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Had ye them seene, ye would haue surely thought, 
That they had beene that faire Hermaphrodite, 

 Which that rich Romane of white marble wrought, 
And in his costly Bath causd to bee site:  

So seemd those two, as growne together quite… 
 

SPENSER, The Faerie Queene 
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Den glada apokalypsen 

Mot slutet av artonhundratalet började intellektuella på olika håll i Europa befara att 

västerlandets undergång var nära. Samtidigt som politiska reformer och vetenskapliga 

landvinningar förbättrade vardagen för stora samhällsgrupper, fann lärda kretsar att den 

europeiska kulturen närmade sig sitt slut. 1  De upplevde sin civilisation som en historisk 

parentes, som snart skulle avlösas av en mera livskraftig epok. 2  Man tyckte sig styra i 

accelererande fart mot en framtid som var lika delar kaos som löfte.3  

Lagom till sekelskiftet 1900 hade dessa orosstämningar mynnat ut i något av en kulturell 

kris. 4  De samhälleliga värden som varit förhärskande under föregående sekel – tron på 

framsteget, den självtillräckliga individen, och en närvarande Gud – började gradvis uppvisa 

märkbara sprickbildningar. Författaren Hermann Broch betecknade i efterhand denna tid av 

onda aningar som en ”glad apokalyps”, vilket fångar förkrigstidens motsägelsefulla förening av 

entusiasm och ängslan, samtidigt fin-de-siècle och la belle époque.5 

Många av sekelskiftets författare upplevde att de stod vid en ”tidens tröskel” – en bild 

som Anna Jörngården använder för att beskriva den framväxande erfarenheten av ett radikalt 

brott med det förflutna.6 Framtiden låg i ett konturlöst dunkel, men blev därför desto mera 

lockande för litteraturen att utforska. Sekelskiftets författare intresserade sig särskilt för att 

beskriva ett modernt subjekt som förlorat sin orientering i storstädernas trafikflöden, och som 

mållöst drev fram i en värld av politisk dissonans och kulturell mångfald.7 

I sina försök att diagnostisera detta nya subjekt kom skönlitteraturen att ompröva de 

vedertagna medlen för verklighetsframställning. Där artonhundratalets realistiska romankonst 

ännu kunnat beskriva individens Bildung som en linjär mognadsprocess riktad mot andlig 

vuxenhet, förkastade det tidiga nittonhundratalets författare detta löfte i sina skildringar av det 

	
1 Gunnar Eriksson, Västerlandets idéhistoria 1800–1950, Stockholm: Gidlunds 1983, s. 227. 
2 Dessa trender fick sin kulmen i början av nittonhundratalet, då Oswald Spengler publicerade sin prognos om 
den västerländska kulturens stundande nedgång. Se Oswald Spengler, Västerlandets undergång. Konturer till en 
morfologi om världshistorien. Bd 1 Gestalt och verklighet, Stockholm: Atlantis 1996. 
3 Denna känsla av att allting accelererade beskrivs i detalj i Hartmut Rosa, Beschleunigung. Die Veränderung 
der Zeitstrukturen in der Moderne, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2005. 
4 Denna komplexa förskjutning från stabilitet till oro beskrivs i all sin våldsamma brokighet av Peter Conrad i 
Modern Times, Modern Places: Life & Art in the 20th Century, London: Thames & Hudson 1998.  
5	Hermann Broch, Hoffmanstahl und seine Zeit. Eine Studie, Munich: R. Piper 1964, s. 49. 
6 Jörngården riktar sitt huvudsakliga fokus mot ett skandinaviskt sammanhang, men fenomenet kan enkelt 
utvidgas till att omfatta också Europa generellt. Se Anna Jörngården, Tidens tröskel. Uppbrott och nostalgi i 
skandinavisk litteratur kring sekelskiftet 1900, Höör: Symposion 2012.  
7 Detta litterära intresse löpte parallellt med den framväxande sociologins behandling av den nya 
storstadsmänniskan, som dagligen utsattes för en överväldigande mängd av sinnliga stimuli. För en klassisk 
samtida behandling av detta tema, se Georg Simmel, Die Großstädte und das Geistesleben, Berlin: Suhrkamp 
2006.  
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moderna jaget. Det individuella ödet kunde inte längre beskrivas som en isolerad historia av 

gradvis utveckling, utan blev snarare en anledning att diagnostisera kulturen i stort.8 

Oron för jagets sönderfall var särskilt påtaglig i vissa av Europas metropoler. I det 

kejserlig-kungliga Wien, huvudstaden i Österrike-Ungern, blev det krisande subjektet till något 

av en modefråga. När filosofen Ernst Mach talade om ”jaget bortom räddning” (das unrettbares 

Ich) utsatte han artonhundratalets föreställningar om den självtillräckliga individen för en 

förgörande kritik, och hans idéer gjorde snabbt karriär i den wienska societeten.9 I likhet med 

sin intellektuella föregångare David Hume beskrev Mach jaget som ett knippe av förnimmelser 

och tillfälliga känslostämningar som endast godtyckligt hängde samman med varandra. Jaget 

som sådant ägde, menade Mach, ingen verklighet: det var snarare en tillfällig beteckning på den 

brokiga ström av levd erfarenhet som ständigt genomfor individens medvetande.10 Det liberala, 

självförverkligande subjekt som burit upp det föregående seklets framstegstanke och som 

utgjort ett lämpligt ämne för realistiska gestaltningar, föreföll nu som en rest av gångna 

illusioner. 

Reflektionerna kring det intakta jagets nedgång ledde till att en smärre ”jagkris” (Ich-

Krise) drabbade kulturlivet i sekelskiftets Wien.11  Österrikiska författare uppvisade under 

denna tid ett särskilt intresse för hur jaget drabbades av samhälleliga omdaningar.12 En av dessa 

författare var Robert Musil (1880–1943). Musil började sin professionella bana som ingenjör 

och filosof, och skrev sin avhandling om Machs förnimmelselära, vilket gjorde honom intimt 

bekant med filosofin om jagets fragmentering. 13  Men kort därefter lämnade han 

universitetsvärlden för ett liv som romanförfattare och essäist. I sina verk återvände han gång 

på gång till det otillåtna, ljusskygga och perversa – till den dekadens som, enligt utbredda 

uppfattningar i författarens samtid, visar sig då kulturen glider in en fas av förfall. Musils 

debutroman Die Verwirrungen des Zöglings Törleß (1906) skildrar sadistiska nöjen bland 

	
8 Denna rörelse från psykologisk gestaltning till kulturdiagnos har spårats av Barbara Neymeyr i Psychologie als 
Kulturdiagnose. Musils Epochenroman ”Der Mann ohne Eigenschaften”, Heidelberg: Winter 2005. 
9 Hermann Bahr skrev en kåserande artikel där han populariserade Machs begrepp. Efter detta inlägg förväntades 
varje beläst person ha en åsikt om ”jaget bortom räddning”. Se Hermann Bahr, Zur Überwindung des 
Naturalismus. Theoretische Schriften 1887–1904, Stuttgart: Kohlhammer 1968, s. 183–192.  
10	Karl Sigmund, Sie nannten sich der Wiener Kreis. Exaktes Denken am Rand des Untergangs, Wiesbaden: 
Springer Fachmedien 2015, s. 25 f.	
11 Jag hämtar begreppet ”jagkris” från Philip Ajouri, Literatur um 1900: Naturalismus – Fin-de-siécle – 
Expressionismus, Berlin: De Gruyter 2009, 117 f. 
12 Ernst Grabovszki, ”Introduction: Notes on Literature in Vienna at the Turn of the Centuries”, Literature in 
Vienna at the Turn of the Centuries: Continuities and Discontinuities Around 1900 and 2000, red. Ernst 
Grabovszki & James Hardin, Rochester: Camden House 2003, 2 ff. 
13 För en utförlig framställning av kopplingen mellan Musil och Mach, se Hans-Joachim Pieper, Musils 
Philosophie. Essayismus und Dichtung im Spannungsfeld der Theorien Nietzsches und Machs, Würzburg: 
Königshausen und Neumann 2002. 
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eleverna på ett österrikiskt militärinternat. Senare beskrev han udda erotiska konstellationer i 

några längre noveller – särskilt Vereinigungen (1911) samt Drei Frauen (1924) – och 

behandlade ett liknande stoff i sina kulturkritiska essäer. Erotiken var för Musil en arena där 

samtidens splittringar blev särskilt märkbara. 

Musil summerade sina intryck av sekelskiftets dissonanser i det ofullbordade 

flerbandsverket Der Mann ohne Eigenschaften (1930–33; sv. Mannen utan egenskaper), som 

är det verk som jag undersöker i föreliggande uppsats. Romanen kan ses som en kulmen på 

Musils intresse för det tidiga nittonhundratalets jagkris. Gerhard Neumann beskriver verket som 

ett svar på den kritik av en kärna i personligheten som framfördes i Machs efterföljd.14  I 

Mannen utan egenskaper, som utspelar sig under året innan det första världskrigets utbrott, 

försöker Musil kartlägga de idéer och personlighetstyper som uppträder i ett samhälle vid 

randen av en stundande katastrof.15  

Matematikern Ulrich, romanens huvudperson, bestämmer sig för att ta ett friår från sin 

akademiska karriär. Mot sin vilja involveras han i politiken, där han får tillfälle att umgås med 

societetens högdjur, den maktbärande klassen av intellektuella som är i färd med att planera en 

stor manifestation till ära för rikets kejsare. I samband med sin fars plötsliga död lämnar Ulrich 

dock Wiens intellektuella vimmel och återupptar kontakten med sin syster Agathe.  

Syskonen bosätter sig i sitt gemensamma barndomshem i provinsen och isolerar sig från 

sina tidigare liv: Agathe från sitt blodlösa äktenskap, Ulrich från huvudstadens patriotism. 

Gradvis börjar deras känslor för varandra närma sig det otillåtna, och de bestämmer sig för att 

utforska en sfär av närhet bortom normativ syskonkärlek. Genom denna okonventionella 

relation, som pendlar mellan incestuös längtan och platonsk ömhet, skisserar Musil en bild av 

vad han kom att kalla ”det andra tillståndet” (der andere Zustand). Denna utopiska tanke om 

ett tillstånd bortom samtidens splittringar genomtränger hela det enorma idébygge som är 

Mannen utan egenskaper.16 Min uppsats tar sikte på syskonens relation som en bild av detta 

”andra tillstånd”. 

Mannen utan egenskaper är uppdelad i två delar. Den första delen, som utspelar sig i 

Wien innan Ulrich återförenas med sin syster, beskriver ett samhälle i sönderfall som desperat 

trevar efter enhet. I sitt viljelösa strosande genom societetslivet spelar Ulrich rollen av ett 

modernt, alienerat subjekt. Med Ernst Grabovszkis uttryck representerar han ”en eras 

	
14 Gerhard Neumann, ”Androgynie und Inzest – Robert Musils Theorie der Liebe”, Androgynie und Inzest in der 
Literatur um 1900, red. Hans Weichselbaum, Salzburg: Müller 2005, s. 175.  
15 Efter kriget upplöstes Österrike-Ungern i mindre stater för att aldrig mer enas. 
16 Se Philip H. Beard, ”Clarisse und Moosbrugger vs. Ulrich/Agathe. Der ‘andere Zustand’ aus neuer Sicht”, 
Modern Austrian Literature, 9, 1976: 3, s. 114.  
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desintegration”, och agerar därmed levande exempel på den jagkris som alstrade sådan 

intellektuell oro runt sekelskiftet 1900.17 Marja Rauch tolkar Ulrichs brist på egenskaper som 

en oförmåga att iklä sig de roller som samhället pådyvlar honom.18  Som en ”man utan 

egenskaper” är Ulrich alltså det moderna subjektet par excellence, existentiellt trängd i en 

omgivning som hämmar honom, men oförmögen att lämna sitt förvirrade tillstånd.  

Den andra delen av Musils roman fördjupar behandlingen av den ”jagkris” som drabbat 

Ulrich. Här utforskar författaren den normbrytande relationen mellan bror och syster som en 

möjlig utväg från det samtida jagets predikament. Astrid Zingel beskriver romanens första del 

som en gradvis förberedelse av systerfigurens entré.19 Min undersökning utgår från att den 

första delen framlägger ett filosofiskt problem som den andra delen sedan bearbetar. Denna 

idétrafik mellan de bägge romandelarna är dock ingen envägsrelation: konstant får läsaren 

omvärdera sina tolkningar av den första delen i ljuset av den andra. I synnerhet de filosofiska 

teman som den förra delen introducerar får en fördjupad innebörd i den senare. 

Vid den tidpunkt då Mannen utan egenskaper utspelar sig höll den unga psykoanalysen 

på att kartlägga en förträngd del av jaget, där dunkla drifter styrde individens handlingsliv. Tron 

på det rationella subjektet gav vika för tanken på outtalade och våldsamma begär som 

närsomhelst kunde spränga fram under höljet av hämmande sedlighet.20 Michel Foucault har 

beskrivit den outtröttliga iver med vilken artonhundratalets vetenskap namngav och 

kategoriserade sexualiteter, karaktärer och kroppar – ett kunskapsprojekt som kulminerade 

under årtiondena runt sekelskiftet 1900, samtidigt med psykoanalysen.21  

Denna koppling mellan jagets splittring och det sexuella begäret blev till ett tematiskt 

centrum i den litterära modernism som Musil tillhörde. Konstnärer och författare utforskade 

den moderna individens driftsliv med stor iver, och aktualiserade samtidigt frågor om 

relationerna mellan kön och sexuellt begär. 22 Var gick gränsen gick för det kvinnliga och det 

manliga? Vilka skilda (eller liknande) egenskaper kännetecknade kvinnor och män? Under 

decennierna kring sekelskiftet laddades frågor om kön och sexualitet dessutom med filosofisk 

	
17 Literature in Vienna at the Turn of the Centuries, s. 10.  
18 Marja Rauch, Vereinigungen. Frauenfiguren und Identität in Robert Musils Prosawerk. Würzburg: 
Königshausen & Neumann 2000, s. 111. 
19 Astrid Zingel, Ulrich und Agathe. Das Thema Geschwisterliebe in Robert Musils Romanprojekt ”Der Mann 
ohne Eigenschaften”, St. Ingbert: Röhrig 1999, s. 40.  
20 Eric Kandel har gett en populärt hållen genomgång av hur konsten, litteraturen och den framväxande 
psykologin gemensamt utforskade det undermedvetna. Se Eric Kandel, The Age of Insight: The Quest to 
Understand the Unconscious in Art, Mind, and Brain: from Vienna 1900 to the Present, New York: Random 
House 2012. 
21 Michel Foucault, Sexualitetens historia. Bd 1 Viljan att veta, Göteborg: Daidalos 2002. 
22 Anna Katharina Schaffner & Shane Weller, ”Introduction”, Modernist Eroticisms: European Literature after 
Sexology, red. Anna Katharina Schaffner & Shane Weller, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2012, s. 4 f. 
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innebörd.23 Edward Timms hävdar att begäret blev till ett ”symboliskt territorium” inom många 

av samtidens tankeströmningar, och även Andrew Webber noterar att Musil använde erotiken 

som en arena till att utforska filosofiska teman.24  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka den normbrytande syskonrelationen i Robert Musils 

Mannen utan egenskaper, mot bakgrund av den ängslan inför jagets uppluckring som präglade 

det tidiga nittonhundratalets österrikiska kultur. Min avsikt är att visa hur Musil gestaltar ett 

filosofiskt svar på denna jagkris genom syskonrelationen. Två frågeställningar vägleder min 

undersökning: Vilket slags subjekt skildrar författaren genom syskonens relation? Och vilken 

roll spelar kön och erotik i uppkomsten av detta subjekt? 

 

Teori och metod 

Peter Brooks menar att begäret efter att känna den mänskliga kroppen utgör grunden till all 

narrativ framåtrörelse – viljan att loda kroppens hemligheter är, enligt Brooks, den axel runt 

vilken litteraturen vrider sig.25 Kroppar som uppträder i litterär prosa utgör därmed inte stumma 

föremål, utan påverkar innebörden av hela det fiktiva skeendet. Med denna utgångspunkt väljer 

jag att fokusera på hur den mänskliga kroppen skrivs fram i Robert Musils gestaltning av 

syskonparets relation, för att närma mig de filosofiska teman som behandlas där. 

För att kunna förstå den filosofiska innebörden av kroppen i Mannen utan egenskaper 

riktar jag in mig på Musils skildring av syskonens varseblivning av varandra. Det begrepp som 

jag använder för att tala om sådana förnimmelser är sinnlighet. I min användning ringar 

begreppet in hela det register av sinnlig erfarenhet som blir till i varseblivningen av den 

mänskliga kroppen, och jag fokuserar särskilt på hur syskonen uppfattar varandras gestalter, 

gester, anletsdrag och kläder. Jag följer mestadels Ulrichs varseblivning av sin syster, eftersom 

berättelsen ofta utgår från hans perspektiv – Agathes erfarenheter av broderns kropp behandlas 

ett fåtal gånger i analysen för att belysa innebörden av Ulrichs intryck.26 Begreppet sinnlighet 

	
23 Se David S. Luft, Eros and Inwardness in Vienna: Weininger, Musil, Doderer, Chicago: University of 
Chicago Press 2003. 
24 Edward Timms, Karl Kraus, Apocalyptic Satirist: The Post-War Crisis and the Rise of the Swastika, New 
Haven: Yale University Press 2005, s. 28; och Andrew Webber, Sexuality and the Sense of Self in the Works of 
Georg Trakl and Robert Musil, London: Modern Humanities Research Association 1990, s. 2.  
25 Peter Brooks, Body Work: Objects of Desire in Modern Narrative, Cambridge Massachusetts: Harvard 
University Press 1993, s. 1. 
26 För min analys av sinnlighet i skönlitteratur har jag hämtat inspiration från bland andra Axel Lindéns 
avhandling om Hermann Bang, där han följer litterära beskrivningar av förnimmelser med hjälp av en 
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aktualiserar även de erotiska elementen inom syskonparets relation. En kropp är alltid möjlig 

att beröra, och sinnlighet kan också övergå i sexuell närhet. 

Ett begrepp från filosofen Maurice Merleau-Ponty gör det möjligt att tolka sinnliga 

intryck i skönlitterära texter som filosofiskt betydelsefulla. Merleau-Ponty använder konceptet 

”förnimbara idéer” (idées sensibles) för att förstå den filosofiska verksamhet som pågår i 

Marcel Prousts romansvit På spaning efter den tid som flytt (1913–1927).27 Enligt Merleau-

Ponty är det inte möjligt att separera Prousts idéer från deras sinnliga infattning, som tar sig 

uttryck i huvudpersonens varseblivning av världen.28 Med denna utgångspunkt kan Merleau-

Ponty läsa Prousts beskrivningar av perspektiv, dagrar och gestalter som en filosofi förmedlad 

genom olika kluster av förnimmelser. Mitt intresse i denna uppsats riktas mot kroppar snarare 

än ting, och jag analyserar ett verk som på avgörande punkter skiljer sig från Prousts romansvit. 

Jag kommer därför att tala om sinnlighet snarare än om förnimbara idéer, men med Merleau-

Pontys fenomenologiska litteraturläsningar som en inspirationskälla. 

