp som innebär en teknik för att minnas något, där ”mnemo” och ”teknik” är 

grekiska för minne respektive konst. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/upprorda-kanslor-i-judiska-forsamlingen-i-goteborg
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Med ”teglets densitet” refereras det till charoset, som tidigare nämnt symboliserar murbruket 

som judarna byggde under förslavningen. Men i och med omtagningen i den sista raden av ”är 

en outplånlig allegorisk triumf” förstärks vikten av denna proklamering – och jag läser den 

som en reflexion över språkets och bildens representationsproblematik. Å ena sidan 

framhåller dikten en hyllning till allegorins lov – som ”outplånlig” och en ”triumf”. Å andra 

sidan finns en distans och ett tvivel i lovtalet; med valet av orden ”detta säger man” markeras 

det i dikten att det inte är diktjaget som anger detta, utan att det är ett återgivande av en 

allmän uppfattning. I en förskingrad tillvaro som präglas av den diasporiska frågan ”Vart ska 

jag ta vägen?” är det inte förunderligt att sätta sin tillit till symbolen och allegorin; de bär på 

en immaterialitet som är svårare att tillfoga skada, jämfört med den materiella skada som 

redan vållats. Men i dikten finns som sagt också tvivlet – i repetitionen av ”är en outplånlig 

allegorisk triumf” alstras en dissonans i utsagan. För varför skulle språket vara mer 

tillförlitligt? Dikten fortsätter sedan: 

 

det går inte att märka 

minnet vi tyglar som minnet av späck 

tamsmaken, vårsmaken 

slaktmärket 

violernas dyner 

dy, vitriol (s. 18) 

 

Jag läser diktens fortsättning som att allegorin inte kan härbärgera det kollektiva minnet av 

historiens förluster. Satsen ”det går inte att märka” får här en dubbeltydig betydelse, både i 

bemärkelsen att minnet inte kan uppmärksammas eller observeras, och att minnet inte kan 

förses med igenkänningstecken. I den senare betydelsen finns en dimension av språkkritik, av 

att inte kunna bevara och kontrollera ett gemensamt språk och minnet – men dikten faller inte 

över i en ensidig kritik av identitet, utan fortsätter balansera på minnets och identitetens 

verkan. Symboler och allegorier är godtyckliga och beroende av ett samförstånd som 

upprätthålls. Genom att Itkes-Sznap även korskopplar bilder av grönska och vitalitet med 

slakt och ödeläggelse, alstras diktsamlingens kännetecknande spännkraft av motstridigheter, 

som bland annat hörs i raderna: ”tamsmaken, vårsmaken” och i det kiasmliknande ”violernas 

dyner / dy, vitriol”. 

I relation till det kollektiva minnet får också subjektiviteten en intressant roll för 

diktsamlingen. Den första delen har ett tydligt diktjag, där pronomen som jag, vi, min, vår och 

oss framträder i gestalten av ett barn i en judisk familj. I den andra delen är jaget mycket mer 
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rörligt och otydligt – överhuvudtaget förekommer emblematiskt nog inte pronomen jag i 

denna del – vilket också stämmer överens med den förskjutning i tematik som sker efter 

”SEDER” mot något mer språkorienterat och inriktat på nedbrytningsprocess, kroppslighet 

och slakt. Jaget har oskarpa konturer, men framträder trots allt i rader som sticker ut med sin 

personliga ton från resten av ”SÄG RENA SÅ TAMA”, kanske särskilt i följande prosaiska 

dikt som börjar med: ”min mormor berättar en berättelse / den handlar om en man som 

plötsligt dyker upp […]”.136 Det är när familj och släkt förs på tal i diktsamlingen som jaget 

blir skarpare, tydligare, vilket ger en uppfattning om att det är i relation till dem som jaget blir 

till. I flera sviter är dikten utformad i imperativ riktat till ett obenämnt du och vi, och inte 

sällan är det uppmaningar till att benämna pronomen: ”säg, säg vi” och ”säg vi, säg min”.137 

Kanske är det en bedjan om att betecknas? Att genom beteckningen erhålla tillhörighet, en 

plats, eller subjektivitet?  

I tredje delen av diktsamlingen är jagets konturer tydligare igen – tillbaka i sin 

plats i familjen. Bland annat karvas jagets konturer ut genom de återkommande orden ”jag 

väljer ut era förnamn / från väggen av förnamn”. Raden skrivs första gången ut på s. 62 och 

återkommer därefter fem gånger, men variationer av raden har förekommit i tidigare delar, 

såsom ”alla ens förnamn”138 och ”väggen av förnamn”.139 Orden ”väggen av förnamn” är i 

diktens sammanhang svår att inte koppla till historiens namnlistor på de människor som 

utplånats; Förintelsens offer bara några generationer tillbaka. Tolvfingertals upprepning av 

”förnamn” förefaller som ett insisterande på namngivandets ordnande funktion och betydelse 

för subjektet och samhället. Att namnge någon är att tilldela den en historia, framtid, 

sammanhang och identitet – kontexter att förhålla sig till, navigera och orientera sig utifrån, 

men också att bli fixerad och bestämd genom. Detta namngivandets förrädiskhet är 

föräldrarnas arv till sina barn, något som också antyds i den sista delens dubbelexponeringar 

av förlossning och förstörelse: 

 

jag väljer ut era förnamn 

från väggen av förnamn 

                                                           
136 Med detta vill jag påvisa att det sker ett brott i avdelningens tematik och stil som infinner sig med ett 

tydligare jag. Dikten i sin helhet lyder: ”min mormor berättar en berättelse / den handlar om en man som 

plötsligt dyker upp / efter att ha varit försvunnen / han står vid ett träd där blixten slagit ner / eller på toppen av 

en kulle / han berättar om sakerna han sett och gjort / man lyssnar på honom begeistrat / man är i lyssnandets 

början / i början av berättandet, i berättelsens början / man är där man är och man är / men vem är man frågar 

min mormor / man är det som lyssnar, berättar / börjar från början / man är det som svarar / mot början”. [Itkes-

Sznap 2015, s. 37.] 
137 Itkes-Sznap 2015, s. 26; s. 56. 
138 Itkes-Sznap 2015, s. 31. 
139 Itkes-Sznap 2015, s. 50. 
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blodet ska vara ett tecken 

köttlöst, från tröskel 

till tröskel 

gomseglet släpper 

och körtlarna 

söndring 

men inifrån och ut 

planisfären isär, er 

som till räddning (s. 68) 

 

Tolvfingertal grälar med namngivandets identitetsskapande, det att bli ”ett tecken” i ett 

symboliskt register, som en självuppfyllande profetia om det förflutnas framtid. Detta vittnas 

om i det förebådande citatet ur Andra Mosebok som inleder diktsamlingens andra del: ”Dessa 

regler skall gälla / för er och era barn / i all framtid.” Men i den ovanstående diktens 

korskopplade bilder av förlossning och förstörelse uppstår en sårbarhet som är värd att strida 

för. Orden ”er, / som till räddning” vänder det förpliktande och illabådande talet till 

överlevnad – i detta är det barnets existens som räddar föräldern, eller den egna historiens 

namn. Att ge sitt barn ett hebreiskt förnamn efter Förintelsen är därför också att återerövra 

subjektskap och historien – den historia som ämnade att omöjliggöra ett sådant förnamns 

existens.  

Tecknet som begränsning och potential – kanske därför ett omöjligt påbud – går 

som en tråd genom diktsamlingen. Det väver sig samman med vad jag i inledningen till detta 

avsnitt berörde som en ansedd ”svårbegriplighet” i Tolvfingertal, där jag markerar min 

utgångspunkt i att dikten inte är ”ett chiffer att lösa”. I en omformulering eller precisering 

skulle jag vilja uttrycka det som följande: dikten är inte ett chiffer som går att lösa, eftersom 

dikten är ett mångfaldigande som blir till för läsaren, men den presenterar sig som om den kan 

öppnas med ett lösenord. Och detta ”som om” ska inte tolkas som falskt och därmed ogiltigt, 

utan som högst verksamt och performativt. Igen: hos poesin handlar det inte om vad språket 

förmedlar, utan hur det används och görs. 

