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I. 

Inledning 

Elsa Grave (1918–2003) är som författare främst ihågkommen för sin poesi, men till hennes 

litterära produktion hör också ett tiotal dramatiska arbeten.  Ett återkommande grepp i Graves 1

dramatik är de lyriska inslagen, diktpartier som är införlivade i replikföringen och som vid en 

första anblick verkar reglera och påverka dramats rytm och stämning.  Det är dessa inslag 2

som jag i den här uppsatsen kommer att studera närmare. De lyriska inslagen, poesin eller 

dikten, sticker ut från den övriga dramatexten. De bildar monologer som oftast framförs av en 

egen rollfigur, en rollfigur som vanligen benämns ”En röst” eller ”Rösten” i didaskalierna, 

men det förekommer att även andra rollfigurer framför lyriska monologer. I båda fallen 

skapas en skillnad, en diskrepans, mellan den dramatiska handlingen och de lyriska 

monologerna, som förändrar dramat i sin struktur och form. Jag vill mena att inslagen av lyrik 

utgör ett särskilt kännetecken för Elsa Graves dramatik, och att de lyriska monologerna bär på 

olika betydelser i olika sammanhang. Jag förstår de lyriska monologerna som ett särskilt 

konstnärligt grepp i Graves dramatik, värt att studera och fördjupa sig i. 

 Röstens replik i Barnbålet eller Tre hundar (1971), kan illustrera hur det ser ut i 

dramatexten när en lyrisk monolog träder in i den dramatiska handlingen: 

RÖSTEN 
  Lågorna dånar 
  tystar, skriker, 
  torkar tårarna 
  dövar drömmar och sår 
  smärtan förkolnar 
  döden är sotig 
  och rykande 
  luktar bränd av svartnad gråt. 

 Utöver ett tiotal dramatiska arbeten publicerades under Elsa Graves liv 19 diktsamlingar och fem prosaverk. Grave var även 1

konstnärligt skolad och hade under 1940-talet separatutställningar i Stockholm och Malmö.
 Ett annat utmärkande grepp i Graves dramatik är de scener där ett mellanspel eller en groteskiad utspelar sig. Scenrummet 2

förändras och smutsas ner. Både replikerna och rollfigurerna blir mer absurda och mer groteska. Det utgör i sig ett intressant 
drag i Graves dramatik som skulle kunna jämföras med de klassiska tragediernas satyrspel. I den här uppsatsen kommer jag 
inte fördjupa mig i teorier kring det groteska och absurda, men i mellanspelen eller i groteskiaderna, finns också ett 
välmotiverat stoff för undersökningar.
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AGATON 
Stäng av radion – 

BERT 
Här finns ingen radio, rösten kommer någon annanstans ifrån –  3

Röstens poetiska replik skiljer sig från de två andra rollfigurernas mer prosaiska repliker. Dels 

framträder en annan rytm i Röstens replik, med korthuggna rader och assonanser, och dels 

finns där också poetiska figurer – exempelvis synestesier, där lågorna dånar och smärtan 

förkolnar.  Att det rör sig om ett lyriskt inslag blir tydligt även typografiskt. Exemplet visar 4

hur Rösten tränger in i den dramatiska handlingen. Tempot växlar, handlingen stannar upp 

något, och återgår sedan till den vanliga replikföringen. Vid flera tillfällen försöker 

rollfigurerna tysta Rösten, men den letar sig in, åter och återigen. Varifrån Rösten kommer är 

heller inte helt uppenbart. De lyriska inslagen väcker flera frågor, inte bara om funktion och 

betydelse i det enskilda exemplet, utan om greppet i stort: Hur påverkas dramatiken av poesin 

och vad får det för konsekvenser i uttolkningen av ett verk?  

Syfte/frågeställningar 

Med undersökningen vill jag fylla en kunskapslucka som jag anser finns angående Elsa 

Graves författarskap och dramatik i allmänhet, och de lyriska monologerna i synnerhet. Grave 

är omskriven flertalet gånger tidigare, men några större studier om författarskapet och särskilt 

dramatiken har ännu inte publicerats. Ett av studiens syften är att bredda bilden av Graves 

författarskap och särskilt åskådliggöra hennes dramatiska produktion, och det senare genom 

att följa de lyriska inslagen. Jag vill undersöka de lyriska monologerna som grepp i 

dramatiken: Vilka funktioner och betydelser de har i dramerna, hur rösterna förhåller sig som 

rollfigurer och hur de sammanlänkas med dramernas form, handling och med de andra 

rollfigurerna. De lyriska monologerna kan skilja sig mellan dramerna, ibland till och med 

inom ett och samma verk. Varifrån diktrösterna kommer, de som står för de allra flesta lyriska 

monologerna, är ibland bestämt och ibland inte. De röster som kallas ”En röst” eller ”Rösten” 

 Elsa Grave, Pjäser (Stockholm: Norstedts 2018b), s. 351. 3

 Synestesier, eller sinnesanalogier, är en stilfigur som sammanför olika sinnesintryck. I det här fallet sammanförs synintryck 4

med hörsel och känsel.
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och som för fram de lyriska/poetiska partierna i dramatiken låter jag hädanefter samla i 

termen diktröster, för att slippa långa och krångliga omskrivningar. 

 Kort sagt vill jag i uppsatsen synliggöra Graves dramatiska produktion och samtidigt 

undersöka hur Elsa Grave diktar sin dramatik. Syftet med undersökningen blir därmed att 

tydliggöra på vilka sätt lyriska inslag till stil och form kan fungera som konstnärliga grepp, 

och hur de kan kopplas till en rollfigur i Graves dramatik. Jag kommer att läsa dramatiken 

utifrån två primära frågeställningar: (1) Vilka betydelser och funktioner har de lyriska 

monologerna i Elsa Graves dramatik? (2) Vem eller vad är diktrösten i de olika dramerna?  

 I vidare mening är lyriska inslag i dramatiken inte något nytt, alltsedan antikens 

klassiska tragedier och komedier har det gått att finna lyrik i dramatiken. Men i den moderna 

dramatiken, som Elsa Graves utgör ett exempel på, fungerar de lyriska inslagen inte alltid på 

samma sätt som i den klassiska dramatiken. Min tes är att de lyriska inslagen utgör ett 

experiment för den dramatiska formen, ett experiment som i den här uppsatsen exemplifieras 

genom Elsa Grave.  

Metod/material 

Jag närmar mig Elsa Graves författarskap och hennes dramatiska produktion utifrån några 

olika perspektiv, och som ett första steg undersöker jag hur författarskapet i stort har 

omskrivits. Dels för att ge en bakgrund och dels för att placera in Grave i litteraturhistorien. 

Avsnittet ”Grave i litteraturhistorien/forskningsöversikt” är därför inriktat på hela författar-

skapet, hur det har omskrivits och vilka analyser som företagits det. I avsnittet vill jag alltså 

ringa in några tendenser i hur författarskapet har lästs och beskrivits, men också ge exempel 

på hur kanoniseringen har gått till.  5

 Dramatikens konstform är en annan än epikens och lyrikens, även om det idag inte är 

helt enkelt att sätta vattentäta skott mellan de tre klassiska litteraturgenrerna. Teoretiskt 

kommer jag i den här uppsatsen förhålla mig till dramatextens förutsättning och intention, att 

 Exempelvis har Eva Lilja och Annelie Bränström Öhman skrivit om bland annat moderskapstematiken, de groteska och de 5

ironiska dragen. Lilja har även undersökt Elsa Grave utifrån Bourdieus teorier om fält och habitus, hur Grave som ny typ av 
skaldinna positionerade sig i det litterära fältet. Bränström Öhman har även undersökt Graves 40-talspoesi och hur hon 
kopplades och inte kopplades till fyrtiotalsmodernismen. Se utförligare i ”Grave i litteraturhistorien/forskningsöversikt”.
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dramatexten i sig utgör ett underlag för en scenisk framställning. Vad gäller Graves dramatik 

har flera av verken iscensatts på teaterscener, men en betydande del av dramatiken skrevs för 

Radioteatern och uppfördes som hörspel, något som också är viktigt att ta hänsyn till.  Jag 6

väljer att undersöka två dramer närmare och dessa kommer att analyseras i sin helhet, men 

med ett uttalat fokus på de lyriska monologerna och diktrösterna. Metodologiskt utgår jag från 

textanalysen, med närläsningar av två dramatiska texter författade av Elsa Grave. 

 Närläsningen kopplas till en teoretisk bakgrund, en dramateoretisk bas, vilken 

förklarar dramatexten som en text med vissa förutsättningar och kvaliteter. I teoriavsnittet 

kommer jag också att fördjupa min förståelse av bland annat teatralitet, dramats 

kommunikationssystem och monologen. Dessa analysverktyg har jag som en utgångspunkt 

för att undersöka de lyriska inslagen. Vad gäller det lyriska kan en del klargöranden vara på 

plats. En del av Graves dramatexter är mer lyriska än andra i sin karaktär, och även om det är 

lockande att tala om ett slags genreblandning mellan lyrik och dramatik som lyriska dramer, 

skulle den termen kunna leda tankarna i andra riktningar, som till versdramer, operor eller 

kyrkospel. Emellertid skulle termen mycket väl kunna passa bra för några av Elsa Graves 

dramatexter, till exempel för Medusan och djävulen: Lyriskt mysteriespel i tre elegier (1949), 

och kanske även för dramatrilogin Tre lyriska gräl (1962), som även genom titlarna förmedlar 

ett lyriskt anspråk.  Trots detta väljer jag att se till dramerna som dramatik med lyriska inslag, 7

även om jag inte är helt främmande för att förklara flertalet av texterna som just lyriska 

dramer. 

 Den första analysdelen är en övergripande studie med nedslag i Graves dramatik. Jag 

gör utblickar till flera av Graves dramatexter för att bredda bilden av de lyriska inslagen. 

Dessa kopplas samman med ett befintligt teoretiserande kring lyrik och/eller poesi i 

dramatiska texter, utifrån vad exempelvis Manfred Pfister, Patrice Pavis, Gunnar Brandell, 

Peter Szondi och Grave själv har skrivit om ämnet. På så vis kan också avsnittet ses som en 

brygga mellan teori och analys. 

 Angelica Ahlefeldt-Laurvig, ”Förord”, Elsa Grave, Pjäser (Stockholm: Norstedts 2018), s. 7–16, s. 12: ”De flesta dramer 6

skrev Grave som hörspel och många har också framförts som radioteater. Det märks i scenanvisningarna att pjäserna är tänkta 
som hörspel. Scenografin lyfts fram med ljudeffekter och musik förstärker dialogen.”
 Elsa Grave, ”Medusan och djävulen: Lyriskt mysteriespel i tre elegier”, Vintergatan, Sveriges författareförenings Kalender 7

1949, red. Sven Barthel (Stockholm: Bonniers 1949), s. 135–146, samt: Elsa Grave, Tre lyriska gräl (Stockholm: Norstedts 
1962).
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Den andra och tredje analysdelen utgörs av närläsningar av två dramer. Dramatexterna som 

ligger till grund för närläsningarna är Påfågeln (1951) samt Barnbålet eller Tre hundar 

(1971). Dessa två dramatexter är relativt olika sinsemellan, men tillsammans menar jag att de 

utgör ett fullgott exempel på Elsa Graves dramatiska produktion. De är från varsitt decennium 

och skiljer sig i handlingen, även om de kan förenas i viss tematik och form. De har iscensatts 

och givits ut i två vitt skilda sammanhang; Påfågeln spelades först på scen och gavs sedan ut i 

bokform. Barnbålet eller Tre hundar skrevs för Radioteatern och kom först ut i bokform år 

2018. De två valda texterna kan också kopplas till olika tematiska inriktningar i Elsa Graves 

författarskap, där Påfågeln behandlar konstnärskap i en borgerlig miljö med olika 

förväntningar på man och kvinna, och där Barnbålet eller tre hundar kan läsas i en mer 

samhällsengagerad kontext, med fokus på krigets fasor och moderskapets kval. Texterna, som 

båda innehåller flera lyriska inslag, menar jag kan exemplifiera Elsa Graves dramatik och 

greppet som för in poesi i dramatiken. 

 Jag avgränsar mig genom att huvudsakligen undersöka de lyriska monologerna i 

Påfågeln och Barnbålet eller Tre hundar, men för att kunna besvara frågeställningar och 

samtidigt ge en kontext till texterna kommer jag att reflektera över dramernas handling och 

form i sin helhet. 

 I studien kommer jag att utgå från dramatexterna som de är tryckta i Pjäser (2018), en 

utgåva som är lätt att få tag i, både som tryckt bok och som e-bok.  Dramatexterna i Pjäser 8

utgår i flera fall från instuderingsmanus, och jag kommer att förhålla mig till texterna så som 

de är tryckta i samlingsutgåvan.  I närläsningarna av Påfågeln och Barnbålet eller Tre hundar 9

hänvisar jag till primärlitteraturen, den tryckta versionen av dramatiksamlingen Pjäser, inom 

parentes.  

 Elsa Grave, Pjäser (Stockholm: Norstedts 2018). Finns även i e-boksuppl.8

 Att undersöka instuderingsmanus eller otryckta texter i sina ursprungsskick hade varit givande för andra typer av studier, 9

exempelvis för textkritiska studier.
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Graves dramatiska produktion 

För att få en överblick över Elsa Graves dramatiska produktion följer nu en sammanställning 

där Graves publicerade/uppsatta dramatik listas kronologiskt, så som den är känd för oss 

idag.  10

1949 

År 1949 publiceras ”Medusan och djävulen. Lyriskt mysteriespel i tre elegier” i Vintergatan: 

Sveriges författarförenings kalender. Dramat uruppfördes i radions program Nattövning i regi 

av Åke Falck och med musik av Lars Johan Werle. Några år senare, år 1954, sätts det upp av 

Studio Daphne på S:t Görans ungdomsgård i regi av Curt O. Larsson (senare Strömblad). År 

1973 gör Werle en kammaropera av dramat, som spelas på Alléteatern i Stockholm. 

 Den blåa himlen publiceras även år 1949.  Verket som främst kan beskrivas som en 11

prosasamling innehåller också en dramatisk text med titeln ”Nattfrost”. Den blåa himlen 

återpublicerades i samlingen Prosa (2018) som utkom i samband med Graves 

hundraårsjubileum.  12

1951 

Skådespelet Påfågeln har urpremiär den 5 december på Studiescenen i Stockholm i regi av 

Börje Nyberg. År 1952 utkommer Påfågeln i bokform.  Påfågeln återpublicerades i Pjäser 13

(2018). 

1952 

Dramat Isskåpet har urpremiär på Kammarteatern i Stockholm i regi av Palle Granditsky. 

Dramat uppförs även som hörspel av Radioteatern år 1954, i regi av Palle Brunius. Isskåpet är 

 Den kronologiska uppställningen av Elsa Graves dramatik utgår främst från Angelica Ahlefeldt-Laurvigs (tidigare Grave) 10

artiklar ”Kvinnan och barndomen”, Hallandsposten 20.1.1987a och ”Kvinnan och samhället”, Hallandsposten 21.1.1987b, 
samt från Elsa Grave-sällskapets hemsida: Elsa Grave-sällskapet ”Händelser i Elsa Graves Liv”, http://www.elsagrave-
sallskapet.se/elsa/liv.html (hämtad 18.3.2019). Det kan tilläggas att Grave skrev fler dramatiska texter, opublicerade, 
ofullständiga eller omarbetade, vilka Ahlefeldt-Laurvig (tidigare Grave) beskriver närmare i: Angelica Grave, ”Elsa Grave: 
Askberg och kvinnor i lyrisk dramatik”, C-uppsats framlagd vid den Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet 
1983.

 Elsa Grave, Den blåa himlen (Stockholm: Bonniers 1949).11

 Elsa Grave, Prosa (Stockholm: Norstedts 2018c).12

 Elsa Grave, Påfågeln (Stockholm: Bonniers 1952).13
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en av titlarna i Pjäser (2018). Det kan även nämnas att Isskåpet sattes upp i Halmstad 2018 i 

regi av Margareta Ek, och sedan turnerade i Stockholm och Göteborg.  14

1962 

Tre lyriska gräl ges ut i bokform på Norstedts förlag. Den innehåller tre skådespel: 

”Fläsksabbat”, ”Familjegrälet” och ”Din längtans cell”. Tre lyriska gräl återfinns i Pjäser 

(2018). ”Familjegrälet” är en omarbetning av mellanspelet ”Liksvampsvaka” i Isskåpet. 

”Fläsksabbat” sätts upp som radioteater 1968 i regi av Arne Forsberg. ”Din längtans cell” 

omarbetades också till en längre dramatext med namnet Mitt mord är mitt som uppfördes på 

Arenateatern Halmstad 1964, i regi av Willy Tappert jr. Mitt mord är mitt gavs också som 

hörspel av Radioteatern 1971, i regi av Karin Ekelund. År 2018 genomfördes en reading/

föreställning av Mitt mord är mitt på Helsingborgs stadsteater. 

1963 

Sphinxen ges som hörspel av Radioteatern i regi av Börje Mellvig, och trycks i Svenska 

radiopjäser (1963).  15

1965 

Krukväxterna sätts upp som radioteater i regi av Arne Forsberg. De vassa palmerna sätts upp 

på Upsala Stadsteater i regi av Anita Blom. Båda dramatexterna är publicerade i Pjäser 

(2018). 

1971 

Barnbålet eller Tre hundar sätts upp av Radioteatern i regi av Arne Forsberg. Dramat finns 

publicerat i Pjäser (2018). 

 Dramalogens hemsida: ”Isskåpet en pjäs av Elsa Grave 1952.” Dramalogen, http://dramalogen.se/event/isskapet-en-pjas-14

av-elsa-grave-1952 (hämtad 19.3.2019).
 Elsa Grave, ”Sphinxen”, Svenska radiopjäser 1963 (Stockholm: Sveriges Radio 1963), s. 77–94.15
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1977 

Diktsamlingen Slutförbannelser ges ut.  Diktverket kom att dramatiseras till ett 16

experimentellt elektroniskt musikspel komponerat av Rolf Enström för Radioteatern, där Elsa 

Grave själv reciterade dikterna. Även om diktsamlingen inte är dramatik, har den flera 

dramatiska drag där varje dikt formmässigt består av olika rollfigurers repliker. 

1978 

Dramat Moder Jord, författat av Elsa Grave och Sun Axelsson, sätts upp på Dramatens scen 

Fyran (numera kallad Tornrummet) i regi av Allan Edwall.  Dramat var en del av Dramatens 17

satsning Stormen mot kärnkraft.  

Grave i litteraturhistorien/forskningsöversikt 

I de stora översiktliga verken om svensk litteraturhistoria ägnas Elsa Grave inte lika mycket 

utrymme som sina samtida manliga kollegor. Författarskapet brukar föras till kapitlet om 

fyrtiotalsmodernismen, där det oftast sammanfattas på några rader eller i en från texten 

utbrytande faktaruta. Även om utrymmet är i det kortaste laget beskrivs Grave paradoxalt nog 

i många fall som en central gestalt för den svenska fyrtiotalsmodernismen och den nya 

svenska poesin överhuvudtaget. Det går dock att se en förändring, i de senare översiktsverken 

har författarskapet omvärderats och det verkar finnas ett större intresse för Graves texter. I det 

här avsnittet presenterar jag inledningsvis beskrivningar av Elsa Graves författarskap, som det 

har framställts i några tidiga inflytelserika essäer och i några av de större litteraturhistoriska 

översiktsverken.  Litteraturhistorien är dynamisk och flera forskare, exempelvis Annelie 18

 Elsa Grave, Slutförbannelser (Stockholm: Norstedts 1977).16

 Moder Jord har inte givits ut i bokform, men manuset finns t.ex. i Dramatens arkiv.17

 Det som refereras i det här avsnittet har att göra med Elsa Graves litterära produktion. Om Elsa Grave som konstnär finns 18

det mindre skrivet, men en tidig beskrivning av konstnärskapet finns t.ex. i Gösta Lilja, ”Grave, Elsa Margareta”, Svenskt 
konstnärslexikon: tiotusen svenska konstnärers liv och verk. 2, Dahlbeck–Hagström, red. Johnny Roosval & Gösta Lilja 
(Malmö: Allhem 1953), s. 315: ”G. målar på liknande sätt som hon skriver sina dikter. Hennes symbolspråk har i båda fallen 
så mycket gemensamt som de olika konstarterna tillåter. Själv menar hon att det bara är en gradskillnad mellan ord och färg. 
Sina halvfantasier, ofta romantiskt förvandlade landskap med en summarisk teckning och en beslöjad färg, målar hon inifrån. 
I detta markerat subjektiva förhållande visar sig både styrkan och svagheten i hennes personligt färgade konst.” Likheterna 
mellan Graves måleri och poesi poängteras, liksom den subjektiva utgångspunkten för det konstnärliga tillvägagångssättet. 
Även Kristina Hallind, ”Elsa Grave – studieår och bildkonst”, Fjorton röster om Elsa Grave, red. Kristina Hallind et al. 
(Lund: Ellerströms 2018), s. 43–57, behandlar Graves bildkonst. Artikeln beskriver till exempel hennes studietid vid Isaac 
Grünewalds målarskola och hennes utställningar.
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Bränström Öhman, har belyst tendenser i de litteraturhistoriska beskrivningarna om Elsa 

Grave tidigare.  Genom att anlägga kritiska perspektiv på litteraturhistorien, på det som 19

skrivits och det som tagits för givet, har andra typer av litteraturhistorier kunnat skrivas, där 

författare som Grave har fått ett större utrymme.  

 Efter en genomgång av Elsa Graves kanonisering i de litteraturhistoriska verken följer 

ett panorama över forskningsläget och en redogörelse för vilka typer av analyser som 

företagits Graves verk genom åren. Forskningsöversikten är just en översikt, där jag särskilt 

vill lyfta fram de senaste studierna och samtidigt visa den bredd som finns gällande Grave-

studier. Det är framförallt lyriken, och inte dramatiken, som varit huvudämne för de 

litteraturhistoriska översikterna och för de senare analyserna. Dramatiken har för närvarande 

inte ägnats någon djupare studie och därför kommer lyriken utgöra en stor del av 

forskningsöversikten. Men Graves lyrik blir även viktig i den här uppsatsen, eftersom det är 

lyriken i dramatiken som undersöks. I slutet av det här avsnittet presenteras det som skrivits 

om Elsa Graves dramatiska arbeten.  

* * * 

Ett av de tidigaste porträtten av Elsa Grave, som författare och poet, är ett bidrag signerat 

hennes manliga diktarkollega Artur Lundkvist i Den unga parnassen (1947).  Lundkvist 20

beskriver diktvärldarna från hennes då två publicerade diktsamlingar, Inkräktare (1943) och 

Som en flygande skalbagge (1945), men porträtterar också en ny typ av diktare, någon som 

bryter mot de rådande uppfattningarna om den kvinnliga poeten. Han ser henne recitera dikter 

på Konserthuset och skriver:  

Det mörka vildinneansikte som hon visade på porträtt upplystes av ett strålande brett leende ovanför en 
röd aftonklänning när hon senare framträdde vid en uppläsning på Konserthuset. Dragen av ursprunglig 
moderlighet och av lekande flickunge, av skånsk besinning och vaken lundensisk världsvana flöt 
samman hos henne på ett suggestivt sätt.  21

 Förutom Bränström Öhman har exempelvis Anna Williams och Eva Lilja anlagt kritiska perspektiv på litteraturhistorien 19

och kanoniseringen av olika författarskap, jag kommer ha anledning att återkomma till deras forskning längre fram i 
avsnittet.