Det är viktigt att vara medveten om den könade förståelse som texter uppvisar gentemot 

de kroppar som framställs där. Enligt Elizabeth Grosz är den mänskliga kroppen en yta där 

skiftande föreställningar om könets natur har inristats under historiens lopp – alla kroppar, 

verkliga som fiktiva, bär på märken av de skilda sammanhang där vetenskapen, litteraturen och 

konsten framlagt bilden av ideal kvinnlighet och manlighet.29 Kroppen är en historisk artefakt, 

betingad av den kultur och tid där den uppträder. Skönlitterära framställningar medverkar i hög 

grad i förhandlingarna av den könade kroppens gränser, och mina tolkningar av syskonens 

kroppar utgår från uppfattningen att könet alltid är socialt konstruerat, ett resultat av 

vanemässiga föreställningar och kulturella praktiker. För att besvara mina frågor om de sinnliga 

beskrivningarna av kroppar och begär i Mannen utan egenskaper fokuserar jag därför ofta på 

könade aspekter i syskonens kroppar – på de föreställningar om kvinnligt och manligt som 

framträder när syskonen varseblir varandra.  

I den andra delen av Mannen utan egenskaper, som utgör det primära materialet för mina 

analyser, tar den erotiska attraktionen mellan syskonen gradvis allt större plats. För att förstå 

den filosofiska innebörden av denna sexuella upptrappning använder jag begreppet intimitet. 

För filosofen Nancy Yousef befinner sig detta begrepp (intimacy) i spänningsfältet mellan två 

	
fenomenologisk metod. Se Axel Lindén, Förnimmelser. En fenomenologisk analys av Herman Bangs 
författarskap, Lund: Ellerström 2009.  
27 För en behandling av Merleau-Pontys läsning av Proust, se Lovisa Andén, Litteratur och erfarenhet i 
Merleau-Pontys läsning av Proust, Valéry och Stendhal. Diss., Uppsala universitet 2017. 
28 Maurice Merleau-Ponty, The Visible and the Invisible, Evanston: Northwestern University Press 1968, s. 151. 
29 Elizabeth Grosz, Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism, Bloomington: Indiana University Press 
1994, s. x.  
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poler.30  Intimitet syftar å ena sidan på ett tillstånd av ömsesidig acceptans, där en person 

erkänner en annan ett ovillkorligt tillträde till sitt eget inre liv. Denna romantiska idé om 

intimitet bygger på löftet om en ingående kunskap om vem den andre innerst inne är, och en 

vilja att dela med sig av denna inre region av sig själv. Det egna blir uppdagat, och den älskade 

kommer denna öppenhet tillmötes genom att i sin tur blottlägga sitt eget jag. Samtidigt, skriver 

Yousef, är det mest intima också det mest privata och hemliga – ett dunkelt rum av tankar, 

aningar och skymda känslor som är dolt för all yttre insyn.31  Detta spänningsförhållande mellan 

det slutna och det öppna gör intimitet till ett produktivt begrepp för att förstå dynamiken i den 

syskonrelation som skildras i Musils roman. I likhet med sinnlighet äger intimitet även 

associationer till det ömma och erotiska, vilket gör de två begreppen till ett följsamt analytiskt 

par. 

Mannen utan egenskaper är ett romanbygge på nästan två tusen sidor. Mitt fokus på 

sinnlighet, intimitet och kön innebär att jag har valt att utelämna de delar av romanen som 

saknar relevans för min undersökning. Detta rör många av de abstrakta filosofiska monologer 

som huvudpersonen Ulrich invecklar sig i under berättelsens gång. Även syskonens samtal, där 

Agathe spelar en högst aktiv part, blir endast parentetiskt uppmärksammade av mig. Istället 

fokuserar jag på varseblivningen av kroppen, en aktivitet som utgör en klangbotten till de idéer 

som uppträder i dessa samtal. Jag undersöker heller inte någon av de andra relationerna som 

skildras i romanen, eftersom det intima och sinnliga framträder tydligast i Ulrichs och Agathes 

relation. 

I mina läsningar spårar jag ofta hur ett enskilt språkligt uttryck eller en sinnlig metafor 

belyser dynamiken mellan syskonen. Textens filosofiska tänkande framträder då i sinnliga 

bilder snarare än genom explicit formulerade idéer.32 Det är i varseblivningen av kroppen som 

jag ser Musils filosofiska tänkande utvecklas, ett tänkande mättat av det språk genom vilket den 

förnimbara kroppen skrivs fram.  

Trots att mitt fokus på sinnlighet belyser en ofta ignorerad del av Mannen utan 

egenskaper avser jag inte att läsa verket ”mothårs”. Jag vill med andra ord inte överlista Musils 

text genom att sätta igång ett spel av motsatser inuti dess språkvärld, som gör att dess offentliga 

fasad sprängs och blottar en underliggande innebörd. Jag delar inte dekonstruktionens intresse 

för, med Anders Olssons ord, de ”sprickor och öppningar, reliefer och avvikelser […] 

	
30 Nancy Yousef, Romantic Intimacy, Stanford: Stanford University Press 2013, s. 1. 
31 Ibid.  
32 Olav Krämer har studerat det specifika sätt på vilket Musil fångar tänkandets rörelser genom sitt språk. Se 
Olav Krämer, Denken erzählen. Repräsentationen des Intellekts bei Robert Musil und Paul Valéry, Berlin: De 
Gruyter 2009. 
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motsägelser och tvetydigheter” som utgör textens undermedvetna.33 I denna uppsats vill jag 

istället se vad som framträder när den tolkande blicken riktas mot det sinnliga innehåll som 

befinner sig alldeles vid textens yta, i de subtila beskrivningarna av hur syskonen varseblir 

varandras kroppar. Detta fokus på sinnlighet föranleder en omvärdering av den konventionella 

förståelsen av filosofin och skönlitteraturen som två skilda kunskapsområden, vilket jag 

utvecklar i nästa avsnitt. 

 

Filosofi och fiktion 

Mette Blok har visat att Musil avsåg att sammanföra skönlitteraturen och det filosofiska 

tänkandet i en syntes, som skulle göra det möjligt för författaren att reflektera kring frågor som 

föll utanför den kanoniska filosofins räckvidd.34 Blok följer Musils idéer om skönlitteraturen 

som ett specifikt kunskapsinstrument och argumenterar för att författaren avsåg att presentera 

en etik i romanform i Mannen utan egenskaper.35 Även Mark M. Freed menar att Musil främst 

intresserade sig för filosofiska teman i sitt skönlitterära författarskap.36 Författaren upplevde 

sin samtids filosofi som alltför ledstyv för att kunna behandla de ambivalenta och rörliga 

sidorna av mänsklig erfarenhet.37 Musil var särskilt mån om att överbygga klyftan mellan 

känsla och förnuft. 38  

I mina läsningar närmar jag mig Mannen utan egenskaper som ett filosofiskt verk, men i 

stort sett helt utan att se på de explicita idéer som framläggs där. Jag undviker att fokusera på 

de ställen där Musils prosa är teoretisk, tesdrivande, reflekterande, essäistisk – där den 

filosoferar genom fullt igenkännbara diskursiva strategier och inlån från en filosofisk 

vokabulär. Mannen utan egenskaper uppvisar en subtil intellektuell verksamhet i sina 

resonerande partier. Men ofta hotar dessa avsnitt att skymma de passager i verket där den 

varseblivna, sinnliga kroppen blir filosofiskt betydelsebärande. I denna undersökning vill jag 

se vad som framträder när den tolkande blicken riktas mot det sinnligt förmedlade, inte det 

	
33 Anders Olsson, Den okända texten. En essä om tolkningsteori från kyrkofäderna till Derrida, Stockholm: 
Bonnier 1987, s. 47.  
34	Mette Blok, Den etiske revolution. En filosofisk læsning af Robert Musils Manden uden egenskaber, 
København: Museum Tusculanum 2018, s. 28 ff.	
35 Ibid. 
36 Mark M. Freed, Robert Musil and the Nonmodern, New York: Continuum International Publishing Group 
2011, s. 1 f. 
37 En populär strömning som växte sig stark i den tyskspråkiga filosofin under denna tid var den logiska 
positivismen, som förnekade meningsfullheten i utsagor som inte gick att belägga empiriskt. För en utförlig 
genomgång av denna skola, vars filosofiska program Musil förhöll sig djupt skeptisk till, se Karl Sigmund, Sie 
nannten sich der Wiener Kreis.  
38 Luft, Eros and Inwardness in Vienna, s. 92.  
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explicit filosofiska innehållet i Musils text. Min uppsats placerar sig därmed i det växande 

forskningssammanhang där gränserna mellan skönlitteratur och filosofi förhandlas.  

Min syn på skönlitteraturens filosofiska potential har influerats av ett antal tänkare som 

luckrat upp de hävdvunna skillnaderna mellan dessa traditioner. Stanley Cavell, Martha 

Nussbaum och Nancy Yousef har undvikit att etablera hårt dragna skiljelinjer mellan 

skönlitterär och filosofisk prosa, vilket gett fruktbara analytiska ingångar till att läsa 

skönlitteratur filosofiskt, och vice versa.39 Anthony Uhlmann, Toril Moi och Martin Hägglund 

har uppvisat en attityd gentemot den skönlitterära texten som respekterar dess förmåga att 

ingripa i filosofiska debatter utan att nödvändigtvis utnyttja den traditionella filosofins 

argumentativa grepp.40 Tzachi Zamir, William Franke och Joshua Landy har utforskat de sätt 

på vilka genrer som teater, poesi och prosa gestaltar filosofiska ståndpunkter.41 Inom ett svenskt 

sammanhang har forskare som Ingeborg Löfgren och Niklas Forsberg tagit fasta på de 

knutpunkter som finns mellan filosofi och fiktion, och bidragit till att luckra upp de godtyckliga 

gränserna mellan dessa litterära former.42 

När skönlitterära verk ska belysas ur en filosofisk synvinkel riskerar deras innehåll att 

skymmas av förenklande tolkningar. För att det filosofiska innehållet i verket ska ge sig 

tillkänna tillämpas ett strängt filosofiskt perspektiv på det. Toril Moi varnar för att den 

skönlitterära texter då riskerar att bli en ekokammare för färdiga idéer som bestämmer dess 

innebörd i förväg.43 Detta slags läsningar, menar Moi, tillrättalägger den skönlitterära texten 

och berövar den dess potential att aktivt bidra till det filosofiska tänkandet. Även Hans Ulrich 

Gumbrecht beklagar sig över en liknande schematiserande trend.44 Enligt Gumbrecht tolkas 

skönlitterära verk ofta som vore de allegorier av filosofiska argument, lösa omformuleringar av 

ett redan färdigbehandlat tankestoff som verket framför i finare stil, men utan att fruktbart bidra 

	
39 Stanley Cavell, The Claim of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality, and Tragedy, New York: Oxford 
University Press 1999; Martha Nussbaum, Love's Knowledge: Essays on Philosophy and Literature, New York: 
Oxford University Press 2009; Nancy Yousef, Romantic Intimacy. 
40 Anthony Uhlmann, Thinking in Literature: Joyce, Woolf, Nabokov, London: Continuum 2011; Martin 
Hägglund, Dying for Time: Proust, Woolf, Nabokov, Cambridge: Harvard University Press 2012; Toril Moi, 
Henrik Ibsen and the Birth of Modernism: Art, Theatre, Philosophy, Oxford: Oxford University Press 2006.  
41 Tzachi Zamir, Double Vision: Moral Philosophy and Shakespearean Drama, Princeton: Princeton University 
Press 2012; William Franke, A Philosophy of the Unsayable, Notre Dame: University of Notre Dame Press 
2014; Joshua Landy, Philosophy as Fiction: Self, Deception, and Knowledge in Proust, Oxford: Oxford 
University Press 2009.  
42 Ingeborg Löfgren, Interpretive Skepticism: Stanley Cavell, New Criticism, and Literary Interpretation. Diss., 
Uppsala universitet 2015; Niklas Forsberg, Language Lost and Found: On Iris Murdoch and the Limits of 
Philosophical Discourse, London: Bloomsbury 2015. 
43 Toril Moi, ”The Adventure of Reading: Literature and Philosophy, Cavell and Beauvoir”, Literature & 
Theology, 25, 2011:2, s. 125.  
44 Hans Ulrich Gumbrecht, Atmosphere, Mood, Stimmung: On a Hidden Potential of Literature, Stanford: 
Stanford University Press 2012. 
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till dess intellektuella innehåll. Dessa läsningar glömmer bort ”the bothersome complexities of 

form” genom vilka skönlitteraturen bearbetar sitt filosofiska material.45 Varje filosofisk läsning 

av skönlitteratur måste, menar Moi och Gumbrecht, vara medveten om den retoriska, narrativa 

och stilistiska omgivning inom vilken textens filosofiska tänkande utspelar sig. 

Robert Musil är en författare som, med Jacques Derridas uttryck, tänker i ”filosofins 

marginal” (en marge de la philosophie).46 Tidigare forskning har visat hur detta alternativa sätt 

att filosofera tar sig uttryck i de essäistiska tekniker som utnyttjas i Musils roman.47 Men även 

en sådan läsart förlägger textens filosofiska tyngdpunkt vid essäns prövande kretsgång kring 

sitt ämne, som visserligen är ett alternativt sätt att filosofera, men som ändå koncentrerar sig på 

tänkandets diskursiva former. Min uppsats utreder en ytterligare filosofisk potential i Musils 

text genom att se på hur beskrivningen av varseblivningen projicerar filosofiska problem mot 

den sinnligt förnimbara kroppen.  

 

Tidigare forskning  

Med utgångspunkt i denna teoretiska utblick kan vi rikta in oss på relevanta delar av den 

omfattande forskningen kring Musils författarskap. 48  För filosofiintresserade uttolkare har 

författarens relation till enskilda tänkare spelat en särskilt stor roll. Så försöker exempelvis Hans 

Joachim-Pieper, Zeynep Talay och Charlotte Dresler-Brumme utreda hur Musils verk drar 

näring från filosofer som Friedrich Nietzsche och Ernst Mach.49 Patrizia McBride har läst 

Musils moralfilosofi som en omformulering av en kantiansk etik i skönlitterär form.50 David 

Luft placerar författaren i ett bredare europeiskt sammanhang, och spårar kontinentala 

idétrender i hans verk.51 En liknande ambition syns hos Barbara Neymeyr, som läser Musils 

kulturdiagnostik i relation till samtida debatter.52 

	
45 Gumbrecht, Atmosphere, Mood, Stimmung, s. 14. 
46 Jacques Derrida, Margins of Philosophy, Chicago: University of Chicago Press 1982, s. xii.   
47	Freed, Robert Musil and the Nonmodern, ”Robert Musil en marge”, s. 3 ff.	
48 Den hittills bredaste sammanhållna behandlingen av Musils författarskap redovisar en lista på 
sekundärlitteratur som upptar ungefär 200 sidor. Se Robert-Musil-Handbuch, red. Birgit Nübel & Norbert 
Christian Wolf, Berlin: De Gruyter 2016, kapitlet ”X. Anhang”.  
49 Pieper, Musils Philosophie; Zeynep Talay, Philosophy, Literature, and the Dissolution of the Subject: 
Nietzsche, Musil, Atay, New York: Peter Lang 2014; Charlotte Dresler-Brumme, Nietzsches Philosophie in 
Musils Roman ”Der Mann ohne Eigenschaften”. Eine vergleichende Betrachtung als Beitrag zum Verständnis, 
Frankfurt am Main: Athenäum 1987. 
50 Patrizia C. McBride, The Void of Ethics: Robert Musil and the Experience of Modernity, Evanston: 
Northwestern University Press 2006.  
51 David S. Luft, Robert Musil and the Crisis of European Culture 1880–1942, Berkley: University of California 
Press 1980. 
52 Neymeyr, Psychologie als Kulturdiagnose. 
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Även Musils behandling av subjektivitet har upptagit forskningens intresse. I sin Subject 

Without Nation utreder Stefan Jonsson det moderna jag som gestaltas i Mannen utan 

egenskaper.53 Jonsson visar hur Musil motsätter sig en allmänt utbredd uppfattning i sin samtid, 

där jaget förstås som ett uttryck för inneboende egenskaper hos individen. Enligt Jonsson 

framlägger Musil istället bilden av ett flytande subjekt, som är beroende av sin sociala 

omgivning för att uppnå tillfällig fasthet i sina påtagna roller.54 I denna uppsats inspireras jag 

av Jonssons Musilläsning, också när jag inte följer hans fokus på de historiska trender som 

bildar bakgrunden till Musils litterära projekt.  

Även de erotiska inslagen i Musils författarskap har blivit föremål för forskningens 

intresse. Andrew Webber har skrivit om den sexuella identitetens roll i Musils verk.55 Thomas 

Pekar har tagit sikte på det ”kärlekens språk” (Sprache der Liebe) som framträder i Musils 

böcker, och Gerhard Meisel försöker ringa in författarens förståelse av begäret.56 Ulrich Boss 

har kartlagt manlighetens roll i författarskapet, och Marja Rauch har studerat det femininas 

skiftande former i Musils verk.57 

På senare år har man försökt läsa filosofiska och erotiska teman hos Musil som delar av 

ett större kulturkritiskt projekt, en sammanförande ansats som utgör en inspirationskälla till min 

uppsats. Ett av dessa försök är David Lufts behandling av Mannen utan egenskaper mot 

bakgrund av sekelskiftets diskussioner kring det sexuella begäret och jagets upplösning.58 Den 

sekundärlitteratur som mina analyser förhåller sig till mera öppet består i första hand av de verk 

där syskonrelationen diskuteras i detalj. Det främsta bland dessa är Astrid Zingels monografi 

Ulrich und Agathe från 1990, som försöker ta ett helhetsgrepp om syskonens normbrytande 

kärlek.59 

Ingen studie har hittills uppmärksammat sinnlighetens filosofiska innebörd i Mannen utan 

egenskaper. Överhuvudtaget är förnimmelser, varseblivning och gestaltningen av kroppar ett i 

stort sett outforskat område inom Musilforskningen. När filosofiskt intresserade uttolkare 

närmat sig verket har de i första hand ägnat sig åt det uttalade idéinnehållet och ignorerat de 

sinnliga sammanhang – syskonens fysiska närhet och deras förnimmelser av varandra – där 

	
53 Stefan Jonsson, Subject Without Nation: Robert Musil and The History of Modern Identity, Durham: Duke 
University Press 2000. 
54 Jonsson, Subject Without Nation, s. 16 f. 
55 Andrew Webber, Sexuality and the Sense of Self. 
56 Thomas Pekar, Die Sprache der Liebe bei Robert Musil, München: Fink 1989; Gerhard Meisel, Liebe im 
Zeitalter der Wissenschaften vom Menschen. Das Prosawerk Robert Musils, Opladen: Westdeutscher Verlag 
1991.   
57 Ulrich Boss, Männlichkeit als Eigenschaft. Geschlechterkonstellationen in Robert Musils ”Mann ohne 
Eigenschaften”, Berlin: De Gruyter 2013; Marja Rauch, Vereinigungen. 
58 Luft, Eros and Inwardness in Vienna. 
59 Zingel, Ulrich und Agathe.   
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dessa idéer uppträder. Som jag hoppas kunna visa erbjuder sinnligheten ett analytiskt centrum 

som kan nyansera vår förståelse av de filosofiska idéer som uttrycks i Musils roman, samtidigt 

som det ger oss tillfälle att förstå ett tänkande som pågår vid sidan av de resonerande partierna 

i texten.  