I Itkes-Sznaps diktsamling tematiseras just detta arbiträra tecken som ger 

tillträde eller utesluter, ett slags schibbolet för att passera.140 Tolvfingertal uppmanar sin 

                                                           
140 Schibbolet refererar till en passage från Domarboken (Domarboken 12:5–6) då gileaditerna spärrade 

vadställena över Jordan för efraimiterna och fordrade att människorna som ville passera att de skulle uttala ordet 

schibbolet. Om de uttalade det ’rätt’ fick de passera eftersom det visade på deras gileaditiska tillhörighet, men 

om de uttalade det som ”sibbolet” blev de dödade eftersom det avslöjade att de var efraimiter. Begreppet har 

även behandlats av Paul Celan i hans dikt ”Schibboleth”, samt av Derrida essän om Celan med samma titel, som 
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läsare: ”välj rätt vokalljud / seder inte seder”, och Vitsvit svarar i en annan ände: ”Min bror sa: 

Det finns en slakt som alltid ska pågå för ett tecken ingen kan minnas”.141 Jag läser det första 

citatet som en referens till poesins tradition av ett förmodat schibbolet som kan öppna dikten 

för läsaren, att alla bokstäver likt ett pussel kan falla på plats, men dikten och språket är trots 

allt inte bara författarens. Dikten är paradoxalt nog specifik och allmän, individuell och 

kollektiv. Både tidsbestämd och daterad, för att tala med Derrida, som i sin essä Schibboleth 

(1990) visar hur ”datumets” (det enskildas eller det oupprepbaras) inskription i dikten inte ska 

förstås som en förborgad hemlighet för hermeneutikern att avslöja: ”Kryptan består, diktens 

schibboleth förblir hemligt, passagen osäker, och dikten avslöjar inte någon hemlighet annat 

än för att bekräfta att där fanns en hemlighet, dold, för alltid undandragen varje hermenutisk 

uttömning.”142 Dikten är en ”hemlighet utan hemlighet”, det vill säga ett motstånd mot varje 

förstånd.143  

På liknande sätt läser jag raderna från Farrokhzad och Itkes-Sznap som dels en 

metapoetisk belysning av strävandet efter tecknets mening, såsom en omöjlig men verksam 

kraft: ett schibbolets semantiska mening spelar egentligen ingen roll, utan snarare är det dess 

form, detta att och hur den presenterar sig som chiffer. Citaten kan i förlängning också läsas 

som en kritik av lösenordets nyckfulla och särskiljande funktion, av dess inkluderings- och 

exkluderingsmekanismer för att hålla en gräns intakt, som i något så kroppsligt som att kunna 

ett uttala fonem. För de båda citaten bär på en våldsamhet som relaterar till lösenordets 

särskiljandets funktion: ”välj rätt” som erinrar om Jordans vadställe, och ”slakten som alltid 

ska pågå”. När Farrokhzad därefter skriver ”för ett tecken ingen kan minnas” återkommer 

Derridas tanke om omöjligheten att finna datumets mening och att återskapa tidens 

enskildhet. Tecknet är arbiträrt, godtyckligt, i sig icke-betydande, och kanske måste vi därför 

tyst stämma in i broderns ord i Farrokhzads diktning, men tecknets omöjlighet att ge ett 

slutgiltigt svar ger också hopp om andra betydelser, om delade värden, som kan öppna nya 

minnen av glömskan.144   

 

 

                                                                                                                                                                                       

handlar om dikt och meningsproduktion. [Jacques Derrida, Schibboleth, sv. övers. Aris Fioretos & Hans Ruin, 

Symposion, Stockholm 1990.] 
141 Itkes-Sznap 2015, s. 64; Farrokhzad 2013, s. 41. 
142 Derrida 1990, s. 65. 
143 Derrida 1990, s. 66. 
144 Derrida skriver om denna samtidighet av glömska och minne, i relation till datumets enskildhet: ”Denna 

idealitet bär glömskan i minnet, men den är minnet av själva glömskan, glömskans sanning”, se: Derrida 1990, s. 

79. Med ”delade värden” refererar jag även till Derridas användning av franskans ord partage, i svensk 

översättning delande, såsom den dubbla betydelsen av gemenskap och skillnad. [Derrida 1990, s. 73.]  
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Utom sig inom sig  
 

HUN ER VRED over at være en importvare. 

 

Hun er vred over at være en eksportvare. 

 

Hun er vred over, at adoptionsbureauer i såvel afgiver- som modtagerlande tjener penge på 

transnational adoption. 

 

Hun er vred over att læse i et essay i Outsiders Within – Writing on Transnational Adoption, at 

formidlingen af børn afgivet til transnational adoption indbringer Sydkorea mere end 15 

millioner dollars om året. (s. 17) 

 

 

Ilskan har traditionellt inom västvärldens filosofi begripliggjorts som en farlig, hotfull och 

negativ känsla, ett problematiskt tillstånd att sky eller överkomma. Den har också förståtts 

som något långt ifrån, eller kanske i motsats till, idén om upplysningens upphöjning av det 

’klara’ förnuftet och den rena logiken, fri från känslornas fördunkling av objektivitetens och 

neutralitetens sikt. Den färdiga uppfattningen om vreden som något av ondo finns omkring 

oss, och det finns gott om exempel på vredens förmodade negativa kraft inom både filosofin 

och populärkulturen: Friedrich Nietzsches begrepp ”ressentiment” (ungefär i betydelsen: den 

förtrycktas/underlägsnas begär efter moraliserande hämnd eller upprättelse) har länge varit 

inflytelserikt inom filosofin; filosofen Martha C. Nussbaums bok Anger and Forgiveness 

(2016), där vreden konstateras som en icke-konstruktiv känsla eller som bäst en väckarklocka 

innan den övergår till något mer produktivt; den amerikanska tropen och pejorativa 

stereotypen ”the angry black woman” som opererar genom att förminska svarta kvinnors 

ilska, och genom att förutsätta en mytisk aggressivitet.145 Sällan beskrivs ilskan som 

produktiv eller oumbärlig, utan allt som oftast något om bör överkommas. Undantagen utgörs 

kanske främst av de motståndsfickor av feministiska och postkoloniala teoretiker som belyser 

ilskans nödvändighet, för att förstå och utstå regelbundna uttryck för mikroaggressioner, 

sexism och rasism i samhällsrummet. De inflytelserika women of color-teoretikerna Audre 

Lorde, bell hooks, Sara Ahmed, med flera, är exempel på tänkare som dragit det teoretiska 

lasset av denna omvärdering av vreden. I deras tänkanden framstår premierandet av att lära 

                                                           
145 Se Friedrich Nietzsche, ”Till moralens genealogi: en stridsskrift”, i Samlade skrifter, band 7, sv. övers. Peter 

Handberg, B. Östlings bokförl. Symposion, Eslöv 2002. Begreppet har även diskuterats inom feministisk och 

politisk teori i relation till identitetspolitik. Se exempelvis: Wendy Brown, Att vinna framtiden åter, red. & sv. 