 Artur Lundkvist, ”Elsa Grave”, Den unga parnassen, red. Gustaf Näsström & Martin Strömberg (Stockholm: Norstedts 20

1947), s. 114–116. Porträttet var tidigare publicerat i något kortare format i Stockholms-Tidningen 12.8.1946.
 Lundkvist (1947), s. 114–115.21
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Synintrycken från Konserthuset verkar ligga till grund för hela porträttet, och Lundkvist 

understryker att Grave också är målande konstnär – och kvinna: ”Hon är artist och kvinna, lek 

och smärta, lust att glömma och vilja minnas.”  Lundkvist menar att Graves poesi står i 22

spänningen mellan en ”kritisk ärlighet”, ett ”flygande konstnärstemperament”, och det som 

Lundkvist vill kalla ”zigenardraget”, ett drag där Grave är okuvad och hädar den inställsamma 

madonnabilden.  En annan tidig beskrivning av Graves författarskap är Göran Palms 23

tongivande essä ”Elsa Graves poesi” i Bonniers litterära magasin (1957).  Palm gör till stora 24

delar en biografisk läsning av Graves poesi och hans essä är ett försök att koppla Graves 

barndomsupplevelser till diktningen. Palm inleder:  

Elsa Graves lyriska språk är primitivt nästan på samma sätt som grönländskan är ett primitivt språk: det 
täcker ett visst fält av livet i detalj, medan andra fält bara sparsamt namnges och det abstrakta 
ordförrådet är vagt och begränsat. Kan man kalla grönländskan, med dess tusen skilda ord för is och snö, 
ett ”polarspråk”, vill jag kalla Graves modersmål ett ”trädgårdsspråk”.   25

Palm argumenterar för ett ”trädgårdsspråk”, som han kallar Graves, med ett myller av 

nyskapade och detaljerade ord. Orden härrör från en isolerad trädgård där perspektivet är nära 

och idylliskt, samtidigt som trädgården är instängd och isolerad. Palms ”trädgård”, som han 

kallar Graves, har andra proportioner, den är trång och främmande – och kvinnlig. Även om 

Palm bjuder på flera intressanta ingångar i poesin och dess symboler, blir det en 

förhållandevis märklig bild av författaren som skrivs fram i essän. Graves poetiska trädgård är 

hennes barndomsträdgård i skuggan av den stora askhögen och gruvgångarna i skånska 

Nyvång:  

Uppvuxen i kvalmig sörja har hon fått för vana att stänka den omkring sig, och att kleta ner sig själv med 
den; hon har dragits till den grova effekten, den rabelaiska ironin, och när hon kritiserar sig själv är det 
på en gång en snorunge och en masochist som talar, destruktionsdrift och respektlös målarglädje i 
förening.   26

Palm drar sig inte för att beskriva eventuella kausala förhållanden mellan författarliv och 

verk. Bilden som tecknas stämmer överens med hans trädgårdsliknelse och den närmast 

 Lundkvist (1947), s. 116.22

 Ibid.23

 Göran Palm, ”Elsa Graves poesi”, Bonniers litterära magasin, 26, 1957:8, s. 693–703. 24

 Palm (1957), s. 693.25

 Palm (1957), s. 696.26
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häxliknande figur som härskar där. Palm är både trollbunden och entusiastisk över Graves 

diktning, och låter sin tes om en Graves trädgård och trädgårdsspråk stå stadig under 

analysens gång. Det kvinnliga markeras och förefaller stå oskiljaktigt nära naturen och 

känslorna. I en passage, som ofta blivit citerad från Palms essä, kan vi läsa:  

Och trädgårdslivet, med sitt groteska myller, på en gång barnkammare och urskog, fångar symboliskt in 
Elsa Graves situation som kvinna: en resignationskämpe, mänskotvär eremit, barnkammarvild och 
urskogsvild, som river sig blodig mot hönsnät, och lyssnande söker en ankarplats för sin smärta – för att 
mitt i stillheten börja en frenetisk jordgångardans, kasta med trollspö och svans. Trädgården tycks ge 
henne alla vapen som poet – och avväpna henne som kvinna. Vildvuxenheten ger henne det 
trollpackeaktigt aparta, gör hennes dikt till rit, dammen skänker henne universum, och råttgångarna 
föder skräckvisioner över människornas gemenskap. Det slutna landskapet växer på så sätt till en helt 
säregen tavla över människolivet, en hel tavla.   27

Palm läser författaren och kvinnan genom dikterna. Även om bilden som frammanas i citatet 

kan tyckas främmande är det här tillvägagångssättet inte helt ovanligt. Många gånger har 

kvinnor setts vara styrda av känslolivet och naturkrafter, och de som inte passat in i gängse 

kvinnoroller och normer har blivit just avvikande, trolska och vilda. Men även naturen, 

Graves trädgård, är feminiserad i Palms beskrivningar.  Palms bild av Grave och hennes 28

poesi kommer att leva vidare under lång tid, i stort är det också den som förmedlas i många av 

de stora litteraturhistoriska översiktsverken, om än i förkortade och nedtonade drag. I de 

modernare verken får man nog tillstå att det är en bild på väg att omvärderas. Gemensamt för 

både Lundkvist och Palm är synen på det ”kvinnliga”, att Grave som författare bryter mot de 

rådande uppfattningar om kvinnan och den kvinnliga poeten. Detta är något som Annelie 

Bränström Öhman belyser i essän ”Androgyna Dämona Gravida-Grave: Till Elsa – med 

bävan och beundran på hennes hundraårsdag” (2018), i ett temanummer om Elsa Grave i 

 Palm (1957), s. 695–696.27

 Anlägger man ett ekofeministiskt perspektiv på Palms text genom ex. Rosemary Radford Ruether, ”Ecofeminism: 28

Symbolic and Social Connections of the Oppression of Women and the Domination of Nature”, Ecofeminism and the Sacred, 
red. Carol J. Adams (New York: Crossroad 1993), s. 13–23, och Kate Soper, ”Naturalized Woman and Feminized Nature”, 
The Green Studies Reader: From Romanticism to Ecocriticism, red. Laurence Coupe (New York, Routledge 2000), s. 139–
143, går det att synliggöra strukturer och uppfattningar bakom tankarna kvinnan som natur och natur som kvinnan. Radford 
Ruether beskriver hur naturen och kvinnan har separerats från mannen och att det är en uppfattning som är djupt rotad i flera 
kulturer. Dominansen av kvinnan sammanfaller med dominansen av naturen. Soper ser hur naturen feminiseras med olika 
kvinnostereotyper, som modern, jungfrun och älskaren: ”[N]ature is allegorized as either a powerful maternal force, the 
womb of all human production, or as the site of sexual enticement and ultimate seduction.”, s. 141, och fortsätter: ”Nature as 
physical territory is also presented as a source of erotic delight, and sometimes of overwhelming provocation to her 
masculine voyeur-violator.”, s. 141. Man skulle kunna hävda att Palm både är attraherad och skrämd av Graves diktvärld. 
Han målar upp en grotesk och vild värld, där Graves egenart är ”naturbestämd”, han går på upptäcksfärd i trädgårdens 
geografi, och ”tillrättalägger” den, kanske för att behärska den.
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Lyrikvännen.  Bränström Öhman skriver om Grave och den ”genus-Tourettes” som kvinnliga 29

författare så ofta fick utstå från en manlig kritikerkår:  

Det ”kvinnliga” sätts gång på gång i förgrunden när männen läser Graves poesi. Hon skriver utifrån en 
”kvinnlig naturgrund”, ”en modern kvinnlig problematik” och ett ”kvinnligt diablerie”, som några av 
omdömena i pressen lyder. […] När jag under åren med mitt avhandlingsarbete gick där med röjsågen 
genom drivorna av recensioner och artiklar började jag tänka på det här som ett slags genusvariant av 
Tourettes syndrom, som företrädesvis drabbar manliga kritiker och litteraturforskare – och som yttrar sig 
i ett tvångsmässigt upprepande av ”kvinna” och ”kvinnligt” i olika böjningsmönster och metaforiska 
variationer, när de ska berätta om författare som inte är män.   30

Bengt Höglund gör i sin essä ”Elsa Grave: För att hålla människans oro levande” i 40-

talsförfattare (1965) även han biografiska läsningar av Elsa Graves verk.  Han menar att 31

Grave ”i jämbredd med Strindberg” hämtar ”stoff och eld från intensivt personliga 

upplevelser”.  Höglunds läsningar av Graves dikter, romaner och dramatik tar fasta på de 32

kritiska moders- och madonnamotiv som ofta återses. Höglunds konklusion om Graves poesi 

är intressant, han menar att Grave framstår som ”en av de starkaste förbindelselänkarna 

mellan 40-tal och 60-tal, i det poetiskt integrerade uttrycket för en anti-ideologisk ideologi”.  33

Jag ser att Höglund där tar fasta på något dubbelbottnat, det ironiska draget i Graves poesi, 

där ”en tendens är befriad från varje ’tendens’”.  Graves författarskap skrivs in i ett 34

modernistiskt mellanting av Höglund, genom ett särställande, med teman och motiv från 

kvinnliga erfarenheter, och med det ironiska och groteska, som för kritikerna ofta förefaller 

vara ojämnt eller obegripligt.  

 I Erik Hjalmar Linders avsnitt om Elsa Grave i det andra bandet av Ny illustrerad 

svensk litteraturhistoria: Fem decennier av nittonhundratalet (1966) sammanförs Grave i viss 

mån till fyrtiotalsmodernisterna, men hennes egenhet betonas som i många andra verk.  Hon 35

var av en yngre generation och framstår i sammanhanget som av ”en öppnare och på sitt sätt 

 Annelie Bränström Öhman, ”Androgyna Dämona Gravida-Grave: Till Elsa – med bävan och beundran på hennes 29

hundraårsdag”, Lyrikvännen, 65, 2018:1, s. 6–19.
 Bränström Öhman (2018), s. 11.30

 Bengt Höglund, ”Elsa Grave: För att hålla människans oro levande”, 40-talsförfattare: ett urval essäer om svenska 31

författare ur 40-talsgenerationen, red. Lars-Olof Franzén (Stockholm: Aldus/Bonnier 1965), s. 183–196.
 Höglund (1965), s. 188.32

 Höglund (1965), s. 196.33

 Ibid.34

 Erik Hjalmar Linder, ”Elsa Grave”, Ny illustrerad svensk litteraturhistoria: Fem decennier av nittonhundratalet, band 2, 35

red. Erik Hjalmar Linder, 4. omarb. o. utök. uppl. (Stockholm: Natur och kultur 1966), s. 882–885.
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naivare sort”.  Från att ha skrivit vad som kallas en sprittande och luftig poesi övergår hon, 36

enligt Linder, till en mer svårmodig, självbespottande diktning och till grotesken. Dikten 

”Svinborstnatt”, ett återkommande prov på Graves diktning, beskrivs som ett ”ironiskt-

masochistiskt” självporträtt: ”Elsa Grave skildrar och biktar kvinnlig olycka, men i dikten 

beskådas och bespottas olyckan av gossen Ruda…”  Linder läser Graves verk biografiskt, 37

där ”barndomens symboler återuppstår och förvandlas”.  Författarskapet sammanfattas av 38

Linder på följande vis: 

I uppsluppenhet, trots, grotesk eller elegi hade Elsa Graves poesi länge och oavlåtligen samma funktion: 
att besvärja tyngd och band och tryck, att finna en enhet mellan minnesupplevelsernas, 
barndomsvisionernas stridiga tendenser genom att låta dem övergå i varandra, att oavlåtligt söka den 
punkt i erfarenheten och jaget som – om den också inte innebar befrielse – dock kunde utgöra en 
vilopunkt.  39

Ett intressant spår som kan följas i de tidiga redogörelserna för Grave är ambivalensen 

huruvida hennes författarskap ska kopplas till fyrtiotalismen eller inte. Bengt Holmqvist 

menar i den undersökande skriften Svensk 40-talslyrik (1951) att det är svårt att placera Elsa 

Grave och andra kvinnliga lyriker i den snävare ramen av fyrtiotalisterna.  Bränström 40

Öhman, som på flera områden berört Graves författarskap, skildrar i sin avhandling Kärlekens 

ödeland. Rut Hillarp och kvinnornas fyrtiotalsmodernism (1998) frånvaron av de kvinnliga 

fyrtiotalsförfattarna i litteraturhistorien.  Hon undersöker varför Rut Hillarp, Maria Wine och 41

Elsa Grave har hamnat i den oskrivna litteraturhistorien. De kvinnliga författarna ställs gång 

på gång utanför den huvudsakliga fyrtiotalsfåran eftersom kvinnliga erfarenheter inte passat in 

i den litteraturhistoriska förklaringen av svensk fyrtiotalsmodernism. Bränström Öhman 

redovisar hur vissa litteraturhistorier, ex. Gunnar Brandells Svensk litteratur 1900–1950 

(1958), inte nämner några kvinnliga fyrtiotalsförfattare överhuvudtaget och hur andra gång 

efter annan särskiljer kvinnliga författarskap som särintressen eller paralleller i berättelsen om 

det svenska fyrtiotalet. I en artikel, ”Det oskrivna fyrtiotalet” (1994), frågar sig Bränström 

 Linder (1966), s. 882.36

 Linder (1966), s. 883–884.37

 Linder (1966), s. 884.38

 Linder (1966), s. 885.39

 Bengt Holmqvist, Svensk 40-talslyrik, 2. uppl. (Stockholm: Bonniers 1951), s. 40.40

 Annelie Bränström Öhman, Kärlekens ödeland. Rut Hillarp och kvinnornas fyrtiotalsmodernism, diss. Umeå (Eslöv: B. 41

Österlings bokförl. Symposium 1998).
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Öhman om fyrtiotalismen någonsin var avsedd att inbegripa författare av båda könen. De 

manliga författarna är omarkerade och neutrala författare, medan de kvinnliga ständigt 

markeras och urskiljs som kvinnliga.   42

 I de senare litteraturhistoriska översiktsverken koncentreras Graves författarskap till 

vissa återkommande drag, från fyrtiotalets modernistiska strömning, till grotesken och 

moderskapet som centralt tema, för att sedan i ett större sammanhang bilda en tematisk rörelse 

från kvinnans roll och konstnärskapets villkor till en mer samhällsengagerad och 

verklighetsförankrad diktning. Nils Åke Sjöstedt beskriver i Epoker och diktare 2 (1982) hur 

bland annat ”[m]oderskap och modershat” är två inte helt ovanliga motiv hos Elsa Grave, 

liksom hennes uttryck: ”Vid sidan av det lekfulla står ofta det groteska, och ofta väljer hon 

mindre aptitlig djursymbolik […]”.  Och i Göran Häggs Den svenska litteraturhistorien 43

(1996) sammanfattas författarskapet genom följande mening: ”Av det sena 40-talets och tidiga 

50-talets mer framstående lyriker i övrigt har Elsa Grave (f 1918) efter debuten 1945 [sic] gått 

från visioner till starkare verklighetsengagemang, med kvinnlighet och moderssymboler som 

genomgående motiv.”  Grave debuterade som bekant 1943 med diktsamlingen Inkräktare. 44

 I ett litteraturhistoriskt verk med regional prägel, Skånes litteraturhistoria II: 1900-

talets senare del (1997), kopplas Graves författarskap särskilt till uppväxten i Nyvång och till 

studietiden i Lund.  Tillhörande samma lundageneration som Sven Alfons beskrivs det hur 45

Grave bar med sig en ”visionär, närmast hallucinatorisk bildfantasi, färggrann och luftig 

Chagallinspirerad”.  Om diktkonsten ges en intressant bild av hur Grave rör sig fritt som en 46

luftande mellan botten och rymd: ”Hela Elsa Graves diktade värld är på ett märkligt sätt 

uppbyggd i ett vertikalplan, med underjorden och stjärnhimlen som motpoler i topografin. 

Däremellan, och i ständig rörelse uppåt och nedåt, iscensätts hennes myllrande symbolvärld 

av växter och djur och mycket få människor.”  Redogörelsen observerar likheter mellan 47

skånemiljöer och diktmiljöer, där barndomslandskapet och det akademiska livet i Lund får 

särskilt utrymme, men artikelförfattaren Anders Palm framhåller dock att en ensidig 

 Annelie Bränström, ”Det oskrivna fyrtiotalet”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 15, 1994:1, s. 82–93.42

 Nils Åke Sjöstedt, ”Fyrtiotalet”, Epoker och diktare: allmän och svensk litteraturhistoria. 2, red. Lennart Breitholtz, 3. rev. 43

uppl. (Stockholm: AWE/Geber 1982), s. 579–605, s. 590.
 Göran Hägg, Den svenska litteraturhistorien (Stockholm: Wahlström & Widstrand 1996), s. 592–593.44

 Anders Palm, ”Ett eget landskap”, Skånes litteraturhistoria II: 1900-talets senare del, red. Louise Vinge & Ulf Gran 45

(Malmö: Corona 1997), s. 45–47. 
 Palm (1997), s. 45.46

 Palm (1997), s. 46.47
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biografisk läsning lätt tenderar att bli spekulativ. Här lyfts särskilt en lundakoppling med 

satiren ”Härlig är jorden” ur Den blåa himlen (1949) om Lunds universitetsbibliotek. 

Dessutom beskrivs författarskapets tematiska skiftning, med samhällsdiktningen som tar fart 

från och med 1960-talet:  

Elsa Graves fräsande lyriska förbannelser över mänsklighetens ondska och dumhet gjorde på ett högst 
personligt sätt gemensam sak med 1960-talets beredskapslyrik mot krigen, utsugningen och miljöhoten. 
Det är den nästan aggressiva lidelsen, den konstnärliga och den medmänskliga, som är drivkraften i 
hennes dikter.  48

  

I Den svenska litteraturen (1999), i en faktaruta skriven av Eva Lilja, presenteras 

Bortförklaring (1948) som det stora genombrottet.  Samma diktsamling beskrivs som 49

inledningen på groteskerierna, vilka i sin tur ”kom att få många efterföljare, bland andra Sonja 

Åkesson och Kristina Lugn”.  Grave sammanförs här inte direkt till fyrtiotalsmodernismen, 50

istället är det en tematiskt riktad blick på författarskapet, där dikterna förklaras handla om 

”hennes brottning med modersrollen, hennes vånda inför den blodsörjiga värld till vilken hon 

föder sina barn”.  Det beskrivs hur Graves perspektiv ”växer” under 1960-talet och att hon 51

blir mer av en samhällsdiktare. I diktsamlingen Slutförbannelser (1977) har grovheten ”blivit 

ett vapen i striden mot miljöförstöring och upprustning”.  Litteraturhandboken (1999) ger en 52

kort sammanställning av Graves författarskap: ”G. har sina rötter i 40-talet med ett förtätat 

bildspråk och egen logik; dikterna har ett passionerat tonfall, rör sig mellan det okända och 

nästan kända genom egenartade symboliseringar av liv, död, förstörelse och återuppståndelse. 

Från 60-talet har G. gått mot ett enklare uttryck och arbetat parallellt med världsproblem och 

det personliga.”  Litteraturhandboken sammanfattar den litterära produktionen, och listar 53

priser som Grave tilldelats.  Av de litterära översiktsverken är det först i essän ”Intelligens är 54

ett vredesutbrott – som måste styras av fantasin: Om Elsa Grave” av Jenny Ljunghill ur 

 Palm (1997), s. 46.48

 Eva Lilja, ”Svinet som växte till varg: Elsa Grave”, Den svenska litteraturen. 3: Från modernism till massmedial marknad: 49

1920–1995, red. Lars Lönnroth, Sven Delblanc & Sverker Göransson, omarb. o. utök. uppl. (Stockholm: Bonnier 1999), s. 
237.

 Ibid.50

 Lilja (1999). Det groteska och det absurda i Graves diktning sammanförs till en femtiotalstradition med språklig absurdism 51

och groteska inslag, dit länkas exempelvis Ingemar Gustafson (senare Leckius), inspirerad av bland andra Henri Michaux. 
Även om Grave kopplas till fyrtiotalsmodernismen, bryts texten om henne ut från det övriga kapitlet.

 Ibid.52

 ”Elsa Grave”, Litteraturhandboken, red. Björn Linnell, 6. omarb. o. utök. uppl. (Stockholm: Forum 1999), s. 494.53

 Priserna som står listade i Litteraturhandboken är som följer: SvD:s litteraturpris 1955, Bellmanpriset 1963, De Nios pris 54

1968, Carl Emil Englund-priset 1978 samt Litteraturfrämjandets stora pris 1983.
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Kvinnornas litteraturhistoria (1983) som Graves författarskap presenteras mer överskådligt 

och fördjupat.  Essän bygger på intervjuer och analyser av Graves verk. Det säregna 55

bildspråket lyfts fram och särskilt dikten ”Svinborstnatt”, vilken fungerar som ett prov på 

Graves lyrik: ”Den musikaliskt intill vällust vackra klangen och rytmen står i spänningsfyllt 

förhållande till ett traditionellt sett ’opoetiskt’ bildspråk.”  Ljunghill ringar in både drag och 56

händelser i Elsa Graves liv, från uppväxten intill askberget i nordvästra Skåne, genom 

bildlärarvikariat och nätternas arbetstimmar, till ett samhällsengagemang kopplat till 

miljörörelsen. Essän tecknar ett porträtt av en författare som inte helt enkelt låter sig 

etiketteras eller placeras: 

Därför är det, kanske, som hon anser det ”sin förbannade plikt och skyldighet som författare att stå fri 
från alla sociala, politiska och religiösa trossystem”. Därför, kanske, har hennes texter förvånansvärt 
sällan hörsammats av kvinnorörelsen, fastän hennes drastiska språkbruk och kvinnliga gestalters 
emancipatoriska självständighet på intet sätt står radikalfeminismen efter.  57

Ljunghill gör en spännande iakttagelse angående Graves förhållande till kvinnorörelsen under 

andra vågens feminism. Idag skulle man nog kunna påstå att Graves texter har hörsammats av 

den feministiska rörelsen. I essän finns också det förslag till vigselformulär som Grave skrev 

till en statlig utredning (SOU 1972:41), som förefaller väldigt modern i sin könsneutrala och 

fria utformning, där äktenskapets maktaspekter har suddats ut. 

 Elsa Graves författarskap presenteras även i Nordisk kvinnolitteraturhistoria (1996–

1997), där Anne Nilsson Brügge och Inga-Lisa Petersson framhåller moderskapet som ett 

centralt tema och motiv. Graves mödrar ses som reaktioner mot de samtida bilderna av 

moderskap.  Nilsson Brügge och Petersson uppmärksammar spänningsfältet mellan ett 58

högtidligt allvar och det groteska, men även vreden som motiv och uttrycksform. Det beskrivs 

hur Grave under sitt författarskap ”skapat sig ett renommé som svärande häxa i svart kappa”, 

vilket kan sammanlänkas till många av Grave-beskrivningarna.   59

 Jenny Ljunghill, ”Intelligens är ett vredesutbrott – som måste styras av fantasin: Om Elsa Grave”, Kvinnornas 55

litteraturhistoria. D. 2: 1900-talet, red. Marie-Louise Ramnefalk, Ingrid Holmquist & Ebba Witt-Brattström (Stockholm: 
Författarförlaget 1983), s. 202–221.

 Ljunghill (1983), s. 207.56

 Ljunghill (1983), s. 212.57

 Anne Nilsson Brügge & Inga-Lisa Petersson, ”Ömhetens vargtänder” [del av ”Jag är Apollons träd”] Nordisk 58

kvinnolitteraturhistoria Bd 3 Vida världen: 1900-1960, red. Elisabeth Møller Jensen & Margaretha Fahlgren (Höganäs: 
Wiken 1996), s. 453–454.

 Nilsson Brügge & Petersson (1996), s. 453.59
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 I den senaste upplagan av Litteraturens historia i Sverige (2013) har utrymmet som 

behandlar Elsa Grave utökats.  Bränström Öhman, författaren bakom avsnittet, placerar 60

Graves författarskap i vidden mellan ömhet och det groteska. Hon skriver också om den 

graveska undergenren ”förbannelser” som utforskas redan i Den blåa himlen (1949) och som 

därefter blir ett klart inslag i Slutförbannelser (1977) och Sataneller (1989).  Om Den blåa 61

himlen (1949) skriver Bränström Öhman att ”’förbannelsens’ fokus [är] tidsenligt samlat kring 

den motiviska triaden kärlek, frihet, moderskap, med tydliga vinkar till folkhemspolitikens 

utlokalisering av mödrarnas samhällsansvar till köket och barnkamrarna”.  Bränström 62

Öhman läser också den dramatiska texten ”Nattfrost” ur Den blå himlen, där huvudpersonen 

kastas mellan förväntningar och förminskningar, på grund av det kommande moderskapet. 

 Kvinnornas litteraturhistoria, Nordisk kvinnolitteraturhistoria och den senaste och 

utökade upplagan av Litteraturens historia i Sverige är på många sätt skrivna i reaktion på den 

litteraturhistoria som de tidigare översiktsverken har förmedlat. Ofta har kvinnliga 

författarskap positionerats utanför litteraturhistorien, i parallella särintressesfärer. Anna 

Williams har i Stjärnor utan stjärnbilder: Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska 

översiktsverk under 1900-talet (1997) undersökt det som hon kallar den kluvna 

litteraturhistorien.  På grund av sitt kön har den kvinnliga författaren placerats i särskilda 63

fack och samtidigt marginaliserats. Williams undersökning gör nedslag i svensk prosa och 

visar att periodiseringen och klassificeringen, som utger sig för att vara omarkerad och 

neutral, är övervägande manlig i de litteraturhistoriska översiktsverken. Mannens litteratur är 

den normerande, och det är till den som kvinnliga författarskap har fått förhålla sig. Williams 

anlägger ett feministiskt perspektiv på kanoniseringen i litteraturhistoriska verk, och i både 

kvalitativa och kvantitativa analyser på verken ser hon hur kvinnliga författare marginaliseras 

genom att ägnas mindre utrymme och ha färre omnämningar. Kvinnorna särbehandlas också 

genom att de knyts till ”känslor och biografiska omständigheter, medan männen har det 

 Annelie Bränström Öhman, ”Grave”, Litteraturens historia i Sverige, red. Bernt Olsson & Ingemar Algulin, 6. omarb. o. 60

utök. uppl. (Stockholm: Studentlitteratur 2013), s. 429–431. I den första upplagan av Litteraturens historia i Sverige, red. 
Bernt Olsson & Ingemar Algulin, första uppl. (Stockholm: Norstedt 1987) ägnades Graves författargärning några enstaka 
rader, där Grave exempelvis beskrivs som en ”vital och visionär poet av den modernistiska skolan”, där det i poesin ”står en 
”abstrakt symbolvärld med mystiska dimensioner mot en stark kvinnlig sensualism och vardagsnära stämningar”, s. 484. 
Även utvecklingen mot en samhällskritisk poesi noteras, där Grave i Slutförbannelser besvärjer ”civilisationens 
undergångssymptom med emotionell sprängkraft”, s. 545.

 Bränström Öhman (2013), s. 430.61

 Bränström Öhman (2013), s. 431.62

 Anna Williams, Stjärnor utan stjärnbilder: kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet 63

(Stockholm: Gidlund 1997).
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politiska tolkningsföreträdet och blir innovatörer och idébärare”.  En uppfattning som 64

Bränström Öhman delar i sin avhandling om kvinnorna i det modernistiska fyrtiotalet.  Jag 65

menar att de litteraturhistoriska översiktsverken bör läsas med den här förståelsen, att 

litteraturhistorien i sig är en berättelse, färgad och markerad av samhället den skrivits i. De 

anförda citaten och beskrivningarna som presenterats i det här avsnittet angående Elsa Grave 

och hennes författarskap återspeglar också hur Grave har undersökts, där författarskapet har 

lästs biografiskt till stora delar; Graves neologismer, djur, mödrar och barn, har lästs som 

symboler från barndomen. Biografiska läsningar behöver inte vara felaktiga per se, Grave har 

själv berättat om barndomsmiljöerna och dess likheter med dikter i flera intervjuer, 

exempelvis i Curt Strömblads tv-dokumentär Livstecken (1982) och Kerstin M. Lundbergs 

radiodokumentär Biblioteket – svensk poesi från E till W: Del 4. G som i Grave (2005).  Men 66

de biografiska läsningarna, som exempelvis Lundkvist, Palm, Höglund och Linder företar, bör 

inte förstås som helt uttömmande och fullständiga, även om de verkar äga det anspråket. Lilja 

skriver i artikeln ”En dubbel värld. Analys av Elsa Graves ’Serenad för råttor’” (1998) att det 

finns en vana, som hör samman med ”en äldre periods tendens att läsa all dikt biografiskt”, 

där manliga kritiker läser ”kvinnors dikter som om de läste kvinnan själv”, där männen inte 

ser kvinnornas dikter som text.  Palms beskrivningar av Elsa Graves diktning är av ett helt 67

annat slag än de som beskriver samtida mäns diktning, menar Lilja. Hon ser hur det finns 

andra förväntningar på en skaldinna och hur manliga kritiker ”möter kvinnors dikter som om 

de vore sexobjekt”.   68

* * * 

För att ytterligare illustrera forskningsläget kommer avsnittet nu kortfattat redogöra för 

artiklar om och studier av Elsa Graves verk. De flesta av studierna fokuserar på Graves poesi, 

 Williams (1997), s. 180.64

 Bränström Öhman (1998), s. 16–17.65

 Curt Strömblad, Livstecken [tv-program] (Sveriges Television, 31.8.1982) samt: Kerstin M. Lundberg, Biblioteket – svensk 66

poesi från E till W, ”Del. 4: G. som i Grave” [radioprogram] (Sveriges Radio, 8.8.2005).
 Eva Lilja, ”En dubbel värld. Analys av Elsa Graves ’Serenad för råttor’”, I klänningens veck. Feministiska diktanalyser  67

red. Ulla Evers & Eva Lilja (Göteborg: Anamma 1998), s. 144–164, s. 161.
 Ibid.68
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dessa blir viktiga i helhetsbilden av författarskapet, men även för den här studien som 

kommer att undersöka lyriska inslag i Elsa Graves dramatik. 

 De senaste trettio åren har inneburit ett uppsving för Graveforskningen, vilket 

tidsmässigt också sammanfaller med diskussionen om marginaliseringen och kanoniseringen 

av kvinnliga författarskap. För den biografiskt intresserade kan det vara på sin plats att 

hänvisa till Elsa Grave-sällskapets hemsida, där också Inga-Lisa Peterssons Elsa Grave. En 

bibliografi (2018) går att finna i elektronisk form.  Även Eva Liljas artikel om Elsa Grave på 69

Svenskt kvinnobiografiskt lexikons hemsida ger en god översiktlig bild.  Det ger också de 70

biografiskt inriktade artiklarna i antologin Fjorton röster om Elsa Grave, som gavs ut med 

anledning av Elsa Graves hundraårsjubileum år 2018.  Jag ämnar återkomma till antologin i 71

slutet av det här avsnittet. Det som nu följer är en forskningsöversikt där jag särskilt vill lyfta 

fram vilka typer av analyser som företagits Elsa Graves litteratur.  