 

Material 

Innan mina analyser tar vid vill jag kort kommentera mitt material. Det är viktigt att minnas att 

Mannen utan egenskaper saknar en tydlig avslutning. Vid författarens död hade endast en 

ofärdig version av verkets andra del hunnit utkomma, medan ytterligare ett antal färdigskrivna 

kapitel väntade på korrektur. Därtill fanns kapitelskisser där Musil vidareutvecklade vissa 

teman i romanen och experimenterade med olika avslut på syskonrelationen. Dessa 

kapitelutkast och efterlämnade papper står utanför ramen för min undersökning, eftersom de 

teman som jag fokuserar på får en tillräckligt uttömmande gestaltning i den publicerade parten 

av verkets andra del. För mina sidhänvisningar har jag dels använt mig av den tyska 

standardutgåvan i ett samlat band, som sammanställts av Adolf Frisé 1986, och dels av Irma 

Nordvangs tredelade svenska översättning från 1999. 60 I ett fåtal fall har jag behövt modifiera 

Nordvangs översättning för att belysa specifika detaljer i min argumentation, och har indikerat 

i direkt anslutning till citatet när jag gjort så.  

Romanens ofärdiga karaktär innebär att syskonens relation upphör utan att få en tydlig 

avrundning: en konkret incestuös förening inträffar aldrig i den publicerade delen av verket. I 

ett av Musils utkast, ”Die Reise ins Paradies”, går syskonens kärlek dock över i en sådan sexuell 

fullbordan.61 Jag låter konsekvent bli att värdera dessa fragment mot varandra, och skriver 

under på Zingels påpekande att ett sådant fokus hotar att skymma syskonrelationens 

komplexitet genom försöken att bedöma hur Musil ”egentligen” avsåg att avsluta relationen.62 

Snarare använder jag verkets ofullständighet som en påminnelse om syskonrelationen 

ofullbordade och öppna karaktär. För mina syften är det därför tillräckligt att se på de filosofiska 

idéer som framträder genom syskonrelationen sådan den ser ut i den publicerade delen av 

Mannen utan egenskaper. Det blir även mera produktivt att isolera enskilda teman och 

metaforer inom ett sammanhållet narrativt rum, snarare än att spåra dem i utkast med ett 

	
60 Robert Musil, Mannen utan egenskaper D. 3, övers. Irma Nordvang, Stockholm: Bonnier, 1999; Adolf Frisé: 
Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften: Roman, Reinbek bei Hamburg: Rohwolt, 1986. 
61 Zingel noterar att tolkningen av detta fragment ur kvarlåtenskapen inte är kontroversiell: det beskriver en 
relation av uttalat sexuell karaktär. Det kontroversiella rör snarare frågan om hur fragmentet ska läsas i relation 
till Musils romanprojekt i stort. Se Zingel, Ulrich und Agathe, s. 173. 
62 Ibid., s. 199.  
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varierande, ibland sinsemellan motsägande innehåll. Jag tar heller inte ställning till om Mannen 

utan egenskaper är ett projekt som essentiellt är omöjligt att fullborda, vilket stundtals har 

hävdats i forskningen.63 

Min andra kommentar om mitt material rör romanens plats i sin tid. De färdiga delarna 

av Mannen utan egenskaper utspelar sig i början av 1910-talet. Samtidigt publiceras de vid en 

tidpunkt, i början av 1930-talet, som inte längre kan sägas vara del av ”det långa sekelskiftet” 

som tenderar att placeras mellan 1880 och första världskrigets utbrott 1914. 64  Ändå är 

sekelskiftets jagkris den främsta bakgrunden till Musils intellektuella företag. I själva verket 

kan Mannen utan egenskaper ses som en omfattande beskrivning av denna tid och dess 

motsägelser, vilket innebär att den kontinuerligt förhåller sig till sekelskiftets filosofiska 

trender. Både Barbara Neymeyr och Gerhard Neumann läser Mannen utan egenskaper som ett 

försök till en diagnos av en kultur i förfall – den kultur som gick under i kaos vid 1914.65 Det 

är alltså sekelskiftets kulturella egenart som Musil behandlar, och det är därför befogat att läsa 

verkets filosofiska stoff i relation till sekelskiftets, snarare än mellankrigstidens, intellektuella 

kontext. 

 

Disposition 

Denna undersökning följer syskonparets relation i tre sammanlänkade steg. I det första 

uppsatskapitlet analyserar jag syskonens sinnliga förnimmelser av varandra. Mitt främsta 

intresse i detta kapitel rör det sätt på vilket Ulrich jämför sin kropp med Agathes, och den 

dynamik som sätts igång genom hans jakt på kroppsliga likheter mellan sig själv och sin syster. 

I det andra kapitlet uppmärksammas Ulrichs intryck av Agathes svårbestämbara	

könsattribut. Jag kommer här in på den platonska myten om den androgyna kroppen, och de 

filosofiska teman som androgynen som litterär figur aktiverar i Musils text. Mitt fokus ligger 

särskilt på vagheten i Agathes könsuttryck, och hur Ulrich förhåller sig till denna vaghet.  

I det tredje och avslutande analyskapitlet hamnar syskonens attraktion för varandra i 

centrum. Mot bakgrund av Ulrichs sinnliga intryck av Agathe försöker jag utläsa filosofiska 

idéer i syskonens sätt att närma sig varandra erotiskt. Vagheten och androgynin som teman följs 

här upp i ett försök att tolka de filosofiska problem som Musil gestaltar med erotiken som scen. 

	
63 För ett exempel på en läsning, se Anne Lorguet Marx, Musil, Proust: Partage d’écritures, Paris: Presses 
Universitaires de France 1986; se också Harold Bloom, ”Introduction” i red. Harold Bloom, Robert Musil’s The 
Man Without Qualities, Chelsea: Chelsea House Publications 2005.  
64 Se t.ex Eriksson, Västerlandets idéhistoria 1800–1950, s. 227 f. Se även s. 230 f: ”1914 är på många sätt en 
bättre gräns för en epok än den gränsdragning vid 1900 som vi har stannat för här.” 
65 Neymeyr, Psychologie als Kulturdiagnose; Neumann, ”Androgynie und Inzest – Robert Musils Theorie der 
Liebe”, s. 153.  
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Jag avrundar uppsatsen med en sammanfattande diskussion, där jag pekar ut några 

filosofiska sammanhang som kan motivera framtida studier av sambandet mellan skönlitteratur 

och filosofi. 
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Förspel 

Innan Ulrich återser sin syster Agathe har läsaren fått följa hans bemödanden i Wiens societet. 

Ulrich har tagit ett friår från sin akademiska karriär och agerat sekreterare för en fosterländsk 

propagandakampanj. I samband med denna patriotiska aktion har han rört sig i fina salonger, 

fått tillfälle att reflektera över angelägna trender i samtiden (storstädernas missljud, de breda 

massornas krav på demokrati) och förstrött sig med lealösa erotiska affärer. Inget av dessa 

företag har engagerat Ulrichs person på djupet – snarare tycks hans liv ha hänt honom, utan 

hans aktiva medverkan. Ingen av de roller som han iklätt sig har alltså bottnat i hans person, 

men ändå har han framfört de därtill fordrade gesterna med artig likgiltighet. Med andra ord har 

Ulrich visat sig vara en ”man utan egenskaper” – en modern personlighet utan andlig 

medelpunkt, som inte vet vem han är eller vad han vill. 

I samband med sin fars död lämnar Ulrich storstaden och återtar kontakten med sin syster, 

som han inte umgåtts med sedan sin tidiga ungdom. De bosätter sig i sitt gemensamma 

barndomshem i en provinsstad och blir snabbt förtroliga med varandra. En sexuell spänning 

letar sig gradvis in i deras umgänge, och de inser att de håller på att bryta en moralisk gräns: 

syskonen involveras i, med Astrid Zingel ord, ett ”gemenskapsprojekt” där de eftersöker ett 

”vi” bortom normerna för tillåten intimitet.66 I detta kapitel analyserar jag några scener där 

syskonen iakttar varandras kroppar som ett förspel till denna incestuösa relation, med betoning 

på skiftningarna i Ulrichs varseblivning av Agathe. Andrew Webber noterar att blicken spelar 

en central roll i syskonparets utbyten.67 Det är här, vid de förstulna ögonkasten, som vi börjar.  

  

Clownerna 

När Ulrich anländer till sitt barndomshem tar Agathe emot honom i vardagsrummet. Ulrich har 

klätt på sig ”ett slags pierrotkostym”, men till sin förvåning upptäcker han att systern är nästan 

identiskt klädd, som ”en lång, blond pierrot”.68 Förundrade står de framför varandra, utstyrda i 

sina lediga aftonkläder som liknar narrdräkter. ”Jag visste inte att vi var tvillingar!” utbrister 

Agathe till hälsning, och i den korta tystnad som följer tar Ulrich tillfället i akt att syna sin 

syster: 

De växlade ingen välkomstkyss utan stod där bara vänligt framför varandra. Sedan 
flyttade de litet på sig, och Ulrich kunde betrakta sin syster. De var av ungefär samma 
längd. Agathes hår var ljusare än hans, men hennes hud hade samma torra, doftande 

	
66 Zingel, Ulrich und Agathe, s. 64 och 76. 
67 Webber, Sexuality and the Sense of Self, s. 175.  
68	Musil, Mannen utan egenskaper, s. 14 f.; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 676.	
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friskhet som var det enda han tyckte om hos sin egen kropp. Hennes bröstkorg gick 
inte förlorad i bröst utan var slank och kraftig, och hennes lemmar tycktes ha den lång-
smala spindelform som förenar naturlig effektivitet med skönhet.69 

Denna passage tar sin början i Agathes spontana utrop, som pekar ut den överraskande likheten 

i syskonens val av klädsel. Som för att leda sin systers kommentar i bevis konstaterar Ulrich att 

han är av samma längd som hon. Tyskans sie passen in der Grösse zusammen betonar att 

syskonen ”passar ihop” i längd och fysisk storlek, vilket på ett subtilt sätt etablerar ett sinnligt 

tvillingskap mellan deras kroppar. Agathes bröstkorg, noterar brodern vidare, går inte ”förlorad 

i bröst”. Istället för en förväntad feminin mjukhet finner han en markerad styrka i systerns 

gestalt: hennes kropp är i likhet med hans egen atletisk, gänglig och ”effektiv”.70 Att denna 

maskulina framtoning bryter Ulrichs förväntningar syns i det lekande språk som skarvar fram 

hans intryck i passagen: Agathes överkropp förlorar sig inte i (de av brodern förväntade) 

brösten, utan blir istället vilande i ett mera könsneutralt tillstånd, ”slank” men ”kraftig”. Detta 

är något jag kommer återkomma till när jag i uppsatsens nästa kapitel diskuterar Agathes 

obestämbara könsuttryck. 

Vissa delar av Agathes kropp gör att Ulrich kommer att tänka på sitt eget utseende. 

Lystern i systerns hy tycks brodern bekant: dess ”torra, doftande friskhet” är det enda som han 

uppskattar hos sin egen kropp. Denna likhet med Agathe gör att Ulrich blir kroppsligt 

självmedveten. Genom att se en del av sig själv återspeglad i systern kan Ulrich tillfälligt 

uppsöka sin egen kropp, som framträder för honom genom Agathes sinnliga gestalt.  

Några inslag blir särskilt framträdande i Ulrichs inledande förnimmelser av den återfunna 

systern. För det första tycks Ulrich befinna sig närmare Agathe än vad synsinnet egentligen 

tillåter. Utifrån beskrivningen att syskonen står ”framför varandra” och betraktar varandra, utan 

att spela upp borgerlighetens register av ömhetsbetygelser (kindkyssar, omfamningar), verkar 

det som att Ulrich varseblir för mycket. På det avstånd som beskrivs borde han inte kunna 

uppleva Agathes huds ”torra, doftande friskhet”. Med andra ord blir Ulrichs varseblivning 

synestetisk, vilket gör att hans blick berör Agathe liksom ett känselspröt. För det andra leder 

just denna beröring på avstånd till att Ulrich kan se sin egen kropp speglad i systerns. Ulrich 

känner likheten mellan sig själv och Agathe, parallellt med att han konstaterar skillnader mellan 

	
69 ”Sie hatten sich nicht zum Willkommen geküßt, sondern standen bloß freundlich voreinander, wechselten 
dann die Stellung, und Ulrich konnte seine Schwester betrachten. Sie paßten in der Größe zusammen. Agathes 
Haar war heller als seines, aber von der gleichen duftigen Trockenheit der Haut, die er als das einzige an seinem 
eigenen Körper liebte. Ihre Brust ging nicht in Brüsten verloren, sondern war schlank und kräftig, und die 
Glieder seiner Schwester schienen die lang-schmale Spindelform zu haben, die natürliche Leistungsfähigkeit mit 
Schönheit vereint”. Musil, Mannen utan egenskaper, s. 15;. Der Mann ohne Eigenschaften, s. 676. 
70 För även Ulrich har upprepade gånger beskrivits som atletisk av berättaren, en ideal manskropp enligt 
samtidens normer. Se Boss, Männlichkeit als Eigenschaft, s. 66. 
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sin kropp och systerns. Pendelrörelsen i broderns varseblivning fortsätter när hans 

uppmärksamhet rör sig vidare till systerns ansikte: 

Det föreföll honom inte vidare likt hans eget, men han kanske misstog sig; det var 
möjligt att det liknade hans på samma sätt som en pastell liknar ett träsnitt, så att 
olikheten i material åstadkom att man förbisåg överensstämmelser i linjer och 
utformning. Det var något i detta ansikte som oroade honom. Om en stund kom han 
underfund med att han helt enkelt inte kunde säga vad det uttryckte. Där saknades 
detta som gör att man kan dra vissa allmänna slutsatser angående en person. Det var 
ett innehållsrikt ansikte. Men ingenting där var understruket eller samlat till 
karaktärsdrag på ett sätt som man var förtrogen med.71  

En underliggande oro har här letat sig in i Ulrichs förnimmelser. Agathes ansikte är likt hans 

eget, men också inte. Med hjälp av en hastigt påkommen metafor förklarar Ulrich att denna 

oklarhet beror på de olika material som hans och systerns ansikten är målade/inristade på. Det 

är underförstått att han uppfattar sina egna drag som mera hållfasta än systerns – ett intryck som 

framkommer ännu tydligare när pastellmetaforen återvänder i ett senare skede av romanen.72 

Agathes ansiktsdrag beskrivs alltså som mera flyktiga, föränderliga, ytliga än Ulrichs egna, inte 

lika grova. Viktigt är att Ulrich använder sinnliga metaforer, som återigen inbegriper andra 

sinnen än synen för att bli verkningsfulla: skillnaden i hans och Agathes utseenden beror inte 

på det som går att se (ansiktets linjer) utan på de respektive materialens skilda egenskaper 

(ansiktets textur). Återigen noterar vi att dessa skillnader endast kan konstateras genom en 

beröring på distans. 

Ännu viktigare är den vaghet som Agathes ansikte uppvisar. Ulrich upplever att systerns 

anletsdrag inte kan samlas till ett enhetligt uttryck (Ausdruck). Ingenting i hennes ansikte är 

betonat, särskilt, ”understruket” – det går inte att härleda några ”allmänna slutsatser” om hennes 

person genom att undersöka detta ansikte. I själva verket är det inte ens möjligt för Ulrich att 

sätta ord på det som fattas Agathe, som han bara benämner som ett vagt ”detta”. Att Ulrich inte 

är ”förtrogen” med denna upplevelse betyder att systerns ansikte på ett avgörande skiljer sig 

från de personer som han råkat på tidigare i sitt liv, som han oftast inte har haft några problem 

att karaktärisera. Brodern är van vid att snabbt kunna avläsa personer utifrån deras utseenden 

och beteenden, men med Agathe tvingas han gripa efter sinnliga metaforer för att beskriva den 

effekt som hon har på honom. 

	
71 ”Es kam ihm nicht sehr ähnlich dem seinen vor; aber vielleicht irrte er, es mochte ihm ähnlich sein wie ein 
Pastell einem Holzschnitt, so daß man über die Verschiedenheit des Materials das Übereinstimmende der Linien- 
und Flächenführung übersah. Dieses Gesicht beunruhigte ihr durch irgend etwas. Nach einer Weile kam er 
darauf, daß er einfach nicht erkennen konnte, was es ausdrücke. Es fehlte darin das, was die gewöhnlichen 
Schlüsse auf die Person erlaubt. Es war ein inhaltvolles Gesicht, aber nirgends war darin etwas unterstrichen und 
in der Geläufigen Weise zu Characterzügen zusammengefaßt”. Mannen utan egenskaper, s. 15 f.; Der Mann 
ohne Eigenschaften, s. 676 f. 
72 Mannen utan egenskaper, s. 95; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 745.	
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Ulrich känner en oro när han inte kan dra ”allmänna slutsatser” om Agathe. Hon undflyr 

den distanserade blick som han så ofta riktat med förödande insiktsfullhet mot sin omgivning. 

Under artonhundra- och det tidiga nittonhundratalet var det vanligt att hänföra kroppens yttre 

attribut till inre, personliga kvaliteter.73 Den spekulativa fysiognomiken gjorde detta främst 

genom att inordna människor i typer, ofta baserat på olika kroppsdelars form och inbördes 

proportioner. Detta var särskilt, som Karin Johannisson visat i Den mörka kontinenten (1994), 

en nyfikenhet som riktades mot den kvinnliga kroppen, vars hemliga skrymslen 

naturvetenskapen försökte kartlägga med särskild iver.74  

Trots Ulrichs upprepade försök läsa i Agathes yttre hittar han inte fram till henne: han får 

inte fatt i hennes ”karaktärsdrag” (Charakterzügen). Både Agathes kropp och ansikte 

omöjliggör alltså den typologiska praktik där kroppsliga drag hänförs till inre egenskaper, till 

drag i karaktären. Ulrich befinner sig handfallen, oförstående inför systerns tillbakadragna 

kropp. Och just därför, tycks det, söker hans tanke föra Agathes sinnliga gestalt fysiskt nära 

honom själv. Marja Rauch har också poängterat att Ulrichs intresse för systerns överkropp 

bottnar i en erotisk nyfikenhet från hans sida.75 

Alltså inramas syskonens inledande möte av ett antal sinnliga effekter. Agathe ”förlorar” 

sig inte i en förväntad kvinnlighet, utan uppvisar ett mera motstridigt könsuttryck som bryter 

Ulrichs förväntningar. Det finns ett ambivalent syskontycke mellan dem – de är, som Astrid 

Zingel skriver, ”lika, men ändå inte lika” (Gleich, und doch nicht gleich).76 Men just deras 

likhet gör att Ulrichs uppmärksamhet riktas från systerns kropp tillbaka till hans egen. I 

samband med denna krökning av hans varseblivning – då hans blick återvänder till honom själv 

– är det som om Ulrich vidrörde och doftade Agathe, vilket gör erfarenheten av likhet och 

skillnad till ett hudnära, sinnligt förnimbart faktum. I Ulrichs upplevelse av Agathe är också 

hennes ansikte på något vis reserverat och undflyende. 