övers. Leila Brännström, Sara Edenheim & Henrik Gundenäs, Atlas, Stockholm 2008.  
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sig svälja sin ilska vad som är det verkligt farliga, medan att reagera med vrede när en utsätts 

för förtryck är en överlevnadsstrategi.146  

Sara Ahmed har länge skrivit om ”the feminist killjoy”, en figur som visar hur 

upprätthållandet av glädje och god stämning används som ett medel för att rättfärdiga sociala 

maktstrukturer och normer, i syfte att tysta de feminister som ställer sig i vägen.147 När du 

bryter den goda stämningen i rummet så är det du som utpekas som den som förstör; du 

uppfattas som aggressiv, överdriven, galen. Mer sällan uppmärksammas vilka systematiserade 

och upprepade handlingar som leder fram till brytpunkten, att det kan vara tredje gången 

under samma dag som du förminskas eller ifrågasätts med samma underton. Inte heller 

uppmärksammas det hur rummet är strukturerat efter vissa kroppar där du konstrueras som 

avvikande och malplacerad, men får tillträde så länge du låter bli att synliggöra 

asymmetrin.148 Som Ahmed skriver: ”Det är som om dessa fel inte finns förrän du påpekar 

dem; som om själva påpekandet är det som får dem att finnas. / Vi blir ett problem när vi 

beskriver ett problem.”149 Att vara ett feministiskt, queert och postkolonialt subjekt är att 

ständigt pekas ut som den obesinnade, som glädjedödaren – utan chansen att förklara hur 

ilskan ackumuleras och lagras i kroppen, efter alla gånger som rummet krävt medgörlighet. 

Men det är också en möjlighet att finna röst i sin vägran att anpassa sig; du hävdar högt din 

närvaro när strukturen arbetar för att osynliggöra dig, du ryter för att inte tystas. 

På ett likartat sätt tänker jag på den politiska vredesakt som Maja Lee Langvad 

skriver fram i sin bok HUN ER VRED. Diktjaget vägrar att rätas ut till en rak (straight) linje, 

hun gör uppror, vägrar blunda och vara tyst inför de samverkande förhållanden av kapitalism, 

(hetero)sexism och rasism, som utnyttjar och cementerar världens ojämna resursfördelning. 

Lee Langvad skriver i sin hybridbok om erfarenheten av att bli medveten om de materiella 

strukturerna som det transnationella adoptionssystemet arbetar utifrån. Det finns en 

efterfrågan på barn i Väst och ett utbud i Öst. I kapitalismens tidsålder kan allt och alla 

varufieras, och de privatägda adoptionsbyråerna skapa en industri av barn. I sin andra bok 

                                                           
146 Det kan även vara av intresse att här uppmärksamma den amerikanska författaren Claudia Rankine och 

dennes bok Citizens (2014), som en parallell till Lee Langvads skrivande om rasifiering och affekter, samt som 

en genreöverskridande bok. Deras skrivande är dock mycket olika: Rankine skriver om afroamerikaners sociala 

och politiska situation i USA, och kombinerar i högre grad olika litterära och konstnärliga uttryck, men det finns 

ändå beröringspunkter som är intressanta att ta i beaktande.  
147 Sara Ahmed, Att leva feministiskt, sv. övers. Maria Åsard, Tankekraft förlag, Stockholm 2017, s. 51.  
148 Mitt resonemang utgår här ifrån ett feministiskt, fenomenologiskt perspektiv som Ahmed företräder. När jag 

därför bland annat skriver att du får tillträde så länge du låter bli att synliggöra asymmetrin, så är det inte menat 

som att de kroppar som utgör normen i rummet nödvändigtvis har ett maktutövande uppsåt eller ens är medvetna 

om struktureringen av rummet. Jag syftar alltså snarare på hur rummets rådande normer skapas relationellt, 

politiskt och socialt. 
149 Ahmed 2017, s. 53. Ahmeds fetstil.  
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Find Holger Danske: Appendix (2014), som är en sorts förlängning av debutboken från 2006, 

skriver Lee Langvad om den personliga och existentiella processen av att hantera att träffa sin 

biologiska familj. Även i HUN ER VRED skriver Lee Langvad utifrån den egna historien – 

men också allt mer om en kollektiv och politisk erfarenhet, genom att ta in vänner, bekanta, 

och familj i en gemensam historia. Hon skriver vidare genom ilskan som griper tag i henne 

när hon flyttat till Korea och allt fler saker om adoptionssystemets korruption kommer upp till 

ytan. Exempelvis hur en svart marknad växer fram när efterfrågan på barn överstiger utbudet, 

eller det att många barnhem ägs av adoptionsbyråer (istället för av oberoende aktörer) vilket 

skapar etiskt problematiska situationer. I det adoptionskritiska sammanhanget i Korea – 

bestående av bland annat Korea-adopterade aktivister, konstnärer och akademiker – flyttar 

perspektivet till tredje personens ”hun” och expanderar omfånget av pronomen. Likt många 

andra adopterade finner hon att information om sin biologiska familj har förvanskats eller 

undanhålls av adoptionsbyråerna, men till skillnad från många av sina vänner, har hon lyckats 

finna sin biologiska familj.150 Adoptionsbyråerna och politiken i både Danmark och Korea 

gör ett väldigt motstånd mot de adopterade som söker svar: lagen säger i båda länder att 

adopterade under 18 år inte får söka efter sin biologiska familj utan adoptivföräldrarnas 

godkännande, de påstår att det berörda barnhemmet och adoptionsfilerna tyvärr har brunnit 

upp (vilket blivit en klyscha som upprepas för att avstanna de adopterades sökande), eller att 

den adopterade var ett hittebarn och därför inte kan spåra någon biologisk familj. Alla dessa 

nya vetskaper gör att diktjaget vägrar finna sig i tystnaden.  

 

Vredens orientering  
 

Ilskan finns med redan från början av boken i de första orden ”HUN ER VRED” och 

fortsätter därefter i sin upprepning av samma fras. Vredens fixeringspunkt är det 

transnationella adoptionssystemet som hun blivit indoktrinerad att tro på och exploaterats av, 

men samtidigt får den förtingligas i diverse personer, handlingar, hennes egen person och 

olika politiska system. Formen arrangeras av att frasen först skrivs i kapitäler och därefter i 

gemener, hela tiden vridande, växlande och förskjutande av det objekt som vreden riktas mot. 

Dikten drar efter andan och tar sats som inför en stor kraftansträngning, ryter ut ilskan i de 

första orden och låter den pulsera i anaforens insisterande på att bli lyssnad på. Går det här att 

ens tala om ilskan som kontraproduktiv eller produktiv; är den inte självtillräcklig i egenskap 

                                                           
150 Lee Langvad 2015, s. 173–175. 



 65 

av en reaktion? Vad är en produktiv eller konstruktiv reaktion när ens världsbild sönderfaller? 

Lee Langvad skriver: 

 
Hun er vred på sig selv over først at være trådt ud af ”the matrix” som 20-åring. ”The matrix” en 

betegnelse, hun hørt Andrew bruge, når de snakket om den proces, man som koreansk adopteret 

går igennem. Det vil sige, det er langtfra alle, der går igennem den proces, men for dem, der gør, 

siger Andrew, er det som at træde ud af ”the matrix”. Nu har hun aldrig set filmen The Matrix, 

men hun forstår godt sammenligningen ud fra, hvad Andrew fortæller. Som koreansk adopteret 

vokser man op med en forestilling om, at man blev født den dag, man ankom i Kastrup 

Lufthavn, eller for Andrews vedkommende i Los Angeles International Airport, og at man lige 

så godt kunne være sine adoptivforældres biologiske barn. At slippe den forestelling kan være 

forbundet med både angst og sorg. Det svarer til, siger Andrew, at en kristen mister sin tro på 

Gud, eller en kommunist mister sin tro på marxismen. Det, man oplever, er en eksistentiel krise, 

siger han og tilføjer, at når man først er trådt ud av ”the matrix”, er der ingen vej tillbage. (s. 53) 

 

Det finns ingen väg tillbaka, skriver Lee Langvad och jag hör återigen frågan ”Vart ska jag ta 

vägen?”. Kanske bär den i det här verket rösten av Medea såväl som av Medeabarnet, eller 

kanske mer exakt: Medea genom Medeabarnet. Tidigt i boken visar sig raseriet vara en ström 

med sin källa i sorg och förtvivlan, där vreden blir ett sätt att kanalisera den desorientering 

som diktjaget har försatts i. Liksom Medea bär hun på förödmjukelsen av att bedras och 

förrådas, av ett samhällssystem (patriarkatet; adoptionssystemet) som utgav sig för att vara ett 

beskydd, men som aldrig var konstruerat för deras skull eller låg i deras intressen. Ilskan blir 

svaret på den upprepade utsattheten som etsar sig in i huden; att inte ha någon väg tillbaka 

väcker ”angst og sorg” och det driver både Medea och hun mot desperationens tillstånd. De 

blir utom sig av besvikelse och sorg.  