 I Ingemar Algulins Den orfiska reträtten: Studier i svensk 40-talslyrik och dess 

litterära bakgrund (1977) förekommer Grave i en kortare delstudie.  Den orfiska reträtten, 72

som Algulin hävdar, är ett återtåg från den upphöjda diktarpositionen. Diktaren som en 

idealiserad visionär var en bild som växte sig stark under romantiken. Reträtten från det 

orfiska diktaridealet innebar också en reduktion i tema, semantiska betydelser och form. Hos 

Elsa Grave ser Algulin hur människorna tenderar att försvinna och att djur ofta blir 

korrespondenter för låga degraderade känslor. Han menar att Graves poetiska utveckling har 

”berörts av återtågets problematik och komplikationer”, men ser också en återkomst av den 

orfiska diktarfunktionen i Graves senare poesi, där uttrycket går i opposition till ”ett 

teknokratiserat samhälle”.  Algulins studie, som främst berör Erik Lindegrens, Karl 73

Vennbergs, Sven Alfons, Werner Aspenströms och Ragnars Thoursies 40-talsdiktning, ser 

samhälleliga förändringar, Andra världskriget, psykoanalysen och existentialismen som några 

av förklaringarna till den orfiska reträtten. 

 Inga-Lisa Petersson, ”Elsa Grave. En bibliografi”, tredje uppl., Elsa Grave-sällskapet,  http://www.elsagrave-sallskapet.se/69

elsa/bibliografi.html (hämtad 5.3.2019). Petersson beskriver utförligt Elsa Graves bibliografi, exempelvis är dikter av Grave 
översatta till engelska och nederländska. Det kan tilläggas att några dikter också översatts till spanska i litteraturtidskriften 
Litoral. ”Elsa Grave”, Litoral: revista de la poesía y el pensamiento, 1981:106–107, s. 170–176.

 Eva Lilja, ”Elsa Margareta Grave”, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se/sv/artikel/ElsaGrave (hämtad 70

5.3.2019). Vidare kan även en annan artikel av Lilja nämnas: ”Elsa Grave”, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds 
universitet som litterärt kraftfält, red. Katarina Bernhardsson et al. (Göteborg: Makadam 2017), s. 250–253.

 Fjorton röster om Elsa Grave, red. Kristina Hallind et al. (Lund: Ellerströms 2018).71

 Ingemar Algulin, Den orfiska reträtten: Studier i svensk 40-talslyrik och dess litterära bakgrund (Stockholm: Almqvist & 72

Wiksell International 1977), särsk. s. 461–475.
 Algulin (1977), s. 475.73
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 Eva Lilja, som skrivit flera artiklar om Elsa Graves författarskap och verk, läser i 

artikeln ”Skaldinnans rörelser på fältet” (1994) Graves författarskap utifrån Pierre Bourdieus 

teorier om klass, fält och habitus.  Bourdieus fältteorier problematiseras och Lilja för in 74

könets betydelse i analysen. Män och kvinnors symboliska kapital värderas inte likvärdigt och 

därför strider de heller inte på samma villkor inom ett fält. Habitus, ”resultatet av ett samspel 

mellan värld och individ”, lagras och internaliseras i kroppen, det vill säga vissa habitueras till 

poeter.  Kvinnliga modernister, som Karin Boye, Edith Södergran och Ebba Lindqvist 75

lyckades passa in i modernisternas fält genom att uppfylla vissa skaldinnekrav. Graves 

groteskerier och alternativa författarpersona innebar istället ett brott mot den tidigare bilden 

av en skaldinna: ”Härefter etablerar sig skaldinnor, som inte behöver möta kravet på ljuvhet 

och upphöjdhet.”  Tillsammans med Isabell Vilhelmsen utvecklar Lilja resonemanget i 76

artikeln ”Social verklighet och text samt något om Elsa Graves metaforspråk” (1996) där de 

undersöker den svagare positionen som svenska skaldinnor har haft på det litterära fältet.  De 77

menar att skaldinnornas svagare position har fått kvinnliga författare att bygga den ironiska 

figuren. Den ironiska figuren sätts i spänningen mellan övertext och undertext, där övertexten 

leker med läsaren och undertexten bär på betydelser. De utgår från Bourdieus fältteori och 

Wayne C Booths teori om ironins retorik och ser exempelvis hur flera tidiga tolkningar av 

Graves verk har tenderat att missa stora underliggande teman från kvinnliga erfarenheter: 

moderskap och kvinnokroppen.  

 Lilja har även i andra artiklar berört ironin och grotesken hos Elsa Grave, där båda 

inslagen kan ses som kvinnliga strategier i en manlig språkvärld. Ironin utmanar det manliga 

språket genom sin dubbelhet och grotesken fungerar som en strategi för att utmana en manlig 

berättelse om kvinnan. Lilja undersöker exempelvis detta i den tidigare nämnda artikeln ”En 

dubbel värld. En analys av Elsa Graves ’Serenad för råttor’” (1998), samt i ”Suggan och 

madonnan: Om moderskapstemat i Elsa Graves Bortförklaring” (1994).  I den senare läser 78

 Eva Lilja, ”Skaldinnans rörelser på fältet”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 15, 1994a:1, s. 40-48.74

 Lilja (1994a), s. 45.75

 Lilja (1994a), s. 46.76

 Eva Lilja & Isabell Vilhelmsen, ”Social verklighet och text samt något om Elsa Graves metaforspråk”, Tidskrift för 77

litteraturvetenskap, 25, 1996:3–4, s. 30–43.
 Lilja (1998), samt Eva Lilja, ”Suggan och madonnan: Om moderskapstemat i Elsa Graves Bortförklaring”, Skrift: 78

skriftserie for litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo, 6, 1994b:3, s. 96–113. Även en studentuppsats finns i ämnet: 
Christine Odén, ”Mellan gnom och luftande: Det groteska och dualiteter i Elsa Graves Ariel och Luciafirarna”, C-uppsats 
framlagd vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2004. Uppsatsen analyserar romanerna Ariel (1955) 
och Luciafirarna (1959).
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hon den ofta analyserade dikten ”Svinborstnatt” i metaforer av amning och moderskap. 

Moderskapet är också huvudtemat i Liljas analys av dikten ”Barnbålet” i ”’Barnbålet’: Något 

om en dikt av Elsa Grave” (1993).  Lilja läser dikten där moderskapet inte skildras som en 79

privat angelägenhet utan en offentlig, till skillnad mot Palm som läst dikten ur ett barnets 

perspektiv.  

 Lars Elleström, som också analyserat ironin hos kvinnliga författarskap, gör en 

genomgång av den svenska ironins historia i En ironisk historia. Från Lenngren till Lugn 

(2005) med utgångspunkt i kvinnliga författarskap.  Här figurerar också Graves moderstema 80

i den ironiska historien. Elleström drar samband mellan kvinnornas position och ironiska 

könsroller. Elleström läser de ironiska dragen i Graves dikter om moderskap, som en 

överdriven ironi ”åt det realistiska hållet förvriden gestaltning av den mänskliga 

modersschablonen”, ett sätt att göra upp med den heliga kvinnligheten och föreställningen om 

den goda modern.  81

 En stark riktning i Grave-forskningen är de feministiska läsningarna som jag givit 

exempel på, och fler kan läggas till. Annelie Bränström Öhmans avhandling Kärlekens 

ödeland. Rut Hillarp och kvinnornas fyrtiotalsmodernism (1998) innefattar även läsningar av 

Elsa Graves kärlekslyrik från 1940-talet.  Bränström Öhman ser hur Grave undersöker 82

kärlekstemats möjligheter: ”vid kartläggandet av klichéerna, avväpnandet av den romantiska 

retoriken, prövandet av gränserna”, och beskriver hur de kvinnliga fyrtiotalsmodernisterna 

förhöll sig kritiskt och omprövade synen på kärlek och romantiken.  I en annan artikel av 83

Bränström Öhman, ”’Kära systrar i det putmagade eländet!’ Om Elsa Graves 

livmodersförbannelser” (2008), beskrivs Graves uppgörelse med folkhemmets moderskult.  84

Bränström diskuterar de satiriska inslagen i Graves Den blåa himlen (1949) och 

förväntningarna på kvinnor och mödrar i folkhemmet. Det sker särskilt genom Graves 

dramatiska text ”Nattfrost”, där en kamp om genusordningen formuleras. Tidens 

 Eva Lilja, ”’Barnbålet’: Något om en dikt av Elsa Grave”, Privata kvinnor, offentliga män? (Göteborg: Göteborgs 79

universitet 1993), s. 31–39.
 Lars Elleström, En ironisk historia. Från Lenngren till Lugn (Stockholm: Norstedts 2005), särsk. s. 151–156.80

 Elleström (2005), s. 155.81

 Bränström Öhman (1998), särsk. kap. 5: ”’Romantisk uppluckring’ eller kvinnligt genombrott?”, s. 272–294.82

 Bränström Öhman (1998), s. 291.83

 Annelie Bränström Öhman, ”’Kära systrar i det putmagade eländet!’ Om Elsa Graves livmodersförbannelser”, Dikten som 84

mötesplats: festskrift till Eva Lilja, red. Sissel Furuseth & Lisbeth Stenberg (Göteborg: Kabusa 2008), s. 95–105. 
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föreställningar färgar dramat och fram växer en satirisk natur/kultur-debatt mellan en man och 

en havande kvinna.  

 Grave figurerar också i Jenny Björklunds avhandling Hoppets lyrik: Tre diktare och en 

ny bild av fyrtiotalsmodernismen: Ella Hillbäck, Rut Hillarp, Ann Margret Dahlquist-

Ljungberg (2004).  Björklund ser exempelvis gemensamma drag hos Dahlquist-Ljungberg 85

och Grave, som i fyrtiotalslyriken delar ”en strävan att degradera det höga” och samtidigt föra 

in mörker och död i dikterna, som ”en nödvändig förutsättning för ljusets återkomst”.  86

 Inger Ring läser Elsa Graves dikt ”Regnskrift” i ”Ett outforskat mörker. Elsa Graves 

’Regnskrift’” (1998) och menar att de groteska inslagen kan läsas på olika sätt i olika dikter.  87

Hon ser en skillnad mellan de groteska inslagen som i ”Regnskrift” är mer fyllda av skräck, 

och som i ”Serenad för råttor” har en mer komisk funktion. I ”Regnskrift” bygger dikten den 

kvinnliga erfarenheten: ”motivet ’varg som moder’ och temat ’att bli människa’ uttryckt i 

detta motiv gör dikten till en emancipatorisk kvinnodikt”.   88

 Inga-Lisa Petersson ser gemensamma drag hos Grave och Gabriela Mistral angående 

moderstematiken och den modernistiska poesin i artikeln ”Kan moderskap skildras inom 

modernismen?” (1991).  Även djurtematiken hos Grave har varit föremål för artiklar, också 89

för studentuppsatser.  Aase Berg har i artikeln ”Mor morrar: den vilda modern och djuren i 90

Elsa Graves poesi” (2017) ur Lyrikvännen beskrivit hur Grave använder ”hela den zoologiska 

paletten” och lierar sig med djuren för att ”riva upp hierarkierna” mellan man och kvinna.   91

 Förutom en mängd tidskriftsartiklar, studentuppsatser, intervjuer, författarporträtt och 

recensioner, kan även Conny Svenssons intertextuella läsning av dikten ”Svinborstnatt” i 

”Elsa Graves Svinborstnatt” (1993) stå exempel för andra typer av läsningar som gjorts av 

Graves verk.  Svensson beskriver dikten som en gensaga eller replik till Viktor Rydbergs 92

 Jenny Björklund, Hoppets lyrik: tre diktare och en ny bild av fyrtiotalismen: Ella Hillbäck, Rut Hillarp, Ann Margret 85

Dahlquist-Ljungberg, diss. Uppsala (Eslöv: Brutus Östlings bokförl. Symposion 2004), särskilt s. 325–335.
 Björklund (2004), s. 330.86

 Inger Ring, ”Ett outforskat mörker: Elsa Graves ’Regnskrift’”, I klänningens veck: feministiska diktanalyser, red. Ulla 87

Evers & Eva Lilja (Göteborg: Anamma 1998), s. 170–193.
 Ring (1998), s. 188.88

 Inga-Lisa Petersson, ”Kan moderskap skildras inom modernismen?”, Modernismen i skandinavisk litteratur som historisk 89

fenomen og teoretisk problem: foredrag på den XVIII studiekonferanse i International Association for Scandinavian Studies 
(IASS), arrangert av Nordisk institutt, Universitetet i Trondheim 29. juli – 3. augusti 1990, red. Asmund Lien (Trondheim: 
Nordisk institutt, Universitetet i Trondheim 1991), s. 254–257.

 Se exempelvis Elin Hansson, ”Tassar, surr och rävansikten. Om djurens funktioner i Elsa Graves En tid i Paradiset”, C-90

uppsats framlagd vid den Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet 2018.
 Aase Berg, ”Mor morrar: den vilda modern och djuren i Elsa Graves poesi”, Lyrikvännen, 64, 2017:2, s. 27–31, s. 31.91

 Conny Svensson, ”Elsa Graves Svinborstnatt”, Horisont, 40, 1993:4, s. 13–20.92
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”Tomten” och Erik Lindegrens ”Arioso”. Även Pia Björcks omfattande genomgång av Graves 

poesi, romaner och dramatik i ”Elsa Graves ’dubbla land’” (1975) visar på bredden i 

författarskapet.  Björck ser också likheter mellan Grave och Marc Chagall, och i den mer 93

samhällskritiska diktningen, likheter mellan Grave och Harry Martinssons Aniara.  94

 Jimmie Svensson har undersökt Elsa Graves dikt ”Den sovande havsfågeln” i 

uppsatsen ”Ikonocitet i lyrik: Exemplet ’Den sovande havsfågeln’ av Elsa Grave” (2018) 

utifrån ett visuellt, auditivt och kognitivt perspektiv, för att exemplifiera olika typer av 

ikonocitet.  Han beskriver hur ikoniska funktioner finns i den typografiska utformningen, i 95

det ljudupprepande minnet när vi läser dikten och på ett metaforiskt plan. Exempelvis noteras 

ljudlikheterna hos Grave, vilka beskrivs samverka med syntaxen, det semantiska innehållet 

och andra mönster i dikten.  96

 Till Elsa Graves hundraårsjubileum år 2018 utkom antologin Fjorton röster om Elsa 

Grave. Antologin gavs ut i samarbete med Elsa Grave-sällskapet och varvar dikter, artiklar 

och minnen för att skapa ett mångröstat porträtt av författaren. Författarskapet beskrivs utifrån 

flera perspektiv och där finns artiklar om Graves liv, bildkonst, poesi, prosa och dramatik, 

men även om Grave som kulturskribent och engagerad miljökämpe. Margareta Ek, som också 

satt upp flera av Graves dramer, beskriver i artikeln ”Svart humor i vitt isskåp” hur Graves 

dramer behandlar ständigt aktuella ämnen.  Även Maria Ericson läser dramatiken i artikeln 97

”Reflektioner vid läsning av Elsa Graves kortpjäs Fläsksabbat”.  Ericson beskriver 98

”Fläsksabbat” som ett relationsdrama som blandar vardagligheter med det groteska. Hon tar 

fasta på kritiken av traditionstyngda familjestrukturer och konsumtion, och lyfter särskilt det 

groteska som i sin tur ersätter de andliga symbolerna. Genom Michail Bachtins groteskteori 

pekar hon på det degraderade och materialiserade i pjäsen. 

 Angelica Ahlefeldt-Laurvig (tidigare Grave) har i uppsatsen ”Elsa Grave: Askberg och 

kvinnor i lyrisk dramatik” från 1983 undersökt Graves dramatiska produktion.  Uppsatsen 99

 Pia Björck, ”Elsa Graves ’dubbla land’”, Vår lösen, 66, 1975:5, s. 235–243.93

 Björck (1975), s. 240.94

 Jimmie Svensson, ”Ikonocitet i lyrik: Exemplet ’Den sovande havsfågeln’ av Elsa Grave”, Årsbok 2018 (Lund: 95

Vetenskapssocieteten i Lund 2018), s. 89–102.
 Svensson (2018), s. 97.96

 Margareta Ek, ”Svart humor i vitt isskåp”, Fjorton röster om Elsa Grave, red. Kristina Hallind et al. (Lund: Ellerströms 97

2018), s. 96–100.
 Maria Ericson, ”Reflektioner vid läsning av Elsa Graves kortpjäs Fläsksabbat”, Fjorton röster om Elsa Grave, red. 98

Kristina Hallind et al. (Lund: Ellerströms 2018), s. 101–113.
 Angelica Grave (1983). Författaren Angelica Ahlefeldt-Laurvig, tidigare Grave, är dotter till Elsa Grave.99
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bygger till stora delar på intervjumaterial med Elsa Grave och undersöker både element och 

tematik i dramatiken. Uppsatsen beskriver även outgivna och ofullständiga dramatexter. 

Ahlefeldt-Laurvig formulerar hur barndomens askberg tycks röra sig fritt mellan de olika 

dramatexterna och går från askberg till gödselhög, sophög och barnbål. Om lyriken i 

dramatiken skriver Ahlefeldt-Laurvig: ”Dikten står över människornas handlingar[,] den 

genomskådar och förmanar. Dikten fungerar som författarens språkrör.”  Ahlefeldt-Laurvig 100

gör också en genomgång av Elsa Graves dramatik i två artiklar i dagstidningen 

Hallandsposten från 1987, vilka ger rik information om pjäsuppsättningar och recensioner.   101

* * *  

Sammanfattningsvis är det tydligt hur främst Elsa Graves lyrik varit föremål för analys och 

undersökningar. Helhetsbilden visar också vissa luckor, även om dramatiken har berörts och 

de lyriska inslagen likaså, finns det inte någon större förklaring eller tolkning av greppet i 

stort. Oavsett blir lyrikstudierna en viktig grund i utgångsläget, i den här uppsatsen undersöks 

de lyriska inslagen i dramatiken, vilka ofta har stora likheter med Graves övriga poesi.  

 Angående dramatik med lyriska inslag, finns några angränsande studier som kan 

exemplifieras. Erik van Ooijens avhandling The Mold of Writing: Style and Structure in 

Strindberg’s Chamber Plays (2010) är en studie av språkets funktioner i Strindbergs 

kammarspel, vilket också innefattar poetiska och lyriska drag.  Glenda Leeming beskriver i 102

Poetic Drama (1989) den brittiska rörelsen ”Poetic Drama Movement” som växte fram i 

1800-talets slut och 1900-talets början.  I själva verket var det ingen självutnämnd rörelse, 103

men Leeming beskriver hur ett antal brittiska författare i reaktion på de strängt naturalistiska 

och realistiska dramerna, och i reaktion mot den kommersiella teaterformen, skapade vilja och 

lust att experimentera med lyriska dramer.  Leeming räknar bland andra William Butler 104

Yeats, T.S. Eliot, Christopher Fry och W.H. Auden till rörelsen, som på olika sätt valde att 

arbeta med poesi och vers i dramatiken. Bland annat inspirerades Yeats av japansk nō-teater, 

 Angelica Grave (1983), s. 61.100

 Angelica Grave (1987a) och (1987b).101

 Erik van Ooijen, The Mold of Writing: Style and Structure in Strindberg’s Chamber Plays, diss. Örebro (Örebro: Örebro 102

universitet 2010).
 Glenda Leeming, Poetic Drama (Basingstoke: Macmillan Education 1989).103

 Leeming (1989), s. 2.104
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med ett närmast religiöst mässande språk. Leeming undersöker vad författarna själva skrivit 

om sina texter, och undersöker främst varför de valde den poetiska formen. I en modern 

kontext skisserar Hans-Thies Lehmann i Postdramatic theatre den postdramatiska teatern, där 

avantgardeteatern och lyriska dramer har en viktig betydelse i dess historia.  Den 105

postdramatiska teatern vänder sig från det handlingsbaserade dramat och saknar såväl 

enhetliga subjekt och narrativ. Det skulle kunna förklaras som att den postdramatiska teatern 

rör sig från den dramatiska situationen till den poetiska.  

  

Teoribas 

När Aristoteles beskrev det litterära skapandet, menade han att konstarterna är efterbildande, 

att de utgår från mimesis, en imitation av verkligheten.  I tragedin och dramatiken görs 106

efterbildningen genom handling, människors handling på en scen. Innebörden finns även 

etymologiskt i ordet drama, som betyder just ’handling’.  Dramatiken är en sorts helhet, där 107

människan och kroppen är det centrala i efterbildningen.  Redan hos Aristoteles förklarades 108

dramatikens väsen som ett annat än epikens och lyrikens. Den aristoteliska uppfattningen 

lever kvar än idag och har länge varit normerande för dramatiken: en konstform som framförs 

av människor och på en scen inför en publik. I det här avsnittet presenteras uppsatsens 

teoretiska bas utifrån begrepp som dramatext och teatralitet. Därtill förklaras dramats interna 

och externa kommunikationssystem och monologen, utifrån hur Manfred Pfister har beskrivit 

begreppen i The Theory and Analysis of Drama (1988).  Dessa teoretiska penseldrag, om vi 109

så vill, lägger grunden för både metod och analys. Jag utgår från en vida spridd uppfattning 

om dramatiken, men vill också tydliggöra och förankra det teatervetenskapliga och det 

litteraturvetenskapliga perspektivet på dramatexten. 

 Lehmann, Hans-Thies, Postdramatic theatre [1999] övers. Karen Jürs-Munby, e-boksuppl. (London: Routledge 2006).105

 Aristoteles, Om diktkonsten (Göteborg: Anamma 1994).106

 I Svenska akademiens ordbok (SAOB 1922), drama, går det att läsa ”af gr. δρᾶµα, handling, skådespel, till δρᾶν, handla, 107

göra”, SAOB, Ordbok över svenska språket, utgiven av Svenska Akademien (Lund: Gleerupska univ. bokh. 1893–).
 Aristoteles tidiga beskrivning av dramatikens väsen lyder: ”Man kan nämligen efterbilda samma föremål och med samma 108

medier antingen genom att omväxlande berätta och införa en dramatisk karaktär, såsom Homeros diktar, eller utan växlingar 
vara densamme eller göra personerna som genomför efterbildningen till agerande, det vill säga låta dem själva utföra 
handlingen.” Aristoteles (1994), s. 27.

 Manfred Pfister, The Theory and Analysis of Drama [1977], övers. John Halliday (Cambridge: Cambridge University 109

Press 1988).
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Dramatext och teatralitet 

Dramatexten är det litterära underlaget för den spelade dramatiken. Själva dramatexten kan 

sägas ha en inneboende intention: att framföras på en scen och inför en publik. I Drama i tre 

avsnitt (1971) förklarar Gunnar Brandell detta synsätt på dramatexten som en förutsättning för 

all dramaforskning.  Idag är den uppfattningen utbredd inom litteraturvetenskapen, men den 110

kan behöva understrykas och inte tas för given.  Det skulle kunna beskrivas som ett 111

teatervetenskapligt perspektiv på dramatexter, att de utgör ett underlag för en scenisk 

framställning. Brandell menar vidare att dramatiken kan upplevas på två sätt, dels genom 

dramat som text och dels genom dramat som föreställning.  Därför anser Brandell att det är 112

viktigt att ta del av bägge delarna, både den uppsatta dramatiken och den litterära dramatexten 

vid studiet av dramatik. I det här fallet lutar jag mig huvudsakligen mot texterna och i den 

mån det har varit möjligt har jag tagit del av Elsa Graves uppsatta dramatik, främst genom de 

bevarade hörspelen, men också genom recensioner av scendramatiken. Brandell skulle nog 

hävda att jag främst tagit del av dramat som text, men jag menar att det är en förenklad syn, 

vilket jag ämnar återkomma till i nästa stycke. 

 Sven Åke Heed beskriver i Teaterns tecken (2002) hur den sceniska framställningen 

inför publiken är det som utgör det fullbordade konstverket. Iscensättningen av en dramatext 

kräver skådespelare, en scen och en publik, och föreningen dem emellan är den så kallade 

teaterhändelsen.  Dramatexten bör alltså förstås som underlaget, eller grundfundamentet, 113

som iscensätts vid en teaterhändelse. Även om dramatexten kan förklaras som ett ofullbordat 

konstverk får inte dess betydelse underskattas, det är i dramatexten som skådespelaren söker 

svaren, och det är i dramatexten som grunderna till scener och uttryck finns. Varje uppsättning 

 Gunnar Brandell, Drama i tre avsnitt (Stockholm: Wahlström & Widstrand 1971), s. 76: ”Förutsättningen för 110

dramakunskap och dramaanalys är sålunda att man studerar dramat som underlag för föreställningen.” 
 Särskiljer man litteraturvetenskapen från teatervetenskapen kan det vara värt att poängtera att uppfattningen inte behöver 111

vara eller alltid har varit sådan. Till exempel har det inom litteraturhistorien förekommit så kallade läsdramer, vilka var 
ämnade att läsas och inte uppföras. Med dagens tekniska förutsättningar kan nästan alla texter, med hjälp av till exempel 
scentekniskt och dramaturgiskt arbete, uppföras som teater. Engelskans term för läsdrama, closet drama, har också förklarats 
vara skrivna i reaktion exempelvis på censur, men också som en motreaktion på den kommersiella teaterverksamheten. 
Eftersom texter skrivna av kvinnliga författare sällan nådde teaterhusen har closet dramas också tolkats som en kvinnligt 
kodad genre. Se exempelvis introduktionen till Catherine Burroughs, Closet drama: History, Theory, Form (Abingdon: 
Routledge 2019).

 Gunnar Brandell (1971), s. 76. Det går att dra paralleller mellan dessa dramatikens två poler och andra konstformer, 112

Brandell ser exempelvis att samma uppdelning kan förekomma vid lyrikläsning eller partiturläsning, där båda former kan 
upplevas av en åhörare eller en läsare, men inte på samma sätt.

 Sven Åke Heed, Teaterns tecken (Lund: Studentlitteratur 2002), s. 25. Heed ser dramatexten ser som ett ”ofullbordat, 113

öppet konstverk” som kräver att fullbordas. Dramatexten fullbordas, enligt Heed, när den konkretiseras i rummet av 
skådespelare.
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av dramatik är därför inte bara ett fullbordat konstverk, som Heed framhåller, utan även en 

tolkning eller analys av dramatexten i sig: ”Dramatexten behöver skådespelaren, en spelplats, 

en publik för att förverkligas. Mer än andra litterära texter kräver den en spatialisering, en 

konkretisering i rummet. Utan stöd i skådespelaren utplacerad i ett scenrum är dramatexten 

ofta obegriplig.”  Heeds uppfattning går i linje med Brandells syn på dramat som text och 114

dramat som föreställning. Det kan vara värt att notera dessa ståndpunkter och hålla med, men 

även föra in tanken om att en läsare också i viss mån kan föreställa sig och formulera 

skådespelet inför sig själv. Jag menar att läsaren med hjälp av dramatexten kan skapa ett inre 

scenrum, om vi så vill, där dramat i någon form kan konkretiseras på villkoret att texten läses 

utifrån de sceniska förutsättningarna.  