Stephen Dowden har argumenterat för att identitetsförlust utgör ett centralt tema i 

Mannen utan egenskaper.77 Enligt Dowden skriver Musil fram sin samtids splittrade individ 

som ett jag utan intakt kärna, som hela tiden löper faran att imitera andra människors gester och 

spela ut de snäva roller som samhället pådyvlar henne. Jag tolkar detta tema som en förlängning 

av jagkrisen i Musils samtid, där subjektet sågs som uppluckrat och osäkert. Individen kunde 

	
73 Hur dessa idéer växte fram ur Ernst Kretschmers teorier har diskuterats av Boss. Se Boss, Männlichkeit als 
Eigenschaft, s. 61 f. 
74 Karin Johannisson, Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle, Stockholm: Norstedts 1994. 
75 Rauch, Vereinigungen, s. 167.  
76 Zingel, Ulrich und Agathe, s. 85.  
77 Stephen D. Dowden, Sympathy for the Abyss: A Study in the Novel of German Modernism: Kafka, Broch, 
Musil, and Thomas Mann, Tübingen: Niemeyer 1986, s. 59 f. 
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närsomhelst förlora sin egenart genom att blint följa andra. Att Agathes drag inte kan samlas 

till ett enhetligt uttryck för en viss karaktär, en viss sorts personlighetstyp, kan därför läsas som 

att hon inte iscensätter de påtagna gester som de kroppar som Ulrich hittills stött på har spelat 

ut – inklusive hans egen. Zingel talar härvidlag om det icke-fastlagda i Agathes roll (das 

Nichtfestgelegte ihrer Rolle) – Ulrich kan inte hänföra sin syster till färdiga samhälleliga 

kategorier, vare sig som kropp eller som karaktär.78 Detta innebär att hon heller inte kan förlora 

en färdig identitet till förmån för en annan, bedrägligare. Hon imiterar ingen, för hon uttrycker 

inte något jag.  

Faktumet att Agathes kropp är så obestämd ger hennes sinnlighet en filosofisk innebörd. 

Stefan Jonsson beskriver i Subject Without Nation (2000) hur Musil frånkänner jaget ett innersta 

väsen.79 Musil kritiserar med andra ord en viktig idéströmning i sin samtid, expressivismen, 

som såg jaget som ett uttryck för en inre själ som låg bortom kulturell och historisk påverkan. 

I öppen motsättning mot denna tanketrend visar Musil att jaget är historiskt och socialt bestämt, 

alltså att det i sig själv inte äger några fasta egenskaper.80 Subjektet är aldrig oberoende av sin 

sociala omgivning, utan blir till i kontinuerlig interaktion med denna.  

Ulrichs sinnliga intryck av Agathe visar att denna filosofiska kritik av ett inneboende 

väsen, en stadig karaktär bortom tillfälliga konventioner, även aktualiseras genom syskonens 

kroppar. Med andra ord förlägger Musil jagets avsaknad av innehåll och stabilitet inom 

varseblivningens sinnliga dynamik. Expressivismen, som tror sig finna själar i kroppar, blir 

frånkänd all legitimitet genom Musils beskrivning av Agathe, vars anletsdrag aldrig samlas till 

karaktärsdrag. Ulrichs oförmåga att få ett bestämt grepp om sin systers utseende och därmed 

hennes personlighet återkommer genom hela den andra delen av romanen. Vid ett senare 

tillfälle, när syskonen redan har umgåtts med varandra en tid, får vi iaktta den säregna dragning 

som Agathe utövar på sin bror: 

’Hon är alltså lång och slank?’ tänkte Ulrich och iakttog henne förstulet. Men det var 
hon inte alls; hon var mindre än han och bred över axlarna på ett sätt som talade om 
kraft och hälsa. ’Är hon tilldragande?’ frågade han sig. Det kunde man nu heller inte 
påstå: hennes stolta näsa till exempel strävade en smula uppåt när man betraktade den 
från sidan; den gav henne en charm som gjorde henne långt mer än tilldragande. ’Är 
hon kanske vacker när allt kommer omkring?’ undrade Ulrich för sig själv och märkte 
hur besynnerligt det lät.81 

	
78 Zingel, Ulrich und Agathe, s. 191.  
79 Jonsson, Subject Without Nation, s. 265. 
80 Ibid. 
81 ”’Sie ist also groß und schlank?’ dachte Ulrich und beobachtete sie heimlich. Aber das war sie gar nicht: sie 
war kleiner als er und in den Schultern von einer gesunden Breite. ’Ist sie anmutig?’ fragte er sich. Das ließ sich 
nun auch nicht sagen: ihre stolze Nase zum Beispiel war, von der einen Seite gesehen, ein wenig aufgebogen; 
	



	 	 	
	

	 	 	
	

20 
  

Ulrichs sneglande blickar preciserar några av de inslag i hans varseblivning som vi redan har 

behandlat. I passagen ovan registreras de hastiga rörelserna i Ulrichs medvetande medan han 

iakttar sin syster. Och precis som tidigare är Ulrich osäker på vad han ser: han presenterar 

liksom hastigt påkomna hypoteser, som nästa ögonkast omedelbart tillbakavisar. Någonting i 

systerns yttre gör att Ulrich inte kan se på henne från enbart ett perspektiv. Så snart han ändrar 

fokus framträder hon på nytt för honom. 

Här kan vi se att Agathes vaghet har att göra med en sinnlig rörlighet som inte tillåter 

henne att vila i broderns föreställning. Hon tycks aldrig vara fullt ut det som han vid ett visst 

givet tillfälle ser i henne eller förväntar sig kunna utläsa i henne. Svårigheten att nå fram till 

systerns inre liv och identitet är alltså lika med rörligheten hos hennes sinnliga gestalt, och 

bottnar inte i en attityd av intellektuellt undflyende hos henne. Agathes kropp är obestämd, och 

Ulrich kan därför inte bli förtrolig med det jag som kroppen döljer.   

 

Ett andra centrum 

Vid ett fåtal tillfällen i Mannen utan egenskaper får vi också följa hur Agathe upplever Ulrich. 

När hon iakttar sin bror framträder även han som utpräglat kroppslig, men själva detta 

varseblivande tycks göra Agathe utsatt för yttre blickar. Under syskonens första möte ser hon 

på sin bror, och hennes eget ansikte blir då ”alldeles öppet under ansträngningen att forska i 

hans drag”.82 Senare återvänder detta forskande i Ulrichs anlete, som nu rent fysiskt tycks 

fjärma sig från Agathe med tilltagande hastighet. 83  Två aspekter framstår som särskilt 

intressanta i dessa passager. I likhet med Ulrich är Agathe intensivt sysselsatt med att utröna 

broderns inre i hans yttre, att ”forska i hans drag” för att bättre förstå honom. Men precis som 

för Ulrich är detta företag inte enkelt för henne: hon måste anstränga sig till det yttersta i sina 

försöka att tyda broderns ansikte, och ändå undflyr ansiktets innebörd henne.  

I dessa förtätade passager ställs Ulrich och Agathe ansikte mot ansikte med varandra. De 

är båda inbegripna i ett försök att begripa varandra, och båda två upplever den andres anletsdrag 

som svåra att förstå. Men medan Ulrich erfar Agathes kropp som vag och otydlig, visar det sig 

senare att Agathe ser broderns fysiska gestalt som mera robust och verklig. ”Om man råkar 

stöta emot dig”, utbrister hon under ett av deras många samtal, ”gör man sig illa och blir 

förskräckt över den väldiga skillnaden mellan din kropp och ens egen. Men om jag vill fråga 

	
davon ging ein weit kräftigerer Reiz aus als Anmut. ’Ob sie am Ende schon ist?’ fragte sich Ulrich in einer etwas 
wunderlichen Weise”. Mannen utan egenskaper, s. 158; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 896 f. 
82 ”[…] ihr Gesicht war ganz geöffnet von dieser Anstrengung, mit der sie in seinen Zügen forschte”. Mannen 
utan egenskaper, s. 24; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 684. Övers. ändrad. 
83 Mannen utan egenskaper, s. 158; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 908.	
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dig om något avgörande upplöser du dig i tomma luften!”84 Å ena sidan, tycks Agathe mena, 

är Ulrichs kropp i högsta grad närvarande för henne: hon upplever denna kropp som så 

materiellt tung att man gör sig illa på den ifall man hamnar i dess väg. Denna smärta kopplas 

vidare samman med skillnaden mellan Agathes kropp och Ulrichs. I Agathes föreställning är 

Ulrichs kroppsliga attribut fullständigt annorlunda från hennes – olikheten mellan deras kroppar 

är ”väldig”. 

När det däremot gäller Ulrichs personlighet tycks den mera ogripbar. När Agathe 

efterfrågar broderns genuina mening om viktiga samtalsämnen upplever hon att han undflyr 

henne. Hans inre blir alltså, antyder Agathe, till kroppens motsats: där hans gestalt är möjlig att 

röra och stöta emot är hans inre upplöst i tomma luften. Agathe kan, med Nancy Yousefs 

förståelse av mellanmänsklig närhet, inte bli intim med Ulrich och få tillgång till hans inre liv. 

Detta påminner om Ulrichs upplevelse av sin syster, vars kropp och ansikte han inte upplever 

ger uttryck åt hennes ”karaktär”. För Agathe är det särskilt Ulrichs diskursiva, tänkande, 

resonerande del som gör att en verklig kontakt till det inre livet uteblir.  

Detta syns ännu tydligare i en senare passage då systern utbrister: ”’När du talar till mig 

så där fram och tillbaka […] så är det som om jag såg mig i skärvorna av en spegel: hos dig ser 

man sig aldrig i helfigur!’”85  Återigen betonar Agathe sin brors undflyende personlighet. I första 

delen av Mannen utan egenskaper har vi lärt känna Ulrich som en intellektuell vetenskapsman 

som oftast hamnar liksom bakom sitt virtuosa resonerande. Men denna gång är det sig själv 

som Agathe inte förmår se när Ulrich talar så. Åtminstone kan hon inte se sig själv ”i helfigur”. 

Ulrich blir så till en sprucken spegel, en splittrad yta som bara återger Agathe styckvis, som en 

ansamling av fragment. Det är en sinnlig bild, som använder kroppsliga metaforer för att ringa 

in Agathes upplevelse. Bakom denna anmärkning skymtar också löftet om att hon skulle kunna 

se sig själv i Ulrich, om brodern inte var så långrandig och intellektuellt sirlig. Agathes 

oförmåga att se sig själv ”i helfigur” når sin kulmen i en scen som uppträder längre in i romanen, 

när hon iakttar sig själv i en spegel: 

På detta sätt blev hon utan behagsjuka fängslad av sitt jags landskap, som låg där inför 
hennes ögon under en imma av glas. Hon kom till håret, som ännu var ljus sammet; 
hon knäppte upp kragen på sin spegelbild och drog ner klänningen kring axlarna på 
den; till sist klädde hon av den helt och hållet och granskade den ända ner till de rosiga 

	
84 ”’Wenn man unversehens an deinen Körper stößt, tut man sich weh und erschrickt über den gewaltigen 
Unterschied. Wenn ich dich aber etwas Entscheidendes fragen will, löst du dich in Luft auf!’”. Mannen utan 
egenskaper, s. 88; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 739.	
85 ”’Wenn du so mit mir hin und her redest […] ist mir, als sähe ich mich in den Scherben eines Spiegels: man 
erblickt sich bei dir nie in ganzer Figur’”. Mannen utan egenskaper, s. 94; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 744. 
Övers. ändrad. 
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naglarna, där kroppen löper ut i fingrar och tår och knappast längre tillhör sig själv. 
[…] Ännu var allt som den tindrande dagen som nalkas sitt zenit […].86 

Agathe börjar med att dras in av ”sitt jags landskap”. Detta landskap befinner sig täckt under 

”en imma av glas”, vilket antyder att det själsliga panoramat delvis är otillgängligt för Agathes 

blick: det framträder bara sakta. Denna process av avhöljande visar sig också i att landskapet 

ligger i ett ungt, tindrande morgonljus som ännu inte helt, i middagstimmens starkare sol, blottat 

tingens konturer.  

Om vi uppmärksammar det språk som används i passagen ovan märker vi att Agathe inte 

knäpper upp kragen på sig själv, utan på sin spegelbild. Detta gör att den gestalt som framträder 

i spegeln blir till någonting främmande för henne: det är som om Agathe klädde av en annan, 

eller iakttog en annan som klär av sig. Till slut landar hennes svepande blick på de extremiteter, 

fingrarna och tårna, där kroppen ”knappast längre tillhör sig själv”. Den kropp som börjar med 

att ”fängsla” Agathe som hennes ”jags landskap” vilar nu i ett tillstånd där den tillhör vare sig 

henne eller ens helt sig själv. Där hon innan stod, står nu en främling.  

I detta själviakttagande tycks Agathe ta del av en erfarenhet som Musil hittills bara 

gestaltat hos hennes bror. Under sitt planlösa vankande i Wiens övre societet i romanens första 

del har Ulrich ofta återvänt till sin upplevelse av egenskapslöshet, sin oförmåga att leva in sig i 

de roller som samhället pådyvlar honom. Intressant nog ser vi en liknande upplevelse av att inte 

känna igen sig själv, att inte finna sitt jag, i Agathes syning av sin egen bild i spegeln. Hennes 

fragmenterade jag är med andra ord närvarande för henne i form av en sinnlig erfarenhet: hennes 

jaglöshet är synlig på ytan av hennes kropp. Det är Agathes kropp som gör att hon känner av 

detta faktum, precis som samma kropp gör att Ulrich inte kan nå fram till hennes inre jag. 

Zeynep Talay fångar alltså någonting väsentligt när hon kallar Agathe för en ”kvinna utan 

egenskaper”. 87  Ändå för Talay ingen djupare diskussion kring innebörden av denna 

egenskapslöshet hos Agathe. Ulrichs brist på egenskaper har framkommit i romanens första del, 

främst då han rört sig i en social krets där han inte kunnat finna roller som passat honom. Hos 

Agathe blir denna brist på egenskaper däremot synlig i hennes betraktande av sin sinnliga 

gestalt: det är alltså på ytan av sin egen kropp som Agathe märker av den fragmentisering av 

jaget som Ulrich observerar hos sig själv i olika sociala sammanhang. Detta innebär att Agathes 

	
86 ”In dieser Weise wurde sie ohne Eitelkeit von der Landschaft ihres Ich festgehalten, die ihr unter einem Hauch 
von Glas vor Augen lag. Sie kam zum Haar, das noch immer wie heller Samt war; sie öffnete ihrem Spiegelbild 
den Kragen und streifte ihm das Kleid von den Schultern; sie zog es schließlich ganz aus und musterte es bis zu 
den rosigen Decken der Nägel, wo an Händen und Füßen der Körper endigt und kaum noch sich selbst gehört. 
Noch war alles wie der blinkende Tag, der sich seinem Zenith nähert […]”. Mannen utan egenskaper, s. 220 f.; 
Der Mann ohne Eigenschaften, s. 852 f. 
87 Zeynep Talay, ”Self and Other in Der Mann ohne Eigenschaften”, German Quarterly, 86, 2013:1, s. 63.  
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intryck av sig själv påminner om hur Ulrich varseblir henne: han finner ingen enhet i hennes 

drag och ingen ingång till ett enhetligt jag under kroppens hölje.  

Redan från början av deras återförening är syskonen förtroliga med varandra. Samtidigt 

visar Agathes beskrivning av Ulrich som en sprucken spegel en stor misstro till det språk som 

Rauch bland andra menar att denna förtrolighet förmedlas genom. 88  Detta är något jag får 

tillfälle att återvända till i nästa kapitel. Det är genom språket, särskilt de skolastiskt utdragna 

resonemangen som sprängs in i deras samtal, som Ulrich undflyr sin syster: de intima 

förtroenden som de utbyter väger ständigt på gränsen till ett mera rationellt och 

parlamenterande språk, som gör det omöjligt att se sig själv eller den andre ”i helfigur”. 

När Ulrich söker efter ett syskontycke hos Agathe ser han en likhet som också betonar 

deras olikheter. Det är en slags bruten spegling, som får en parallell i Agathes egna försök att 

se sig själv i sin bror. När hon försöker fånga hans inre genom att titta på hans ansikte öppnas 

hennes eget upp, vilket visar hur denna vilja att förstå leder till att Agathes egen kropp tillfälligt 

blottas och blir värnlös. Hon ser på sin kropp, och ingenting i den tycks egentligen tillhöra 

henne själv, vilket alltså påminner om Ulrichs upplevelse av henne. Den egenskapslöshet som 

Ulrich har utmärkts av i det sociala livet får alltså en sinnlig inramning hos systern. Hos Agathe 

är egenskapslösheten synlig utåt, som någonting som sinnena kan uppsöka och beröra. 

Redan i sitt första intryck av Agathe, då han förvånas över hennes maskulina drag, har 

Ulrichs förväntningar om genus gäckats. Med andra ord har Agathe inte kommit till honom som 

intakt, som helt och hållet ”kvinna”, utan snarare som en lös anhopning av attribut som liknat 

och samtidigt skilt sig från hans egna. I följande kapitel argumenterar jag för att denna rörelse 

bort från könsdikotomin förmedlas genom Ulrichs sätt att varsebli Agathe. Hennes könsuttryck 

utgör en förlängning av hennes egenskapslöshet, och blir därmed till en spelplan där frågan om 

jagets uppluckring förhandlas. Vi återvänder till syskonens första möte. 

  

	
88 Rauch, Vereinigungen, s. 152. 
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Det vaga könet 

Robert Musils Mannen utan egenskaper behandlar sekelskiftets jagkris genom sina 

gestaltningar av kön och könsspecifika egenskaper. Vi har redan sett att Agathes könsattribut 

framträtt som flytande och oklara för Ulrich vid syskonens första möte, vilket placerar deras 

relation inom detta problemkomplex. Det tidiga nittonhundratalet ärvde det föregående seklets 

häftiga intresse för gränssättningen mellan manligt och kvinnligt, och man debatterade ivrigt 

de skillnader och likheter som könen förväntades uppvisa. Precis som många andra europeiska 

intellektuella var Musil djupt påverkad av detta tankeklimat, och han utvecklade ett särskilt 

intresse för idén att feminina och maskulina element kunde framträda hos både kvinnor och 

män.89 

Flertalet forskare har betonat att upphävandet av könsskillnader utgör ett centralt tema i 

Mannen utan egenskaper. Så menar exempelvis Astrid Zingel att Musils roman luckrar upp 

dikotomin mellan kvinnligt och manligt genom syskonens filosofiska diskussioner, och Zeynep 

Talay påtalar hur syskonen gradvis orienterar sig bort från fasta könsidentiteter när de samtalar 

med varandra.90 Som jag redan nämnt menar också Rauch att Ulrich och Agathe blir intima 

med varandra genom sina verbala utbyten.91   

Även jag intresserar mig i detta kapitel för hur romanen tematiserar jagets och könets 

uppluckring, inte minst i samband med syskonens fördjupade intimitet. Men där både Talay, 

Zingel och Rauch beaktar den språkliga kommunikationens roll i syskonens närmanden 

fokuserar jag istället på det sinnliga – på hur dualistiska uppfattningar av kön åskådliggörs, 

förhandlas och förskjuts genom Ulrichs varseblivning av Agathes kropp. För att förstå 

bakgrunden till hur sinnliga förnimmelser av kroppen kan möjliggöra att dikotomin mellan 

kvinnligt och manligt uppluckras, börjar vi med att uppsöka en central figur i det västerländska 

tänkandet kring kön: androgynen. 