Men även Medeabarnet hörs i utsägelsen ”der ikke er nogen vej tilbage”.151 Jag 

läser orden ingen väg tillbaka i förhållande till det tidsrum (the matrix) som hun befann sig i 

före sitt medvetandegörande utträde. Referensen till science fiction-filmen The Matrix (1999) 

syftar till när karaktärerna vaknar upp ur ”the matrix” och får reda på att den verklighet de 

kände till är en virtuell simulering skapad av maskiner med artificiell intelligens, för att hålla 

människorna fogliga och omedvetna om att de egentligen är planterade för att alstra energi åt 

maskinerna. Lite fyrkantigt kan alltså Lee Langvads metaforiska användning av the matrix 

tolkas som utträdet och avväpnandet av ett falskt medvetande. Det vill säga: när någon väl 

träder ut ur det falska medvetandet, finns ingen möjlighet att återuppta de föreställningar som 

förut rådde. Det vi tror att vi vet har destabiliserats; den verkligheten som har tillhandahållits 

oss framträder som en simulerad verklighet inuti verkligheten, och ur detta uppstår ett slags 

desorienterat och kristallklart tillstånd. Lee Langvad pekar på affiniteten i den existentiella 

krisen som den adopterade erfar med sitt utträde ur ”the matrix”; hun visar hur de 

                                                           
151 Lee Langvad 2015, s. 54. 
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nyförvärvade kunskaperna om det transnationella adoptionssystemet har krossat de givna 

föreställningarna om ett före och efter. Med uppvaknandet ur ”the matrix” (i filmen) visar sig 

människorna vara syntetiskt odlade produkter, liknande batterier, utan egenrätt. Istället har de 

producerats för någon annan att förbruka. Här finns en latent parallell till adoptionsindustrins 

exploatering, det ämne som hun återkommer till:  

 

Hun er vred over at læse i en artikel124 på nettet, at formidlingen af børn afgivet til transnational 

adoption indbragte Sydkorea et sted mellem 20 og 40 millioner dollars om året i 70’erne og 

80’erne. Man kan sige, skriver ph.d.-kandidat ved Dansk Institut for Internationale Studier, 

Anders Riel Muller, at koreansk adopterede lige såvel som landsmænd og fabriksarbejdere 

medvirkede til landets økonomiske mirakel.  

 

Hun er vred over, at hun medvirkede til Sydkoreas økonomiske mirakel. (s. 178) 

 

Att inte ha någon väg tillbaka är kanske just detta att inse att hun i neoliberalismens samhälle, 

präglat av dess logik om utbud och efterfrågan, har gjorts till en vara som exploaterats av 

kapitalägare. Hun inser att hun har en historia som hun undanhållits från, och att hun var 

någon innan hun ”ankom i Kastrup Lufthavn”.152 Men det är en historia som inte kan 

rekonstrueras i ett efteråt, vilka pusselbitar hun en upptäcker. Det är en saknad efter något 

som inte går att återskapa eftersom det inte har fått existera.  

Kanske finns här en parallell till det desorienterade tillstånd som Medeabarnet 

befinner sig i, där det inte finns någon återvändo – till modern, till ett före, eller ett ursprung. I 

HUN ER VRED har möjligheten till att nära några rötter bestulits henne, eftersom de kapades 

av utan hennes vetskap – i en tvingad migration, som hun uttrycket det.153 Det är i detta sår 

som hennes vrede gror. Här ser jag en viktig koppling till Vitsvit och Tolvfingertal eftersom 

Medeabarn-figurationen rymmer deras differentierade sätt att hantera uppbrotten. De andra 

två diktverken behandlar kluvenheten och sorgen i uppryckningen av rötter, till följd av 

förtryck, flykt från krig och den diasporiska erfarenheten – men i Lee Langvads diktning är 

det som att diktjaget skriver vid uppbrottets yttersta punkt. Det finns inget att återvända till, 

för ”der ikke er nogen vej tilbage”.154 Vreden blir en nödvändig strategi för att uthärda sorgen 

och överleva, kanske det enda som möjliggör ett politiskt subjektskap. Av den anledningen 

blir Trinhs dekonstruktionistiska ord om ”källan som färdas” än mer viktig att bära med sig i 

läsningen av HUN ER VRED, för att begreppsliggöra en ontologi som sätter ord som 

”hemma” och ”rötter” ytterligare i rörelse.  

                                                           
152 Lee Langvad 2015, s. 53.  
153 Lee Langvad 2015, s. 113. 
154 Lee Langvad 2015, s. 54.  
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I HUN ER VRED blir dualiteterna här och där, hemma och borta, spatiala ord 

som inte kan beträdas av diktjaget. Hun är alltid placerad på gränsen, tröskeln, fast i ett 

mellanrum. När en rasistisk läsare skickar ett brev efter utgivningen av hennes första bok, 

som deklarerar att hun borde ”[t]ag till Korea – der horer du hjemme”, visas absurditeten i 

ordens ideologiska struktur.155 Vad kan benämnas som hemma i hennes fall? Ett land där hun 

blir tilltalad på nationalspråket för att hennes utseende identifieras med platsen, men där hun 

inte kan svara på samma språk? Den plats och det sammanhang varifrån hun adopterats och 

ryckts ifrån, och gjorts till en främling i både det nya och tidigare landet?  

Hennes position i världen, både i Korea och Danmark, utgörs av någon som 

tillhör men som aldrig helt beviljas tillträde, vilket upplöser dessa polariteter av hemma och 

borta. I båda länder är hun ambivalent; pendlar mellan att anses vara främling och bekant, och 

där hun inte ens omfattas av ord som ”invandrare”, då denna sorts migration inte räknas som 

invandring enligt statistiken: 

 

HUN ER VRED over at opdage, da hun besøger The Museum of Korea Emigration History i 

Incheon, at koreansk adopterede i Danmark ikke er medregnet i statistikken over antallet af 

koreanske immigranter i Danmark. Der bliver pålyst, at 293 koreanere gennem årene er 

emigreret til Danmark, men man undlader helt at nævne de mange tusinder af koreanskfødte 

børn, der er blevet adopteret til danske familier siden 1960’er. (s. 35)  
 

Alla dessa variationer av det frekvent använda, rasistiska imperativet ”åk hem”, som riktas 

mot människor som görs till avvikande element i rummet, ger en tvetydig men våldsam klang 

i boken.156 Men den rasistiska brevskrivaren skriver inte blott åk bort härifrån, utan uttrycker 

åk till Korea där du hör hemma. Hur svarar en på ett tilltal som avvisar ens rättighet till att 

vara närvarande, trots att det är ens hem? Ett sådant tilltal slår mot kroppen. Identitet och 

hemmahörande avgörs och fastställs utanför den, utan hennes deltagande i sin egen 

identitetsformering. Men så opererar trots allt rasismen; i den priviligierades enträgna 

ihållande av makten att bestämma mening för vissa kroppar. Det synliggör hemmahörandets 

arbiträra funktion och kanske särskilt i förhållande till den adopterade. Hun tycks 

förkroppsliga Sigmund Freuds begrepp Das unheimliche – det kusliga och hemska i hemmets 

domäner, men med en postkolonial vridning av begreppets betydelse.157 På samma gång 

bekant och främmande görs hun till det skrämmande elementet för majoritetssamhällets 

föreställda homogenitet, vilket också tycks förstärkas av huns ilska. När den tacksamhet som 