 För att förklara vad som sker vid en teaterhändelse utgår Heed likt många andra från 

Roland Barthes förklaring av teatraliteten som en väv av tecken. Eftersom teatern inte har 

något eget tecken lånar, eller kanske hellre använder, teatern andra konstformers tecken. Ett 

Barthescitat som Heed och många andra ofta citerar är Barthes svar på frågan ”Qu'est-ce que 

le théâtre?”, här som det återgavs i tidskriften Tel quel (1963):  115

Une espèce de machine cybernétique. Au repos, cette machine est cachée derrière un rideau. Mais dès 
qu’on la découvre, elle se met à envoyer à votre adresse un certain nombre de messages. Ces messages 
ont ceci de particulier, qu’ils sont simultanés et cependant de rythme différent ; en tel point du spectacle, 
vous recevez en même temps six ou sept informations (venues du décor, du costume, de l’éclairage, de la 
place des acteurs, de leurs gestes, de leur mimique, de leur parole), mais certaines de ces informations 
tiennent (c’est le cas du décor) pendant que d’autres tournent (la parole, les gestes); on a donc affaire à 
une véritable polyphonie informationnelle, et c’est cela, la théâtralité : une épaisseur de signes […]  116

Ur ett semiotiskt perspektiv liknar Barthes teatern vid en cybernetisk maskin, som när ridån 

går upp börjar sända ut meddelanden, samtidigt men med olika rytm.  Dessa meddelanden, 117

eller tecken, kommer från dekor, kostym, ljus, skådespelarnas placering och deras gester, 

mimik och språk. Meddelandena är förhållandevis stabila, som till exempel dekoren, medan 

andra är föränderliga, som språket och gesterna. Konstverket, skriver Barthes, är en polyfoni 

 Heed (2002), s. 25.114

 Roland Barthes, ”Littérature et signification” [1963], Essais critique (Paris: Editions du Seuil 1964), s. 258–276115

 Barthes (1964), s. 258.116

 SO, Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, förklarar cybernetik på följande sätt: ”en vetenskap som studerar 117

maskiners förmåga att tillgodogöra sig information och kontrollera att detta skett, och analogt motsvarande förmåga hos 
levande varelser.” SO = Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (Stockholm: Norstedts 2009).
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av informationer, och detta är teatraliteten: en ”väv av tecken”.  Barthes resonemang har 118

varit centralt i utvecklandet av teatersemiotiken, där flera analysmodeller utifrån teaterns 

tecken har vidareutvecklats.  

 Björn Sundberg, som bland annat analyserat Strindbergs historiska dramatik, har 

beskrivit nödvändigheten att ta hänsyn till det sceniska i analysen av dramatext.  Sundberg 119

skriver: ”när vi tolkar dramer måste vi skapa oss en föreställning om hur olika element kan 

fungera som överförbara tecken på scengolvet.”  Sundbergs analys präglas av en nära 120

läsning av texterna, men samtidigt av hänsynstagandet till dramernas krav och möjligheter, 

dramernas sceniska potential. På det sättet för Sundberg in det teatervetenskapliga 

perspektivet i den litteraturvetenskapliga metoden. Något som Sundberg också utförligt 

beskriver är hur själva avläsningen av teaterns tecken går till. Dessa tecken kräver en 

avläsning eller inläsning som i sig inte är ”en godtycklig akt, men […] subjektiv i det 

avseendet att den måste inkorporera interpretens egen förståelsehorisont i Hans Georg 

Gadamers mening; en förståelsehorisont vilken i sin tur förskjuts genom upplevelsen och 

tolkningen.”  Tolkningen och förståelsen av dramat innebär en växelverkan, mellan det 121

verket förmedlar och mottagarens förförståelse. Det dramaanalytiska subjektet, i den mån det 

går att figurera, är en mottagare som uttolkar teaterns tecken gentemot sin egen 

förståelsehorisont. Sundberg beskriver också teaterhändelsens ”pakt” i sitt resonemang, där 

åskådare, skådespelare och i förlängningen författaren accepterar fiktionen. Avläsningen av 

tecken är det första steget i det som påbörjar tolkningen, men teaterhändelsen kräver också att 

alla parter accepterar ”pakten”.  Först då kan teaterhändelsen förklaras som en 122

kommunikativ process mellan parterna. Jacqueline Martin och Willmar Sauter beskriver i 

Understanding Theatre: Performance Analysis in Theory and Practice (1995) en 

hermeneutisk semiotik, som Sundberg refererar till, men diskuterar även uppfattningen och 

 Une épaisseur de signs har översatts på en rad olika vis. Heed väljer att översätta det till ’en väv av tecken’, en 118

översättning som förbinds med textbegreppet, där text och väv har samma etymologiska bakgrund. I Roland Barthes, Kritiska 
essäer (Malmö: Näktergalen 1986), den svenska översättningen av Essais critique, har översättaren Malou Höjer valt ”ett 
fång av tecken”, s. 281. I själva verket skulle möjligen en översättning som ’täthet’ ligga närmare än ’väv’, dels för att 
Barthes själv inte väljer väv-metaforen, och dels för att återgå till ett flerdimensionellt begrepp.

 Björn Sundberg, ”Om Du vill lära känna det osynliga...” Anteckningar till Strindbergs sena historiedramatik (Skellefteå: 119

Artos & Norma 2011). 
 Sundberg (2011), s. 134.120

 Sundberg (2011), s. 133.121

 Sundberg (2011), s. 133–134.122
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förhållandet mellan dramatext och föreställning.  De menar att en syn på dramatexten som 123

både teater och litteratur skulle kunna vara en berikande uppfattning.  De lämnar en binär 124

uppfattning om teatern, som antingen text eller föreställning, och visar hur dessa delar inte 

kan särskiljas utan att falla i sin egen paradox. Texten behöver förstås i flera analysled inom 

teatervetenskapliga studier, genom alla led från text, regissör, iscensättning, föreställning och 

publikmottagande och reception.  I kontrast till Brandell ser de inte uppdelningen mellan 125

dramat som text och dramat som föreställning som självklar, vilket öppnar för en bredare och 

rikare förståelse av dramaanalysen överhuvudtaget. Men som Manfred Pfister skriver delas 

dramatexten på många sätt av två komponenter, där några av teaterns tecken finns explicit i 

texten, medan andra tillförs vid en produktion, även om uppsättningen skulle vara textnära 

eller ”autentisk”.  Teateruppsättningen som multimedial text har flera tilläggskomponenter 126

som tillkommer först vid en iscensättning. Pfister förklarar:  

This dual-layered aspect of dramatic texts has resulted in two often strongly diverging types of 
interpretation: the purely literary interpretations of the verbally fixed text substrata, and the various 
productions and enactments of the text on stage.  127

För att samla några tankar kring dramatexten: förståelsen för densamma bör ta hänsyn till dess 

inneboende intention, att på en scen och inför en publik uppföras. Men därutöver är också 

dramatexten en litterär text som kan tolkas, genom analys eller uppsättning. Ett 

teatersemiotiskt perspektiv på dramatexten förklarar teatraliteten som en väv av tecken, där 

många tecken redan bestäms i texten, medan andra tillförs vid en iscensättning. Vid en analys 

av dramatexter kan det vara givande att ställa sig ödmjuk till den förståelsen och försöka sätta 

sig in i texten som om den hade varit en uppsättning på scenen och, som Sundberg menar, ta 

hänsyn till textens sceniska potentialitet. 

 Jacqueline Martin & Willmar Sauter, Understanding Theatre: Performance Analysis in Theory and Practice (Stockholm: 123

Almqvist & Wiksell International 1995).
 Martin & Sauter (1995), s. 22.124

 Martin & Sauter (1995), s. 24–25.125

 Pfister (1988), s. 7.126

 Ibid.127
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Dramats interna och externa kommunikationssystem 

Raskt vidare, in i dramatiken, går det att se hur meddelanden som teatern sänder ut har olika 

betydelser för en publik och för rollfigurerna på scenen. Pfister beskriver hur 

informationsvärdet av en enda verbal eller icke-verbal signal ändras huruvida det evalueras 

inom det interna eller externa kommunikationssystemet: ”Generally speaking, the 

informational value of a single verbal or non-verbal signal changes according to whether it is 

evaluated within the framework of the internal or the external communication system.”  De 128

två systemen bygger på den fiktiva världen, som är rollfigurernas verklighet och som är den 

värld en publik eller läsare tar del av. Kortfattat består det interna kommunikationssystemet av 

kommunikationen mellan rollfigurerna på scenen och det externa kommunikationssystemet av 

kommunikationen mellan scenen och publiken. Pfister menar att dramatiken inte har ett 

mediating communication system, ett ’förmedlande kommunikationssystem’, som narrativa 

texter har.  Det förmedlande kommunikationssystemet löper mellan en fiktiv berättare och 129

en tänkt mottagare. Dramatiken, som konstform, saknar en berättare vars perspektiv förmedlar 

en handling. Därför saknas också det förmedlande kommunikationssystemet i dramatiken, där 

den narrativa funktionen brukar finnas i andra texter, och berättande strukturer måste läggas i 

de andra kommunikationssystemen. Den narrativa funktionen finns såklart även i 

dramatexten, men då förflyttad till verbala eller icke-verbala koder och kanaler, men även till 

frågor och svar, till replikföringen i det interna kommunikationssystemet, vilket kan utformas 

för att informera publiken mer än rollfigurerna.  Publiken kan ta del av båda 130

kommunikationssystemen, genom att den interna kommunikationen ligger inbäddad i den 

externa kommunikationen, utan en berättares filter.  Dramat bär ändå på vissa episka 131

tendenser, något som tagit sig olika uttryck genom historien och vilket Pfister exemplifierar 

med kören i den klassiska tragedin och med allegoriska karaktärer i medeltida 

moralskådespel.   132

 Vid en teaterhändelse sänds information ut i kommunikationssystemen. Publiken 

tolkar tecken från föreställningen, där vissa är betydelsebärande för förståelsen och 

 Pfister (1988), s. 40.128

 Pfister (1988), s. 4.129

 Pfister (1988), s. 4.130

 Ibid.131

 Ibid.132
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struktureringen av dramat. Exempelvis kan dekoren ha ett litet informativt värde för 

rollfigurerna på scenen, medan den för publiken kan ha ett stort värde. Genom dekoren kan 

publiken tolka rollfigurerna som bebor den, deras verklighet och karaktäristik. Det kan också 

fungera motsatt, där information är av större vikt för en eller flera rollfigurer i det interna 

kommunikationssystemet: ”In such cases, the attention of an already well-informed audience 

is left free to focus on both the reactions of the as yet uninformed figure or figures and the 

form and perspective given to the information by the informant involved.”  Publiken 133

fokuserar då istället på reaktioner i dramat och hur information förmedlas på scenen, genom 

form och perspektiv. Greppet, där publiken vet mer än rollfigurerna på scenen, är det som 

brukar kallas för dramatisk ironi. 

Monologen 

I den här uppsatsen beskriver jag de lyriska/poetiska partierna som monologer. Men begreppet 

monolog är också diskuterat, även om det är ett av dramatikens huvudbegrepp. Pfister menar 

att monologen kan definieras av två kriterier. Det första kriteriet är situationsbaserat, vilket 

förklaras genom att det är en rollfigur på scenen som talar utan en annan mottagare för 

informationen på scenen. Det andra kriteriet är strukturellt, exempelvis genom att en replik är 

så pass lång och självständig att den kan kallas för monolog.  Pfister beskriver hur dessa 134

kriterier inom ”Anglo-American criticism” givit upphov till två begrepp, där det första 

situationsbaserade kriteriet går under begreppet soliloquy ’samtal med sig själv’ och det andra 

strukturbaserade kriteriet går under begreppet monologue ’monolog’.   135

 Monologen kan också diskuteras på fler sätt, det går att ifrågasätta gränserna i 

uppdelningen av monolog och dialog och om en sådan binär syn på replikföringen 

överhuvudtaget är helt giltig. Pfister pekar på hur repliker har både ”monologa” och ”dialoga” 

tendenser. Här hänvisar Pfister till Jan Mukařovskýs teorier om dialogicitet och 

monologicitet.  Mukařovský menar att repliker kan vara mer eller mindre monologa eller 136

dialoga. Ett subjekts tilltal i en monolog kan diskuteras fram och tillbaka, ett du-tilltal kan 

 Pfister (1988), s. 40-41.133

 Pfister (1988), s. 126–127.134

 Ibid.135

 Pfister (1988), s. 128.  136
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hänvisas till subjektet själv eller till någon annan mottagare. Det finns därmed en dialogisk 

kvalitet i monologen som ständigt ifrågasätter subjektstolkningen och som startar en konflikt 

mellan synvinklar, mellan kropp och själ, hjärta och hjärna, dåtid och nutid, och så vidare.  137

Tvärtom kan två rollfigurers subjekt i en dialog, som delar samma uppfattningar och äger 

samma förståelser, sättas samman till ett enda subjekt: ”Because it lacks the semantic changes 

of direction, this kind of dialogue may be said to have a high level of monologicity.”  138

Dialogen mellan två rollfigurer kan på det sättet förstås utgå från ett enda subjekt.  

* * * 

Det är med dessa teoretiska utgångspunkter som jag formulerar ingångar i Elsa Graves 

dramatexter. Den första delen av analysavsnittet beskriver poetiska/lyriska inslag i 

dramatiken, där Elsa Graves dramatiska produktion står som exempel för hur diktpartierna 

kan tolkas. Jag gör utblickar till flera av Graves texter och kopplar dessa till hur Pfister, 

Szondi, Brandell, Patrice Pavis och hur Elsa Grave själv, och några andra, har beskrivit poesi/

lyrik i dramatiken. Den andra och den tredje delen av analysavsnittet utgörs av närläsningar 

av Graves dramer Påfågeln och Barnbålet eller Tre hundar, där jag följer diktrösten och 

undersöker hur de lyriska inslagen förhåller sig till dramats form, rollfigurer och handling.  

II. 

Dramatikens poesi och lyrik/exemplet Grave 

Vid en läsning av Elsa Graves dramatik går det på en övergripande nivå att urskilja 

diktpartierna på två sätt. Det ena gäller diktpartiernas typografiska utformning, där 

diktpartierna utmärks genom indrag och en annan radbrytning än den övriga replikföringen. 

Typografin inbjuder därmed till en annan typ av läsning och ett annat sceniskt framförande. 

 Pfister (1988), s. 128.  137

 Ibid.138
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Radbrytningarna frammanar en egen rytm och pausering i talet, och genom den typografiska 

utformningen ligger det närmast ett sublimt anspråk i diktpartierna i jämförelse med 

replikerna som föregår och följer. I dramat Fläsksabbat (1962) inleder en diktrösts tal och det 

exemplet kan visa hur diktpartierna typografiskt skiljer sig från dramats övriga replikföring.  

EN RÖST  Människohjärta 
   i din mörka blodstia 
   vältra dovt 
   vid midnattsslaget, 
   grymta öga 
   på fläskbädd 
   nu har fettman förmälts 
   med längtan  
   fricasserad sover längtan 
   på fläskbädd 
MODERN (överskuggande): Min son idag är julafton. Kom och ät skinka. 
TORSTEN: Överallt får jag denna inbjudan: Kom och ät skinka. God Jul, God Jul. Skinka är ett förstulet 

mordvapen. Jag vill fira julen till minnet av vår ofallna snö.   139

Diktrösten överskuggas till slut av moderns replik. Förutom en typografisk förändring, där de 

korta radbrytningarna blir till sammanhållna repliker, sker också en stilförändring när den 

reciterande diktrösten slutar tala och Moderns och Torstens replikföring tar vid. Det är först i 

de senare replikerna som det dramatiska, den efterbildande handlingen, framträder: en mor 

uppmanar sin son att komma och äta skinka, för att det är julafton. Sonen har ledsnat på 

dylika befallningar, han ser skinkan som ett hemligt mordvapen och vill fira julen till minnet 

av snön som inte föll. I exemplet ryms två stilar och det råder inga större tvivel om att 

diktpartiet är poetiskt utformat, att det är lyriskt i sin karaktär, och att de följande replikerna är 

mer prosaiska i sin utformning. På en övergripande nivå går det därmed också att särskilja 

diktpartierna och den övriga replikföringen genom språket.  

 Att definiera ett poetiskt språk i motsättning till ett prosaiskt behöver inte vara en helt 

enkel uppgift, i själva verket är det något som länge varit föremål för diskussion. Viktor 

Sklovskij beskriver i artikeln ”Konsten som grepp”, här ur Modern Litteraturteori: från rysk 

formalism till dekonstruktion Del 1 (1993), en skillnad mellan ett poetiskt, konstnärligt språk 

och ett prosaiskt, vardagligt språk. I artikeln presenterar han termerna främmandegöring 

 Grave (2018a), s. 145.139
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(priëm ostranenija) och en medvetet försvårad form (priëmy zatrudnënnij formy).  140

Främmandegöringen handlar om att bryta det automatiserade prosaiska språket och istället 

omkonstruera, omskriva eller parallellisera skeendet. Det poetiska språket är konstruerat och 

syftar till att ”stegra förnimmelsen av en företeelse”.  Sklovskij ser främmandegöringen som 141

ett konstens grepp, att ”konsten är ett medel att uppleva företeelsernas tillblivelse”.  142

Sklovskij beskriver hur omskrivningar, parallellismer och metaforer kan verka 

främmandegörande, ett grepp som får den som upplever konsten att se något som om det vore 

första gången – ett grepp som bryter det effektiviserade och ekonomiserade tankemönstret. 

Poesins språk är konstruerat vilket Sklovskij ställer i motsats till prosans språk som är allmänt 

och regelmässigt. Det konstruerade gör att varseblivningens ”svårighet och varaktighet” 

stegras, främmandegöringen bryter på så vis vårt automatiserade tankemönster.  143

Diktpartierna i Elsa Graves dramatik markerar sig genom en poetisk stil som skiljer sig från 

den övriga replikföringen. Dikten är inte prosaisk, i exemplet från Fläsksabbat kan blodstian 

tolkas som kroppen, ett grymtande öga blir en främmandegörande synestesi, och längtan som 

kokas i fett och sover på fläskbädd framstår som en resignerande bild, där fett och frosseri 

isolerar och hämmar andra känslor. Det finns saker i dikten som gör att vi läser den 

annorlunda, att vi får andra bilder och tankar. Diktpartierna kan framstå som 

främmandegörande i sammanhanget, men främmandegöringen som grepp kan förmedlas på 

flera nivåer. Dramaformen i sig skulle kunna förklaras i Sklovskijs termer, i Fläsksabbat 

träder publiken eller läsaren in i ett rum där den får skåda en grotesk och absurd middag 

utifrån, vilket i sig självt kan verka främmandegörande.  

 Att hävda att det ryms ett poetiskt språk i Elsa Graves diktpartier bör inte vålla några 

större problem för en analys. Även om det finns flera repliker förutom diktpartierna som 

skulle kunna uppfattas som poetiska, repliker med ett mer metaforiskt, kreativt eller litterärt 

språk, sammanfaller dessa alltjämt i den dramatiska handlingen. Det dramatiska språket kan 

vara både poetiskt och prosaiskt, och ett sätt att närma sig det dramatiska språket kan vara att 

se dramats verbala kommunikation som flerfaldig och, som Manfred Pfister, förstå det 

 Viktor Sklovskij, ”Konsten som grepp” [1917], Modern Litteraturteori: från rysk formalism till dekonstruktion Del 1, red. 140

Cecilia Hansson & Claes Entzenberg (Lund: Studentlitteratur 1993) s. 15–32.
 Sklovskij (1993), s. 18. 141

 Sklovskij (1993), s. 21.142

 Ibid.143
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dramatiska språket som polyfunktionellt – som ett språk med en rad olika funktioner. Pfister 

redogör för det dramatiska språkets funktioner i The Theory and Analysis of Drama.  Han 144

visar hur repliker kan ha referentiella, expressiva, appellativa, fatiska, metaspråkliga och 

poetiska funktioner.  Den referentiella funktionen är ett slags narrativt rapporterande och en 145

episk tendens i dramatiken, där handling verbaliseras genom en rollfigurs replik.  En 146

rollfigur kan också genom uttryck och känslor karaktärisera sig själv ytterligare i replikerna, 

och det som relaterar till rollfiguren själv kan sägas ha en expressiv funktion.  När en 147

rollfigur refererar till en annan, kallar på någon och namnger någon, beskrivs det som en 

appellativ funktion i replikerna, vilken också är en stor del av det interna 

kommunikationssystemet i dramat.  Den fatiska funktionen refererar till den funktion som 148

håller kanalen mellan talare och lyssnare levande, den intensifierar den dialogiska kontakten 

mellan rollfigurerna. Pfister exemplifierar den fatiska funktionen med en sekvens ur Becketts 

I väntan på Godot, där rollfigurernas oupphörliga småprat leder till att de håller kvar 

kontakten med varandra.  Tal som fokuserar på den verbala koden, som refererar till språket 149

i sig, har en metaspråklig funktion. Den metaspråkliga funktion låter kommunikationen halta 

eller fortgå huruvida rollfigurerna förstår varandras tal eller inte.  Den poetiska funktionen, 150

som kanske är mest intressant för den här analysen, manifesteras genom att ett meddelande 

refererar tillbaka till sig självt, till själva meddelandet.  Pfister förklarar hur publikens 151

uppmärksamhet genom den poetiska funktionen dras till replikens struktur och beståndsdelar. 

I vanligt tal blir den dimensionen överskuggad och meddelandet blir automatiskt refererat till 

ett objekt, men den poetiska funktionen gör meddelandet väsensskilt. Pfister skriver: 

”Normally, the poetic function only applies to the external communication system and not to 

the communication process taking place between the various figures.”  Vanligen hänvisas 152

den poetiska funktionen till det externa kommunikationssystemet, det som ligger utanför 

dramat, det meddelande som går mot publiken eller läsaren. Om den poetiska funktionen 

 Pfister (1988), s. 105–118.144
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 Pfister (1988), s. 106–109.146
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skulle hänvisas till dramats interna kommunikationssystem skulle det kunna leda till att 

rollfigurerna reagerar på det poetiska språket, eller att man i en analys skulle kunna tolka en 

rollfigur som en poet.  Med de avslutande replikerna ur Isskåpet (1952), vill jag visa några 153

funktioner som kan finnas närvarande i det dramatiska språket:  

     TORSTEN 
Lilla mamma Angelica … jag älskar dej … du är något man lyssnar till när allt annat är tyst … 

 ANGELICA 
En gång, Torsten, när vår kärlek inte längre betyder något … när vår döda kärlek bara ligger som en 
flyktig kvällsdimma i oss … då ska vi lyssna tillsammans … 

 TORSTEN 
Då har vi vältrat av oss livets kärleksbörda … då ska vi lyssna! 

     ANGELICA 
Farväl! 

     TORSTEN 
Farväl! 

     EN RÖST 
Mörkret är utan yta 
mörkret är utan botten 
vindarnas färg 
och regnet skall vara mörkrets 
ogenomträngliga beskaffenhet 
så skall ingen soluppgång längre 
skifta i eldens färger – 
eldens färger som försänker 
gråheten i djupare drömmar 
om tröstlösheten. 
Drömmar om tröstlöshet 
i de övergivnas oöverskådliga 
askhav 
åter skall kärleken vila 
i mörkret. […]      154

I de första replikerna, där Angelica och Torsten tilltalar varandra, blir den appellativa 

funktionen tydlig. Genom tilltal försöker rollfigurerna att involvera varandra, och som Pfister 

 Pfister exemplifierar med en felläsning av Shakespeares Richard III, där kritikern Mark Van Doren läser kung Richards 153

som en poet, vilket gör att kungen misslyckas som regent. ”The arguments against this interpretation are already inherent in 
the fact that the causes of his failure are portrayed as a series of misjudged political decisions made in the first two acts, and 
that his speeches do not attain their high level of poetic intensity until his fall has already been sealed. This interpretation is 
also undermined in principle by the fact that the poetic function of these speeches operates predominantly in the external, 
rather than the internal, communication system.” Pfister (1988), s. 117.
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skriver: ”The more the speaker tries to influence or change the mind of the dialogue partner 

and the more he or she reacts to the latter’s reservations and objections, the stronger the 

appellative function will be.”  Genom tilltal kan ett slags rollfigurernas övervinnande 155

tydliggöras, ett försök att påverka och få en rollfigur att ändra sig. Det går också att notera en 

fatisk funktion i Torsten och Angelicas repliker, där de med olika medel håller konversationen 

vid liv. De svarar och reagerar på yttranden, upprepar varandras ord och bekräftar 

kommunikationen dem emellan. Den poetiska funktionen blir som tydligast i diktröstens 

monolog – men det finns också en poetisk funktion i Angelicas replik, exempelvis ”när vår 

döda kärlek bara ligger som en flyktig kvällsdimma i oss” vilken genom liknelsen med 

kvällsdimman kan tänkas förflytta fokus till meddelandet i sig. En publik eller läsares fokus 

förflyttas från handling till betydelsen av det sagda. Åter är diktröstens monolog poetisk, i den 

blir den lyriska strukturen viktigare än något annat, den framstår som en stiliserad monolog 

med poetiska grepp och figurer, vilka blir refererande till meddelandet självt. Den poetiska 

funktionen verkar på så vis främst i dramats externa kommunikationssystem, i det språk som 

riktas ut mot en publik eller läsare och inte internt och inneslutet i dramat. 

 Patrice Pavis diskuterar fenomenet poesi i dramatik under rubriken Poésie au théâtre 

(2009) i begreppsuppslagsverket Dictionnaire du théâtre.  Pavis redogör för lyrikens 156

förtjänster och vilka svårigheter den kan föra in i dramatiken. Utgångspunkten är att poesin 

skiljer sig från dramatiken i vissa grunduppfattningar. Normalt sett är poesin läst eller hörd 

utanför själva teaterhändelsen, och utan konkreta anvisningar om själva uppläsningen. Poesin 

har sin tyngdpunkt i form, förtätning och systematisering av litterära figurer – vilket skapar en 

distans från det dramatiska språket och den vardagliga kommunikationen, det prosaiska. En 

eventuell versifiering räcker inte för att göra en text poetisk, utan det handlar snarare om en 

skillnad mellan det poetiska och det teatrala, där den teatrala och den poetiska situationen 

skiljer sig åt fundamentalt. 

La poésie lue ou transmise par voix du poète ou de son interprète est reçue comme un espace mental qui 
s’ouvre dans le lecteur ou l’auditeur et qui fait résonner le texte sans besoin d’illustration et de 
représentation d’une situation ou d’une action (comme au théâtre). Elle est comme une page blanche à 
l’intérieur de nous, un écran vide, un écho sonore qui n’ont pas besoin d’être extériorisés. Il y a, à cet 
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égard, un contraste et une contradiction entre le statisme de la poésie (sa subtilité) et le dynamisme du 
drame (sa brutalité) […]  157

Pavis beskriver hur poesin öppnar ett mentalt rum hos läsaren/åhöraren och genljuder texten 

utan att behöva en illustration eller en handling för att kommuniceras. Poesin är som ett tomt 

ark inne i oss, enligt Pavis, en tom skärm eller ett ljudande eko som inte behöver uttryckas av 

en skådespelare eller visas på scenen. Därmed anser han att det föreligger en kontrast och en 

motsägelse mellan poesins statiska tillstånd (dess subtilitet) och dramats dynamiska tillstånd 

(dess brutalitet). Poesi är tillräcklig i sig själv, den har sina egna bilder, medan den dramatiska 

texten är ämne för scenen och för tolkning. Poesin innebär således ett annat lyssnande.  Med 158

ett exempel från Påfågeln kan Pavis tankar om hur poesin talar till en åhörare/läsare 

tydliggöras. Exemplet är taget från avslutningen av abortscenen, där rollfiguren Sandra 

besöker kusinfastrarna, i scenen kallade ”abortkärringar”, för att genomgå en illegal abort. 

Sandra ligger bakom en skärm, dit kusinfastrarna också går för att påbörja aborten. En skärm 

lyses upp av kallt ljus och en diktröst börjar tala. Det kan vara så att publiken ser 

kusinfastrarnas och Sandras skuggor projiceras på skärmen, en skärm med påfåglar mot gul 

bakgrund, eller så ser publiken bara en skärm som lyser starkt av kallt ljus. 

(Kärringarna försvinner bakom skärmen, där Sandra ligger. Skärmen upplyses av starkt kallt ljus.) 