 

Androgynmyten 

Som litterär figur är androgynen jämngammal med den västerländska filosofin själv. I Platons 

dialog Gästabudet framträder denna mellanvarelse som en rund dubbelmänniska. Hen utgörs 

av en kvinnlig och en manlig del, som gjutits samman till en tvehövdad, åttalemmad enhet.92 I 

	
89 Luft, Eros and Inwardness in Vienna, s. 92. 
90 Zingel, Ulrich und Agathe, s. 82 samt s. 185; Talay, ”Self and Other in Der Mann ohne Eigenschaften”, s. 64.  
91 Rauch, Vereinigungen, s. 152. 
92 I själva verket erkänner Platon tre varianter av könsmässig sammansmältning: mellan kvinna och man, man 
och man, samt kvinna och kvinna. Androgynmyten är därmed inte heteronormativ i sig själv, trots att jag här 
fokuserar på aspekten man-kvinna i relation till Ulrich och Agathe.  
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den myt som återges i dialogen bestämmer sig dessa varelser för att erövra Olympen, där de 

möts av en vredgad Zeus, som klyver dem itu som straff för deras hybris. Sedan dess söker 

varje människa efter sin andra hälft, i hopp om att återvända till ett tillstånd av fullkomlig sämja 

där själen återvunnit sin ursprungliga enhet.93  

Catriona MacLeod har visat hur androgynen som figur användes inom tysk filosofi som 

en bild av estetisk fulländning från sjuttonhundratalet och framåt.94 Inom denna tradition blev 

androgynen till ett ideal som utjämnade skillnaderna mellan kvinnligt och manligt, och 

utvecklades därigenom till en symbol för skönhet och fullkomning. Även romantiska poeter 

från denna tid frambesvärjde stundtals ett kvinnligt du för att låta det manliga diktjaget enas 

med denna motsats till sig själv, för att därmed upphäva sina inre motsägelser.95 Mot denna 

bakgrund framstår androgynen som en figur som förenar filosofiska och litterära teman på ett 

särskilt laddat sätt. 

Androgyngestalten uppvisar också en intressant relation till idén om den sinnliga 

kroppen. Hos androgynen finns, som Sam Holmqvist påtalar, en spänning mellan kroppslighet 

och himmelsk könlöshet.96 I samma stund som den platonska mytens två hälfter enas med 

varandra flyr de också världen och bildar en enhet bortom materien. Sammansmältningen av 

manligt och kvinnligt kan alltså, utifrån denna beskrivning, tolkas som ett utträde från en jordisk 

värld av splittring och skillnad, ett löfte om en närhet som varslar om en vila bortom tiden. 

Androgynmyten återvände flitigt i könsdiskussionerna under åren kring sekelskiftet 1900. 

Den ”tvåkönsmodell” som enligt Thomas Laqueur växte fram under artonhundratalet 

ifrågasattes kraftigt av radikala tänkare under denna tid. Enligt Laqueur etablerade vetenskapen 

under artonhundratalet en rigid uppdelning av mänskligheten i två ömsesidigt motsatta och 

hierarkiskt ordnade kön. 97 Men runt sekelskiftet möttes denna uppfattning av alltmer motstånd. 

Så kunde kontroversiella filosofer som Otto Weininger hävda att varje man hade en kvinnlig 

andel i sig och varje kvinna en manlig, vilket innebar att ingen inneboende skillnad separerade 

	
93 Se Maja Bondestam, Tvåkönad. Studier i den svenska hermafroditens historia, Nora: Nya Doxa 2010.  
94 Catriona MacLeod, Embodying Ambiguity: Androgyny and Aesthetics from Winckelmann to Keller, Detroit: 
Wayne State University Press 1998.  
95 Diane Long Hoeveler, Romantic Androgyny: The Women Within, University Park: Pennsylvania State 
University Press 1990. 
96 Sam Holmqvist, Transformationer. 1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, C. J. L. Almqvist 
och Aurora Ljungstedt. Diss., Uppsala universitet, Göteborg: Makadam förlag 2017, s. 123.  
97 För en beskrivning av denna ”tvåkönsmodell”, se Thomas Laqueur, Making Sex: Body and Gender from the 
Greeks to Freud, Cambridge: Harvard University Press 1990.  
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könen från varandra. Musil sysselsatte sig mycket med Weiningers tänkande, trots att han tog 

avstånd från de mera antisemitiska och misogyna inslagen i filosofens idébyggnad.98 

Musilforskningen har av förklarliga skäl ofta utgått från just androgynmyten i sin tolkning 

av Ulrichs och Agathes relation. Rauch menar att denna myt hela tiden skymtar fram i 

syskonens heta längtan efter att (åter)förenas med varandra.99 Även Carl E. Findley hävdar att 

syskonrelationen ständigt är på väg mot en sammansmältning som påminner om den platonska 

mytens.100 Som Holmqvist konstaterar om androgyngestalten i stort förknippas den med ”ett 

fullbordat tillstånd, ett slags andligt överstigande av könslig skillnad och kroppslighet”.101 Den 

utbredda tolkningen inom tidigare Musilforskning är alltså att syskonparet söker sig mot just 

ett sådant tillstånd där de lämnar sina söndrade jag till förmån för en tillvaro av kroppslös, 

själslig enhet. 

I detta kapitel argumenterar jag för att denna läsning är förhastad. Förmodligen har 

androgynmyten som tolkningsmodell sitt upphov i att tidigare läsningar av Musil tenderat att 

fokusera på syskonens samtal och det filosofiska stoff som bearbetas där. Så ser exempelvis 

Achim Aurnhammer dialogen som den bestämmande berättandeformen i den andra delen av 

romanen, genom vilken syskonens närmande av en ”tvåenighet” (Zweieinigkeit) framträder.102 

Androgynmyten behandlas också explicit av Agathe och Ulrich under deras samtal, vilket visar 

hur rotad gestaltningen av syskonrelationen faktiskt är i denna idétradition. Något som däremot 

helt utelämnas i tolkningarna är syskonens ambivalenta varseblivning av varandras kroppar, där 

både sinnlighet och kön är centralt för förståelsen av deras relation.  

Achim Aurnhammer menar att Musil lika mycket närmar sig som kritiserar myten om det 

androgyna.103  Min avsikt i detta kapitel är att visa att det kritiska anslaget här väger över 

erkännandet av mytens betoning på absolut sämja, och att det bortomvärldsliga idealet därmed 

blir till någonting som syskonen fjärmar sig ifrån. I själva verket tycks förutsättningen för 

Agathes motstridiga könsuttryck ha att göra med broderns ständiga fokus på hennes sinnliga 

kropp, en kropp som är av världen.  

 

	
98 Denna koppling har gjorts bland annat av Gisela Brude-Firnau, ”A Scientific Image of Woman? The Influence 
of Otto Weiningers Sex and Character on the German Novel”, i Jews & Gender: Responses to Otto Weininger, 
red. Nancy A. Harrowitz & Barbara Hyams, Philadelphia: Temple University Press 1995, s. 178. 
99 Rauch, Vereinigungen, s. 170.  
100 Carl E. Findley, ”Hermaphroditism, Liminal Eroticism, and the Classical Influence in Musil's Der Mann ohne 
Eigenschaften”, Modern Austrian Literature, 44, 2011:3, s. 43. 
101 Holmqvist, Transformationer, s. 121. 
102 Achim Aurnhammer, Androgynie. Studien zu einem Motiv in der europäischen Literatur, Köln: Böhlau 1986, 
s. 294 f. 
103 Ibid., s. 298 f. 	



	 	 	
	

	 	 	
	

27 
  

Det hermafroditiska 

Under syskonens första möte lägger Ulrich märke till det maskulina i Agathes kostym, en 

byxdräkt som påminner mycket om Ulrichs egen utstyrsel. Senare när de druckit te och rökt en 

cigarett tillsammans reflekterar Ulrich över detta oväntade klädval: ”Hon hade varken något 

emanciperat eller bohemiskt över sig, fast hon satt där i sina vida byxor och i den kostymen 

hade tagit emot brodern som hon knappast kände.” 104 Trots att Agathes kostym är maskulint 

kodad ger hon alltså inte intrycket av att vara en viss sorts kvinna, nämligen den sort som av 

brodern förväntas klä sig i byxor. Ulrichs upplevelse av Agathe skär sig återigen med en 

underliggande förväntning om kön: att en kvinna iförd byxor måste företräda den fria, moderna, 

sorglösa ”nya kvinna” som uppträdde under 1910-talet i motsättning till ett tidigare, mera 

traditionellt kvinnoideal. De samtida könsroller som spontant föresvävar Ulrich är därmed inte 

tillräckliga för att fånga Agathes karaktär. När Ulrich fortsätter att studera systerns utseende 

förefaller hon ännu mera obestämd: 

Det var snarare något hermafroditiskt hos henne, tyckte han nu när han under samtalet 
följde hennes rörelser och gester; den lätta manliga dräkten lät med en vattenspegels 
halvgenomskinlighet ana de mjuka former den dolde, och i kontrast till benens fria 
oberoende bar hon det vackra håret kvinnligt uppsatt. Men centrum för detta tvetydiga 
intryck bildade alltjämt ansiktet, som i hög grad ägde en kvinnas tjuskraft, fast med 
ett eller annat avdrag och förbehåll, vars väsen han inte kunde bli klok på.105  

Återigen iakttar vi rörelsen i Ulrichs varseblivning av Agathes ansikte och kropp. Systerns 

gestalt är ogripbar och flyktig, en samling av gester som bara vagt kan anas under dräktens lätta 

draperier. Ulrich uttalar här explicit det som tidigare bara antytts: att systerns kropp bryter mot 

en förväntad kvinnlighet. Det finns, menar Ulrich, någonting ”hermafroditiskt” hos Agathe. 

Och han griper efter en metafor, vattenspegeln, för att ge en sinnlig bild av denna könsmässiga 

tvetydighet.  

Bilden av vattenspegeln förvandlar Agathes kropp. Kläderna blir till en våt hinna som 

spänner över den oklara varelsen som skyggt glider fram under den: den krusade ytan av tyg 

vilar som ett osäkert membran över systerns kropp, som nu endast glimtvis skymtar fram ur 

dräktdjupen. Men Ulrich upplever också vattenspegeln som ”halvgenomskinlig” – han kan inte 

	
104 ”Sie hatte weder etwas Emazipiertes, noch etwas Bohemhaftes an sich, obgleich sie da in weiten Hosen saß, 
in denen sie den unbekannten Bruder empfangen hatte”. Mannen utan egenskaper, s. 26; Der Mann ohne 
Eigenschaften, s. 686.	
105 ”Eher etwas Hermafroditisches, so kam ihm jetzt vor; das leichte männliche Kleid ließ in der Bewegung des 
Gesprächs mit der Halbdurchsichtigkeit eines Wasserspiegels die zärtliche Formung ahnen, die sich darunter 
befand, und zu den frei-unabhängigen Beinen trug sie das schöne Haar frauenhaft aufgesteckt. Das Zentrum 
dieses zwiespältigen Eindrucks bildete aber noch immer das Gesicht, das den Reiz der Frau in hohem Maße 
besaß, doch mit irgendeinem Abstrich und Vorbehalt, dessen Wesen er nicht herausbekommen konnte”. Mannen 
utan egenskaper, s. 26 f.; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 686.	
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genomtränga den med blicken och därmed inte heller helt nå fram till den kropp som den 

omsluter. En underförstådd effekt av detta synintryck är att vattenspegeln återkastar bilden av 

den gestalt som lutar sig över den. Alltså återspeglas Ulrich halvklart på ytan av Agathes kläder, 

så att han i iakttagandet av henne även kan iaktta en dunkel avbild av sig själv. 

Spegelmetaforen visar att det är just Agathes oklara könsuttryck som möjliggör för Ulrich 

att se sig själv återspeglad i henne. Bilden av vattenytan ger spegelbilden en mera sinnlig 

inramning: den halvgenomskinliga spegeln kan återkasta bilden av Ulrich just för att den är 

halvgenomskinlig. Om broderns blick kunde precisera och fatta tag i kroppen under 

spegelhinnan, skulle systerns yttre inte kunna återkasta hans bild. Bara när Ulrich dröjer vid 

ytan utan att bryta den kan han varsebli sin egen gestalt speglad i Agathes. 

Tyskans zärtlich lägger till ett ömt, inbjudande element till Agathes mjuka kroppsformer. 

Den kropp som Ulrich anar under kläderna upplevs alltså som tilldragande av honom i det att 

den lekfullt tittar fram under dräkten, men utan att helt ge sig tillkänna. Agathes ”vackra” hår 

är ”kvinnligt uppsatt” – en markör för de strama omsorger som hon som borgerlig kvinna 

förväntas rikta mot sitt yttre. Samtidigt kontrasteras denna feminina ordning med de ”fria”, 

ledigt synliga benen i byxdräkten. Med andra ord framträder Agathe som en yta där olika 

könsattribut skär sig mot varandra: den manliga dräkten både håller tillbaka och släpper fram 

hennes sinnliga gestalt. Det är denna höljda kropp som Ulrich lutar sig över och speglar sig i. 

Och precis som hans systers gestalt är rörlig, blir även broderns spegelbild rörlig i den. 

Som redan konstaterats föregriper Musil de erotiska känslor som syskonen senare 

utvecklar för varandra genom att redan inledningsvis skildra Ulrichs ingående studium av 

Agathes kropp. Ändå är Ulrichs intresse för sin syster inte sexuellt objektifierande, också om 

det stundtals uppvisar tydligt voyeuristiska drag. Ulrichs uppmärksamhet tyder inte på en attityd 

som, med Martha Nussbaums ord, förnekar en persons subjektivitet (denial of subjectivity) 

genom att göra denne till ett ting möjligt att äga (ownership).106 Snarare än att reducera Agathes 

kropp till ett enkelt begärsobjekt söker Ulrichs tanke febrigt efter metaforer som kan ringa in 

det inre liv i systern, som tycks döljas av hennes kropp. Ulrichs nyfikenhet utgår från en vilja 

att hitta fram till en subjektivitet som hela tiden gäckar honom, och just denna oförmåga att nå 

fram till Agathes jag får honom att gång på gång återvända till hennes sinnliga yta. Ulrich 

förnekar inte Agathes subjektivitet, men han kan heller inte helt få fatt i den.  

Det är av stort filosofiskt intresse att denna dialektik mellan höljt och blottat gör att Ulrich 

upplever sin syster som ”hermafroditisk”. Michel Foucault har kommenterat hur ”typer” som 

	
106 Martha Nussbaum, ”Objectification”, Philosophy & Public Affairs, 24, 1995:4, s. 258. 
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androgynen, hermafroditen och den homosexuelle sammanfördes med varandra av 

artonhundratalets sexologi. Detta ledde till att homosexuella begär lästes som uttryck för en 

”inre androgyni” eller en ”själens hermafroditism”.107 Begreppet hermafrodit blev del av ett 

vetenskapligt system som försökte sammanföra könstillhörighet med olika typer av begär. Trots 

att ordet hermafrodit historiskt sett, som Sam Holmqvist påpekar, ofta använts synonymt med 

”androgyn” äger ordet även en annan, mera specifik laddning. 108  Snarare än att (som 

androgynen) tyda på en komplett enhet mellan två kön är hermafroditen en kropp som är 

samtidigt manlig och kvinnlig, både-och och därför även varken-eller. Till skillnad från 

androgynen är hermafroditen inte könlös, utan flerkönad. 

Att systern framstår som ”hermafroditisk” visar alltså att Ulrich kan iaktta ständiga 

skiftningar i hennes könsuttryck. Det vetenskapliga hermafroditbegreppet blir till ett adjektiv 

som Ulrich använder för att kunna begreppsliggöra det oklara, oförklarliga ”detta” som han 

annars inte förmår fatta hos Agathe. Hans bild av systerns vaga kropp tyder därför inte på att 

manligt och kvinnligt där ingått en harmonisk förening såsom i mytens androgyna, himmelska 

kropp. Agathes tvetydighet beror snarare på att hennes könsegenskaper – precis som hos 

hermafroditen som kulturell typ – är utpräglat kroppsliga i sin kontrastrikhet. Och genom att 

denna dialektik utspelar sig på ytan av hennes kropp blir den möjlig att varsebli för Ulrich som 

ett sinnligt, inte endast ett intellektuellt, faktum. 

Tvetydigheten framträder tydligast i Agathes anletsdrag – den ”hermafroditiska” kroppen 

och ansiktets obestämdhet tycks förhöja varandras sinnliga verkan. Tidigare har Ulrich noterat 

att någonting ”saknas” i detta ansikte, nämligen det sammanhang mellan dragen som tillåter en 

iakttagare att dra ”vissa allmänna slutsatser” om en person.109 Nu tillägger brodern att Agathes 

ansikte bär på ett ”avdrag” och ett ”förbehåll”. Ansiktets oklarhet framstår därmed inte bara 

som ett hinder för att nå fram till vem systern är som person – det är ansiktet självt som tycks 

tillbakahållet, instängt och självtillvänt. Liksom den hermafroditiska kroppen är Agathes 

ansiktsdrag tvetydiga och utan centrum. Inför varje tolkning som Ulrich gör av systerns ansikte 

etableras ett ”förbehåll”, och varje innehåll som han försöker tolka in i det reduceras av ett 

”avdrag”. Både Agathes ansikte och kropp förnekar därmed den innebörd som Ulrich försöker 

tillskriva dem, vilket innebär att han ständigt måste återvända till systerns yttre i nya försök att 

tyda det. 

 

	
107 Foucault, Sexualitetens historia, s. 48. 
108 Holmqvist, Transformationer, s. 121. 
109 Mannen utan egenskaper, s. 15 f.; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 676 f.	
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Närhet bortom identitet 

Ändå äger Agathes ansikte ”en kvinnas tjuskraft” för Ulrich, trots sitt ”tvetydiga intryck” och 

alla sina ”avdrag”. Tyskans Reiz antyder här en retning av fantasin, nästan en kittling, så att en 

sinnlig underton nästlar sig in i formuleringen. 110  Ulrich kan inte ringa in vad som är 

tilldragande i Agathes ansikte – tvärtom verkar det som att just det vaga, det som är omöjligt 

att bestämma begreppsligt, är det som attraherar honom. Visserligen upplever Ulrich systerns 

tjuskraft specifikt som en kvinnas, men denna attraktion råder ändå under samma ”avdrag” och 

”förbehåll” som ansiktet i stort. Det är inte Agathes kvinnlighet i sig som fångar Ulrichs 

intresse, utan det sinnligt oklara och ofullständiga i denna kvinnlighet.  