                                                           
155 Lee Langvad 2015, s. 146.  
156 Sara Ahmed 2011, s. 153. 
157 Se Lee 2014, s.137–138. Lee skriver om postkoloniala teoretikern Homi K. Bhabhas förskjutning av Freuds 

begrepp till ”unhomely”, som avser en (post)kolonial skillnad i begreppet. 
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hun har intalats att känna istället ersätts av sorg och vrede, synliggörs huns position i 

Danmark än mer i att antingen beskrivas som en skam för danskarna eller genom att säga att 

hun aldrig varit dansk.158 Huns närvaro och hemmahörande är alltså villkorad av foglighet och 

tacksamhetsskuld, och när hun bryter mot dessa outsagda regler med ilskans artilleri blir hun 

ansedd skrämmande, en ”vredeskugle” som hotar.159  

Jag ser en parallell till detta hos Medea. Där blir Medeas vredesdåd ett uttryck 

för hur det ’manliga’ förnuftet och den kvinnliga ’slugheten’ inkorporeras och dras till sin 

spets: dödandet av Jasons älskade barn som hämnd för hans förräderi, trots att de också är 

Medeas egna älskade barn. Medeas reaktion mot orätten som begås mot henne, gör henne till 

en fruktad kvinna som är för klok för sitt eget bästa, men också en ”dåre” som skapar besvär:  

 

Jag har lärt mig många gånger om, Medea, 

att obehärskad vrede är ett hopplöst ont. 

Du skulle kunna stanna här i landet  

och i huset om du bara kunde böja  

dig en smula, acceptera maktens bud.  

Men du skriker som en dåre och drivs ut.160  

 

Kanske vill Jason kalla hennes handlingar dårskap, men de är också det mest rationella 

gensvaret i hennes position. Att ”böja sig” och ”acceptera maktens bud” är det enda 

alternativet för att bli tolererad, men det är en godtycklig tolerans som kan vändas emot dig, 

tas ifrån dig. Tolerans är inte en trygg hemvist, vilket både Medea och hun är medvetna om. 

Deras tillflykt till vreden när makten beordrar dem till osynlighet och tystnad är det som gör 

att de liknas vid dårar och beskrivs som obehärskade, men med vreden får de i alla fall befästa 

sin närvaro och hävda sitt subjektskap.  

Diktjaget i HUN ER VRED tar en något annan väg ur krisens desorientering än 

Medea, även om det är genom vreden. Ilskan blir aldrig uttömd eller når en katarsis: hun 

laddar om och framhärdar i den. Till en början kan den tyckas rörig och irrationell, såsom i de 

passager av svart humor som sticker fram när objektet för ilskan utvidgas att omfatta 

uppfinningen av flygplanet, eftersom den möjliggör transnationell adoption. Men vreden som 

riktas åt alla håll är kanske framför allt ett tecken på begär efter något som ger mening, att 

vilja materialisera lidandet och vreden i ett objekt, för att ge betydelse åt såret. Textens 

avhandlande av objektets skiftande form tyder dock på att det är ett begär som inte kan 

fastställas eller tillfredsställas; benämnandet och utpekningen gör meningen undanglidande. 
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Det visar att hun inte kan hålla kvar vid fixeringspunkten eftersom den tycks omfatta allt. 

Objektet är i en ständig metamorfos framför diktjagets ögon, och kan inte fastnaglas utan att 

uppgå i ny form, förflyttas metonymiskt, i sidled eller börja om. Vart ska vreden riktas om 

objektet är flyktigt och samtidigt allt för övergripande? Är desorienteringens vrede det enda 

sättet att fortsätta leva?  

En egen invändning mot detta uppehåller mig dock: är inte desorienteringen 

snarare sammankopplad med orienteringen? Intressant att närmare uppmärksamma i relation 

till detta är den genom boken upprepade utsagan: ”Hun er vred”. Det mellanliggande ”er” har 

en förmedlande roll för sentensen; den sammanbinder subjektet med vreden och har en 

auktoritet i sig genom att fylla en konstitutiv funktion. Hun är arg. Med andra ord är denna 

upprepade användning av ”er” bestämmande och befästande för subjektets varande. Som 

tidigare nämnt blir återstoden av sentensen något som vrids och vänds på, det vill säga 

bisatsens innehåll av ett objekt som ilskan riktas mot har en flyktig karaktär och form. Men 

eftersom huvudsatsen ”Hun er vred” återupprepas gång på gång blir det ett slags insisterande 

på varandets giltighet. Jag läser denna upprepning i relation till Medeabarnets mellanförskap, 

situationen av att vara mittemellan eller i en desorienterande position, vilket möjligtvis 

nödvändiggör och skapar ett sökande efter det som är, kanske som ett sätt att få benämna ens 

existens.  

 

Kropp, identitet, subjektivitet  
 

Lee Langvad visar trots allt också på en annan aspekt av vreden, som är lika orienterande som 

desorienterande. Vreden fyller en ordnande funktion för det desorienterade tillståndet, och blir 

ett sätt att samla sig i en indignerad och resignerad situation. Bokens desorienterade och 

affekterade innehåll stöps i en till synes strikt form, vilket ger en motstridig upplevelse av 

både ordning och oreda. Formen ger en paradoxal förståelse av vreden som inte bara 

uppslitande, utan också meningsfull och viktig. Kanske framför allt viktig i förhållande till 

diktjagets subjektsformerande; att tillåta hun att vara arg, tydlig, motstridig och oförståelig. 

Lee Langvad utför också detta genom bokens utformning: hon använder sig av 

konceptdiktens överskridande av genrer för att skapa ett mångfaldigat vredesutbrott; för 

samman poesins upprepning av utsagan, vittneslitteraturens möjlighet att låta det partikulära 

perspektivet berätta sin historia, det akademiska skrivandets notsystem för empiriskt 

styrkande av referenser och teser, och skönlitteraturens möjlighet att både performera och 

överskrida den egna kroppen.  
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Det finns ett sådant prövande, paradoxalt anslag även i titeln: HUN ER VRED: 

Et vidnesbyrd om transnational adoption. Benämningen ”et vidnesbyrd” refererar till 

vittneslitteraturen: en genre som vuxit fram i kölvattnet av Förintelsens överlevare som skrev 

ned vad de varit med om, men den fick även genomslag på 70-talet med den feministiska 

devisen om att ”det personliga är politiskt”, när kvinnor ville börja styra sina egna narrativ 

istället för att begränsas till att vara den som blir omskriven.161 Den självbiografiska texten 

blev given en plats för författaren att skriva utifrån den egna erfarenheten, våga göra anspråk 

på autencitet och sanning som förut varit förbehållen manliga författare. Inriktningen på 

vittnesbörd refererar även till en passage i boken där hun blir arg över Andrews påstående att 

litteraturen som skrivs av adopterade koreaner kan förstås som en typ av vittneslitteratur, 

liknande böcker skrivna av Förintelsen-överlevare, varav hun invänder mot att jämföra så 

olika erfarenheter.162 

Författaren Maja Lee Langvad anspelar dock på genrens sanningsanspråk och 

rätten till berättelsen, även om hon med andra litterära medel också komplicerar den 

självbiografiska ansatsen. Exempelvis genom att det är ett ”hun” som är arg, inte ett ”jag”. 