EN RÖST Inte tänka 
  inte gråta 
  bara lyssna 
  till sitt hjärtas slag 
  dunderslag, 
  systerslag, 
  broderslag 
  blod som dunkar 
  hjärtats blod, som mörknar, 
  inte tänka 
  inte gråta 
  bara lyssna 
  hjärtats slag 
  och hjärtats toner 
  moderlösa 
  kärlekslösa – 
  inte tänka  
  inte gråta 

 Pavis (2009), s. 259.157
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  bara lyssna  
  hårda slag 
  ensamt barn 
  kärleksbarn.         159

Som en mental projiceringsyta applicerar vi poesins språk och bilder på en tom skärm. Dikten 

förmedlar bilder, tankar och struktur i sig själv, och för att bildligt tolka Pavis ord kan dessa 

projiceras på skärmen bakom vilken kusinfastrarna genomför ingreppet på Sandra. Dikten 

kopplas till Sandra, det är som om hennes inre tankar projiceras på skärmen i form av 

poesi.   160

 När Peter Szondi redogör för det lyriska dramat i Det moderna dramats teori 1880–

1950 (1956) ser han ett drama som intar en särställning och som har ett indirekt förhållande 

med det Szondi kallar för dramats kris.  Szondi använder den något alarmistiska 161

formuleringen för att åskådliggöra hur det traditionella dramabegreppet under slutet av 1800-

talet sattes i gungning. Själva dramatiken som konstform är således inte i kris, men 

dramabegreppet är i tidsperioden under stor förvandling. Szondis dramateori visar hur olika 

dramatiker har kommit med nya lösningar för krisen under slutet av 1800-talet och under 

1900-talets första hälft. Szondi förklarar hur dramats kris har sin grund i en förändrad tematik, 

där ”det närvarande (1), mellanmänskliga (2), händelseförloppet (3) – ersattes av sina 

motsatser.”  Dramerna behandlar det förflutna istället för det närvarande och det 162

inommänskliga istället för det mellanmänskliga. Strukturellt förändras dramatiken genom att 

händelseförloppen blir mer slumpartade och dialogen alltmer monologisk. Det moderna 

dramats födelse kan därmed inte bara ses som isolerade experiment, utan som en 

genreförändring i stort. Szondi beskriver en konflikt angående subjektet och objektet i det 

moderna dramat, där de gjorts relativa, men han menar att de lyriska dramerna inte berörs av 

den konflikten. Lyriken bygger inte på att subjekt och objekt växlar eller hålls isär, ”utan på 

en mer väsentlig och ursprunglig identitet dem emellan”.  Lyriken skiljer inte på ett jag och 163

ett du, ett nu och ett då, utan dessa utgör samma identitet, hävdar Szondi. Det dramatiska 

språket fortlöper relaterat till handlingen, medan lyriken sammanför tidsmomenten: ”det 
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förflutna är samtidigt det närvarande, och språket är inte tematiskt, dvs. det behöver inte 

motiveras och det riskeras inte att avbrytas av tystnad”.  Eftersom lyrik i sig är språk 164

”sammanfaller inte nödvändigtvis språk och handling i det lyriska dramat”.  Vidare skriver 165

Szondi: ”Tack vare sitt oberoende av handlingen kan det lyriska språket dölja de rämnor i 

händelseförloppet som annars gör krissituationen i dramat uppenbar.”  Häri ser också 166

Szondi det lyriska språkets stora fördel, det kan dölja ”rämnor i händelseförloppet”, såsom 

tids- och rumsförändringar och subjekts- och objektsproblematiken. Det lyriska dramat 

behöver inte lösa dramats kris med episka medel, istället är stämningen är dess centrala punkt. 

I Elsa Graves drama Medusan och djävulen (1949) betraktar Medusan och Djävulen och deras 

ljusa skugga ”Motsatsen”, en man och en kvinna som möts utanför en krog.  Mannen, 167

ömsom kallad Han, ömsom En främling, trollbinds vid ett tillfälle av dansen som Medusan 

och Djävulen dansar. En diktröst träder in i dramat och diktar, som främlingen svarar på. Det 

lyriska dramat har en splittrad handling, men det är inte dit dramat riktar vår blick eller vår 

tanke. Istället riktar den oss till stämningen och till det som sägs, för i dikterna letar sig 

beskrivningar in, om livet och om känslorna.  

EN RÖST 
Här är ondskans 
samförstånd 
med kölden och den stela 
skräcken, 
kraften att förtvivla sönderslå 
här är havets brända botten 
när vågen torkat bort, 
här är den onda drömmens 
feta groningsmark 
här skall vi hopas samförstådda 
med skräcken 
med förintelsen. 

  
FRÄMLINGEN 

Men när eldens stjärna 
krossas emot havets botten 
då återvänder vågorna 
med drömmarnas  
glänsande flöden, 
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då löses kölden upp i aftondagg 
och skräcken flyr 
som svarta måsar genom molnen, 
ty kärleken är kraft att återvända 
kraft att stråla samman 
i ett nu och intet.           168

Det skulle mycket väl kunna vara dikterna och det lyriska som står i centrum i Medusan och 

djävulen, för handlingen suggereras av det poetiska. I det lyriska dramat är inte språket 

tematiskt eller baserat på handlingen, som Szondi skriver, och det behöver inte motiveras ”det 

riskerar inte att avbrytas av tystnad”.  I Medusan och djävulen träder flera personer in på 169

scenen och söker i lyriska monologer. Det framstår som ett röstspel, som med andra medel än 

episka skulle lösa dramats kris i szondisk mening. Det lyriska sätter stämningar i dramat som 

publiken tolkar. I Elsa Graves dramatik kan diktpartierna mycket väl förstås på det sätt Szondi 

beskriver. I ett annat exempel, taget ur Familjegrälet (1962), kan dikten både tänkas dölja en 

temporal förändring och samtidigt förändra stämningen, där rollfiguren Alva också påverkas 

och förändras känslomässigt: 

STEFAN   Jag känner att min mor kommer – hälsa henne, att på liksvampsbacken har jag grävt mej en 
vacker grav med alla bekvämligheter. 

ALVA   Jaha, Stefan har också en mor. 
MODERN   Var inte näsvis. Ät litet nu och stör mig inte. Det är min födelsedag idag. Var förståndiga. 

Glöm inte att fira mej.  
(Ropar skräckfyllt): Glöm inte att fira mej. 

RÖSTEN  I oss sjunger ändå 
   luftens vinddrag 
   under trädens synlighet. 
   En gång ovanför askan 
   nådde vårt öga 
   rymdljus 
   nåddes vårt hjärta 
   av brännande ljus 
   en hackande koltrastsång 
   förtonar i oss 
   i skymningsgrått damm. 
   Minns ni träden och luften? 
   Den som gråter nu 
   gråter sig bort 
   från vår klibbande klump 
   av smutsad aska 
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   den som gråter nu 
   skall gråta sitt mörker 
   till kärlek. 

(Musik av sordinerad oboë) 

TORSTEN   Det mörknar. 
ALVA   Stuvningen är alldeles svart. Torsten var är du? Håll fast mej. Jag sjunker bort – 
TORSTEN  (orörlig på avstånd): Jag når dej inte. 
ALVA   Stefan, Stefan! Du åtminstone. Hjälp mej. (Kras av porslin.)  170

         

I exemplet från Familjegrälet står diktpartiet utanför den dramatiska handlingen. Men något 

händer under diktröstens replik, det mörknar och tillsammans med oboens nedstämda toner 

har också rollfiguren Alva blivit orolig, hon säger att hon sjunker bort. Det lyriska inslaget 

framstår som ett slags minne i dramat, ett minne om livet bortom smutsen och bortom den 

groteska middagen som gästerna är bjudna till.  

 Gunnar Brandell menar att lyriska inslag i dramatiken ”får en prägel av intermezzon” 

när de införlivas i dramatexten och tydligt förändrar en annars ganska sammanhållen 

dialog.  Lyriken stoppar upp handlingen, skriver Brandell, och avbryter den. Liksom Szondi 171

menar han att lyriken istället förmedlar känslor och stämningar, åsidosatt den dramatiska 

handlingen. Brandell ser lyriken som ett utbrytande mellanskikt i dramat: ”Lyrikern ’biktar 

sig’, han låter sina känslor fritt strömma fram och söker han lyssnare, så är det […] ingenting i 

hans attityd som låter förstå det.”  Som Brandell skriver är mottagaren för ett lyriskt inslag 172

inte helt klar, rollfigurerna på scenen svarar inte på monologen, utan den riktar sig även i 

pfistersk mening externt från dramat, till publiken eller läsaren. Ett lyriskt inslag som låter sig 

bli mer integrerat i dramatiken är däremot den lyriska dialogen, dit Brandell räknar de antika 

tragediernas kör- och växelsånger. I ”Nattfrost”, en dramatext ur prosasamlingen Den blåa 

himlen (1949), finns en kör bestående av tre havande kvinnor. De framstår som en kör vilka 

diktar till rollfiguren Barbro. Exemplet fortsätter med en replikväxling, både mellan kör och 

rollfigurer och mellan ett prosaiskt och ett poetiskt språk. 

(Det hörs buller utanför. Dörren öppnas. Tre kvinnor i framskridet havandeskap kommer in.) 
Barbro: Kära systrar i det putmagade eländet – välkomna – låt oss slå oss ner och tugga några nyttiga 

grönsaker och fira vår välsignelse gemensamt ett tag. 
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De tre kvinnorna: 

Tack, det skall bli skönt 
få svära tillsammans 
över livets fortplantningslustar 
livsnyttiga lögner, 
svällande ner över 
våra ömma knän, 
ja, låt oss svära tillsammans, 
rapande, 
krälande –  

[…] 

Barbro: Jag förbannar min livmoder så mycket jag har lust till. 
Modern: Måtte du inte bli för alltför hårt straffad för detta – 
De tre kvinnorna: Straff? – Är inte detta nog straff – (de puta med magarna och hånskratta). 

      
Förbannelse över alla 
livmödrars svarta vågor 
som vräker lust 
över nervernas veliga snårskog 
och känslornas flygande sandkorn 
Förbannelse, o, förbannelse 
över alla öppna livmodersmunnar 
som slukar spermernas drivande  
vrakspillror – 

Modern (håller för öronen): Nej, nej, detta kan jag inte fatta – (hon går ut). 
Första kvinnan: Män och gamlingar bör berätta sagor för varandra om hur de små barnen kommer till 

jorden.  
Andra kvinnan: – och hur vackra, moderliga kvinnor med bibehållen spänst seglar omkring i hemmet 

och mässar ja visst och jo visst och bittida och sent. 
Tredje kvinnan: 

Seglar omkring med bibehållen spänst 
när hon inte ligger med bibehållen 
spänst, 
utbredd, beredd 
åt sin sagoberättande  
avelshingst. 

  
Barbro: Det närmar sig idealet – 
   Första kvinnan: Här sitter vi – 
   Andra kvinnan: Ja, det är ingen vacker syn – 
   Tredje kvinnan: En ful och livsduglig syn – 
   Alla: 

Vi fula, vi livsdugliga 
vi som behövs 
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var finns nu våra behövande män?  173

        

Som en växelsång interagerar kören både med Barbro och med modern. De tre havande 

kvinnorna i väninnekören smädar och förbannar äktenskapet, samlaget och familjeidealet. 

Den lyriska dialogen kan inte gärna tolkas som ett intermezzo, som bryter handlingen, istället 

är den lyriska dialogen i exemplet mer integrerat i det dramatiska skeendet.  

 Att de lyriska inslagen är en form av stämningskildringar är något som kan sättas i 

relation till hur man vanligen förklarat de lyriska inslagen i de antika tragedierna, där kören 

ofta framförde lyriska partier. Kören hade en annan funktion än de övriga rollfigurerna. Deras 

repliker var mångröstade och lyriska, och deras repliker framfördes med andra versmått än 

övriga rollfigurers. Hos Aischylos, vars dramer omskrivits av bland andra Emil Zilliacus 

(1951) och Sture Linnér, uppfattas vanligen körpartierna som ett tekniskt uppehåll i den 

dramatiska handlingen, på samma sätt som Brandell och Szondi hävdar. Zilliacus skriver:  

Vad spelar då kören för en roll i sorgespelet? Tekniskt betyda körsångerna ett uppehåll i handlingen 
varunder mellanliggande händelser kunna tänkas försiggå; ibland ge de oss också skådespelets 
förhistoria eller andra behövliga upplysningar. Vanligen består kören av personer som stå i en 
underordnad ställning till hjälten eller hjältinnan och återspeglar då det öde som drabbar honom eller 
henne; jublar när det går väl, brister ut i klagan när olycka faller över. Den är då ofta ingenting annat än 
en engagerad åskådare, en folkhop med dess lidelser och fördomar, snar att hänföras och snar att fälla 
modet. Men den kan också växa till ett slags upplyst folksamvete som hyser medkänsla med de lidande 
och reser sig mot de gudlösa och rättrådiga. Och mången gång är den främst ett språkrör för diktaren: 
den återger hans skaldesyner och formar hans betraktelser över livet och döden, över människan och 
människoödet.  174

Kören har även andra funktioner och betraktas som publikens representant på scenen, som ”en 

engagerad åskådare”, vilken dels kan ge viktiga förkunskaper till handlingen och dels kan 

kommentera och reagera på handlingen. Zilliacus menar att kören kan förstås som ett språkrör 

för diktaren, och i det fallet bör nog diktaren förstås som något större, den som kan se på livet 

på olika sätt, den som kan dikta. Det är ett upphöjt diktarideal som formas i kören, där 

diktarens egna synsätt förmedlas genom fler än bara en person på scenen. Linnér skriver i 

Lans och båge: Aischylos’ Perserna (1992) hur körens roll inte bara ligger i att den ”fördjupar 

den mytiska och moraliska bakgrunden till händelserna utan också i sättet den reagerar på och 

 Grave (2018c), s. 75–77.173

 Emil Zilliacus, Aischylos (Stockholm: Natur och Kultur 1951), s. 11–12.174
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engagerar sig i dem”.  Kören förkroppsligar de frågor som en åskådare kan ställa till det 175

som spelas på scenen, Linnér fortsätter: ”Kören kommenterar skeendet som ett slags 

samhällets kollektiva röst. Ofta blir den också ett språkrör för de marginella i stadsstatens 

värld, exempelvis kvinnorna, åldringarna och slavarna.”  Körens lyriska språk var ett annat 176

än de övriga rollfigurerna, men inte heller begränsat i avseendet att de lyriska inslagen fjärmar 

sig från den dramatiska handlingen. Linnér refererar här till ett citat av Barthes:  

Icke minst om Perserna gäller några ord av Roland Barthes: ”Långt ifrån att bara vara ett enkelt lyriskt 
eko av de handlingar som tycks utspelas utanför dem är kören en ordnande kraft, den förklarar och 
upphäver den tvetydighet som vilar över det som synes, sätter in skådespelarnas rörelsemönster i ett 
förståeligt orsakssammanhang.”  177

Barthes förklarar kören som en ”ordnande kraft”, som kommenterar och förklarar. Det lyriska 

språket talar till åskådaren på andra sätt än den dramatiska handlingen som utspelas men 

”intermezzot”, för att använda Brandells ord, skulle därmed fungera som ett tankemässigt 

andrum eller ett strukturerande av av den dramatiska handlingen. 

 Claude Calame har beskrivit choros, kören i de antika tragedierna i artikeln 

”Performative Aspects of the Choral Voice in Greek Tragedy: Civic Identity in Performan-

ce” (1999).  Han betraktar kören som ett språkrör för den ideala åskådaren men även för 178

författaren, likt Zilliacus. Calame menar att kören har tre dimensioner: en rituell, en 

hermeneutisk och en affektiv. Den affektiva dimensionen kopplas till känslouttrycken, och 

därmed till den ideala publiken som kan tänkas reagera på samma sätt som kören. Den 

hermeneutiska kopplas till författaren, den allvetande berättaren som känner till handlingen 

som manipuleras fram, det är språkrörets funktion i Zilliacus mening. Calame beskriver den 

rituella dimensionen hos kören som det performativa, där kören interagerar med rollfigurerna 

på scenen. Kören bar liksom övriga rollfigurer mask, och kunde tala med de andra 

rollfigurerna, kören kunde fungera som en av dramats protagonister. I den rituella 

dimensionen döljs den affektiva och den hermeneutiska, kören är inte längre bara en ideal 

åskådare, inte bara författarens verk, utan också ett rituellt instrument, som de andra 

 Sture Linnér, Lans och båge: Aischylos’ Perserna (Stockholm: Norstedts 1992), s. 51. 175

 Linnér (1992), s. 51.176

 Linnér (1992), s. 51–52.177

 Claude Calame, ”Performative Aspects of the Choral Voice in Greek Tragedy: Civic Identity in Performance”, 178

Performance Culture and Athenian Democracy, red. Simon Goldhill & Robin Osborne (Cambridge: Cambridge University 
Press 1999), s. 125–153.

!45



rollfigurerna i dramat. Calame menar att den rituella dimensionen härrör från den kultiska 

traditionen, där kören fungerar som en kropp som andra på scenen. Körens sånger och danser, 

de rituella momenten blandades i dramatiken med den meliska diktningen, den diktning som 

utgår från ett jag och ett du, den tidiga centrallyriken. 

Thanks to the performative voice of the choros as virtual performer, thanks to this performative 
dimension which lines up the hermeneutic and the affective dimensions of the tragic choral songs, the 
actual audience is called on not to adopt the position of ideal listener, […] but to be active at the side of 
the virtual author. By the device of the ritual choral performance and of the virtual positions that it 
constructs, the tragic poet, in conformity with the position assumed by Aeschylus, Sophokles and 
Euripides at Athens, is indeed the educator of the Athenian civic community, itself ’in performance’.  179

Körens framförande på scenen bar alltså fler funktioner än att bara föra in lyriska partier i de 

antika tragedierna. Calame för in en performativ förståelse av kören, som genom de olika 

dimensionerna inte bara var ett skådespel, utan också en utbildare i det atenska samhället. 

Calame höjer därmed körens och de lyriska inslagens funktion i de antika dramerna. 

 Elsa Graves egna tankar om lyriken i dramatiken förmedlar hon i artikeln ”Lyrikens 

plats i dramat” från 1953.  Angående den klassiska dramatiken ser hon hur lyriken under-180

ordnats handlingen:  

I de klassiska dramerna är rytmiken oskiljaktigt förenad med det dramatiska skeendet. Det rytmiska 
elementet d. v. s. de lyriska körpartierna hade till uppgift att skildra huvudpersonernas känslor eller 
upprörande scener som var alltför våldsamma för att uppföras på scenen. M. a. o. det lyriska eller det 
rytmiska var underordnat det dramatiska skeendet.   181

Hon argumenterar för att de lyriska inslagen inte behöver vara underordnade det dramatiska 

skeendet som i klassisk dramatik, eller den psykologiska stämningen som i modern dramatik. 

Istället beskriver hon lyriken som ett fruktbart sätt att göra dikt av den dramatiska tystnaden, 

det som Szondi skulle kallat ”rämnor i händelseförloppet”. Hon vill inte upphöja lyriken över 

något annat utan jämställa den med dramatikens andra uttryck, som handling och form. Hon 

beskriver ett drama där lyriken kan vara just det som uttrycker dramats tystnader och outsagda 

konflikter: 

 Calame (1999), s. 153.179

 Elsa Grave, ”Lyrikens plats i dramat”, Teatern, 20, 1953:2, s. 5.  180

 Ibid.181
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Det mest dramatiskt bäriga sättet är att rytmisera tystnaden – göra dikt av den. Den får inte finnas till 
som en paus på scengolvet – den måste uttryckas. Det gäller att framställa suggestiv tystnad, det 
outsagdas konfliktskapande tystnad för att nu uttrycka sig dunkelt.  

I ett drama av nu antytt slag är lyrikens uppgift att hålla rytmisk monolog med stämningen så att den 
hålls vid liv och beslöjar realiteterna så att de framstår i den disproportion som är rörelse och obegränsad 
ambivalens till mänskligt praktiska skeenden, d. v. s. avslöjar nihilismens begränsning och ger dramat 
mark under fötterna.  

Jag skulle gärna vilja säga att lyriken i ett modernt drama av t. ex. mig själv inte bara skulle ha en 
passiv roll – utan en sorts ingripande roll. Att beslöja och förblanda, att suggerera fram stämningar ur det 
realistiska skeendet som gör att en enkel truism i dialogen blir till ett slags händelse. M.a.o. lyriken ska 
möjliggöra ett sorts truismernas äventyr.  182

Lyriken kan beslöja och förblanda och sätta stämningar, som både Szondi och Brandell 

skriver, men lyriken ska också möjliggöra ett ”truismernas äventyr”. Självklarheterna och den 

realistiska handlingen i dramatiken ska utsättas för risk och chans, för ett vågspel, och 

äventyras. Lyriken kan därmed ge fler lager till dramatiken, ge andra stämningar som 

förändrar innebörd och uttryck. Grave ser lyriken som ett av fundamenten i hennes dramatik, 

lyriken är varken underordnad eller utfyllnad, och hennes egen beskrivning av lyrikens plats i 

dramat är intressant. Grave har ett slags dubbelseende på lyriken, där den inte bara fungerar 

som musik som fyller ut en dramatisk tystnad, det som kan ske när det rämnar i 

händelseförloppet, för att återigen tala med Szondi. Istället, som Grave skriver, diktar hon den 

dramatiska tystnaden. Den är inte passiv, utan ingripande i handlingen på ett annat sätt. Grave 

verkar också peka på ett poetiskt lager över det vanliga skeendet. Ett lager som förflyttar 

fokus i sig och som kan förbinda medvetandet med andra tankar och bilder. Därmed 

omvärdera de enkla ”truismerna” i dramat, som Grave talar om. 

* * * 

Tankarna om lyriska/poetiska inslag i dramatiken är många, men ofta talar dessa med 

varandra. Att lyriska inslag och stämning hör samman är det flera som pekar på, bland andra 

Szondi, Brandell och Grave, men att utröna vad stämning betyder i sammanhanget är inte helt 

enkelt. Med hjälp av Pavis och Pfister går det att tänka sig att just den poetiska funktionen och 

situationen gör att vi förstår de lyriska inslagen annorlunda. Uppmärksamheten riktas mot 

meddelandet, mot det lyriska i sig, som en läsare/publik kan tolka. Men härtill bör man också 

 Grave (1953).182
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föra in teorierna om kören i de antika tragedierna. De lyriska/poetiska inslagen har också vissa 

narrativa funktioner, de kan strukturera handlingen och vara den ordnande kraften som 

Barthes beskriver. Genom att exemplifiera med några lyriska partier ur Elsa Graves dramatik, 

vill jag mena att alla dessa tankar faktiskt kan appliceras, om än i olika grad och på olika 

exempel – och kanske som Grave själv skriver, har hennes diktinslag en ingripande roll i 

högre utsträckning, de finns där av en anledning och det är den rollen jag i analyserna av 

Påfågeln och Barnbålet eller Tre hundar kommer att undersöka närmare. 

Diktröster vid askberget 

Påfågeln hade urpremiär den 5 december 1951 på Studiescenen, en mindre experimentell 

teater på Valhallavägen i Stockholm.  Året därpå publicerades dramat i bokform, med några 183

förändringar.  Dramat utspelas till största del i en trädgård. I bakgrunden står ett askberg, ett 184

människans monument där slagg från gruvan staplas, brinner och ryker. Trädgården bär 

likheter med barndomens trädgård i Nyvång som Elsa Grave beskrivit i flera intervjuer. Det är 

en miljö som också återses i flera av hennes verk.  Dramats titel kommer av den påfågel 185

som ibland hörs skrika och tjuta i trädgården. Rollfigurerna förklarar att påfågeln tjuter av 

ensamhet, alltsedan familjen tvingades sälja påfågelsfrun för att betala räntor. Pia Björck 

beskriver hur påfågeln verkar reagera på rollfigurernas gräl och grymhet. Hon drar en parallell 

till Graves roman Medan vi låg och sov (1966), där påfågeln ”bär omkring sin skönhet natt 

och dag […] och kan förmodas stå som en påminnelse om den konstnärliga fantasin och 

kallelsen till det estetiska livet”.  Den vandrar omkring i trädgården, en exotisk varelse i en 186

exotisk trädgård, trots skönheten är den inte lycklig, och bakom den vackra trädgården står ett 

askberg som sprider smuts och ryker.  

 Askberget i utkanten av trädgården har stor betydelse för dramat, vilket flera har 

poängterat. Göran Palm menar att askberget är ständigt närvarande hos Grave och att det 

 Börje Nyberg regisserade. Skådespelade gjorde Hanny Schedin, Birgit Nogert, Sören Alm, Karin Miller, Astrid 183

Söderbaum, Stig Malmros, Emmy Albiin, Greta Tegnér och Gregor Dahlman. [Studie-scenens reklamnotis] Dagens nyheter 
5.12.1951, s. 30.

 Rollfiguren Vinterbarn hette i scenuppsättningen det Viktor Rydbergsklingande Sorgebarn. Se exempelvis Ebbe Lindes 184

recension ”Scenisk skiss av Elsa Grave”, Dagens nyheter (6.12.1951).
 Grave har exempelvis beskrivit barndomens miljö i Strömblad (1982). Miljön återfinns också i romanen Ariel (1955).185

 Björck (1975), s. 240.186
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blivit huvudperson i Påfågeln: ”Det [askberget] inkarnerar den stora världens fulhet, kanske 

själva ondskan: ett väldigt troll som spärrar vägen för barnets längtande ögon.”  Palm tolkar 187

askberget som en förklaring till den ”klistriga och groteska ’fulhet’ som alltmer kommit att 

prägla Graves poesi”.  Dess aska regnar ner över dikternas landskap, ibland härjar lågorna 188

från dess topp och ibland avslöjas det underjordiska som berget döljer i sitt inre. Palm läser 

askberget som ett ondskefullt väsen, vilket också Ingvar Holm gör.  Holm menar att 189

askbergets ”närvaro representerar ondskan i pjäsen och förfäran i intrigen” där det svärtar ner 

trädgården med sin aska.  Holm och Palm läser askberget som en symbol, som ett 190

människans ondskefulla väsen som både skuggar trädgården och svärtar den, vilket utgör ett 

mörkt hinder för rollfigurerna. Angelica Ahlefeldt-Laurvig (då Grave) har i sin uppsats också 

framhållit hur askbergets skugga faller över trädgården och hur berget utgör ett mentalt hinder 

för rollfigurerna.  Ahlefeldt-Laurvig beskriver hur trädgården, askberget och rollfigurerna 191

kan kopplas till Graves uppväxtmiljö och ett verkligt persongalleri. Askberget har fått stor 

betydelse för analyserna av Graves författarskap i stort, Palm och Ahlefeldt-Laurvig visar hur 

motivet kan sägas genomgå metamorfoser och ta sig olika uttryck i olika texter av Elsa Grave.  

* * * 

Redan i dramats första didaskalier, i sceneribeskrivningen för prologen, bestäms det hur 

askberget utgör bakgrunden och därmed en avgränsning för sceneriet. Trädgården blir isolerad 

från omvärlden och perifer, berget avslutar siktfältet för både publiken och dramats 

rollfigurer: 

En trädgård. I bakgrunden ett askberg. En gångstig leder runt en liten damm. Två mörkklädda   
äldre kvinnor går högtidligt runt dammen, varv efter varv medan de mumlar någonting. En   
ung kvinna sitter framför ett staffli. Hon målar flitigt. MODERN och FADERN dricker kaffe vid   
ett bord invid dammen. Till att börja med dricker de under tystnad. (Pjäser, s. 19)     

 Palm (1957), s. 694.187

 Ibid.188

 Ingvar Holm, ”Elsa Grave och påfågeln”, De olydigas litteraturhistoria och andra essäer (Stockholm: Carlsson 2005), s. 189

190–200. Tidigare publ. förord till diktsamlingen Dikter, utgiven på Norstedts förlag 2004.
 Holm (2005), s. 190.190

 Angelica Grave (1983).191
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Dramat kretsar kring Vinterbarn som vill bli konstnär. Hon är tusen år gammal och bor med 

sin familj vid foten av askberget.  Askberget dammar och ryker – trädgårdens blommor, träd 192

och frukter blir grå av askan som blåser ned från högen. Smutsen och askan är ständigt 

närvarande, liksom skuggorna och mörkret. Vinterbarn längtar bort från trädgården i skuggan 

av askberget. Hon drömmer om frihet och konstnärskap. 