Sam Holmqvist har skrivit om androgynen som begärsobjekt, med särskilt fokus på Carl 

Jonas Love Almqvists gestalt Tintomara i Drottningens juvelsmycke (1834). Tintomara är, 

skriver Holmqvist, ”del av en romantisk tradition där androgynen symboliserar mänsklig 

fullkomlighet, en ren och asexuell varelse. Samtidigt är hen en erotisk gestalt, som väcker 

okontrollerbara begär hos nästan alla i romanen”.111 Dessa begär, preciserar Holmqvist, bottnar 

i ett intresse för just Tintomaras obestämbara kön.112 Alla de som älskar och begär Tintomara 

är ”uppfyllda av den fråga som de tycker att hens kropp ställer”.113 

Agathes attraktionskraft tycks låna verkningsmedel från samma tradition som Almqvists 

Tintomara. Visserligen är Ulrichs begär efter systern inte genomgående av ett sexuellt slag – 

det erotiska inslaget uppträder först senare på ett explicit sätt, även om det antyds redan i 

syskonens inledande möten. Agathe växlar inte kön på samma sätt som Tintomara och är, som 

vi sett, inte heller en ”ren, asexuell” androgyn. Ändå uppvisar Musils beskrivning av 

syskonrelationen påfallande likheter med berättelsen om Tintomara. Ulrichs fascination för 

Agathes kropp bottnar i dess skiftande könsuttryck: det som han finner hos Agathe är ett 

”något”, ett ”detta” som traditionella könskategorier inte förmår ringa in.  Systerns kropp tycks 

alltså ställa en fråga som är omöjlig för Ulrich att besvara – den förkroppsligar en gåta som 

Ulrich ständigt måste uppsöka på nytt, med ett intresse som befinner sig vid gränsen till det 

erotiska. Textpartiet som vi uppehållit oss vid ovan, där syskonparet samtalar över en cigarett, 

avslutas på följande sätt: 

	
110 Begreppet Reiz är delvis vardagsspråkligt och delvis tekniskt. Så uppträder det exempelvis hos Sigmund 
Freud som beteckningen på den spänning som driften (Trieb) överbryggar genom att nå föremålet för begäret. Se 
Paul-Laurent Assoun, Freud and Nietzsche, New Brunswick: Athlone Press 2000, s. 61.   
111 Holmqvist, Transformationer, s. 109.  
112 Ibid., s. 139.  
113 Ibid., s. 142. 	
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Och detta att han visste så litet om henne och satt där tillsammans med henne så 
förtroligt och ändå på ett helt annat sätt än med en kvinna för vilken han vore en man, 
det var något mycket behagligt just nu när tröttheten började övermanna honom.114  

Marja Rauch karaktäriserar syskonens verbala utbyten som ”förtroliga”, vilket anknyter till den 

form av intimitet som Nancy Yousef beskriver som romantikens ideal.115 Men den förtrolighet 

som beskrivs i passagen ovan tycks stå bortom det slags ömsesidiga kännedom om den andre 

som är möjlig att etablera genom ömma samtal och lärda repliker. I själva verket bygger 

syskonens närhet här på motsatsen till sådana språkliga utbyten. Syskonen blottar inte sig själva 

genom att avslöja dolda känslor eller tankar för varandra. Istället är det faktumet att Ulrich inte 

vet någonting väsentligt om sin syster, att han inte är förtrogen med hennes inre liv, som tycks 

vara förutsättningen för förtroligheten. De står nära varandra, men långt ifrån en intim kunskap 

om den andres jag. 

Passagen uppvisar även en viss dubbeltydighet som öppnar upp ytterligare ett 

betydelseskikt i texten. Ulrich beter sig annorlunda i förhållande till sin syster ”än med en 

kvinna för vilken han vore en man”. Trots att han precis har drabbats av Agathes ”tjuskraft” 

upplever Ulrich att han inte kan vara ett föremål för hennes sexuella intresse – deras fysiska 

närhet centreras alltså kring någonting annat än hennes begär efter honom. Och precis detta 

trygga tillstånd bortom begäret gör, tycks det, att Ulrich kan sjunka ned i en kravlös slummer. 

Men formuleringen ”än med en kvinna för vilken han vore en man” aktualiserar återigen 

könstematiken. Ulrich är, i sitt sömnnära tillstånd, inte en man för Agathe. Med andra ord 

upplever han sig inte företräda något specifikt kön inför sin syster, vilket vävs samman med 

hans upplevelse av att inte vara föremål för hennes sexuella begär – de begär som en kvinna 

förväntas rikta mot en man.  

Judith Butlers berömda teoretiska figur, den heterosexuella matrisen, ligger nära till hands 

för att tyda denna passage.116 Enligt Butler bygger det heterosexuella begäret på konstruktionen 

av två väsensskilda kön, som förväntas känna kärlek och attraktion endast till det motsatta 

könet. En man ska (eller bör) då åtrå en kvinna, och vice versa. Kön, genus och sexualitet 

hänger, menar Butler, odelbart samman i ett komplex av historiskt föränderliga och socialt 

	
114 ”Und daß er so wenig von ihr wußte und so vertraut mit ihr saß, und doch ganz anders als mit einer Frau, für 
die er ein Mann wäre; das war etwas sehr Angenehmes, in der Müdigkeit, der er nun nachzugeben begann”.  
Mannen utan egenskaper, s. 26 f.; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 686. 
115 Rauch, Vereinigungen, s. 152. 
116 För en koncis beskrivning av den heterosexuella matrisen, se Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and 
the Subversion of Identity, New York: Routledge 2006, s. 23 f.  



	 	 	
	

	 	 	
	

32 
  

konstruerade normer som reglerar könens intima relationer.117 Begäret för en annan person 

förutsätter alltså en könstillhörighet hos båda parterna, genom vilket begäret kan riktas antingen 

korrekt eller inkorrekt. 

Att stadgan i Ulrichs manlighet rubbas i denna passage innebär att den heterosexuella 

matrisen delvis sätts ur spel. Den närhetskänsla som Agathes vaghet skapar hos honom gör att 

Ulrich kan attraheras av henne på ett annat sätt än om hennes kvinnlighet vore uppenbar för 

honom. Eftersom de är syskon befinner de sig dessutom delvis utanför begärsmatrisen, trots att 

de båda vet ”så litet” om varandra.  

Ulrich har upplevt att det varit omöjligt för honom att bejaka sina inre motsägelser inom 

sina tidigare förhållanden till kvinnor. 118  I relationen till systern är situationen en annan. 

Syskonen är inte förtroliga med varandras inre liv, och Ulrich upplever (ännu) inte att han i 

rollen av man är ett begärsobjekt för Agathe. Alltså tycks det som att Ulrich i umgänget med 

sin syster övertar den vaga könstillhörighet som han uppfattar i henne, och tillfälligt förlorar sin 

manliga identitet, de påstådda maskulina egenskaper som samhället tillskriver honom. Just för 

att han inte kan se Agathes kropp som ett uttryck för ett enhetligt jag och ett enhetligt kön, 

behöver han heller själv inte närma sig henne i egenskap av någon. 

Musil tycks här ansluta sig till en uppfattning om intimitet där genuin närhet bara kan 

uppstå inom en syskonrelation. För filosofer som Hegel beror detta förhållande på att syskon 

inte kan känna åtrå för varandra, vilket innebär att de sinnliga begären inte besudlar deras 

relation. 119  Men att läsa Ulrichs och Agathes relation i ljuset av en sådan platonsk 

kärleksfilosofi bortser, precis som androgynmyten, från det sinnliga innehåll som ständigt 

framträder i romanen. Ulrich studerar konstant Agathes kropp, om än på ett annat sätt än han 

tidigare uppmärksammat andra kvinnors kroppar. I uppsatsens följande analyskapitel 

återvänder jag till relationen mellan Agathes vaga könsuttryck och den erotiska relation som 

syskonen utvecklar. För närvarande räcker det med att konstatera att Agathe är obestämd och 

vag för Ulrich, och att han därför kan närma sig henne utan att känna hennes ”väsen”, hennes 

jag. 

 

	
117 Eva Heggestad & Anna Williams, ”Litteraturens omklädningsrum”, Omklädningsrum. Könsöverskridanden 
och rollbyten från Tintomara till Tant Blomma, red. Eva Heggestad & Anna Williams, Lund: Studentlitteratur 
2004, s. 7. 
118 Zingel, Ulrich und Agathe, s. 193.  
119 Rauch, Vereinigungen, s. 175.  
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Förklädnader 

Efter en natts sömn träffar syskonen på varandra igen, och Ulrich upplever att Agathes yttre 

genomgått en drastisk förändring: 

För första gången såg Ulrich henne klädd som kvinna, och efter gårdagens intryck 
tyckte han rent av att hon verkade utklädd. Genom den öppna dörren föll artificiellt 
ljus och bröt sig med den tidiga förmiddagens osäkra grå dager, och den svartklädda 
uppenbarelsen med det blonda håret stod där som i en grotta av luft, genom vilken 
bländande strålglans vällde in. Agathes hår låg tätare kring huvudet, och hennes 
ansikte verkade därigenom mera kvinnligt än dagen förut. Under den stränga svarta 
klänningen avtecknade sig bröstens mjuka linjer med den fullkomliga jämvikt mellan 
eftergivenhet och motstånd som är egendomlig för en pärlas fjäderlätta hårdhet, och 
de långa, slanka benen som han mindes från gårdagen, så lika hans egna, var nu dolda 
bakom kjolarnas sänkta ridå.120 

Ulrichs sinnesintryck tycks här märkbart tillspetsade och hans blick tar in ett rum mättat av en 

darrande dager. Atmosfären där är nervös, rörlig – dagen nästan skälver – och ljuset som fyller 

rummet tycks konstgjort. Mot denna sinnligt förtätade bakgrund framträder systerns kropp som 

en flammande kontur, en sinnlig uppenbarelse som uppfyller Ulrichs medvetande. Han är 

nästan förblindad av den strålglans som rummet badar i, men förmår ändå uppfånga detaljerna 

i Agathes utseende. 

Systern är inte längre densamma som Ulrich mötte igår. Hon har nu på sig en svart 

klänning, och brodern upplever henne som utklädd, rentav förklädd, i denna feminint kodade 

klädsel. Den dubbla syftningen i begreppet verkleidet – som kan betyda både utklädd och 

förklädd – tillåter Musil att sammanföra två förnimmelsekluster som uppträder samtidigt i 

Ulrichs sinne. Att Agathe är utklädd kan läsas som att hennes dräkt tycks Ulrich falsk och 

påtagen, och i förlängningen att den kvinnlighet som hon uppvisar genom den är något av ett 

scennummer, ett utspel. Att Agathe är förklädd innebär att detta hölje av låtsad femininitet 

dessutom döljer henne. Hennes rollspel gör att någonting förblir dolt bakom den kvinnligt 

kodade utstyrseln, som bryter mot det sinnliga intryck som Ulrich fick av henne under deras 

första möte, då de båda var iklädda sina nästan identiska kostymer. 

Agathes spelade kvinnlighet för tankarna till Judith Butlers idé om performativitet.121 

Varje könsuttryck, menar Butler, måste ständigt upprepas för att uppnå ett intryck stabilitet 

	
120 ”Zum erstmal sah sie Ulrich als Frau gekleidet und hatte nach dem gestrigen Eindruck geradezu den, daß sie 
verkleidet sei. Durch die offene Tür fiel künstliches Licht in das zittrige Grau des frühen Vormittags, und die 
schwarze Erscheinung mit dem blonden Haar schien in einer Grotte aus Luft zu stehn, durch die strahlender 
Glanz floß. Agathes Haar lag enger am Kopf och ihr Gesicht wirkte dadurch weiblicher als am Tag zuvor, die 
zarte, frauenhafte Brust bettete sich in das Schwarz der strengen Kleidung mit jenem volkommensten 
Gleichgewicht zwischen Nachgiebigkeit und Widerstand, das der federleichten Härte einer Perle eigen ist, und 
vor die schlanken, hohen, den seinen ähnlichen Beine, die er gestern gesehen hatte, hatten sich Röcke gesenkt”. 
Mannen utan egenskaper, s. 36 f.; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 694. 
121 Butler, Gender Trouble, s. 178 f.	
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inför samhället. Samtidigt gör just detta upprepande det möjligt att uppmärksamma hur kön är 

någonting man gör, snarare än någonting man är.122 Att Agathe gått över från en manligt till en 

kvinnligt kodad dräkt tydliggör det performativa i hennes könsuttryck, som nu framstår som 

lika påtaget som klädseln.  

Musil stannar emellertid inte endast vid den performativa potentialen i Agathes kläder. 

Även hennes förnimbara kropp blir till en yta där maskulina och feminina egenskaper möts och 

blir synliga utan att sammanfalla. Ulrichs uppmärksamhet trevar precis som tidigare efter 

detaljer i systerns yttre. Agathes hår, noterar han, ramar in ansiktet på ett sätt som gör att dess 

kvinnlighet blir märkbar. Återigen dras hans blick till hennes överkropp. Ulrich upplever nu att 

systerns bröst avtecknar sig under den strama klädseln ”med den fullkomliga jämvikt mellan 

eftergivenhet och motstånd som är egendomlig för en pärlas fjäderlätta hårdhet”. Vad innebär 

denna balans mellan motsatta egenskaper för syskonrelationens iscensättning av kön?  

I den könsdynamik som varit rådande i västvärlden är eftergivenhet ett feminint kodat 

attribut och motstånd ett maskulint. Detta innebär att Agathes kropp uppvisar en kombination 

av kvinnligt och manligt i en ”fullkomlig jämvikt” som påminner om en pärlas härdade 

fulländning. Ulrichs varseblivning av Agathe utspelar sig därmed precis som tidigare mot 

bakgrund av ett androgynt ideal där kvinnligt och manligt ingått en harmonisk förening inom 

en och samma kropp. Ändå försvinner Agathes kropp här inte, som androgyngestalten, in i en 

värld bortom materien. Eftergivenhet och motstånd är nämligen egenskaper som bara kan 

konstateras efter att någonting blivit föremål för beröring – Ulrichs blick trevar över Agathes 

kläder och känner hur huden under dem svarar mot trycket av denna beröring på avstånd. 

Blickens försök att hitta en androgyn balans i Agathes egenskaper motsägs alltså av de 

metaforer som Ulrichs tanke fattar tag i för att förstå vad han ser, metaforer som kräver att han 

erkänner det sinnliga och världsliga hos Agathe. Också när manligt och kvinnligt möts hos 

henne förblir hon kroppsligt närvarande. En effekt av systerns sinnlighet är att Ulrichs 

uppmärksamhet återigen vänder tillbaka till honom själv i jakt på syskonlikheter: 

Och därför att hon i dag till hela sin gestalt var mera olik honom lade han märkte till 
ansiktets likhet. Han kände det som om det vore han själv som där trädde in genom 
dörren och kom honom till mötes: endast vackrare än han och omstrålad av en glans 
som han aldrig såg lysa omkring sig. För första gången slogs han av tanken att hans 
syster var en drömlik upprepning och förvandling av honom själv […].123 

	
122 Butler, Gender Trouble, s. 187. 
123	”Und weil die Erscheinung ihm heute im Ganzen unähnlicher war, bemerkte er die Ähnlichkeit des Gesichts. 
Es war ihm zumute, er wäre es selbst, der da zur Tür eingetreten sei und auf ihn zuschreite: nur schöner als er 
und in einen Glanz versenkt, in dem er sich niemals sah. Zum erstenmal erfaßte ihr da der Gedanke, daß seine 
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Syskonen är inte längre klädda i likadana pierrotkostymer, och torde alltså vara mindre lika 

varandra denna morgon. Men genom att klä sig normenligt feminint blir Agathe så olik Ulrichs 

att han bättre kan känna igen sig i henne. Skillnaden mellan syskonens ”gestalter” gör att 

Agathes ansikte framträder mera distinkt – inte i meningen att det blir mindre motsägelsefullt 

eller tvetydigt, utan att Ulrich bättre kan iaktta syskontycket mellan dem. Upplevelsen av att 

Agathe, med Butlers uttryck, spelar kvinna kopplas här samman med Ulrichs förmåga att se en 

drabbande likhet mellan sig själv och henne, som ignorerar att hon är kvinna och han man. 

Systerns ut- och förkläddhet luckrar delvis upp skillnaderna mellan dem, för den visar att 

hennes kvinnlighet inte är absolut, utan en roll som det är möjligt att avkläda sig.  

 

Perspektivskiften 

Agathe förefaller Ulrich som en ”drömlik upprepning och förvandling” (traumhafte 

Wiederholung und Verwandlung) av honom själv. Vad betyder denna udda fördubbling? En 

händelse eller akt kan upprepas, men inte en person. En upprepning är inte identisk med det 

föremål den upprepar samtidigt som den måste utgå ifrån det, ha sitt upphov i det. I varje 

upprepning av ett könat uttryck finns, som Butler menar, möjligheten att dess innebörd 

förskjuts, att uttrycket kodas om.124 En upprepning öppnar upp möjligheten för gränsrubbningar 

och skapar en reva i illusionen av det intakta jaget och dess roller. Att Agathe drömlikt upprepar 

Ulrich kan läsas som att hon gör om vissa av hans egenskaper, och ordet ”förvandling” 

fördjupar detta intryck av rörlighet – förvandling inbegriper tid, men betonar än mera den 

upprepande rörelsens väg bort från ett ursprungligt tillstånd. Genom att iaktta Agathes gestalt 

ser Ulrich med andra en flytande och föränderlig version av sig själv, i färd med att lämna sin 

forna roll.  

I passager som denna går det att se ett slags dubbelgångarmotiv framträda i syskonens 

relation. I sekelskiftets litteratur användes dubbelgångaren som litterär gestalt för att behandla 

teman som identitetsförlust och jagförglömmelse. Man ängslades särskilt för möjligheten att en 

främmande person skulle ta över ens egen plats i det moderna, anonymiserande samhället.125 

Volkmar Altmann läser dubbelgångarmotivet i Mannen utan egenskaper som ett föregripande 

	
Schwester eine traumhafte Widerholung und Veränderung seiner selbst sei; aber da dieser Eindruck nur einen 
Augenblick dauerte, vergaß er ihn wider”. Mannen utan egenskaper, s. 36 f.; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 
694.	
124 Butler, Gender Trouble, s. 44.	
125 Doppelgängergestaltens roller i sekelskiftets litteratur sammanfattas prydligt i Andrew Webber, ”Gothic 
Revivals: The Doppelgänger in the Age of Modernism”, The Doppelgänger: Double Visions in German 
Literature, Oxford: Clarendon Press 1996. 
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av det ”andra tillstånd” som syskonens relation riktar sig mot. Detta andra tillstånd avtäcker, 

enligt Altmann,  

en dimension av verkligheten, där en allmänt förhärskande perspektiviskhet i 
tänkande och känsla avbrytsmoch ger vika för en perspektivöverskridande upplevelse- 
och erfarenhetsform, en form av erfarenhet inom vars horisont de ursprungligt 
heterogena medvetandetillstånden hos två individer sammanförs och får tillfälle att 
smälta samman i en harmonisk enhet med varandra.126   

Enligt Altmann föregriper dubbelgångarmotivet alltså Ulrichs och Agathes vilja att bli ett med 

varandra, vilket ger detta motiv en särskild filosofisk innebörd. Genom att upprepas och 

förvandlas i Agathe kan Ulrich se sig själv som flytande och föränderlig, en kropp utan fasta 

egenskaper. Agathes förmåga att skapa denna effekt inträder i direkt anslutning till att hon tagit 

på sig en kvinnlig utstyrsel, en stram sorgeklänning som är så annorlunda från den lediga 

pierrotkostym hon först mött brodern i. Det är det markanta skiftet i hennes könsuttryck som 

sätter Ulrichs sinneserfarenhet i gungning. Det tycks alltså nödvändigt för Agathe att växla 

mellan kvinnligt och manligt på ett sinnligt förnimbart sätt för att Ulrich ska kunna genomgå 

denna skiftning i sin identitet. 

Ändå uppträder inte den sammansmältning av perspektiv som Altmann omtalar i 

romanen. I hans tolkning förenas Ulrichs och Agathes medvetanden i en ”harmonisk enhet” där 

deras skilda, ”heterogena” perspektiv sätts ur funktion. I motsats till denna tolkning hävdar jag 

att syskonen måste ha två delvis separata perspektiv och erfarenheter för att kunna förnimma 

varandra på det sätt som Mannen utan egenskaper skildrar. Genom att varsebli Agathes kropp 

måste Ulrich inta ständigt nya perspektiv, som aldrig helt sammanfaller med hennes. Bara när 

Agathes vaga kropp gång på gång framträder på nytt för Ulrich kan hans egen identitet fortsatt 

förflyktigas.  