Boken presenteras av förlaget som ”et digt, et vidnesbyrd og et stykke dokumentation af 

adoptionsindustrien”, det vill säga ett slags hybridtext. Genom att Lee Langvad inte fastställer 

en beteckning eller kategori för att läsa boken, ges texten en potential att överskrida de ramar 

som vi sätter för litteraturen. Det destabiliserar den traditionella uppdelningen av fiktion och 

verklighet, kropp och text, låter dem överlappa i en samvaro och samtidighet, men inte utan 

friktioner eller splittringar. Texten kan och får vara sanning, fiktion, verklighet, dikt, 

affekterad, kontrollerad, personlig, allmängiltig, estetisk och politisk. De spretiga riktningarna 

som uppenbaras i Lee Langvads bok ger direktiv till en litteratur som korsar sina egna 

gränser; mångfaldigas.163 

Det genreöverskridande verket kan på ett sätt ses som ett svar på ”the double-

bind”, som författare som rasifieras eller könas som kvinnor, ofta får erfara i litterära 

sammanhang där den vita, manliga författaren är normen.164 Att skriva utifrån och om en 

kropp som andrefieras är att riskera att reduceras till en kropp som inte erkänns de estetiska 

aspekterna av verket, men inte heller är det möjligt att skriva utanför kroppen, då litteraturen 

                                                           
161 Lisbeth Larsson, ”Självbiografi, autofiktion, testimony, life writing”, i Tidskrift för genusvetenskap, nr. 4, 

2010, s. 7–21.  
162 Lee Langvad 2015, s. 144. 
163 Det finns hos Lee Langvads hybridiserade text en parallell till Audre Lorde och dennes myntande av det 

litterära begreppet ”biomythography”; en narrativ blandning av biografi, mytologi och historia. Se: Audre Lorde, 

Zami: A New Spelling of My Name, Crossing Press, New York 1983. 
164 För en diskussion om ”double-bind”, se Michael Azar, ”Fanon, Hegel och motståndets problematik” (förord) 

i Frantz Fanon, Svart hud, vita masker, sv. övers. Stefan Jordebrandt, Daidalos, Stockholm 2011, s. 7–23. 
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alltid i någon mån är autofiktiv genom att vara filtrerad och producerad av en kropp i ett 

samhälle där kroppen spelar roll. Medan den vita, manliga författaren begreppsliggörs som ett 

neutralt subjekt eller som någon som kan transcendera sin egen kropp, upplevs den icke-vita 

och icke-manliga författaren i någon mån alltid utifrån en medföljande kroppslighet. Den 

skriver med eller emot sin kropp – men likväl alltid i relation till sin kropp.165 Kanske kan vi 

tala om det som att bära ett slags ambivalent och dubbelt medvetande: av att kunna se sig 

själv från majoritetssamhällets andrefierande perspektiv, och samtidigt vara ett subjekt som 

upplever denna andrefiering. Med andra ord: att parera upplevelsen av att vara både ett 

subjekt och objekt. Lee Langvad skriver om denna dubbla upplevelse, men inte bara i relation 

till en kroppslighet, utan som en kroppslighet korsad av flertalet maktstrukturer:  

 

HUN ER VRED over at have en asiatisk krop.  

 

Hun er vred over at have en kvindes krop.  

 

Hun er vred over at have en krop.166 

 

Diktjaget är medveten om att hun har en kropp som könas och rasifieras – och jag läser 

hennes ilska som något som väcks av den splittrade upplevelsen att uppfatta sig som samtidigt 

subjekt och objekt. Hun är inte endast utom sig i bemärkelsen arg, utan också utom sig i 

betydelsen utanför sig själv. Eller kanske närmast i en paradoxal rörelse av att befinna sig 

både inuti och utanför; i ett slags utom sig inom sig. När hun blir sedd som en främling i sitt 

eget hem internaliseras den blicken, men synen väcker också indignation över att tvingas 

inkorporera sådana representationer, för varför ses hun som en främling i sitt eget hem?  

Hun blir utom sig inom sig. Vreden är intrasslad i och flätar samman hennes 

kluvna subjektformering, där subjektets plats i världen utgör en otydlig och ambivalent 

position som jag kopplar till Medea och Medeabarnets. Den sedvanliga uppfattningen om ett 

åtskiljande mellan objekt och subjekt kompliceras i diktjagets fenomenologi, då de tar 

varandras plats och förvillar. Lee Langvad synliggör detta i sin bok genom att placera talet 

hos ett hun istället för ett jag, trots att perspektivet är djupt subjektivt och tyder på en intern 

fokalisering. Det är till viss del en förklaring till de autencitetsförskjutningar som sker i 

boken, och i dess påstående att det är ett vittnesmål samtidigt som det inledningsvis förklaras 

                                                           
165 Se min diskussion om det hybrida medvetandet i min kandidatuppsats: Luzon 2015, s. 11–12. 
166 Lee Langvad, s. 94. Här skriver Lee Langvad om kategorierna genus och ras/etnicitet, men boken beskriver 

också vilka konsekvenser homosexualitet och adoptionserfarenhet får för diktjaget.  
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att ”[s]amtaler, historier og begivenheder er frit gengivet.”167 HUN ER VRED ger den 

adopterade erfarenheten ett narrativ, men bryter också upp narrativet i en samtidig rörelse.  

Den dubbla eller flerfaldiga blicken på sig själv – detta som jag vill kalla att 

vara utom sig inom sig – är något som utmärker de tre författarna jag studerar i uppsatsen. 

Lee Langvads vredgade vridningar på utsagan ”Hun er vred” visar ett sätt att gestalta den 

paradoxala subjektiviteten, där utomståendes blickar måste förutsägas, inkorporeras och 

inverteras hos subjektet, som en strategi för att alltid kunna förutsäga det kommande 

uppbrottet. Det framstår nästan som en resignerad vilja till ett slags försprång på läsaren; de 

invändningar som läsaren kan komma med dyker plötsligt upp i nästa rad, som i en 

självreflexiv spiral där kritiken inte sällan slutar med en kritik mot hun själv, innan hun laddar 

om igen. Detta är något som når sin spets exempelvis i en sådan enkel utsaga som loopar 

tillbaka mot sig själv, i ett slags representation av representationen: ”Hun er vred på sig selv 

over, at hun er vred.”168 När Lee Langvad radar upp alla utomståendes blickar, frågor och 

påståenden som riktas mot hun i egenskap av transnationellt adopterad, blir det tydligt varför 

detta utom sig inom sig-tillstånd inträder. Kommentarerna haglar från alla håll, varierar från 

att hun liknar Yoko Ono/Pocahontas/Mulan169 till att det är synd om henne för att hun är 

adopterad/att hun ska vara tacksam för att hun är adoperad/att hun borde vara glad över att 

vara adopterad/att hun är välfungerande trots att hun är adopterad.170 Också hos Farrokhzad 

finns denna hypersjälvreflexivitet, som framför allt gestaltas med den invecklade 

representationsproblematiken, där diktens metalager av en inom-språklig, självkritisk diskurs 

skrivs fram och som kan tolkas som ett sätt att problematisera vem som äger berättelsen: om 

sig själv, landet, historien, et cetera. Diktjaget är utelämnat till familjemedlemmarnas 

anmärkningar och utsagor om henne, men är också den som koreograferar deras röstspel. 