VINTERBARN   Bakom den förbannade askhögen visslar tågen, tjuter mistluren. Askhögen    
ligger där och skymmer utsikten för oss! Smutsar ner oss med sin evinnerliga rök – se på    
rosenhägern bara  – man blir svart om händerna när man plockar blommor – Ögonen rinner av små, 
stickande askkorn. Men askhögen växer, den har aldrig varit så stor som i höst, och större blir   
den, den växer oss längtan över huvudet. (Pjäser, s. 33)     

Vinterbarn beskriver ett askberg som växer och växer, det går att dra en parallell till det 

växande slottet i August Strindbergs Ett drömspel (1902). Med ett växande askberg växer 

också skuggorna, vilket påverkar rollfigurerna i dramat. Askberget kan sägas skugga systern 

Sandras dröm om kärlek. Sandra är förälskad i Jacob, ett ungt ingenjörsämne. Sandra blir med 

barn och Jacob är fadern. Vinterbarn längtar iväg och Jacob är den som kan ge Vinterbarn det 

hon vill ha, medel att resa utomlands och studera konst. Vinterbarn utnyttjar Jacob, eller 

frestas av honom. Jacob har pengar, något som familjen inte själva har eftersom de gång på 

gång behöver betala av skulder till kusinfastrarna. Jacob blir förälskad i Vinterbarn och en 

tidig morgon rymmer de utomlands tillsammans och flyr tillvaron i skuggan av askberget. 

Sandra blir olycklig när hennes syster flytt med hennes kärlek, men hon önskar samtidigt att 

det var hon som hade flytt. Modern tänker på ryktesspridningen, uppeldad av kusinfastrarna 

som ständigt kräver in sina räntor. Fadern är däremot förstående för Vinterbarns handling och 

han kan också trösta Sandra, till moderns förtret. Sandra genomgår en illegal abort hos 

kusinfastrarna, som då har förvandlats till två ”abortkärringar”. Samtidigt på en kaj i en hamn 

i ett främmande land, har Vinterbarn blivit rastlös under hennes och Jacobs resa. De grälar och 

skiljs åt på kajen. När Vinterbarn återvänder till trädgården har Sandra dött. Vinterbarn 

behandlas som en fallen kvinna av kusinfastrarna. Föräldrarna vet inte orsaken till Sandras 

död, men orsaken förefaller vara den illegala aborten. Modern hårdnar när Vinterbarn kommer 

tillbaka. Vinterbarn känner förtrycket från hennes mor och beskyller henne för Sandras död. 

 Vinterbarn beskrivs i persongalleriet som 1000 år gammal, vilket ger uttryck för ett slags rastlöshet och längtan hos 192

Vinterbarn.

!50



Livet i trädgården skuggas fortfarande av askberget. Vinterbarn vill inte lyda sin mor och flyr 

återigen från gården medan askberget diktar mörkret hon inte kan bli kvitt. Under dramats 

gång pausas den dramatiska handlingen och en röst, som oftast kan beskrivas som askbergets 

röst, börjar dikta. Mot slutet av dramat hörs även Sandras och moderns röst i lyrisk form. 

Under dramats gång ljuder skriken och tjuten från påfågeln som ensamt vandrar omkring i 

trädgården.  

 Dramat beskrivs av Björck som en bitter satir om samlevnadsproblematik, och med 

”tonvikten lagd på en kvinnas dilemma att nödgas förhärda sig och offra människor i valet 

mellan att följa sin konstnärliga lust och böjelse och att fylla alla de tidskrävande uppgifter 

som äktenskap och moderskap för med sig”.  Björck tar fasta på Vinterbarns val, som följer 193

den konstnärliga lusten istället för det borgerliga idealet om äktenskap och moderskap. Anna 

Pia Åhslund ser dramat som höjdpunkt i revolten mot den folkhemska moderskulten.  194

Vinterbarns attacker mot moderskapet och mot kvinnliga konventioner, beskrivs som ett sätt 

att skaka av sig en efterhängsen modersmyt. Björck och Åhslund understryker båda de 

kvinnoemancipatoriska diskussioner som kan åskådliggöras i dramat, där efterkrigstidens 

kvinnoroll och det borgerliga idealet gång på gång ifrågasätts av Vinterbarn och hennes 

handlande. Vinterbarn bryter mot idealen, hon vill bli konstnär och flyr uppfattningarna om 

kvinnan som blir till genom moderskapet och familjestrukturen. 

 Det lyriska i Påfågeln utgörs främst av de införlivade diktpartierna, som bryter in och 

stannar upp det dramatiska skeendet. Ahlefeldt-Laurvig skriver helt riktigt att dramat är 

tydligt uppdelat mellan lyriken och dramatiken i Påfågeln, där ”lyriken representeras av ett 

antal dikter som finns med för att bära upp handlingen”, vilka framförs av ”Askberget som 

talar till människorna”.  Askberget är den diktröst som oftast för in de lyriska inslagen. 195

Dikternas betydelse och funktion och hur de riktas i dramat, till vilka diktrösterna talar, är 

något jag under analysen återkommer till. Redan i prologen, den inledande scenen, är det 

askbergets monolog som lägger grunden för sin roll och för dramat i stort, när det med ett 

lyriskt parti öppnar upp dramat, genom att beskriva sig själv och väcka sig själv till liv: 

 Björck (1975), s. 240.193

 Anna Pia Åhslund, ”Nidvisor, katastrofer och vardagsromantik”, Fjorton röster om Elsa Grave, red. Kristina Hallind et al. 194

(Lund: Ellerströms 2018), s. 60–83.
 Angelica Grave (1987a).195
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EN RÖST  Ryk, mitt fromma 
  askhögshjärta, 
  mitt tunga hjärta av slagg, 
  min gråa drömelefant 
  utslängd i grönskande 
  ensamma fält, 
  ryk mitt förstenade hjärta 
  av brinnande jord, 
  ryk, när gråa stjärnor 
  stänker dimstråk 
  över mörk fossil – (Pjäser, s. 19)     
       

Diktpartiet handlar om askberget och rösten kan sägas tillhöra askberget, vilket kan 

åskådliggöras både i tilltalet och i bildspråket. Askberget tilltalar sig själv och som i ett slags 

besvärjelse väcker den sig själv och sitt askhögshjärta till liv. Samtidigt skulle diktrösten 

kunna tala till askberget, och på det sättet väcka det till liv. Hjärtat finns inne i askberget, 

tungt av slagg och förstenat av brinnande jord. Tre gånger återkommer imperativet ”ryk” och 

blir nästan en formel, en besvärjelse, som blåser liv i askhögen. Askhögen görs levande, dess 

brinnande innanmäte blir ett hjärta som ryker istället för att pumpa blod. Dikten uttrycker ett 

slags temporal gång, där rykandet är pågående och evigt, och satt i relation till andra eviga 

företeelser: det förstenade hjärtat, grå stjärnor och mörk fossil. Diktens bildspråk rör sig också 

kring beskrivningen av den egna kroppen, av askberget. Bilden som förmedlas i den fjärde 

och femte raden, där askberget liknas vid en grå ”drömelefant”, ”utslängd i grönskande / 

ensamma fält”, beskriver askbergets främmande placering i omgivningen. En grå ungefärligt 

formad klump liknas vid en elefant som är utslängd i en miljö där den inte passar in. Det är en 

hög av grå slagg och aska, oförmögen att flytta sig, som blivit förpassad till sin plats i 

ensamhet och till sitt eviga rykande. 

 Den temporala strukturen i monologen förklarar rykandet som något pågående, 

samtidigt som de sista versraderna ger en tidsangivelse. Askhögens långsamma hjärtslag ger 

sitt uttryck i rykandet och verkar fortsätta i evighet, även ”när gråa stjärnor / stänker 

dimstråk / över mörk fossil”. Som Szondi beskriver sammanfaller tidsmomenten i lyriken: 

”det förflutna är samtidigt det närvarande”.  Det är svårt att urskilja ett jag och ett du, 196

inslaget för dem samman. Det pågående i repliken är oberoende av dramatisk tid och 

handling, den är oberoende av ett nu och ett då och den sätter på det viset en stämning till 

 Szondi (1972), s. 65.196
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scenen. Monologen är varken det dunkelt sagda eller tänkta, men den döljer sitt väsen genom 

att framstå som en magisk besvärjelse: askberget har väckts till liv och talar eller tilltalas. 

Modern och fadern sitter vid bordet och fikar, men verkar inte höra diktrösten. Deras repliker 

krokas i askbergets, typografiskt och innehållsligt, när de beskriver hur askan lägger sig över 

fikabrödet. Det är som diktens rytm fortsätter i deras första repliker. 

MODERN Askan ligger som vallmofrön 
  över mina nybakade bullar. 
  Å, denna aska – 

FADERN Ja, de är alldeles grå  
  ser ut som möss 
  eller små igelkottsungar – (Pjäser, s. 19)       

Moderns och faderns repliker riktas i det interna kommunikationssystemet, medan diktröstens 

replik riktas i dramats externa kommunikationssystem. För publiken och läsaren måste 

repliken förstås ha ett stort värde för publikens tolkning av dramat, men inte betyda lika 

mycket för rollfigurerna på plats. Modern och fadern reagerar inte på askbergets dikt, men 

deras samtal rör askberget och hur askregnet lägger sig över trädgården. Repliken har en 

funktion främst för läsaren och publiken, det förklarar sceneriet och sätter en stämning till 

scenen. Indirekt verkar dikten och askberget i ett sammanfört väsen också sätta igång 

samtalet, det är om askberget och askan de talar. Askbergets närvaro påverkar fadern och 

modern. Prologen mynnar ut i en scen, där Vinterbarn träder in i dramat, målande vid sitt 

staffli. 

 Nästa gång diktrösten framträder har det blivit mörkare på scenen. Trädgården ligger i 

skymning och är tom. En mycket gammal dam, femåriga farmodern Natalia kommer ”sakta 

svävande” in över scenen och ser sig oroligt omkring (Pjäser, s. 23).  Hon vänder sig till 197

träd, talar om för dessa att hon måste resa, hon repeterar repliker och beter sig som ett barn, 

hon skrattar och jollrar. Uppifrån villan, vi får också veta att det är en villa med i sceneriet, 

hörs röster som ropar efter farmodern Natalia. Natalia söker efter Johannes, en gammal 

kärlek. Jacob, det unga ingenjörsämnet med ett välbalanserat yttre kommer gående. Natalia 

misstar Jacob för Johannes. Och allt medan påfågeln tjuter uppehåller han Natalia tills 

 Farmodern beskrivs vara ”omkring 5 år” gammal, hon irrar och vill gå till någon som hon kallar Johannes. Hon skulle 197

kunna sägas ha gått i barndom, blivit gammal och dement, helt enkelt (Pjäser, s. 18).
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Vinterbarn och Sandra kommer. Jacob leder farmodern upp till villan, Vinterbarn och Sandra 

blir kvar och samtalar om ”den heliga moderskärleken”, som Vinterbarn hatar (Pjäser, s. 26). 

Jacob kommer tillbaka och Vinterbarn försvinner i mörkret. Sandra och Jacob sätter sig för att 

tala, ett trevande samtal som rör Gud och kärleken. Sandra berättar också om familjens 

ekonomiska situation, hur kusinfastrarna kräver in sina räntor två gånger om året. Sandra 

önskar livet ur dem och Jacob blir förvånad. De förklarar sin kärlek till varandra. När Jacob 

säger: ”Älskade, älskade” hörs Askbergets röst ”dovt, entonigt härmande och paro-

diskt” (Pjäser, s. 29). Det leder också till en scenförändring, där Askbergets form avtecknar 

sig och ”[t]ycks fylla trädgården med sitt mörker” (Pjäser, s. 29). Jacob och Sandra försvinner 

i skuggorna. När det senare sakta ljusnar, sitter Jacob och Sandra mittemot varandra vid 

trädgårdsbordet, de har älskat i mörkret och känner sig iakttagna i gryningen. Jacob säger: 

”Kom låt oss gå härifrån, / Någon har fräckheten att lyssna.” (Pjäser, s. 29). Askbergets 

lyriska monolog krokas i Jacobs replik:  

EN RÖST Jag har fräckhet 
  stor och famnande, 
  jag är det, som lyssnar, 
  askberget lyssnar, 
  varje stoftkorn, 
  i hud och moln och dimmor 
  lyssnar, 
  alla små lågor, som tär mig 
  som löss 
  och skiftar i gult och grönt 
  också de är goda lyssnare – 
  de slocknar, menar du, 
  och finns inte längre till 
  men av deras död 
  lever jag,  
  och jag finns till, 
  jag stannar, 
  jag är askberget, som lyssnar, 
  jag ligger kvar, 
  här ute i åkern ligger jag tungt, 
  jag eldfrossaren, 
  jag gråa askberg, 
  lyssnare till varje ord  
  som sägas ut – 
SANDRA  Men våra tankar? 
JACOB  Låt oss gå härifrån, detta är högst övernaturligt.  
RÖSTEN  (härmande.) Detta är högst övernaturligt. 
SANDRA  Men våra tankar? 
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RÖSTEN Var finns edra tankar, 
  edra övernaturliga tankar? 
  I vilken utav världens  
  tystnader 
  har edra tankar rum? 
  Vad hoppas ni av 
  edra tankar –? 
  Vad hoppas man av hemlösheten?  
  Vad väntar ni 
  vad önskar ni av edra 
  tankars tystnad – 
  Jag är lyssnaren 
  av alla ord som sägas ut. 
SANDRA  Jag är rädd, Jacob. 
JACOB  Bara det fanns någonstans att gömma sig – (Pjäser, s. 29–31) 

          

Askberget har iakttagit Sandra och Jacob. Själva situationen framstår som biblisk i sin 

utformning, en parallell till Adam och Eva i Edens lustgård. Sandra och Jacob har gjort det 

förbjudna, och de har blivit medvetna om sin synd. Deras reflex är att gömma sig. Men 

diktrösten som framträder är inte en anklagande Guds, utan snarare en observerande Guds 

röst. Det är askberget som lyssnar och talar. Diktröstens subjekt sammanfaller med askbergets 

och det går därmed att hävda en kropp tillhörande diktrösten. Sceniskt finns askberget i 

bakgrunden, men rösten tillhör en skådespelare som inte syns på scenen. Som Pavis skriver 

öppnas ett naturligt frågeuppslag kring poesins subjekt i dramatiken. Vilken roll antar 

askberget i sammanhanget? Är rösten rollfigurens egen poetiska eller är den poetens egen 

genom rollfiguren, med skådespelaren som förmedlare och kanal?  Att härleda rösten till ett 198

subjekt utan en rollfigurs kropp på scenen är inte helt enkelt, men eftersom askberget ligger i 

sceneriets bakgrund kan läsaren och publiken sammanföra diktens subjekt med askberget. 

Askbergets subjekt blir ett icke-mänskligt, övernaturligt eller gudomligt subjekt i dramat. Ett 

annat perspektiv på diktrösten skulle vara att subjektet diktar helt åsidosatt dramats handling, 

men den tanken kan avvisas eftersom det i den här sekvensen finns en dialog mellan 

diktrösten och de andra rollfigurerna. Dikten bär ett diktjag, ”jag är askberget, som lyssnar” 

men vem tilltalar askberget? Det finns ett du i den första repliken, ett ni i den andra. 

Askberget tilltalar Sandra och Jacob, de hör också dikten och reagerar på den. Undertonen 

skapar oro hos Sandra, hon blir rädd, börjar frysa och känner sig övergiven. Diktreplikerna 

beskriver återigen askberget och dess roll i dramat. Ett diktjag som lyssnar och observerar, är 

 Pavis (2009), s. 259–260.198

!55



medveten om allt som sker och allt vad människorna säger. Diktrösten bär ett högre, mer 

ålderdomligt språk än de övriga rollfigurerna, den frågar: ”Vad önskar ni av edra tankar”. 

Rösten är ingripande, för att använda Graves ord, bryter sig in i dramat och påverkar 

stämningen och situationen. Diktröstens subjekt gör askberget även till en dramatisk rollfigur, 

som inte bara utgör ett sceniskt objekt i bakgrunden. Det ligger tungt ute i åkern, något som 

redan beskrivits i det lyriska partiet i prologen. Dikten berättar hur askberget är större än sin 

gråa form, varje stoftkorn från berget ”i hud och moln och dimmor” och varje låga på berget 

är del av askberget som lyssnar till människorna. Berget lever av eld, eldfrossaren, lyssnar till 

”alla ord som sägas ut” (Pjäser, s. 31). 

 Dikten har på många sätt en performativ klangbotten, varje rad skapar också askberget 

och dess roll i dramat. Jaget, askberget, lyssnar, finns till, stannar och ligger kvar ute i åkern. 

Nästan som i en katalogdikt förs askbergets karaktäristik och tillvaro fram, där jaget är en 

bekräftande och formande anafor för hela den första delen av diktpartiet: ”jag stannar, / jag är 

askberget, som lyssnar, / jag ligger kvar”. Olaf Homén beskriver i Poetik (1954) hur anaforen 

äger en ”formbildande kraft”, ett stilgrepp som skapar översiktlighet och underlättar inne-

hållets upplägg.  Visst går det att se hur anaforen strukturerar dikten, upprepningarna gör att 199

vi gång på gång faller tillbaka in i bilden som diktrösten målar upp. I den första delen finns på 

det sättet svaren, medan den andra delen lämnar publiken/läsaren och rollfigurerna med fråg-

or. Rösten härmar Jacob och använder övernaturligheten i sin rollfigur för att väcka förundran 

och oro. Askbergets uppgift verkar här vara att ge fler frågor än svar. Stämningen förändras i 

scenen, Sandra klamrar sig fast vid Jacob som kallt låter henne tro att han älskar henne för 

alltid, men hans repliker verkar säga också det motsatta. Kärleken är tillfällig, den har inget 

alltid. Ett alltid har bara döden. Modern ropar in Sandra till villan och de skiljs åt.  

 Vad gäller askbergets meddelande riktas detta både till publiken och till rollfigurerna 

på scenen. Det finns både i det interna och externa kommunikationssystemet. I den här 

sekvensen reagerar rollfigurerna Sandra och Jacob aktivt på diktröstens monologer. Scenens 

dramatiska kurva stegras och når sin höjdpunkt när askberget träder fram. Mörkret som spridit 

sig över trädgården tillhör askberget, och mörkret är laddat med askbergets skugga och 

skepnad. På det sättet är det möjligt att dikten inte bara griper in i dramat, utan också kan 

 Olaf Homén, Poetik (Stockholm: Almqvist & Wiksell 1954) s. 289.199
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förstås som en projiceringsyta för Sandra och Jacobs känslor och tankar. Askberget ligger där 

det ligger, dömt till ensamhet och iakttagelse, och detta formuleras av Sandra och Jacob i sin 

rädsla och men också av askberget självt. Monologen kan därmed visa ett samspel mellan det 

mänskliga och icke-mänskliga, ”askberget lyssnar, varje stoftkorn” lyssnar till människans 

ord. Askberget är inte bara besjälat, antropomorfiserat, den har också agens, ett [dikt]jag och 

ett subjekt. Askberget i sceneriet är i sig ett objekt och genom att det ständigt gör sig påmint, 

det skuggar, det lyses upp och det sprider sin aska över trädgården, så påverkar den 

rollfigurerna, som ett subjekt. Det går att dra en linje mellan askberget och posthumanistiska 

tankegångar som Karen Barad förklarar med begreppet agentiell realism i artikeln 

”Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to 

Matter” (2005).  Barad ser hur mening och materia inte går att skilja på och beskriver ett 200

synsätt som initialt ifrågasätter en uppdelning i subjekt och objekt. Agentiell realism blir där 

ett svar på hur vi kan undersöka verkligheten, genom att förstå att materia, liksom människan, 

har agens. Förståelser av verkligheten förklaras som en växelverkan mellan materia, en 

”intra-action” istället för ”inter-action”. Begreppet interaction förutsätter entiteter som 

förekommer relationen mellan materia, Barads begrepp intraaction innebär istället att ingen 

entitet existerar innan relationen, fenomenet, och där ingen entitet är primär eller sekundär. 

För att förstå materiens agens bör också människan förstås som materia. Barad, som 

inspirerats av Niels Bohrs kvantfysik, menar vi blir till i fenomenet när materia möter materia. 

Vi är del av ett fenomen och påverkas av materien som omger oss. Den agentiella realismen 

öppnar upp för förståelser av exempelvis naturen som varken en ”passive surface awaiting the 

mark of culture nor the end product of cultural performances”.  Askberget genom Barads 201

teori har redan agens i sin utgångspunkt, den är performativ och medskapare av diskursen. 

Som del av sceneriet skulle man därmed hävda att askberget som materia påverkar 

rollfigurerna och tvärtom, men utöver detta tillkommer också askbergets röst, vilken blir ett 

ytterligare tydliggörande av förhållandet mellan det mänskliga och icke-mänskliga. På det 

sättet kan man förstå hur askberget är medskapare av scenens stämning och dramats diskurs, 

inte bara i sin röst, utan även i sin materia.  

 Karen Barad, ”Posthumanist performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter”, SIGNS: Journal 200

of Women in Culture and Society, 28 (Chicago: University of Chicago 2003).
 Barad (2003), s. 827.201
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 Efter kärleksmötet med Jacob blir Sandra gravid och därpå följer abortscenen, vilken 

har beskrivits som ett ”satiriskt mellanspel” av Bengt Höglund.  Den groteska abortscenen 202

kan också förklaras som ett inlägg i den rådande samhällsdebatten. Sandra, Vinterbarns syster, 

dör i sviterna av den illegala aborten som kusinfastrarna genomför. Sverige hade haft en 

abortlag sedan 1938, men långdragna prövningar och myndigheters vilja att hålla aborttalen 

låga gjorde att illegala och osäkra aborter länge var vanliga i Sverige. Ung och ensamstående 

väljer Sandra att genomgå den illegala aborten som kommer att leda till hennes död. 

Scenbeskrivningen beskriver ett smutsigt rum, med en påfågelsbeprydd skärm. 

Ett rum, som förefaller smutsigt och ovårdat. I ena hörnet står en skärm med påfåglar målade mot 
gulgrå bakgrund. Det hänger handdukar litet varstans i rummet. En kantig, mager äldre kvinna i 
blommigt förkläde sitter med en bukett höstlöv och rönnbär i famnen framför en blå vas. En annan 
kvinna kommer inlufsande, hon är stor, degig, bär också blommigt förkläde. Hon svänger en brödkniv i 
handen. (Pjäser, s. 44)       

Ester och Emma har antagit formen ”abortkärringar”, som bekant. Emma inleder scenen 

genom att skrovligt sjunga en barnramsa, Esther svänger med brödkniven och de samtalar om 

svårigheterna med deras yrke som hamnat i vanrykte. De talar om vitrockar som tagit över 

deras gedigna hantverk. Kusinfastrarna är ett radarpar, de kan förstås som ett enda subjekt i 

Pfisters mening, deras dialog går att tolka som en sammanhållen monolog.  Sandra anländer 203

och räcker över sedlar till Emma som öppnar kakelugnsluckan och lägger in dem där. 

Kusinfastrarna plockar med handdukar och instrument, och tar sig en sup. Kusinfastrarna 

försvinner bakom en skärm med påfåglar där Sandra ligger och skärmen lyses därefter upp av 

starkt kallt ljus, enligt scenbeskrivningarna, och diktrösten framträder. 

EN RÖST Inte tänka 
  inte gråta 
  bara lyssna 
  till sitt hjärtas slag 
  dunderslag, 
  systerslag, 
  broderslag 
  blod som dunkar 
  hjärtats blod, som mörknar, 
  inte tänka 

 Höglund (1965), s. 190.202

 Pfister (1988), s. 128.203
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  inte gråta 
  bara lyssna 
  hjärtats slag 
  och hjärtats toner 
  moderlösa 
  kärlekslösa – 
  inte tänka  
  inte gråta 
  bara lyssna 
  hårda slag 
  ensamt barn 
  kärleksbarn. (Pjäser, s. 48–49)    

Diktrösten som framträder talar tröstande, på ett sätt som inte askberget tidigare gjort. Det 

kalla skenet mot skärmen skiljer sig också mot de övriga scensekvenserna när askberget talar, 

då det genom mörker eller skugga ofta gör sig påmind. Dikten byggs upp med rader som 

återkommer parvis: ”inte tänka / inte gråta”, vilka bryts mot raden ”bara lyssna”, och sedan 

följs av ett nytt par: ”till sitt hjärtas slag / dunderslag”. Raderna föder varandra och utvidgar 

dikten, men ställer också orden i opposition till varandra, ibland likt antiteser: ”systerslag / 

broderslag”, ”moderlösa / kärlekslösa”, ”ensamt barn / kärleksbarn”. Syster och bror, moder 

och barn, finns med som motiv i dikten. Släktskapet skrivs samman med hjärtats slag och 

diktjaget försöker förhindra tårarna och sorgen. Det blir en annan slags diktröst som talar i 

abortscenen, som skiljer sig från den tidigare rösten som kan kopplas till askberget. Det 

handlar om hjärtat, men ett annat hjärta än det som askberget i det allra första diktpartiet 

beskriver. Hjärtat i diktpartiet kan vara Sandras eller barnets och slår rytmiskt i takt med 

diktens radbrytningar. Tiden verkar stå still, men bakom skärmen pågår aborten. Dikten får en 

funktion som kören i de antika tragedierna kunde ha, att dikta kring något som inte kunde 

visas på scenen. Genom att aborten döljs bakom skärmen kan dikten beskriva vad som sker 

bakom skärmen på ett tröstande vis. Det kan vara Sandras tankar som lokaliseras i rösten, 

hennes tankar om att lägga band på sig själv och bara acceptera det som händer. Även om 

askberget inte förefaller vara lika närvarande i diktrösten, är det närvarande i scenens dialog, 

inte som bakgrund utan som referenspunkt, där fostret kommer att brännas: 

ESTHER  För övrigt hör det till ritualen! Någon begravning blir det av naturliga skäl inte. Men   
jag antar att fröken lagt märke till de små eldarna i grönt och gult på askbergets sluttning –   
strax nere vid foten, i skuggan. (Pjäser, s. 48)    
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I den följande scenen är Vinterbarn och Jacob åter tillbaka på scenen. De är nu på en kaj långt 

borta. Här finns ett växelspel mellan en diktröst och Vinterbarn. En skugga kommer med en 

stor båt, och det kan liknas med askbergets stora skugga och diktrösten börjar återigen att tala: 

”Stanna, stanna / aldrig kvar / resande i resans land”. Diktrösten talar till Vinterbarn, som inte 

verkar höra rösten, och påfågelns skrik har ersatts med den råmande mistluren. 

     Scen 3 

På en främmande kaj – långt borta. Båtar glider förbi. På avstånd råmar mistluren. Båtar signalerar  
avgång och ankomst. Människor med utländska ansikten slår dank och säljer mynt och blommor m.m.  
Det är skymning. På en koffert sitter VINTERBARN. Hon har ett skissblock i knät. Biter förstrött på en 
penna. 
  
EN RÖST    Långt, långt borta, 
VINTERBARN    Långsamt är det, trist, dimmigt, bråkigt – men långsamt. 