Syskonen befinner sig därmed i en intressant situation. De samtalar konstant, och utbyter 

idéer med varandra. Deras relation har formen av en dialog. Men den närhet som uppstår mellan 

dem tycks kräva tillfälliga avbrott i dessa förtroliga samtal. Det är viktigt att minnas att Agathe 

inte enbart är kroppslig, ett stumt föremål som Ulrich iakttar. Hon spelar, som Astrid Zingel 

noterar, rollen av en drivande kraft i syskonens samtal där hon tvingar Ulrich att precisera sina 

	
126 ”[…] eine Dimension von Wirklichkeit, in der die unter ’normalen’ Bedingungen vorherrschende 
Perspektivität des Denkens und Fühlens aufgebrochen wird und einer perspektivenübergreifenden Erlebnis- und 
Erfahrungsform weicht, einer Form der Erfahrung, in deren Horizont die ursprünglich heterogenen 
Bewußtseinszustände zweier Individuen zusammengeführt und gewissermaßen einer harmonisch gedachten 
’Einheit’ miteinander verschmolzen werden können”. Volkmar Altmann, Totalität und Perspektive. Zum 
Wirklichkeitsbegriff Robers Musils im ”Mann ohne Eigenschaften, Frankfurt am Main: Peter Lang 1992, s. 64. 
Min övers.  
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abstrakta resonemang om gott och ont, kärlek och erotik.127 Ulrich upplever alltså inte Agathe 

konstant eller enbart som kropp. Men i de förtätade situationer som jag följer här visar det sig 

att Agathes kroppslighet är nödvändig för att Ulrich ska kunna nå ett tillstånd av könlös närhet 

till henne, som samtidigt alltid är sinnlig och världslig. För detta slags närhet är det avgörande 

att Ulrichs kropp och perspektiv inte sammansmälter med Agathes – att kan befinner sig utanför 

henne, iakttar hennes gestalt på håll, och ständigt på nytt ser sig själv återspeglas i hennes yttre.  

 

Skuggjaget 

Mycket senare i Mannen utan egenskaper återvänder Ulrich till idén om dubbelgångaren. ”Vad 

vi känner var och en av oss”, inleder han sitt resonemang, 

är den skugglika fördubblingen av vårt jag i en motsatt natur. Jag är man, du är kvinna; 
man säger att varje människa bär inom sig också den skugglikt anlagda eller 
undertryckta motsatsen till alla sina egenskaper: i varje fall känner hon längtan efter 
den, om hon inte är omåttligt belåten med sig själv. Så har alltså denna min 
motmänniska kommit i dagen och slunkit in i dig och din i mig, och de trivs storartat 
i de förbytta kropparna helt enkelt därför att de inte har alltför mycket aktning för sin 
forna omgivning och den utsikt den erbjöd!128 

Återigen blir Agathe till en fördubbling av Ulrich men nu en skugglik sådan. Det som 

fördubblas i henne är en ”undertryckt” del av Ulrichs jag, som i vanliga fall är dold för yttre 

insyn. Denna sida av Ulrich har nu slunkit in i Agathe, och Agathes motsvarighet in i honom. 

Därmed har brodern tillgång till en undertryckt del av sig själv i systerns kropp. Denna skygga, 

dolda del av honom är alltså nu möjlig att förnimma genom sinnena. 

Tanken om det undermedvetna jaget har en lång historia i västerländskt tänkande, men 

idén fick runt 1900 en ny relevans för vetenskapen om medvetandet.129 I varje människa fanns, 

påstod den nymornade psykoanalysen, en skuggsida av drifter och ofödda avsikter, oftast av 

sexuell natur, som styrde hennes handlingsliv. Dessa stumma impulser var inte tillgängliga för 

medveten reglering, utan kunde närsomhelst spränga fram ur jagets undre skikt, och bryta 

	
127 Zingel, Ulrich und Agathe, s. 181. 
128 ”’Was jeder von uns empfindet, ist die schattenhafte Verdopplung seiner selbst in der entgegensetzten Natur. 
Ich bin Mann, du bist Frau; man sagt, daß der Mensch zu jeder Eigenschaft auch die schattenhaft angelegte oder 
unterdrückte Gegeneigenschaft in sich trägt: jedenfalls besitzt er die Sehnsucht nach ihr, wenn er nicht heillos 
mit sich selbst zufrieden ist. Dann ist also mein ans Licht bekommener Gegenmensch in dich geschlüpft, und der 
deine in mich, und sie fühlen sich großartig in den vertauschten Körpern, einfach weil sie von ihrer früheren 
Umgebung und dem Ausblick aus ihr hinaus nich allzuviel Achtung haben!’”. Mannen utan egenskaper, s. 326; 
Der Mann ohne Eigenschaften, s. 941 f. Övers. ändrad. 
129 En tänkare som banade väg för detta intresse för det undermedvetna var Eduard von Hartmann, som inledde 
sina undersökningar redan i mitten av artonhundratalet, och som utövade stort inflytande på sekelskiftestänkare 
som Sigmund Freud och Carl Jung. Se Sebastian Gardner, ”Eduard von Hartmann's Philosophy of the 
Unconscious”, Thinking the Unconscious: Nineteenth-century German Thought, red. Angus Nicholls & Martin 
Liebscher, Cambridge: Cambridge University Press 2010. 
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igenom det tunna skal som förnuft och norm byggt över dem. Människan var, med Sigmund 

Freuds bevingade ord, inte längre herre i sitt eget hus.  

Ulrich kallar sitt skuggjag för en ”motmänniska” (Gegenmensch). Detta antyder att den 

andel av Ulrichs jag som ”slunkit” in i Agathe är att betrakta som en oregerlig avart av honom 

själv – ett slags avigsida till den hämmade, avmätta roll som han spelar bland sina bekanta i 

salongerna. I motsats till denna soignerade societetspersona är Ulrichs ”motmänniska” 

ombytlig, feminin, expansiv. Att detta andra jag bosätter sig i Agathes kropp innebär att Ulrichs 

motsägelsefullhet nu är synlig, förkroppsligad i systern. I hennes gestalt kan han iaktta en 

variant av sig själv, hämningslös och utan bestämning, som motsätter sig varje påbjuden 

rollfördelning.  

Tidigare i romanen har Ulrich talat med Agathe om en ”upprepning av det egna jaget hos 

den andre” – en idealistisk strävan som, tillägger han ironiskt, får den älskande att ”se sitt 

hemligaste jag blicka sig till mötes bakom en annans sänkta ögonfransar”.130 Ulrich beskriver 

här samhällets kärleksideal som en romantisk lögn, ett löfte som aldrig kan infrias. För att se 

sitt jag bakom stängda ögonlock innebär, som bilden antyder, att det jag som man tror sig 

igenkänna hos den andre bara är ett påhitt som förväntningen om andligt släktskap projicerar 

mot henne. Den älskande skapar en fiktion av den andre, och upplever sig sedd av en blick som 

egentligen är blind. 

Ulrich talar om att hans skuggjag inte varit nöjd med den ”utsikt” som det erbjudits i sin 

tidigare omgivning – alltså önskar hans ”motmänniska” se världen från ett annat perspektiv. 

Den fördubbling som möter Ulrich i systern är därmed inte ett emblem för en rofylld androgyn 

enhet att sträva efter, som tidigare Musilforskare hävdat. Snarare är det en anhopning av 

kontrasterande könsuttryck, en yta som inte kan blotta något ”hemligaste jag”, vare sig Ulrichs 

eller Agathes, för att egenskaperna där aldrig förenar sig i ett harmoniskt uttryck för ett 

sammanhållet väsen. Ulrich konstaterar i förbifarten att han är en man och Agathe en kvinna. 

Denna kommentar gör broderns skuggjag feminint kodat, som en motsats till hans manliga 

egenskaper. Ulrich varseblir därmed även en könsmässigt annorlunda del av sitt jag när han ser 

på sin syster, ett jag i darrning mellan könsroller.  

Mot denna bakgrund tycks det förhastat att, med Astrid Zingel, tolka Agathe som en 

hjälpreda som bidrar till att Ulrich överkommer splittringen inuti sitt eget jag.131 Snarare tycks 

	
130 ” ’[…] Ichwiederholung im Anderen […] daß sich ein Mensch einbildet, sein geheimstes Ich spähe ihr hinter 
den Vorhängen främder Augen an’ ”. Mannen utan egenskaper, s. 283; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 905. 
Övers. ändrad.	
131 Zingel, Ulrich und Agathe, s. 192.  
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motsatsen vara fallet. I sin syster ser Ulrich en varelse som väsentligen är utan egenskaper: 

hennes kön är obestämt, och hennes kropp och ansikte blottar inte en enhetlig personlighet. Att 

Ulrich uppsöker Agathe blir därmed till ett sätt för honom att umgås med denna oklara, 

dynamiska del av sig själv. Snarare än att erbjuda en flyktväg från jagets splittring fungerar 

Agathe som ett återkommande varsel och en ständig påminnelse om denna splittring. Broderns 

fysiska närhet till systerns könsliga vaghet innebär att han kan erfara sin egen vaghet på ett 

sinnligt vis, iaktta den och beröra den. Vid dessa tillfällen kan Ulrich alltså bejaka sitt eget 

skuggjag som ett sinnligt faktum, och de inre motsägelser som han annars inte kan erfara hos 

sig själv blir möjliga för honom att se, igenkänna och vidröra.  

 

Drömmar om övergångar 

I sina samtal med Agathe ger Ulrich ofta uttryck åt en rigid könsuppfattning, åtminstone på ett 

teoretiskt plan. Men vid ett antal tillfällen i romanen utmanas denna bild. Inte minst i 

barndomen var Ulrichs upplevelse av kön mera porös, vilket framkommer alldeles i början av 

syskonens återseende. Vi påminner oss att anledningen till att de möts igen är för att närvara 

vid faderns begravning. Stående vid likkistan, med faderns döda kropp som en symbol för en 

fallen ordning däri, upplever Ulrich en märklig association: han minns att han i sin barndom 

ville bli ett med Agathe. Ulrich längtade efter att bli flicka, skriver Musil, ”med samma 

outsägliga åstundan som han hade känt efter djuren på cirkusaffärerna. Han visste den gången 

ännu så litet om man och kvinna”, fortsätter passagen, 

att han inte höll en sådan förvandling för alldeles omöjlig, och ändå redan så mycket 
att han inte med barnets vanliga iver genast gjorde ett försök att till varje pris få sin 
önskan uppfylld; och bägge delarna tillsammans skapade ett tillstånd, vilket när han i 
dag sökte finna ett uttryck för det närmast var som om han i mörkret trevade efter en 
dörr, stötte på ett blodvarmt eller varmljuvt motstånd och åter och åter pressade sig 
emot detta som ömt kom honom till mötes vid hans häftiga önskan att tränga igenom, 
men utan att lämna plats för honom.132  

Ulrichs minnesbild beskriver ett gränstillstånd. Hans pojkjag står vid tröskeln till vuxenvärlden, 

endast vagt medveten om denna världs fastlagda sanningar, varav en är uppdelningen av 

människosläktet i två motsatta, ömsesidigt kompletterande kön. Minnesbilden karaktäriseras av 

	
132 […] so daß er sich plötzlich bei ihrem Anblick […] ganz in der gleichen unsagbaren Weise wie nach den 
Tieren auf den Ankündigungen des Zirkus danach sehnte, ein Mädchen zu sein. Er wusste damals noch so wenig 
von Mann und Frau, daß er das nicht für ganz unmöglich ansah, und doch so viel, daß er nicht, wie es Kinder 
sonst tun, gleich in einen Versuch anbrach, die Erfüllung seines Wunsches zu erzwingen, sonder daß beides 
zusammen, wenn er heute einen Ausdruck dafür suchte, etwa dem Zustand entsprach, er taste im Dunkel nach 
einer Tür, stoße auf einen blutwarmen oder warmsüßen Widerstand und presse sich immer wieder an ihn, der 
seinem Verlangen hindurchzudringen zärtlich entgegenkommt, ohne ihn Platz zu machen”. Mannen utan 
egenskaper, s. 32; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 690. 
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ett antal sinnliga element. Ulrich söker i blindo efter en utgång (från sin ofärdiga manlighet) 

som samtidigt är en ingång (till Agathe och kvinnligheten). När han äntligen når fram till denna 

”dörr” möts han av ett ”blodvarmt eller varmljuvt” motstånd. Ändå rör det sig här inte om ett 

motstånd i egentlig mening – det mörka som Ulrich stöter mot kommer honom ömt ”till mötes”. 

Han kan inte stiga över tröskeln till det främmande, men blir inte heller nedgjord av det som 

hejdar honom där.  

I sin barndomsfantasi uppsöker Ulrich ett tillstånd där det nästan, men aldrig helt, är 

möjligt att överskrida könsgränser. Hans strävan fullbordas inte, men möjliggör just därför att 

han ”åter och åter” trevande kan upprepa sitt försök. I samband med att Judith Butler talar om 

könets performativitet – att kön är något som man gör och iscensätter snarare än något man är 

– påpekar hon att man aldrig helt och hållet kan lyckas med att ”göra” ett visst kön. Man kan 

aldrig fullt ut uppnå idealet av ”kvinna” eller ”man”, för dessa normativa fiktioner förflyttar sig 

så snart man närmar sig dem.133 Det ständiga repeterande som följer av detta sökande innebär, 

som vi sett, att det alltid finns utrymme för förskjutningar och avvikelser i iscensättandet av 

kön. I relation till denna filosofiska bakgrund ger Ulrichs barndomsminne en sinnlig bild av en 

performativ förståelse av kön. Han går inte över tröskeln till kvinnlighet, men stannar heller 

inte kvar i en naturgiven, stabil manlighet. Istället upplever Ulrich att kvinnligt och manligt är 

flytande tillstånd, som aldrig helt kan uppnås eller lämnas.  

Vi påminner oss en tidigare scen där någon kom Ulrich ”till mötes” – nämligen han själv, 

i gestalt av sin syster, som trädde fram som en fördubbling av honom. Precis som i 

barndomsfantasin är det oförmågan att nå fram till Agathe, att helt sammansmälta med hennes 

väsen och bli till kvinna, som håller Ulrich i den pendlande rörelse som luckrar upp hans eget 

jag. Agathe finns där, men han kan inte bli ett med henne. Det finns också en erotisk underton 

i den unge Ulrichs vilja att växla kön: 

Kanske liknade det också ett oskyldigt slags vampyrisk lidelse som i sig insög den 
åtrådda varelsen; dock ville den lille mannen här inte dra den lilla kvinnan till sig utan 
försätta sig helt i hennes ställe, och detta skedde med denna bländande ömhet som är 
karakteristisk endast för de allra tidigaste upplevelser på det sexuella området.134 

Någonting vampyriskt letar sig här in i Ulrichs längtan efter att erövra och överta Agathes plats 

i världen. I litteraturhistorien skildras vampyren som en samtidigt attraktiv och hotfull varelse, 

och även Ulrichs längtan efter Agathe uttrycker en samtidigt erotisk som våldsam dimension: 

	
133 Butler, Gender Trouble, s. 187. 
134 ”Vielleicht glich es auch einer harmlosen Art vampyrischer Leidenschaft, die das ersehnte Wesen in sich 
einsog, doch wollte dieser kleine Mann jene kleine Frau nicht an sich ziehen, sondern ganz an ihre Stelle, und 
das geschah mit jener blendenden Zärtlichkeit, die nur den Früherlebnissen des Geschlechts zu eigen ist”. 
Mannen utan egenskaper, s. 32; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 690. 
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om brodern försatte sig ”helt i hennes ställe” skulle han också utplåna henne.135 Ulrichs minne 

av att vilja ”pressa sig emot” och ”tränga igenom” gränsen mellan kvinnligt och manligt får 

också en erotisk anstrykning i relation till hans vampyriska längtan efter att ”insuga” Agathe. 

Minnesbilderna bär på spår av en undertryckt vilja att inta systern – ändå minns Ulrich sin 

längtan som ”bländande öm”.  

Uttrycket ”att försätta sig helt i hennes ställe” gör att fantasin om könsväxling behandlar 

frågan om Ulrichs perspektiv på sig själv. Det handlar här om att Ulrich genom att bli Agathe 

skulle få ett nytt perspektiv i världen, nämligen det perspektiv som hon tidigare bebott. Att den 

vuxna Agathe också beskrivs som en drömlik förvandling och upprepning av brodern själv 

tycks innebära att hon är en oavslutad process, en person i tillblivande som Ulrich gång på gång 

kan uppsöka utan att kunna ta hennes sinne eller kropp helt i besittning. 

Längtan efter att bli ett med Agathe genom att ta över hennes kropp blir alltså aldrig 

förverkligad, men fungerar just därför som en ordnande fantasi som Ulrich åter och åter kan 

uppsöka för att se sig själv utifrån. Som vuxen gör han detta främst genom att varsebli Agathe 

som en könsmässigt obestämd varelse, som just därför är närmare honom själv, men aldrig 

identisk med honom – en grumlig spegling och fördubbling av en del av hans jag som han kan 

igenkänna i henne men aldrig överta. Den unge Ulrich håller det inte för ”alldeles möjligt” att 

han skulle kunna bli till Agathe. Samma längtan efter sammansmältning är närvarande i deras 

vuxna relation, men deras sinnliga umgänge visar att en sådan enhet inte är möjlig.  

Ulrichs vampyriska lidelse ringar ändå på ett underförstått sätt in en attityd som gör den 

andre till en del av en själv och som därmed utplånar henne. Jag kommer att återvända till den 

androgyna sammansmältningens negativa laddning i uppsatsens sista analyskapitel, där jag 

preciserar dess innebörd inom syskonens erotiska relation. För tillfället räcker det med att 

understryka att Agathes förmåga att vara en ”fördubbling” av Ulrich bara kan äga rum om deras 

kroppar och perspektiv inte sammansmälter. Endast som skilda kan de möta sig själva i 

varandra. 

 

Mot en annan erotik 

Trots att Ulrichs och Agathes relation ofta hänvisar till myten om androgynen kan deras 

förhållande inte läsas som en filosofisk allegori över denna myt. En sådan läsning skulle 

skymma den subtila filosofiska behandlingen av jagets kris som Musil utför med syskonens 

	
135 För en diskussion om vampyrens samtidigt erotiska och skrämmande framtoning i litteraturhistorien, se Mia 
Franck, ”Vampyrens makeover – Tystnad som normbrott i vampyrfiktion”, Queera läsningar, red. Katri 
Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren & Rita Paqvalén, Hägersten: Rosenlarv 2012, s. 227 ff. 
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sinnliga möten som arena. Redan i sitt första intryck av Agathe noterar Ulrich den förskjutning 

mot det könsligt obestämda som hennes kropp uppvisar, och denna gäckande obestämdhet 

återvänder under hela återstoden av romanen. 

Anledningen till att Musilforskningen misslyckats med att notera denna skiftning har 

förmodligen att göra med ett ointresse för det sinnliga. I syskonens dialog förekommer ofta 

element som antyder en längtan efter en androgyn förening. Trots allt hänvisar Ulrich och 

Agathe själva till den platonska myten när de talar om sin relation. Men ett fokus på hur Ulrich 

upplever sin systers sinnlighet visar att relationen inte kan läsas i ljuset av androgynmytens 

löfte: att könsskillnaderna ska upplösas i en bortomvärldslig enhet. Ulrich står inför Agathes 

kropp, och det är denna sinnliga situation som får honom att uppsöka sitt eget splittrade jag 

bortom de påbjudna könsrollerna. 