Jag drar också paralleller till bland annat Yahya Hassans diktsamling YAHYA 

HASSAN (2013) Lidija Praizovics prosatext ”Isis mamma är genusvetare, skribent och 

konstnär, min mamma är f.d. städerska, kokerska och dagisfröken, numera förtidspensionär 

med diagnosen fibromyalgi” (2012) och Jonas Hassen Khemiris romaner, bland annat Ett öga 

rött (2003), som på många sätt leker med den vita blicken som fixeras vid dem. De skriver in 

sig själva i sina verk, internaliserar de blickar som de måste möta, spelar med, gycklar och 

bekräftar representationerna på subtila sätt. Även här finns en förbindelse till Medea, som 

medveten om sin ’annanhet’ och intelligens vilka Jason och kung Kreon fruktar, därför listigt 

                                                           
167 Lee Langvad, s. 9.  
168 Lee Langvad, s. 176. 
169 Lee Langvad, s. 36. 
170 Lee Langvad, s. 135. 
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spelar rollen av en oskuldsfull kvinna som utsätts för människors fördomar och endast 

behöver en dag till i riket för att ordna omständigheterna för henne och barnen– men som det 

visar sig är för att kunna verkställa sin hämnd.171 Denna medvetenhet om representationen av 

sig själv som annan är grundläggande för Medea – men än mer komplicerad hos Medeabarnet 

som inte har ett hemland att sakna eller ångra att den lämnade – vilket också syns i lekandet 

med och utspelandet av representationerna av sig själva.  

Hun i HUN ER VRED både rasar mot och leker med bilden av sig själv som ”the 

angry adoptee” med en indignerad och humoristisk Thomas Bernhard-liknande ton, men som 

trots allt inte ödelägger, utan öppnar upp för en sårbarhet och ett motstånd mot sin 

underordning.172 Litteraturen ger utrymme för andra alternativ än att bekräfta maktens påbud 

om hur vissa kroppar ska begreppsliggöras och vad de ska betyda i ett meningssystem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
171 Euripides, rad 271–409. 
172 Lee Langvad, s. 52. Kopplingen till Thomas Bernhard omnämns även av Lee Langvad själv på flera platser i 

boken. 
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Avslutning 
 

I den här uppsatsen har jag läst tre poetiska verk jämsides varandra i vad jag har kallat ett 

slags korskopplande läsning, genom en figuration baserad på barnen i den antika tragedin 

Medea. Syftet med uppsatsen är tvåfaldigt, men sammanlänkande med varandra. För det 

första: att utforska hur de tre verken – det vill säga svenskspråkiga Athena Farrokhzads Vitsvit 

och Gabriel Itkes-Sznaps Tolvfingertal, samt danskspråkiga Maja Lee Langvads HUN ER 

VRED – relaterar till min figuration Medea-barn. Och för det andra: hur migrationstematiken 

skrivs fram i respektive verk. Jag har utifrån dessa syften skrivit hur det berörda 

migrationstemat relaterar till subjektivitet; desorientering och disidentifikation; 

dekonstruktion och rekonstruktion av språk; samt arv och rötter.  

Uppsatsen har adresserat och problematiserat hur litteratur skriven av rasifierade 

författare verksamma inom den skandinaviska litteratursfären och som skriver om migration, 

exil, diaspora och/eller rasism, i stor utsträckning tolkas utifrån sociologiska, teoretiska 

perspektiv, men ofta på bekostnad av de estetiska verkningarna hos verken. Å ena sidan 

behandlar verken olika former av exil, diaspora, rasism och migration – vilket bör adresseras 

eftersom det annars riskerar att utradera dessa politiska erfarenheter som är inbäddade i 

verket, för att efterlikna normen, den förmodade neutrala texten som inte explicit berör sådana 

ämnen. Å andra sidan är de i egenskap av skönlitteratur en konstnärlig bearbetning av dessa 

teman och måste därför behandlas som sådana, för att inte reducera dessa texter till en särskild 

kroppslighet, som om det vore empiriskt material av politiska erfarenheter, men arrangerade i 

versform. Det akademiska dilemmat blir därför hur en gör rättvisa åt dessa litteraturer som 

både politiskt och estetiskt förkroppsligade fenomen, där en ser de två som intimt 

sammanbundna och konstitutiva för varandra, istället för skilda entiteter som attribueras olika 

till olika kroppar.  

Jag har av denna anledning valt att närma mig de tre verken genom att använda 

mig av Medeabarn-figurationen, för att kunna behandla hur dessa politiska och estetiska 

verkningar fungerar i litteraturen. Genom att göra en korskopplande läsning med figurationen 

som tankeredskap, där de tre diktverken och teoretiska perspektiv ställs bredvid varandra, har 

jag låtit ett flertal teoretiska och poetiska texter tala med varandra och därmed skapa en 

dynamik som tar fram olika vinklar på migrationstemat i texterna. Varken teorin eller poesin 

står därför i en under- eller överordnad ställning till varandra, utan min mening har varit att 

ställa dem horisontellt bredvid varandra, för att se vilka intensiteter och ytspänningar som kan 

skapas i en sådan närläsning. Medeabarn-figurationen har därför också under arbetets gång 
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varit i en omskapande process, för att låta det metodologiska och teoretiska skapa något annat 

än en fullbordad, abstrakt matris som appliceras i en tolkningsprocess. Istället har figurationen 

formats performativt under tiden jag format textkroppen, för att förhålla mig till min egen 

litteraturvetenskapliga kunskapsproduktion som ett slags tillblivande. Med denna metod har 

jag velat ansluta mig till och göra ett tillägg till den delen av (främst feministisk) 

litteraturvetenskapen, som har skiftat fokusområde från ett förklarande och kategoriserande 

tillvägagångssätt (med genrebeteckningar som exempelvis invandrarlitteratur), till att istället 

röra mig kring en epistemologi som rymmer den ambivalenta, samtidiga, situerade och 

förkroppsligande kunskapsproduktionen.173 

Frågan ”Vart ska jag ta vägen?” som finns i titeln till uppsatsen och återkommer 

i alla avsnitt, är en replik som jag dragit ut från Euripides tragedi Medea – och den har varit 

en upprepad fokuspunkt i mitt formulerande av Medeabarn-figurationen. Medeas barn som 

uttalar detta i sina sista stunder i livet innan de dör av sin mors hand, visar med sitt fåordiga 

yttrande på en paradoxal subjektivitet, och detta följer med i mina läsningar och i 

omformanden av figurationen. Jag har ställt deras fråga bredvid de tre diktverken för att se 

vilka aspekter som frågan har aktualiserat i läsningen, där vissa teman har dykt upp för mig 

och därmed skapat figurationens kropp: tystnad, repetition, desorientering, disidentifikation, 

arv och rötter. 

Jag har använt mig av Rosi Braidottis figurationsbegrepp i en typ av korsläsning 

tillsammans med teorier av Gloria Anzaldúa, Trinh T. Minh-ha och Mara Lee, som alla 

betonar det viktiga i att koppla samman det poetiska med det politiska, för att skapa 

”flyktlinjer” ur det fallogocentriska systemet. Braidottis figuration av det nomadiska subjektet 

ger möjligheter att tänka subjektiviteten som paradoxalt, migrerande och icke-fixerad, vilket 

korresponderar med min egen förståelse av dels den migratoriska subjektivitetens 

fluktuerande och meningsskapande karaktär, samt figurationen som på samma gång materiell 

och teoretisk; verklig och fiktiv. Detta gav möjlighet att omarbeta problematiken av ”the 

double-bind”: att icke-vita författare reduceras till sin kropp eller begreppsliggörs utan sin 

kropp – men därför likväl alltid i relation till sin kropp. Det vill säga: inte enligt logiken av 

det ena eller det andra, utan båda, samtidigt. Braidottis nomadiska figuration, där 

subjektiviteten är förstådd som i ständig föränderlighet, men på samma gång förkroppsligad 

                                                           
173 Jag menar här inte att polemisera mot olika litteraturvetenskapliga metoder, jag menar snarare att min metod 

är en giltig metod; olika metoder kan säkerligen vara mer eller mindre fruktbara beroende på sammanhang och 

material, eftersom de kan belysa olika aspekter. Den litteraturvetenskapliga fåra jag ansluter mig till är bland 

annat de i uppsatsen nämnda Eve Kosofsky Sedgwick och Maria Margareta Österholm. 
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och situerad, stämmer överens med min uppfattning av den migratoriska subjektiviteten i 

Medeabarn, som jag ser i de tre verken.  