(Några mörkhyade män nalkas med flottiga leenden. En av dem gör tecken till henne att han vill bli  
avritad. Många tycks villiga att stå modell. VINTERBARN förefaller att inget märka. Verkar ointresserad. 
De går ifrån henne, besviket gestikulerande.) 

EN RÖST    Långt, långt borta, 
VINTERBARN    Det tar lång tid att köpa frimärken ibland. 

(Ingen av de på kajen närvarande tycks lägga märke till henne längre. Alla är upptagna med sina 
avsked.  
En mörk skugga faller över kajen. En stor båt blir synlig genom dimman.) 

EN RÖST    Långt, långt borta, 
MÅNGA RÖSTER     Långt, långt borta, 
EN RÖST Stanna, stanna  
  aldrig kvar 
  resande i resans land 
  ljusa vägar sjunker 
  genom haven  
  bygger svarta valv 
  på havets botten, 
  stanna, stanna 
  aldrig kvar 
  resande i resans land. 
JACOB    Vinterbarn, förlåt. 
VINTERBARN    Förlåt hit och förlåt dit, tiden går långsamt ändå – låt inte störa dig  

i dina frimärksköp. (Pjäser, s. 49–50) 

I dikten finns det motsatser mellan de ljusa vägarna och de svarta valven på havets botten. 

Vägarna sjunker när någon färdas på dem, den resande måste hela tiden vara på väg, för 
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annars riskerar hon, Vinterbarn, att sjunka. Vissa av orden upprepas, gång på gång, och blir en 

rytmisk stegring i sekvensen. Vinterbarn reagerar inte på rösten, men samtidigt är det som om 

hennes tankar återfinns i diktröstens replik, som om dikten aktiverar henne och scenen. Dikten 

riktar sig därmed främst mot publiken och läsaren. Den stannar upp den dramatiska 

handlingen och får oss att fundera på scenens betydelse. Vinterbarn sitter i skymningen och 

väntar otåligt. Hon står utanför konventioner och förväntningar, som subjekt är hon frigjord 

och ständigt påväg. Fruktbart vore kanske att förklara Vinterbarn genom Rosi Braidottis teori 

om det nomadiska subjektet, som Braidotti beskriver det i Nomadic subjects: Embodiment 

and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory (2011). Braidotti, som är feministisk 

och nymaterialistisk teoretiker, har beskrivit ett postmodernt subjekt, en figuration, som ett 

redskap och vision för att lämna en dualistisk uppfattning om kön och subjekt. Braidotti 

beskriver figurationen som en ”politically informed image of thought that evokes or expresses 

an alternative vision of subjectivity”.  Figurationen är viktig för att få oss att tänka 204

annorlunda kring vårt historiska tillstånd. Den innebär en omformulering av subjektet som 

kan få oss att lämna gamla dualistiska begränsningar och fallocentriska tankemönster.  Det 205

nomadiska subjektet är Braidottis feministiska och postmoderna, postindustriella och 

postkoloniala figuration för att utmana en, som hon ser det, förlegad förståelse av subjektet. 

Det nomadiska subjektet är ett situerat kunskapande subjekt, gränsöverskridande och 

dekonstruerande, en myt eller politisk fiktion som tillåter Braidotti att ”think through and 

move across established categories and levels of experience: blurring boundaries without 

burning bridges”.  Det vägrar ställa in sig i sociala koder av normer, tankar och uppförande, 206

det vägrar att sedimenteras. Det rör sig genom rum, respekterar skillnader men tar ner 

maktstrukturer mellan kön. Det nomadiska är rörligt, subjektet är ständigt på väg någon 

annanstans och befinner sig ständigt någon annanstans. Det nomadiska subjektet är medvetet 

om platsers förkroppsligade och inbäddade historier, och kan dekonstruera ett fallocentriskt 

språk och uppfattningar om vem som har agens på vissa platser. Vinterbarn kan ses som ett 

sådant nomadiskt subjekt, hon är ständigt på väg i ett kreativt flöde. Hon är tusen år gammal 

och samtidigt ung kvinna, hon bär flera erfarenheter och gör uppror mot en patriarkal värld, 

 Rosi Braidotti, Nomadic subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory, e-boksuppl., 2. 204

uppl. (New York: Columbia University Press 2011), s. 22.
 Braidotti (2011), s. 22.205

 Braidotti (2011), s. 26.206
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även om den världen främst formuleras genom modern. Vinterbarn blottlägger makten, hon 

flyr förväntningar och normer som ligger tungt på henne. Hon är varken feminin eller 

maskulin och hon bär det neutrala namnet Vinterbarn. Att undersöka Vinterbarn som ett 

nomadiskt subjekt, kan ge oss andra förståelser kring hur hennes rollfigur försöker finna ett 

alternativt sätt att leva bortom familjestrukturerna och normerna som hon inte vill ställa sig 

under. 

 Påfågelns sista scen, den fjärde i andra akten, innehåller flera lyriska monologer. Den 

första talas av Sandra. Sandra är död, vad vi förstår, hon finns inte på scenen, bara hennes röst 

ljuder inledande i scenen.  

     Scen 4 

SANDRAS RÖST Du skall inte ropa längre 
   inte vänta längre 
   barn, som aldrig väntat 
   barn, som aldrig längtat 
   jag kommer för att somna 
   jag har kommit för att somna 
   liksom den som aldrig föddes 
   skall jag glömmas 
   i min egen glömska 
   Kalla, tysta jord 
   ja, jag kommer för att sova 
   jag har kommit för att sova 
   sovande lyftes jag 
   från markens blom 
   mot himlens blåa is 
   och till tystnad 
   fryser tiden – 
  
(Det är tidig vår. Genom det öppna fönstret skymtar nyutslagna träd. Man hör fågelsång.    
Eftermiddagsljus strömmar in. De båda svartklädda kvinnorna kommer smygande med    
koffertar.) (Pjäser, s. 57)         

Som didaskalierna beskriver är det tidig vår, utanför finns en ljus våridyll som träder in 

genom fönstret. Flera av diktens rader är mycket lika varandra och kan delas in i par. De har 

endast genomgått små omformuleringar eller förändringar, och framstår som ett sökande efter 

de rätta orden. Sandra diktar raderna parvis, hon inleder: ”Du skall inte ropa längre / inte 

vänta längre” och fortsätter: ”barn, som aldrig väntat / barn, som aldrig längtat”. Ibland bryts 

de parvis uppdelade raderna med en tredje, som inte bär den upprepande formen: ”jag 
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kommer för att somna / jag har kommit för att somna / liksom den som aldrig föddes”. Det 

blir små temporala skillnader, även i upprepningarna, mellan det som är och det som var: ”ja, 

jag kommer för att sova / jag har kommit för att sova.” Tilltalet, diktens du, står i motsats till 

det barn ”som aldrig väntat” och Sandra svarar jakande till någon. Är det Vinterbarn som 

Sandra tilltalar i diktpartiet, eller är det hennes ofödda barn? Eller är det den Gud som hon 

möter när hon lämnar jordelivet? Sandra ska somna och hon lämnar jorden som det barn som 

aldrig föddes. Diktens allra sista rader ”och till tystnad / fryser tiden” ger känslan också av 

diktens natur i dramat. Dikten fryser tiden i samma stund som Sandra lämnar jordelivet. Ingen 

hör hennes röst eller svarar på den, dikten riktas externt ut mot publiken/läsaren. Sandra 

beskriver något som händer vid hennes död, men det beskrivs i en punkt, där dramatisk 

handling inte är viktig. Kanske beskriver hon dödsögonblicket, det frusna ögonblicket då 

hennes själ lämnar jordelivet. 

 Vinterbarn kommer tillbaka till trädgården och villan. Kusinfastrarna behandlar henne 

som luft, modern möter henne med hårdhet, bara Fadern talar till Vinterbarn i lugn ton. När 

Vinterbarn går mot fönstret och ser ut mot askregnet börjar Sandras röst återigen att höras. 

Det är nästan som hon kan höra Sandras röst, även om hon direkt inte svarar på hennes replik. 

I dikten som Sandra för fram går smärta och kärlek hand i hand, de leder varandra och 

mörknar båda mot död:  

(FADERN kommer in i rummet.) 

FADERN    Vinterbarn, min lilla flicka, tala inte så högt. Sandra dog i dag. 

(VINTERBARN går sakta bort mot fönstret och ser ut mot askregnet.) 

SANDRAS RÖST Överallt är smärtan 
   överallt är kärleken 
   och för smärtan 
   och för kärleken 
   mörknar allt mot död 
   kärlek,  
   giv åt döden 
   allt som mörknar till liv 
   i mitt hjärta – 
VINTERBARN    Du slipper nu – du slipper älska, slipper döda, slipper mogna. Det är så enkelt då – lilla 

syster – (Vänder sig om.) Hur dog hon? (Pjäser, s. 59–60)    
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Askberget är närvarande i form av regn. Allt mörknar till liv i Sandras hjärta. Vinterbarn talar 

trösterikt till sin döda syster vars röst hon verkar förnimma eller höra. Smärtan och kärleken 

ställs som jämlikar i Sandras dikt, även om de också kan förstås stå i opposition till varandra. 

den parvis uppbyggda dikten ställer mörker och liv, kärlek och död, bredvid varandra. 

 Vinterbarn svarar henne, att hon slipper allt, älska, döda och mogna. Vinterbarn tröstar 

och menar att döden är slutet för lidandet och kärlekens kval. Vinterbarn beskyller modern för 

Sandras död, och modern diktar om sin lott. Hon har gjort allt vad hon kunnat, utan att ge sina 

barn den frihet som de verkar ha behövt.  

VINTERBARN  (stannar framför SANDRAS dörr och vänder sig mot föräldrarna.) Men livet,    
mamma, livet är min Gud, som jag förnekar och försyndar mig emot liksom du förnekar och 
försyndar dig mot din Gud, så ofta det passar dig. Jag måste gå nu. Min Gud vill att jag skall gå nu! 
Jag måste gå och förneka min Gud! 

MODERN  Det tjänar alltså ingenting  
   till. Kärlekens oundvikliga slut i liv 
   som med hårda slag förs tillbaka 
   in i döden,  
   ty dödens gåva finns, 
   men inte livets, 
   en tidlöshet, en iskall gåva, 
   o, mina barn, 
   är hat och död och övergivenhet 
   de enda svaren 
   på en moders kärlek? 

(Tystnad. Musik på avstånd.) 

VINTERBARN (står i den öppna verandadörren.) Jag måste gå och förneka min Gud. (Skrattar.) Man 
måste lyda Gud mer än människor. Pappa! Adjö, pappa. (Hon försvinner.) 

ASKBERGET Men jag askberget  
   ligger i din väg 
   jag ger dig 
   den djupare sorgens gåva 
   den svarta nattens gåva 
   ur askan ska du fly 
   djupt in i natten – 
   fly, fly, Vinterbarn 
   gunga på vita båtar 
   långt, långt bort 
   genom natten. 
   Vinterbarn 
   somna nu stilla 
   vid askbergets fot 
   lyssna nu djupt 
   i din dröm – 
   Hör du, hur natten 
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   lyfter ditt drömskepp ur havet 
   famnar ditt drömskepp i storm 
   famnar dig, Vinterbarn. 
   Den svarta natten 
   din sjungande moder 
   med övergivna sånger 
   sjunger för dig, irrande Vinterbarn 
   flyende Vinterbarn. 
   Fly, fly ur askan 
   djupt in i natten. 

(Entonig musik på avstånd.) 

FADERN   (går genom verandadörren.) 
   Nu ska mamma sova, 
   nu ska mamma sova. 

(Långt borta sjunger näktergalen.) (Pjäser, s. 63–65)     

Vinterbarn går för att förneka sin Gud. Modern diktar sin sorg och sitt misslyckande. Hon 

förstår inte sin lott, med en död dotter och en annan som inte vill veta om henne. Hon diktar 

också om dödens befrielse, och frågar sina barn om hat, död och övergivenhet är de enda 

svaren hon får för sin kärlek. Modern är omedveten om sin roll och sitt grepp över tillvaron. 

Hon förstår varken Vinterbarns uppror eller varför Sandra dog. När sedan Vinterbarn 

försvinner börjar askberget tala, det har fått sig en rollfigur och står nu utskriven i texten som 

Askberget. Askberget beskriver sig själv och sin tillvaro, hur det ligger i vägen för Vinterbarn 

under hennes färd. Flera av diktens rader kan kopplas till tidigare monologer som diktrösten 

har haft. Askberget är mörkret som Vinterbarn inte kan bli kvitt. Men i mörkret skrivs också 

en trygghet fram, även om Askberget skuggar hennes tillvaro kommer det vagga henne till 

sömns. Mörkret är en gåva som askberget ger Vinterbarn. Den svarta natten beskrivs vara 

Vinterbarns moder, där hon lyfter i sitt drömskepp. Askberget sjunger för den som flyr och 

irrar i mörkret, och uppmanar Vinterbarn flera gånger till att fly. Askberget verkar veta det 

som Vinterbarn inte vet. Askberget talar till Vinterbarn, men rösten riktas i det externa 

kommunikationssystemet ut mot publiken/läsaren. Monologen avslutar dramat och fungerar 

som en berättande epilog för hela dramat. Innan ridån ska falla sjunger näktergalen. 

Näktergalens kvittrande sång någonstans långt borta blir ett ljust och hoppingivande avslut, nu 

hörs varken den dova mistluren eller tjuten och skriken från påfågeln. 
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* * * 

Diktrösten i Elsa Graves drama Påfågeln träder fram i olika skeden i dramat. Den bär ofta en 

narrativ funktion som förklarar askberget och kopplar samman de mörka, dunkla känslorna 

med askbergets form och uttryck. Ibland är diktrösten tröstande och framstår mer som en 

projiceringsyta för rollfigurernas tankar och känslor. Ibland bryter diktrösten in i handlingen, 

som en ingripande kraft ökar den spänningen mellan rollfigurerna och sätter en stämning till 

verket. Det är inte alltid enkelt att särskilja eller urskilja diktröstens subjekt, men diktrösten 

finns som ett lager i dramat, ett lyriskt lager med egna betydelser, vilket fördjupar dramat och 

suggererar fram stämningar. Den kommer inte med förklaringar, utan med beskrivningar – 

bilder och känslor som rollfigurerna har i sin verklighet, i fiktionen.  

 Dikterna är ofta uppbyggda genom beskrivningar, av subjektet eller av tankar som kan 

projiceras på ett subjekt, ibland askbergets, ibland Vinterbarns eller Sandras. De parvis 

sammanhörande raderna bryts ofta med en tredje rad och i dikterna finns ofta ord som kan 

ställas i opposition till varandra. Grave använder antiteserna i dikterna för att föra samman 

mörker och ljus, liv och död. Ett slags sammanförande som också kan ses i dramat som inte 

slutar mörkt eller sorgligt. Även om askberget diktar mörkret och Vinterbarn flyr iväg, aldrig 

fri från skuggorna, börjar en näktergal kvittra på avstånd. Mörker och ljus behöver varandra 

för att existera, liksom livet och döden. Och påfågelns ensamma tjut avslutar inte dramat, utan 

det gör en kvittrande vårfågels sång, en påminnelse om våren och ljuset som ska komma. 

Mödrarnas kollektiva diktröst  

Elsa Graves drama Barnbålet eller Tre hundar uppfördes år 1971 som ett hörspel av Radio-

teatern, i regi av Arne Forsberg.  År 2018 publicerades dramatexten i Pjäser. Dramat är en 207

enaktare som utspelar sig i en militärbarack under en förhållandevis kort tidsperiod.  208

 Medverkade i Radioteaterns uppsättning gjorde Tor Isedal, Sven-Eric Gamble, Pia Arnell, Stephan Karlsén, Göran 207

Järvefelt, Fredrik Ohlsson samt Åke Lindström. Hörspelet sändes den 21 augusti 1971. Det kan noteras att både Alvy och 
diktrösten lästes in av Pia Arnell. Radioteatern, ”Barnbålet: radiopjäs” [radioprogram] (Sveriges Radio, 21.8.1971)

 Dramat är en enaktare och inte uppdelad i scener.208
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Militärbaracken innehåller ett ”regemente ockupationsmakt” och är belägen i ett ockuperat 

jordbruksland, vilket didaskalierna i dramats inledning beskriver: 

Handlingen pågår framför en TV-apparat i en militärbarack; innehållande ett regemente    
ockupationsmakt i ett litet jordbruksland. (Pjäser, s. 343) 

  

Det är framför tv-apparaten som hela dramat utspelar sig. Sceneriet är därmed förhållandevis 

okomplicerat, liksom det mindre persongalleriet. Tre av rollfigurerna är namngivna; Agaton  

som är förste major vid regementet; Bert som är andre major samt Alvy som är Agatons 

hustru. I dramat förekommer även tre icke-namngivna soldater samt tre röster: speakerrösten 

från tv:n; generalens röst i telefonen samt diktrösten.  Speakerrösten rapporterar på ett 209

sensationellt sätt om den pågående räddningsinsatsen, där tre hundar som varit i rymden ska 

landa på jorden. Diktrösten strömmar in i dramat någonstans utifrån, och beskriver med ett 

poetiskt språk hur mödrarna i byarna utanför samlar ihop sina barn och förbereder ett barnbål, 

ett mödrarnas uppror för att få slut på kriget, svälten och lidandet. Diktrösten och speaker-

rösten för på så vis in två utomsceniska handlingar i intrigen, med ett teichoskopiskt grepp.  210

Den ena rösten fokuserar på mödrarnas barnbål och den andra på de tre hundarnas landning. 

Den inomsceniska handlingen utspelar sig framför tv-apparaten, vid vilken Agaton sitter 

klistrad. Han är besatt av hundarnas landning och den storartade räddningsaktionen som det 

rapporteras om. Bert har fått höra vad som håller på att hända i byarna utanför, om mödrarna 

som försöker stoppa kriget och svälten genom att bränna sina barn i bål. Bert försöker förmå 

Agaton att göra något för att stoppa dem. Alvy träder därefter in i rummet. Hon har påverkats 

av mödrarnas uppror och är förstående inför deras handling. Alvy är själv havande men vill 

inte föda barnet. Hon försöker få Agaton att medla med mödrarna. Agaton svarar gång på 

gång passivt, framför tv-apparaten, att militärerna ska skjuta ner problemet, han är trollbunden 

av ockupationsmaktens propagandaapparat, som beskriver rymdhundarnas äventyrliga land-

ning.  

 Dramat presenterar och målar upp maktkamper, mellan förtryckare och förtryckta, 

mellan det ockuperade landet och ockupationsmakten, mellan massmedia och konst men 

 Didaskalierna menar att det finns två icke namngivna soldater i persongalleriet, men i texten märks tre soldater. I 209

didaskalierna benämns rösten som ”rösten i fönstret”.
 Teichoskopi betyder ungefär ’perspektiv från muren’ och kan enklast beskrivas som tillfället då en rollfigur beskriver 210

något som händer utan att publiken ser det hända i scenrummet.
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kanske främst en kamp mellan könen, mellan man och kvinna. Det manliga ställs i kontrast 

mot det kvinnliga på flera tänkbara vis och rollfigurerna är stereotypiserade i uppdelningen. 

Agaton är inte bara en skjutglad militär, utan även en misogyn och inhuman krigsman. Han 

tar inte upproret på allvar, och han lyssnar bara till sin överordnade och till speakerrösten. 

Alvy är känslotörstande, hon vill inte informeras eller bli hjärntvättad av propagandan, hon 

vill känna saker. Alvy avundas mödrarna och ansluter sig i dramats avslutning till deras kamp. 

Även diktrösten och speakerrösten delas upp i kategorierna kvinnligt och manligt. När 

diktrösten träder in i tv-sändningen, rapporterar den manliga speakern: ”Dikten passar ju inte 

alls in – i den här extremt manliga miljön.” (Pjäser, s. 366) Diktröstens rytmik och språk står i 

skarp kontrast till tv-apparatens speakerröst. Även tempot skiljer sig åt: speakerrösten från tv-

apparaten talar snabbt, talar med andra figurer, den överdriver och hyllar och gör tvära kast 

och vändningar. Spänning och sensation präglar speakerröstens yttranden och rapporteringen 

om hundarna håller tittaren på halster: Ska hundarna ska överleva eller riskera att dö? 

Diktrösten och speakerrösten konkurrerar om att höras, om att fånga rollfigurernas 

uppmärksamhet. Propagandaapparaten hotar ständigt att dränka det konstnärliga, men 

diktrösten hittar ständigt nya vägar för att höras. Kampen mellan diktröst och speakerröst 

visar också på alternativa verklighetsbeskrivningar. Tv-apparaten upprätthåller bilden av en 

storslagen nation och ockupationsmakt som satsar otroliga summor på att rädda hundarna som 

skickats upp i rymden, allt medan kvinnor och barn dödas av krig och svält i det ockuperade 

landet, den verklighet som dikten beskriver. 

 Dramats lyriska inslag framförs av diktrösten som på olika sätt tränger in i den 

dramatiska handlingen. Diktpartierna i dramat delar tematik och utformning med en tidigare 

dikt av Elsa Grave, dikten ”Barnbålet” ur diktsamlingen 9 elegier (1953). Barnbålet – ett bål 

av barn som mödrarna staplar och bereder – är i stort detsamma som i dramat. Mödrarna är 

beredda att bränna sina barn hellre än att låta dem växa upp i en värld med krig och svält. 

Eftersom dramats lyriska inslag delar tematik och flera passager med dikten ”Barnbålet”, 

kommer jag att förhålla mig till vad som tidigare har skrivits om dikten. Eva Lilja menar i 

artikeln ”’Barnbålet’ – Något om en dikt av Elsa Grave” att dikten ”Barnbålet” ruckar på en 

återkommande uppdelning av privat och offentligt, en privat kvinnlig sfär och en manlig 
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offentlig värld.  Enligt Lilja förmedlar dikten inte ett privat perspektiv på moderskap och 211

barn, utan dikten synliggör istället barnen som en del av samhället. Barnen ses ur samhällets 

perspektiv och mödrarnas handling blir en sista utväg när barnen inte kan växa upp i en trygg 

och säker miljö: ”Där står modern inför kravet att se till sitt barns välfärd också inför världen 

och historien, även om det skulle innebära barmhärtighetsmord.”  Lilja drar paralleller till 212

Jean-Paul Sartres existentialistiska diskussioner som hade introducerats i Sverige under 

samma tidsperiod som diktens tillblivande. Sartres teori, helt kortfattat, kan förklaras som att 

människan definieras genom hennes handlingar. Människan har alltid möjlighet att göra val 

genom hennes fria vilja och hon bestämmer sin och andras moral. En människa kan handla 

eller avstå från att handla.  Sartres existentialistiska teori kan synliggöras i hans drama 213

Flugorna (1942), en pjäs som spelades i Sverige åren före dikten ”Barnbålet” gavs ut.  Lilja 214

går också i polemik med Göran Palm som läser dikten ”Barnbålet” likt en ”anklagelsevision, 

riktad mot alla kärlekslösa mödrar” och att ”könsilskan” i dikten inte står ”Strindberg 

efter”.  Palm skriver vidare hur mödrarna börjar likna häxan på kung Karls tid: ”det finns en 215

morbid besatthet i denna blod- och dödarlust, en magisk ’urtidslust’ har av Grave tagits i 

samhällskritikens tjänst”.  Lilja menar att Palm helt missar poängen om barnbålet som en 216

kärleksfull handling, han läser inte dikten med mödrarnas ögon utan med de offrade barnens. 

Jenny Ljunghill beskriver hur barnbålet inte utgör en anklagelse mot ”Den Onda Modern”, 

utan att Grave ”skyr den slags angrepp och försvar som göder maktkamp, och låter barnbålets 

hjärtskärande lågor belysa dess destruktiva följder”.  217

 Det finns paralleller till mödrarnas handling i Elsa Graves dikt och drama. I Euripides 

Medea dödar Medea i tragedins slutskede sina egna söner, kanske bland annat av den 

anledningen att de inte kan leva ett värdigt liv efter Medeas hämndaktioner. Hon gör det av 

förståelse för sina tidigare gärningar och för att undvika att barnen förnedras i den nya 

 Lilja (1993).211

 Lilja (1993), s. 33.212

 Uppehåller vi oss något vid Sartre har han även teoretiserat kring teatern. Sartre menar att de klassiska tragedierna bygger 213

på människans fria vilja, vilket kan ställas i kontrast till fixeringen vid ödet som annars kan förklara tragedierna. Ödet är, 
enligt Sartre, bara andra sidan av samma mynt. Teatern har ett behov av situationer där rollfigurerna väljer riktning och vilka 
de vill vara. Rollfigurerna och publiken kan förenas genom teaterns situationer – som är allmängiltiga, universella och 
extrema. Människan står inför val och gåtor och kring det kan en publik förenas. Jean-Paul Sartre, ”For a Theatre of 
Situations” [1947], övers. Richard McLeary, Modern Theories of Drama: a Selection of Writings on Drama and Theatre 
1850–1990, red. George W. Brandt (Oxford: Clarendon Press 1998), s. 42–44, s. 42.

 Eva Lilja, ”Förord”, Elsa Grave, Dikter (Stockholm: Norstedts 2018a), s. 7–20, s. 13.214

 Palm (1957), s. 697.215

 Palm (1957), s. 698.216

 Ljunghill (1983), s. 212.217
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situationen som uppstått. Tematiken, ett kvinnornas uppror och ett beredande barnbål som 

ultimatum för att få slut på krig och lidande, skulle också kunna ses som en grymmare och 

mer extrem version av kvinnornas handling i Aristofanes komedi Lysistrate, där kvinnorna i 

Aten och Sparta sexstrejkar för att att få slut på kriget. Lilja drar i sin artikel en parallell till 

Jonathan Swifts satir ”A modest proposal” över svälten på Irland, vilken också delar viss 

tematik.  Barnbålet som Grave beskriver i dikt och drama är en ytterlighetsgärning, ett sista 218

medel och kvinnans enda medel att stoppa kriget. Barnbålets idé är att förhindra en 

återfödelse av människor, av soldater, samtidigt som det förhindrar barnen att bli dödade i 

krig. Barnbålet, både i Graves dikt och drama, är ett färgstarkt och fasansfullt motiv, det är 

aldrig oproblematiskt, men diskuteras i den mån det kan göra slut på lidandet för barnen. I 

dikten ”Barnbålet” staplar mödrarna barnen i ett bål på ”Barmhärtighetens torg”. De bereder 

bålet av kärlek till sina barn, som inte ska behöva leva i en grym och otrygg värld, även om 

det är en hemsk bild dikten förmedlar. 

Stadens näsor spärras upp  
heta av nattens sken 
från bålet på Barmhärtighetens torg 
heta och fadda 
av röken från rykande barnblod  219

         

Om dramat Barnbålet eller Tre hundar skriver Angelica Ahlefeldt-Laurvig, liksom Lilja, att 

perspektivet på barnbålet förändras om man läser mödrarna som grymma och känslokalla 

karaktärer.  I dramat pågår ett krig och bakom bilden av barnbålet döljer sig både svälten i 220

det ockuperade jordbrukslandet och ockupationsmaktens bombningar av civila byar. 