Det är också ett sätt att kunna tänka text och verklighet på ett annat vis än enligt 

den traditionella mimesis-förståelsen av litteratur och politik, där litteraturen speglar 

samhället det uppstår i. Med Medeabarn-figurationen som metodologiskt redskap finns 

utrymme för tanken om litteraturen som lika verklig och med lika verkanskraft som det 

politiska, eftersom de två är intimt genomströmmande, inbäddade i varandras tillblivande. Jag 

har med den här uppsatsen försökt visa på denna koppling mellan det politiska och estetiska. 

Inte bara genom att utpeka specifika politiska situationers effekt på litteraturen – även om jag 

stundtals gör detta – utan kanske främst genom att belysa hur poesin kan fungera som en 

möjlighet till förnimmelser istället för förståelse. Den poetiska varseblivningen vidgar 

begreppen, förskjuter dem och sätter dem i rörelse: mot andra upplevelser än den gängse, med 

sina sensibiliteter, motstridigheter och paradoxer. Det är kanske framför allt i detta som det 

politiska görs synligt i de tre diktverken. 

Den korskopplande närläsningen genom Medeabarn-figurationen, har därför 

varit ett sätt att närma mig de tre diktverkens gemensamma migrationstema utan att 

genomföra en jämförande studie. Istället har jag kopplat dem samman med figurationens 

aspekter, med en mer framträdande roll för varje diktverk, på de sätt de framträtt för mig i 

mina läsningar.  

 

*** 

 

För att beröra de problem jag stött på under uppsatsen gång, kan jag framför allt nämna hur 

min horisontella metodologi av att placera fenomen och texter jämsides med varandra 

stundtals har varit en snårig gång. Som uppsatsen har visat använder de tre diktverken olika 

poetiska medel och berör skilda migrationsformer (exil, transnationell adoption och diaspora), 

men mitt val att läsa dem tillsammans på grund av att de ändå berör migrationsteman i en 

skandinavisk litterär kontext, har inneburit något av en balansakt. Jag har som sagt inte velat 

göra en komparation texterna emellan, eftersom jag har velat vara respektfullt intuitiv inför 

deras skilda poetiker och låta var och en ta plats på det sätt de framträtt i mina läsningar. Men 

likaså finns en risk att bortfallet av komparationens fokus på likhet/skillnad, kan innebära att 

en likställer olika fenomens och texters villkor, i ett försök att vidga begreppen och undvika 

uteslutningar. Ett sådant fall är den generella devisen om att ”alla författare är försatta i exil”, 

som flertalet litteraturvetare upprepat innan mig, och som till viss del riskerar att repeteras 
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med min metodologi där min uppfattning om migratorisk subjektivitet hålls relativt öppen. 

Trots att detta är något jag starkt invänder mot.  

Detta har gjort mig uppmärksam på när min egen metod tenderar att falla över i 

en liberal universalism som reproducerar idén om en jämn spelplan, det vill säga något som 

inte tar hänsyn till de maktrelationer som upprätthålls genom skilt distribuerade, politiska och 

materiella villkor. Alla typer av migratorisk subjektivitet har helt enkelt inte varit närvarande i 

formulerandet av figurationen. Exempelvis den svenska, vita arbetsmigrationen till Norge har 

uteslutits eftersom det inte bär på den rasifierade och politiserade prägeln som jag avser med 

figurationen och som uttrycks i Medeabarns fråga. Men det är ändå intressant att fundera 

kring vad dessa urvalsprocesser får för konsekvenser för en metod som har för avsikt att 

fungera som icke-fixerande, som något i tillblivelse. Hur flexibel och elastisk är Medeabarn-

figurationens materialitet i så fall?  

Jag tror att det är en fråga som inte med lätthet kan besvaras på uppsatsens sista 

sidor med dess sammanfattande karaktär, utan det är ett filosofiskt ärende som ändock berör 

litteraturvetenskapens möjligheter och begränsningar: hur mycket kan en tänja på det litterära 

verkets tolkningsmöjligheter? När slår tänjandet över till att jag deformerar texten? I vilken 

utsträckning koreograferar jag själv figurationens rörelser? Utan att hamna i resonemang om å 

ena sidan litteraturens autonomi, å andra sidan litteraturens begränsande tolkningsmöjligheter 

i relation till en historisk kontext, vill jag ännu en gång åberopa sakernas samtidiga tillstånd. 

Mitt sätt att hantera denna litteraturvetenskapliga fråga har istället varit att påminna mig själv 

om litteraturens och tolkningens förkroppsliganden; om hur texten och läsningen alltid 

situeras; att vi alltid i någon mån gör våld på texten eftersom den inte är en prediskursiv yta, 

utan tillbliver för oss. Detta berör också en annan problematik som jag återkommit till i 

arbetet med uppsatsen: på vilket sätt jag bör situera mig själv och hur jag kan göra mig etiskt 

ansvarstagande i mina läsningar. Jag har ännu inte ett svar på den frågan, utan det som jag 

arbetat mig fram till är att synliggöra mig i forskarrollen; att jag har epistemologiska 

begränsningar och kapaciteter; vissa materiella villkor som påverkar mina tolkningar; vissa 

erfarenheter jag delar med diktverkens lyriska subjekt och vissa jag inte alls har någon insikt 

om. Samt har jag försökt att låta diktverken och figurationen vägleda mig, inte förutsätta saker 

på förhand, utan skriva med Medeabarnens orienteringsförmåga. 

Att hävda att mina läsningar samt Medeabarn-figurationen är situerad och 

förkroppsligad, motsäger inte att den också kan röra sig iväg åt många andra riktningar som 

inte kan förutses. Om jag hade läst andra litterära verk, exempelvis om jag faktiskt hade 

inkluderat poesi som handlar om en vit svensk i Norge, eller om någon annan än jag hade 
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skapat Medeabarn-figurationen, hade det trots allt skapats andra dynamiker, andra 

korskopplingar och betydelser. Det är också vad som är det fruktbara med figurationens 

ambivalenta formation: möjligheten att transformera, migrera. Figurationen är även vad som 

gjort det möjligt att lyfta fram vissa aspekter ur både samtidspoesin och Euripides Medea som 

annars varit perifera: de namnlösa barnen. Det har med andra ord möjliggjort en omläsning på 

flera plan; dels att i kontrast till tidigare forskning om exillitteratur lyfta fram Medea som en 

av de tidigaste berättelserna om exilens och migrationens trauma, och dels att förskjuta 

perspektivet från Medea till Medeas barn. För att fånga in den tystnad, utsatthet och 

ambivalens som uttrycks och ryms i deras fråga, och som blir akut i vår tid då 

ensamkommande flyktingbarn och ungdomar avslås asyl; när människor flyr med sina barn 

över Medelhavet, och barnen växer upp i ett land där de lär sig att se ”terroristens ansikte i 

spegeln”.174 Figurationen sträcker sig bakåt och framåt, spretar åt olika håll, i kanske vad vi 

kan kalla ett slags rhizom. 

I förlängning vill jag alltså påstå att det skulle vara produktivt och intressant att 

läsa andra poetiska verk med denna Medeabarn-figuration. Exempelvis hade Yahya Hassans 

debutdiktsamling med samma titel som författarens namn varit intressant att utforska, för att 

se var figurationen skulle kunna rikta sig. Inom en snar framtid kommer vi troligtvis se ännu 

fler icke-vita, rasifierade författare med erfarenheter av rasism och immigration, som tar plats 

i litteraturens rum. Kanske har den brännande aktualiteten i Medeabarnens fråga vid den tiden 

svalnat av – låt oss naivt hoppas så, trots att den politiska situationen pekar åt ett helt annat 

håll – eller kanske hittar den andra litterära kammare, som ekar med dess nya ljudligheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
174 Farrokhzad 2013, s. 19. 
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