Ahlefeldt-Laurvig drar kopplingar till Vietnamkriget som präglade nyheterna under 1960- och 

70-talet, ett krig som synliggjordes i media med rörliga bilder, där krigets fasor och 

napalmbombningar letade sig ”rakt in i västvärldens vardagsrum”.  Men dramat kan också 221

associeras till nazisternas bokbål, förintelselägren och till rymdkapplöpningen. Ahlefeldt-

Laurvig skriver att lyriken i Barnbålet eller Tre hundar har en bärande roll: ”De poetiska 

inslagen förmedlar kvinnornas tankar och känslor och framförs, som så många gånger 

 Lilja (1993), s. 36.218

 Grave (2018a), s. 166.219

 Ahlefeldt-Laurvig (2018), s. 15.220

 Ahlefeldt-Laurvig (2018), s. 16.221
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tidigare, av ’en röst’. Lyriken blir en allvetande budbärare, ut till lyssnaren/betraktaren.”  222

Den allvetande budbäraren är något att ta fasta på och jag vill även tillägga att diktrösten, som 

förmedlar lyriken, också skapar ett alternativt narrativ kring barnbålet i dramat. Ett narrativ 

som är mer kvalfyllt och sorgset än vad militärerna i baracken vill hävda. I sin uppsats 

presenterar Ahlefeldt-Laurvig (då Grave) tematiska likheter mellan Barnbålet och Tre hundar 

och Graves drama Krukväxterna, ett drama som också behandlar svält och en kontrollerande 

makt. Ahlefeldt-Laurvig tydliggör bildliga likheter mellan barnbålet i dramat och askberget i 

Påfågeln, där Sandras aborterade foster brinner i gröna lågor vid foten av askberget.  223

 Dramat är uppfört som ett hörspel och mycket i dramatexten kan ge sken av att texten 

också är tänkt att uppföras i hörspelsformatet. Det finns färre didaskalier gällande sceneriet, 

och istället utmärks didaskalierna genom att främst beskriva varifrån röster kommer. Röster 

förmedlas in i dramat genom telefonen, tv-apparaten och radion. Dessa röster, såsom 

speakerrösten från tv-apparaten, generalens röst från telefonen och diktrösten från 

radioapparaten bygger på publikens erfarenheter av desamma. Gunnar Hallingbergs 

avhandling Radiodramat: Svensk hörspelsdiktning – bakgrund, utveckling och formvärld 

(1967) menar att reporterrösten är ett ofta förekommande grepp i hörspelen och påtalar dess 

förmåga att väcka föreställningar hos publiken eller åhöraren.  Reporterrösten, i vårt fall 224

speakerrösten, kan bära narrativa funktioner, men måste genom form och ljud kunna 

associeras till det medium som den utger sig från att komma. En sådan reporterröst behöver 

därför byggas på erfarenhet och förförståelse av det aktuella mediet och ha ”den förmåga att 

väcka föreställningar, som en begåvad reporters ord – och kanske den akustiskt förnimbara 

miljön bakom dem – i rikt mått besitter”.  Hallingberg skriver också om hörspelets 225

möjlighet att föra in en kör och lyriska inslag med ganska enkla medel till skillnad från 

scendramats svårighet att ”organiskt inordna kören i den dramatiska aktionen på scenen”.  226

Vilket bär likheter med Szondi, Pavis och Pfister, som alla diskuterar tolkningens eventuella 

svårigheter när lyriska inslag ska föras fram på scenen. De ser hur de lyriska inslagen bryter 

den dramatiska handlingen och hur en publik kan börja ställa frågor om lyrikens subjekt, hur 

 Ahlefeldt-Laurvig (2018), s. 16.222

 Angelica Grave (1983), s. 56.223

 Gunnar Hallingberg, Radiodramat: svensk hörspelsdiktning - bakgrund, utveckling och formvärld, diss. Göteborg 224

(Stockholm: Sveriges Radio 1967).
 Hallingberg (1967), s. 164.225

 Hallingberg (1967), s. 194.226
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lyriska rollfigurer praktiskt ska röra sig på scenen.  Hallingberg fortsätter senare om körens 227

möjligheter i hörspelet: ”Bandinspelningen ger överhuvudtaget ett exempel på möjligheterna 

att i hörspelet utnyttja röster på ett närmast musikaliskt-orkestermässigt sätt.”  Diktrösten i 228

Barnbålet eller Tre hundar har ingen kropp i scenrummet som behöver struktureras och den 

utgörs heller inte av en kör med samlade röster. Det går ändå att se hur den tar sig ett 

kollektivt subjekt, diktrösten kan beskrivas som mödrakollektivets röst, även om den inte 

bygger på en orkestrerad polyfon röst. 

 Diktrösten förekommer flera gånger i dramat, ibland återkommer dess repliker, vilket 

ger känslan av att den ständigt pågår utanför, och ständigt försöker bryta sig in i 

militärbaracken och in i intrigen därinne. Det sker till exempel när diktrösten för första 

gången träder in i dramat. Agaton och Bert talats vid, Agaton sitter vid tv-apparaten och är 

fast i spektaklet kring hundarnas landning på jorden. Bert verkar bekymrad och är otålig, han 

har inte tålamod att titta på det som visas på tv-apparaten. Mitt i deras samtal börjar diktrösten 

tala från en radio. 

RÖST (från en radio) 
  Livstid staplas 
  vid livstid 

 livsfrukt över livsfrukt 
 livslängd under livslängd 
 livets förkortade möjlighet 
 och dödens 
 staplas samman 
 knådas samman 
 till ett skådebröd åt kärleken 
 att gnaga 
 till ett skådebröd för dem 
 som pinas 
 genom sken och avstånd. 

AGATON 
Slå av den där djävla radion! Jo, du – än räcker vattnet – (Pjäser, s. 345) 

Enligt didaskalierna kommer rösten från en radio. Dikten beskriver ett staplande av liv i alla 

riktningar, bredvid, under och över varandra. Diktens inledande rader skapar nästan ett 

staplandets rytm, där alla liv byggs ihop och som det står, knådas samman till ett skådebröd. 

 Szondi (1972), s. 65, Pavis (2009), s. 259–260, samt Pfister (1988), s. 117–118.227

 Hallingberg (1967), s. 196.228
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Skådebrödet bär samma funktion som barnbålet i dikten. Skådebrödet förhåller sig till 

kärleken på ett liknande sätt som barnbålet förhåller sig till mödrarna. Det är ett verk åt 

kärleken och för dem som pinas. Agaton reagerar på diktrösten, han blir störd i sitt tv-tittande 

och beordrar Bert att stänga av radion. Genom Pfisters teori om dramats kommunikations-

system, värderas repliken både i det interna och externa kommunikationssystemet. Även om 

rollfigurerna inte reagerar på diktens innehåll och innebörd, hör de i varje fall dikten. Agaton 

hör dikten, men lyssnar inte. Rösten finns i båda kommunikationssystemen, men innehållet 

riktas i det externa, till publiken som förstår att den rymmer information: ett lyriskt 

meddelande om att något håller på att hända. Bert verkar heller inte reagera på diktens 

innehåll, men han börjar tala om mödrarna och barnen som håller på att dödas i byn. Agaton 

svarar på Berts replik, men han skakar av sig ”hotet”, han vill lösa problemet genom tomma 

löften. Utanför samlar mödrarna ihop sina barn, som ett sista uppror för att få slut på kriget, 

svälten och lidandet.  

BERT 
Men 87 barnskelett nergrävda i jorden, röken från 87 barns brinnande kött i näsan så länge man lever, 
kan man vara helt okänslig för sådana fakta, alldeles utanför stugknuten – – 

AGATON 
Du står ju där och är rädd för kärringsnack så du inte vet vad du själv säjer – Inte dödar mödrar barn! 
Egna barn! Fullständigt absurt! Själv skulle jag inte kunna skjuta på ett barn! Även om det räckte ut 
tungan till mig – – Se, se nu ler den mittersta hunden. 

RÖSTEN 
 Mödrar som staplar 
 Staplar för att leken dog 
 alla lekens stunder 
 blir i natt till en doft  
 av brinnande människoblod … 

AGATON 
Stäng av radion har jag sagt. 

BERT 
Det har jag gjort. Rösten blev kvar ändå – 

AGATON 
Kör ut den förbaskade rösten då! Jag vill inte bli störd … (Pjäser, s. 347) 

Rösten kommer den här gången inte från radion som Bert stängt av, och fortfarande verkar det 

som om Bert och Agaton inte lyssnar till diktens innehåll, utan bara reagerar på att rösten 
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tränger sig in. För en läsare/åhörare blir däremot bilden tydligare. Dikten strukturerar upp vad 

som håller på att ske utanför scenrummet och blir en beskrivning av vad som håller på att 

hända. Mödrarna staplar för att leken dog. Återigen går det att dra en parallell till kören i de 

antika tragedierna, där det var tabu att visa död på scenen, här har vi inget barnbål i 

scenrummet, istället har vi diktrösten som beskriver det som sker utanför dramats inre rum. 

Leken är barnens och barnens lek är betydelselös där krig och svält härjar. Doften av 

brinnande människoblod blir en grotesk beskrivning som talar till sinnet, men även på ett 

känsligt vis: människoblodet som brinner luktar inte, utan doftar. 

RÖSTEN 
 Var är kärleken som släcker eld 
 och väcker döda barn med lek 
 Var är kärleken som stannar kvar 
 i vaggorna 
 och gungar sakta genom natten 
 utan dödens försprång? 
 Barnaföderskor 
 barnamörderskor  
 var är kärleken  
 som stannar kvar 
 utanför drömmen 
 där vaggorna stannat? (Pjäser, s. 348) 

Ibland träder diktrösten in och ställer frågor, den frågar efter kärleken och undrar var den tar 

vägen när vaggorna stannat, när inte längre barn gungas sakta i dem. Frågar diktsubjektet 

barnaföderskorna och barnamöderskorna, eller frågar subjektet sig själv? I vilket fall 

beskriver dikten återigen mödrarnas tudelade identitet. Diktrösten leker med orden: mödrar 

och mördare, föderskor och mörderskor, döda och föda. Ordens ljudlikhet väcker tankar om 

deras närhet. Det kan relateras till mödrarnas handling, avståndet mellan att föda och döda är 

inte längre än så. I drömmen släcks elden och barnen väcks, men utanför drömmen har 

vaggorna stannat och slutat gunga. Mödrarna är beredda att döda, även om handlingen är 

kvalfylld och svår. Alvy, Agatons havande fru, känner med mödrarna. Hon delar mödrarnas 

tankar och säger: ”Agaton, jag vill inte ha det här barnet!” (Pjäser, s. 348). Agaton störs i sitt 

tv-tittande ännu en gång. Agaton bräker framför tv-apparaten, menar att ”kärringarna här i 

byn” inte kommer döda sina barn. Han framstår som en karikatyr av en krigsgalen man med 

makt. Han är likgiltig inför hotet och helt fast vid tv-apparaten. Alvy tolkar mödrarna 
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annorlunda, hon ser att det är moderligare och varmare att genom ett barnbål skydda sina barn 

från bomberna och lidandet. Diktrösten träder in i dramat igen.  

RÖSTEN 
 Vi som kan föda 
 vi som kan döda 
 barnaföderskor 
 barnamörderskor 
 vem dödar våra barn 
 medan barnet  
 sparkar våra hjärtan – 

BERT (kommer hastigt in) 
Nu börjar kvinnorna döda sina barn! Alla barn från nyfödda till och med 12 månader har dom föst ihop 
och sövt med någon sorts blomgift. (Pjäser, s. 349–350) 

Diktsubjektet talar genom ett vi, det är ett kollektiv bakom rösten: mödrarna som kan föda 

och döda. Barnaföderskor och barnamörderskor, de parvis uppdelade raderna skapar en rytm. 

Frågan om vem som dödar våra barn riktas utåt, i själva verket är det kanske inte kvinnorna, 

utan kriget och svälten som tar livet av barnen. Ingen av rollfigurerna i scenrummet reagerar 

på innehållet i dikten, men det finns en stämningshöjande kraft i dikten som stegrar intrigen. 

Ett alternativt narrativ skrivs fram, som inte filtreras genom någon annan rollfigur. Diktpartiet 

blir som en lyrisk meditation över barnbålet och mödrarnas handling. Dikten bär på 

beskrivningar inifrån kollektivet och den ofiltrerade dikten riktas ut till läsaren/åhöraren. 

RÖSTEN 
 Lågorna dånar 
 tystar, skriker, 
 torkar tårarna 
 dövar drömmar och sår 
 smärtan förkolnar 
 döden är sotig 
 och rykande 
 luktar bränd av svartnad gråt 

AGATON 
Stäng av radion – 

BERT  
Här finns ingen radio, rösten kommer någon annanstans ifrån – 

AGATON 
Det där gallret är verkligen löjligt – Tror du det har någon sorts inbyggd röst? (Pjäser, s. 351) 
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Diktrösten beskriver bålet som har tänts. Lågorna dånar, tystar, skriker och torkar tårarna, 

korta ord som ger oss en bild. Det är en bild av ett bål som brinner, som luktar av svartnad 

gråt. Tillsammans med tidigare diktinslag börjar nu en flerfaldig bild av bålet att växa fram. 

Även om rösten fortfarande inte kommer från radion, misstänker Agaton att rösten den här 

gången kommer från gallret i fönstret. Bert börjar bli otålig, han vill ha hjälp med att stoppa 

upproret, men Agaton låter sig inte skrämmas, han bryr sig inte om mödrarnas primitiva 

hysteri. Agaton hör att rösten är ”igång” igen, utan att lyssna på den. Utanför sker en 

skottlossning och tjut och skrik hörs utifrån. Bert är otålig, han förstår att tiden är knapp, att 

något måste göras för att förhindra lidandet. Samtidigt beskriver speakerrösten hur det blir 

problem i hundarnas kabin, men ockupationsmakten pumpar in pengar i räddningsaktionen, 

allt medan upproret utanför militärbaracken fortgår. Agaton ger order om att skjuta mödrarna.  

 RÖSTEN 
 Det är svårt att minnas 
 och ni minns ingenting 
 när elden fattar det ovuxna hjärtat. 
 Snabbare än det skymtande minnet 
 av en bitter moders lekfullhet 
 Mödrar som staplar 
 staplar för att leken dog  
 alla lekens stunder 
 blir i natt till en doft 
 av brinnande människoblod (Pjäser, s. 357) 

När diktrösten efter Agatons råa order återigen börjar höras, talar den till ett ni. Kanske är det 

barnen som tilltalas i dikten. Barnen är små och kan inte minnas vad som händer. Den lekfulla 

världen försvann, och endast skräckvisionen återstår. En natt där människoblodet brinner. 

Agaton hör diktrösten, och försöker stoppa den genom att skjuta mot gallret i fönstret. En 

soldat säger att kvinnorna omringat baracken och kommer anfalla. Agaton beordrar dem, utan 

att lyfta blicken från tv-apparaten, att skjuta på allt som rör sig. Skjuter återigen mot gallret. 

Alvy går. Bert följer med. Det blir ett uppbrott. Agaton talar i telefonen med Generalen som 

beordrar honom att med alla medel stoppa barnbålet. Generalen i telefonen säger att allt 

dödande måste ske utanför protokoll och rapporter, de ska också skicka bombplan. I dramat 
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letar sig barnskrik och skottlossningar in i ljudbilden. Speakerröstens tal börjar störas av en 

diktdeklamation. Diktrösten har letat sig in i tv-apparaten. 

RÖSTEN 
 Vi som kan föda 
 vi som kan döda 
 barnaföderskor 
 barnamörderskor 
 vem dödar oss 
 medan barnet 
 sparkar våra hjärtan – 
 vi som födde 
 och dödade 
 vem dödade oss 
 hungrande 
 i våra barns aska – 

SPEAKERN 
Det måste vara någon undangömd radio! Dikten passar ju inte alls in – i den här extremt manliga miljön. 
Vi kopplar nu in ett musikprogram som får distrahera tittarna och därmed ackompanjera sökandet på 
räddningsbåten. […] (Pjäser, s. 366) 

När diktens subjekt frågar vem som dödar, ställs frågan både till åhöraren/läsaren och till 

dramats rollfigurer. Frågan riktas till ockupationsmakten, till förtryckarna. Den poetiska 

funktionen som Pfister beskrev finns här i det interna kommunikationssystemet, speakerrösten 

tydliggör att det är en dikt. Diktens karaktär bestäms av speakerrösten, det är en dikt som inte 

passar in i den manliga miljön. Det finns en diktare i dramat, ett mödrakollektiv, vars röst 

framstår som en poet. Kopplat till Szondi, så har vi nu en rollfigur som talar, inte i samma 

utsträckning som om det vore bara en stämningshöjare. Det är en ingripande rollfigur, med 

Graves ord, som inte pausar den dramatiska handlingen, utan tränger in i den och lägger ett 

lyriskt lager över händelserna som sker utanför militärbaracken. Diktrösten fortsätter att tala, 

avlägset, medan ett bubblande läte från havets botten börjar höras. 

 Genom en piratsändare kapas sändningen av räddningsaktionen. Istället visas Alvy i 

tv:ns bild, hon står i ljud av skrik och barngråt och annalkande bombplan. Barnbålet som 

upprorsmedel är kvinnornas och det enda medlet tillgängligt för dem att göra slut på krigen: 

ALVY 
(Blir synlig i bilden, hon anför en här av mödrar.) 
Här är jag! Soldater, skjut ner oss, men minns att barnbålet flammar! Och tusen barnbål ska flamma så 
länge barn dödas i krig. Vi vill inte att våra barn ska växa upp till soldater som dödar nya barn. 
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Dödscirkeln måste brytas nu, HÄR – överallt – Mödrar som begråter era döda och döende barn. Krigen 
måste mötas med barnbål. – Idag har det första barnbålet tänts för att detta krig som förs idag skall vara 
det sista. Ser ni hur soldaterna siktar på oss? De uthärdar inte vårt offer. De förstår inte att vår död visar 
vägen till dem. Vårt enda liv – (Pjäser, s. 370) 

Alvy har tagit sig ut i den utomsceniska handlingen från mödrarnas uppror. Hon anför hären 

och för mödrarnas talan, vilket återigen uttrycker kampen mellan könen. Hon står som ledare 

för kvinnoupproret och talar för kvinnornas sak, för barnbålen som det enda medlet att möta 

kriget. Soldaterna siktar mot henne och kvinnorna, men skjuter inte. De vill inte skjuta 

Agatons fru. När Agaton får veta att kvinnorna dödar sina barn och att hans fru leder hären, 

låter han henne inte skonas. Generalen ringer igen och piratsändningen avbryts. Agaton och 

generalen gör upp om att låta tv-tittarna tro att det var fråga om ett skådespel, Agaton ger sitt 

ord på att det var ett skådespel, och därmed avslutas dramat. 

AGATON 
Ja, general – vi låter alltså TV:n tro att det är fråga om ett skådespel. Jag garanterar att incidenten inte 
ska ge upphov till information, opinion eller upplopp – Naturligtvis, general, ni har mitt ord på att det 
var ett skådespel – (Pjäser, s. 371) 

Naturligtvis var det hela ett skådespel, säger Agaton till generalen, men trots att tv-apparaten 

är avstängd strömmar ljud av slagsmål och skottlossning, av barn och kvinnor som skriker, in 

i militärbaracken. Den sista repliken i dramat både framhäver teaterns illusion och ruckar på 

fiktionen. Metaperspektivet, att befästa det hela som ett skådespel, öppnar för frågor. Även 

om Agaton syftar på Alvys tidigare tal i tv-apparaten, kan sista repliken syfta på hela dramat i 

sig. Vi kan läsa dramat som en allegorisk berättelse om maktens män och propagandaspelet. 

Där verkligheten skuggas av maktlystenhet och propaganda till krigsmaskineriets förmån.  

* * * 

Diktpartierna i Barnbålet eller Tre hundar är ett ledmotiv i dramat, ett återkommande tema, 

som upprepas och repeteras. Som en signal påminner dikten ständigt om situationen utanför 

militärbaracken. Dikten upprepar sig, men med små förändringar, den verkar söka vägar för 

att ta sig in i rollfigurernas medvetande, den söker nya uttryck och former för att höras. Den 
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hamnar i maktkamper, mellan man och kvinna, mellan konst och massmedia eller 

propaganda. 

 Diktrösten i Barnbålet eller Tre hundar framstår som mödrarnas kollektiva röst, flera 

gånger upprepas parvisa rader: ”vi som kan föda / vi som kan döda” och ”barnaföderskor / 

barnamörderskor”. Återigen ställs motsatserna helt nära varandra, med ljudlikheter och små 

omformuleringar. Mödrarna benämner och bestämmer sig själva, de vet att de kan föda och 

döda. Diktrösten visar mödrarnas makt och vapen – att göra slut på släktleden genom att döda 

sina barn. Det finns narrativa drag i diktningen, de lyriska inslagen beskriver mödrarnas 

handling och barnbålet: hur mödrarna staplar, livstid vid livstid, och hur lågorna dånar och 

tystar skriken. Diktröstens subjekt kan kopplas till mödrarna, antingen som mödrarnas 

språkrör eller ett diktarsubjekt som talar till mödrarna. Dikten används också för att öka 

spänningen, den inträder som en påminnelse om att mödrarnas uppror har påbörjats och 

allteftersom stegras, att mödrarna faktiskt menar allvar och går till handling. 

Att dikta dramatiken/avslutning 

I den här uppsatsen har jag undersökt de lyriska inslagen i några dramatiska verk av Elsa 

Grave. Dramatexterna har lästs utifrån en dramateoretisk bas, där jag har tagit hänsyn till 

dramatextens inneboende intention, att framföras på en scen och inför en publik. Lyriken kan 

vid en första anblick utgöra ett ”främmande” element i dramatiken, men behöver förstås som 

en del av dramats helhet, som en del av teatraliteten i mötet med en publik. 

 Elsa Grave kan sägas dikta sin dramatik. Elsa Graves diktröster för in lyriska partier i 

dramatiken. Lyriken i dramatiken är ett konstnärligt grepp som inte har en och samma 

funktion, utan fungerar på en rad olika vis. Jag förstår de lyriska inslagen som ett experiment: 

att låta diktröster tala för att ibland intensifiera stämningar, och ibland förklara sceniska och 

utomsceniska skeenden. Diktrösterna känner inga gränser, de framstår i vissa situationer i 

själva verket som en projektion av andra rollfigurers känslor och tankar. Genom att dikterna 

oftast riktas ut mot läsaren/publiken, i dramats externa kommunikationssystem, blir de en del 

av dramats helhet, utöver intrigen eller det dramatiska skeendet på scenen.  
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Ibland bryter diktrösterna in i handlingen, och för att låna Graves egna ord kan den förklaras 

som en ingripande kraft, som ökar spänningen mellan rollfigurerna och sätter en stämning till 

verket. Det är inte alltid enkelt att särskilja eller urskilja diktrösternas subjekt, men 

diktrösterna finns som ett lager i dramat, ett lyriskt lager med egna betydelser, vilket fördjupar 

dramat och suggererar fram stämningar. Diktrösterna kommer inte med förklaringar, utan 

främst med beskrivningar – bilder och känslor som rollfigurerna har i sin sceniska verklighet, 

i det som är dramats fiktion. Grave löser också eventuella svårigheter vid en iscensättning 

genom att inte låta rösterna förkroppsligas i en skådespelare på scenen. Rösterna kan däremot 

kopplas eller härledas till sceniska element, som askberget i Påfågeln, eller till utomsceniska 

element, som mödrarna i Barnbålet eller Tre hundar. I Påfågeln träder diktrösterna in i flera 

olika skeenden, ibland stegrar den spänningen genom att de dramatiska och temporala 

förändringarna poetiseras och blir till dikt. Diktrösterna bär ofta en narrativ funktion där den 

förklarar askberget och kopplar samman de mörka, dunkla känslorna med askbergets form 

och uttryck. I Påfågeln centreras flera av dikterna till askberget, som förklarar sig själv, men 

även till Sandra, som genomgår en abort och sedan diktar sin sorg och död. 

 I exemplet Barnbålet eller Tre hundar kan en diktröst kopplas till det mödrakollektiv 

som finns i den utomsceniska handlingen. Subjektet tilltalar publiken och makthavarna, den 

söker sig in i dramat på andra sätt, griper sig in och förbryllar de andra rollfigurerna. Dikten 

ställer ofta motsatser mot varandra, antiteserna prövas och sätts i relation till varandra, i rytm 

och ljudlikhet. Med undersökningen av dessa lyriska och poetiska inslag i just nämnda 

dramer, och genom utblickar till andra av Elsa Graves dramatexter, kan en bild skisseras: hur 

dessa inslag kan fungera och vad de kan betyda i dramatiken. Genom att undersöka 

indikationerna i lyriken och dramatiken kan också rollfiguren, som oftast benämns som ”En 

röst” eller ”Rösten”, utkristalliseras och vi kan få en klarare bild om vem eller vad som står 

bakom diktpartierna.  

 De lyriska monologernas betydelse och funktion verkar ofta gå hand i hand, men på 

olika sätt i olika poetiska och dramatiska situationer. Till stor del kan de lyriska monologerna 

förklaras som att de sätter stämning till scenen, de lägger slöjor över den dramatiska 

handlingen, talar till rollfigurerna och publiken, och manifesterar deras rädslor, känslor och 

tankar. Diktrösternas subjekt är därför ganska svävande, de kan förklaras som allvetande och 

åsidosatta, ständigt närvarande och frånvarande i dramat, och kommunikativt främst riktade 
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mot publiken. Pavis har ställt frågor om lyrikens subjekt i dramatiken och Szondi ser det 

lyriska dramat som ett av alla sätt att lösa dramats kris. Brandell beskriver lyriska partier som 

intermezzon i den dramatiska handlingen och Pfister har teoretiserat kring det poetiska 

meddelandets rörelse i dramats kommunikationssystem. Många teoretiker har också 

analyserats körens roll och deras lyrik i de antika tragedierna, vilket har varit en fruktbar 

jämförelse med den moderna dramatiken. Grave har själv beskrivit hur diktning är det bästa 

sättet att behandla en dramatisk tystnad, eller det som Szondi skulle kalla ”rämnor i 

händelseförloppet”, och menar att lyriken har en ingripande roll i dramatiken, jämställd den 

dramatiska handlingen och inte underställd den. Diktrösterna bär en narrativ funktion och gör 

dikt av händelser, skeenden, ting och känslor. De förändrar rytm och tempo, men kan även 

höja spänningen och stämningen i intrigen. Ibland öppnar de upp en drömsk eller gudomlig 

dimension i dramat och de framför alternativa synsätt, poetiska och lyriska, som kan få oss att 

omvärdera det som sägs i dramat. 

 För att förstå Elsa Graves författarskap har jag försökt utröna hur Grave kanoniserats 

och hur hon har beskrivits i litteraturhistorien. Kanske visar den senaste tidens intresse för 

Elsa Grave att författarskapet har mycket kvar att erbjuda för vidare studier. Grave har länge 

förpassats till litteraturhistoriens periferi, eller dess parallella kvinnliga litteraturhistoria, men 

det är en bild under omvandling, författarskapet ges mer utrymme i litteraturhistorierna än 

tidigare och bilden av författaren förändras. Mitt bidrag är den här uppsatsen, som undersökte 

diktrösterna och de lyriska inslagen i dramatiken. Med den här undersökningen vill jag öppna 

upp för fler förståelser av poesi och lyrik inom dramatiken, ett ämne som kan undersökas 

vidare hos Grave, men även hos andra författare. Graves dramatik är också full av andra 

intressanta drag och grepp, som är värda att undersöka närmare. Feministiska, groteska och 

ekokritiska läsningar, som ofta tillämpats på Elsa Graves lyrik kan också öppna upp de 

dramatiska texterna i intressanta riktningar. Groteskiaderna, mellanspelen, som förekommer i 

flera av Graves skådespel hade också kunnat sättas i ett större sammanhang, med jämförelser 

till teaterhistorien. Även de dramatiskt och performativt influerade dikterna i Elsa Graves 

senare diktning, exempelvis Slutförbannelser, menar jag kan öppna upp för en omvänd 

diskussion än min egen, den om dramatikens roll i poesin.  
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