”The problem of sexual difference”, skriver Andrew Webber om Mannen utan 

egenskaper, ”provides the paradigm […] for the invasion of difference into the sense of self”.136 

Syskonens möten landar aldrig i en identitetsförlust där kvinna och man blir ett, men bidrar till 

att Ulrichs könsidentitet förlorar sina fasta ramar, och att delar av hans jag kan lösgöra sig från 

de roller där de annars är insnärjda. I samband med sin läsning av de erotiska inslagen i Mannen 

utan egenskaper talar Carl Findley om den ”imaginära hermafroditism” som karaktäriserar 

syskonens relation.137 Detta erbjuder en övergång från androgyna teman till det avslutande 

kapitlet där syskonens erotiska attraktion intar centrum. Mer än sällan följs Ulrichs intryck av 

Agathes vaghet upp av sinnesrörelser som glider över i beröringar.    

	  

	
136 Webber, Sexuality and the Sense of Self, s. 183. 
137 Findley, ”Hermaphroditism, Liminal Eroticism, and the Classical Influence in Musil's Der Mann ohne 
Eigenschaften”, s. 49.	
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Skärvor av begär 

En bit in i den andra delen av Mannen utan egenskaper bryts det narrativa skeendet av ett 

plötsligt inpass: berättaren vänder sig direkt till läsaren och varnar att ”envar som inte redan av 

vissa tecken har insett vad som försiggick mellan dessa syskon gör bäst i att lägga boken ifrån 

sig, ty däri skildras ett äventyr som man aldrig kommer att kunna skänka sitt gillande: en resa 

till det möjligas yttersta rand […]”.138 Med andra ord är Ulrich och Agathe på väg att korsa 

gränsen som skiljer tillåten syskonkärlek från incestuös erotik – de befinner sig, som Marja 

Rauch formulerar det, i en position mellan konventionell och normbrytande intimitet.139 I detta 

sista analyskapitel undersöker jag syskonens erotiska närhet utifrån ett sinnligt perspektiv, 

fortsatt med fokus på Ulrichs varseblivning av Agathe. Trots att Agathes perspektiv får mindre 

utrymme i romanen är det viktigt att minnas att även hennes intryck av brodern ofta skrivs fram 

med ett erotiserat språk.140 

Det enhetsideal som uppträder i androgynmyten används, som vi sett, ofta i 

Musilforskningen för att förstå den sexuella attraktionen som växer fram mellan Ulrich och 

Agathe. Många forskare är överens om att syskonens erotiska närmanden hänger samman med 

deras vilja att bilda en enhet i motstånd mot en dissonant och splittrad samtid. ”Syskonens 

relation”, skriver Rauch, ”utgör […] ett paradigm för en förening som syftar till att upphäva det 

bristfälliga hos dem genom en erotisk och mystisk erfarenhet av enhet”.141 Enligt Rauch är den 

erotiska sammansmältningen central i romanen, och introduceras av Musil som ett sätt att 

överkomma samtidens jagkris.142 Även Dieter Kühn argumenterar för att syskonen söker efter 

en enhet i sin erotiska relation, som låter dem överkomma skillnaden mellan jag och icke-jag.143  

I det följande försöker jag visa att det erotiska i syskonens relation inte bör läsas som ett 

försök att lämna det egna splittrade jaget, utan som en arena där denna splittring kan bejakas. 

Ulrichs och Agathes närhet till varandra upphäver inte deras obestämdhet – tvärtom låter den 

dem leva i denna avsaknad av bestämning. Stefan Jonsson har insiktsfullt visat hur Musil 

	
138 Mannen utan egenskaper, s. 114; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 761. 
139 Rauch, Vereinigungen, s. 167. 
140 Så här kan det låta: ”Han såg kraftig och bredaxlad ut, och hon blygdes över en plötslig önskan att detta 
mäktiga ansikte, omgivet av rufsigt hår, skulle fördunkla hennes blick. Hon hade på ett fysiskt-oskyldigt sätt 
blivit sinnligt upprörd; hennes blod flöt i häftiga vågor genom kroppen och utbredde sig i huden […]”. ”Aber er 
sah wilt und breitschultrig aus, und sie schämte sich plötzlich für den Wunsch,  daß dieses von Haaren 
umhangene mächtige Gesicht ihre Augen verfinstern möge. Sie war in einer körperlich-unschuldigen Weise 
sinnlich erregt geworden; ihr Blut ging in heftigen Wellen durch den Leib und breitete sich, allé Kraft dem 
Inneren nehmend, in die Haut aus”. Mannen utan egenskaper, s. 327; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 942. 
141 Rauch, Vereinigungen, s. 150. Min övers.  
142 Rauch, Vereinigungen, s. 181.  
143 Dieter Kühn, Analogie und Variation. Zur Analyse von Robert Musils Roman ”Der Mann ohne 
Eigenschaften”, Bonn: Bouvier 1965, s. 109.  
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framställer ett jag som inte är rotat i fasta identiteter.144 Jonsson fokuserar på Musils sätt att 

skriva fram detta vaga, rörliga subjekt genom att se på hur författaren förklarar jagets 

egenskaper som tillfälliga och socialt kontingenta, snarare än väsentliga och bestående.145 När 

jag nu ger mig i kast med att läsa några av romanens mera hudnära, erotiskt laddade scener 

utgår jag från Jonsson förståelse av det musilska subjektet – ett subjekt som inte kan 

överkomma sin splittring, utan som måste genomleva den gång på gång. Men där Jonsson 

betonar att denna bild av jaget uppstår ur författarens historisering av subjektivitetens former, 

försöker jag visa att subjektet i Mannen utan egenskaper också får sin filosofiska innebörd 

genom den sinnliga närheten mellan kroppar.  

 

Känsla och norm 

Under decennierna kring 1900 var den europeiska kulturen intensivt upptagen av beteenden och 

begär som, med Maja Bondestams formulering, ”avvek från barnalstringens praktik”.146 Som 

Bondestam diskuterar riktades detta intresse för det sexuella framförallt mot de former av 

normbrytande begär (som homosexualitet eller fetischism) som inte syftade till reproduktion, 

utan som hade sitt upphov i andra, dittills outforskade delar av människans driftsliv. Dessa 

drifter behövde nu kartläggas för att bättre kunna regleras, och vetenskapen gav sig därför i kast 

med att kategorisera det perversa begärets skiftande yttringar.147 Incest sågs som ett besläktat 

uttryck för en typ av icke-reproduktiv sexualitet, som kunde men inte borde leda till 

fortplantning. Psykoanalysens fader Sigmund Freud hävdade 1913 – året innan Ulrichs och 

Agathes kärlekshistoria utspelar sig – att incesten var ett av civilisationens grundläggande 

tabun.148 Att kränka detta tabu var därmed någonting som komprometterade både individen och 

samhället i stort. 

Ulrich och Agathe är intensivt medvetna om att deras känslor för varandra bryter mot den 

styrande borgerliga sedligheten. Oftast är det Ulrich som kåserar kritiskt kring de moraliska 

normer som reglerar mänsklig närhet, pådriven av Agathes frågvishet. Så här kan det låta:  

Kärlek är ursprungligen en drift till närmande och en instinkt att gripa efter någonting. 
Man har delat upp den i två poler, herre och dam, med de vanvettiga spänningar, 
hämningar, paroxysmer och perversioner som har uppstått mellan dem […]. Jag är 

	
144 Jonsson, Subject Without Nation, s. 16 f. 
145 Ibid.	
146  Maja Bondestam, ”Begärens modernisering kring år 1900. Kommentar till text om könslivet och dess 
regelverk”, Sexualpolitiska nyckeltexter, red. Klara Arnberg, Pia Laskar & Fia Sundevall, Stockholm: Leopard 
förlag 2015, s. 252. 
147 Bondestam, ”Begärens modernisering kring år 1900”, s. 254 f. 
148 Sigmund Freud, Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker, 
Leipzig: Heller 1913. 
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övertygad om, Agathe, att de flesta gärna skulle se att denna förbindelse mellan en 
hudretning och människans hela väsen kunde upphävas. Och förr eller senare randas 
en tidsålder med ett enkelt sexuellt kamratskap, då pojke och flicka kommer att stå 
där endräktigt oförstående inför en hop gamla sönderbrutna drivfjädrar som en gång 
har bildat man och kvinna!149   

De hävdvunna formerna för kärlek, menar Ulrich, har spelat ut sin roll. I framtiden kommer den 

kringskurna synen på intimitet som en erotisk spänning mellan kvinna och man att upplevas 

som en förlegad norm, ett uttjänt element i en människofientlig moral. Erotiskt begär kommer 

då att uppstå mellan personer som inte är tydligt avskilda från varandra genom egenskapen kön, 

och ett ”sexuellt kamratskap” kommer att ersätta samtidens snäva normer för ömhet.150 Detta 

gör det intressant att fortsatt fokusera på förhållandet mellan kön och erotik i syskonens samliv. 

Ulrich kritiserar särskilt föreställningen att det finns en självklar förbindelse mellan ”en 

hudretning och människans hela väsen”. Han uttrycker ett hopp om att bandet mellan identitet 

(väsen) och sexuell närhet (hudretning) kommer att klippas av när könsskillnaderna väl har 

suddats ut. Den uppfattning som framkommer i den citerade passagen är alltså att samhällets 

befintliga könsnormer – som innebär att allt sexuellt begär måste tolkas som ett uttryck för en 

individs ”hela väsen”, den fulla vidden av hennes person – står i vägen för en genuin närhet 

mellan människor. I det utopiska ”andra tillstånd” som Ulrich beskriver är kärlek och väsen två 

skilda saker, och åtrå och identitet förutsätter därför inte längre varandra. 

I detta kapitel diskuterar jag olika erotiskt laddade situationer där ”hudretningar” och 

fysiska närmanden får en framskjuten plats. Det sinnliga och intima står fortsatt i fokus för mina 

läsningar, men nu mot bakgrund av Ulrichs utopiska framtidsskiss, där begäret inte längre har 

en nödvändig koppling till individens jag. Vid ett tillfälle i Mannen utan egenskaper borrar 

Agathe ner sitt ansikte i Ulrichs hår, och brodern kommer plötsligt att tänka på en situation när 

en liknande känsla senast genomträngde honom. Han erinrar sig 

det ögonblick då hans fiende Arnheim hade lagt armen om honom och den oreglerat 
strömmande beröringen av en annan varelse hade trängt in i honom som genom en 
bräsch. Men denna gång trängde inte hans egen natur tillbaka den främmande, utan 

	
149 ” ’Die Liebe ist ursprünglich ein einfacher Annäherungstrieb und Greifinstinkt. Man hat sie in die zwei Pole 
Herr und Dame zerlegt, mit irrsinnigen Spannungen, Hemmungen, Zuckungen und Ausartungen, die dazwischen 
enstanden sind. […] Ich bin überzeugt, die meisten würden es gern sehn, wenn diese Verbindung eines 
Hautreizes mit dem gesamten Menschentum rückgängig gemacht werden könnte, Agathe! Und bald oder später 
kommt ein Zeitalter schlichter sexuellen Kameradschaft herauf, wo Knabe und Mädchen einträchtig-
verständnislos vor einem alten Haufen zerbrochenen Triebfedern stehen werden, die früher Mann und Frau 
gebildet haben!’ ”. Mannen utan egenskaper, s. 324 f.; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 940. 
150 Samtidigt är det ändå en ”pojke och flicka” som i Ulrichs utopi står som de ”endräktigt oförstående” vittnena 
inför ruinerna av den gamla ordningen. 
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något som hade varit begravet under all den bråte av misstro och ovilja varav hjärtat 
är fullt hos en människa som har levat länge kom den ivrigt till mötes.151 

Agathes beröring leder Ulrichs tankar tillbaka till hans tidigare umgänge med industrimagnaten 

Paul Arnheim – en publikfriande moralguru som Ulrich föraktar. Agathes gest dubbelexponeras 

med denna tidigare upplevelse, med den skillnaden att Ulrichs ”natur” nu bemöter närheten 

annorlunda. Istället för att värna sig mot systerns beröring välkomnar han den, och känslan som 

följer på den forcerar en väg genom avlagringarna av tvivel i hans inre. Någonting i Ulrich 

kommer Agathes ”varelse” förbehållslöst ”till mötes”, och han väljer att inte hämma denna 

hälsning. 

Ett antal punkter framstår som särskilt viktiga i denna scen. Återigen använder Musil 

uttrycket ”till mötes” för att karaktärisera Ulrichs reaktion på Agathes sinnliga beröring. Ulrich 

har tidigare mött en fördubbling av sig själv i form av Agathe och upplevt att ett ”varmljuvt” 

motstånd kommit honom ”till mötes” när han fantiserat om att överta hennes kropp och 

kvinnlighet. Nu upplever Ulrich att ett vagt ”något” i honom själv välkomnar systerns 

”främmande” natur: den närhet som uppstår mellan syskonen är alltså ett slags återspegling av 

närheten i de tidigare scenerna, och lockar fram en undertryckt sida av Ulrich.  

Agathes gest bryter genom Ulrich ”som genom en bräsch”, och denna beröring tränger 

igenom jagets pansar där den spräcker det skal av ”misstro och ovilja” som brodern förseglat 

sig i. Ändå har detta välkomnande ingenting att göra med att Ulrich skulle äga kunskap om 

Agathe. Systerns natur underförstås nämligen i likhet med Arnheims som någonting 

”främmande” – trots att ”hudretningen” leder till att Ulrich möter Agathes ”väsen”, hennes jag, 

innebär detta inte att detta väsen fullständigt blottläggs för honom. Syskonen är, med Nancy 

Yousefs begrepp, inte intima i den mening att de fullständigt skulle dela sina inre hemligheter 

med varandra.  

Systerns märkliga främlingskap fördjupas när passagen fortsätter: 

Agathes förhållande till honom, som svävade mellan syster och kvinna, främling och 
väninna och inte kunde jämställas med någondera, bestod heller inte – det hade han 
redan ofta reflekterat över – i en särskilt djupgående samstämmighet dem emellan i 
fråga om tankar och känslor, men det hade, som han nästan med förundran insåg i 
detta ögonblick, blivit fullkomligt liktydigt med det faktum att Agathe efter bara dessa 
jämförelsevis få dagar, fyllda av otaliga intryck som inte stod att upprepa i korthet, 

	
151 ”Ulrich wurde davon wunderlich an der Augenblick erinnert, wo sein feind Arnheim den Arm um ihn 
geschlungen hatte und die ungeregelt strömende Berührung eines anderen Wesens wie durch eine Bresche in ihn 
eingedrungen war. Aber diesmal drängte seine eigene Natur nicht die fremde zurück, sondern es drängte ihr 
etwas entgegen, das unter dem Geröll Mißtrauen und Abneigungen begraben gewesen war, mit dem sich das 
Herz eines Menschen füllt, der längere Zeit gelebt hat. Mannen utan egenskaper, s. 101 f.; Der Mann ohne 
Eigenschaften, s. 750. 
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kunde låta sin läppar vila mot hans hår och att hans hår blev varmt och fuktigt av 
hennes andedräkt. Och detta var lika mycket andligt som kroppsligt […].152 

Ulrich upplever här inte att hans förtrolighet med Agathe grundar sig i ett språkligt utbyte – 

deras förhållande beror inte på någon särskild samstämmighet i ”tankar och känslor”. Snarare 

upplever Ulrich att relationen är alltigenom identisk med systerns ömma gest, det faktum att 

Agathes läppar vilar mot hans hår. Ingen verbalt förmedlad kunskap om Agathes inre behövs, 

för förtroligheten här är sinnlig snarare än språklig. Syskonens delar inte varandras inre liv, utan 

kommer varandra till mötes som kroppar.  

Anledningen till att syskonens närhet blir till genom dessa sinnligt förnimbara gester 

tycks ha att göra med den sammanjämkning av andligt och kroppsligt som uppträder här. I det 

tillstånd som syskonen uppsöker finns ingen väsensskillnad mellan yttre och inre verklighet. I 

likhet med könet och jaget har denna dualism luckrats upp, så att beröringen av det yttre är lika 

med beröringen av det inre. Så beskriver Philippe Mach syskonens närhet som ett tillstånd där 

det yttre och det inre sammanflyter, och där verkligheten inte längre är uppdelad i medvetande 

och värld.153  

Den erotiska känslan mellan syskonen får därmed en filosofisk innebörd. I passagen ovan 

kommer Agathe inte till Ulrich i egenskap av någon. Eftersom den sinnliga närheten eliminerar 

behovet av en ”samstämmighet ifråga om tankar och känslor” kan systern vara vem som helst 

inför sin bror: i hans varseblivning är hon bortom roller, och bortom inre och yttre verklighet. 

Detta innebär att Agathe inte är ett färdigt subjekt, utan att hon fritt kan iklä sig vilken roll som 

helst, utan att denna roll måste uttrycka den fulla vidden av hennes jag. 

Den ömma beröringen eller ”hudretningen” kan inte leda fram till den berördes väsen, för 

vid det intensiva tillfälle då beröringen sker finns inget sådant inre jag. När det andliga och 

kroppsliga uppgår i varandra, försvinner också det ”väsen” som konventionen delat upp i två 

kroppsliga kön. Den erotiska, oreglerat strömmande beröringen finner därmed inget tydligt 

föremål, och kan då riktas fritt i alla riktningar.  

 

	
152 ”Agathes Verhältnis zu ihm, das zwischen Schwester und Frau, Fremder und Freundin schwebte, und mit 
keiner von allen gleichzusetzen war, bestand auch nicht, worüber er schon oft nachgedacht hatte, in einer 
Übereinstimmung der Gedanken oder Gefühle, die besonders weit gegangen wäre; aber es war, wie er in diesem 
Augenblick fast verwundert bemerkte, völlig eins mit der in verhältnismäßig wenigen Tagen aus unzähligen 
Eindrücken, die sich in Kürze nicht wiederholen ließen, entstandenen Tatsache geworden, daß Agathes Mund 
ohne jeden anderen Anspruch auf seinem Haar ruhte und daß das Haar warm und feucht von ihrem Atem wurde. 
Das war so geistig wie körperlich […]”. Mannen utan egenskaper, s. 101 f.; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 
750. 
153 Philippe Mach, ”Ethics and Aesthetics: Reuniting the Siamese Twins”, The Monist, 97, 2014:1, s. 134.  
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Kroppens närvaro 

Patrizia McBride beskriver ”det andra tillståndet” som ett etiskt ideal som undflyr begreppslig 

bestämning.154 Som vi kunnat iaktta uppträder detta språklösa tillstånd särskilt vid de tillfällen 

då Ulrichs vakna jag drabbas av Agathe och tappar sitt språk – han erfar närheten av hennes 

sinnliga kropp, utan att kunna sätta ord på denna erfarenhet. Att syskonens relation blir till 

genom detta ordlösa tillstånd betonas långt senare i romanen, när Ulrich återvänder till frågan 

om den meningsfulla närvaron av Agathe. ”Men under all denna beskäftighet”, skriver Musil, 

kunde han [Ulrich] egentligen inte tänka på något annat än detta enda som oavbrutet 
kom för honom: att han i hela sitt liv och ännu för några timmar sedan hade varit 
ensam. Och nu var Agathe här. Detta korta konstaterande: ”Nu är Agathe här” återkom 
liksom i vågor och påminde om förvåningen hos en liten pojke som just hade fått en 
leksak. I viss mån verkade det hämmande på honom, men å andra sidan låg däri en 
närvaro av nästan ofattbar rikedom, och den ledde åter och åter tillbaka till det korta 
konstaterandet: ”Nu är Agathe här.”155 

Passagen fortsätter med Ulrichs spontana reflektioner kring förhållandet mellan skönhet och 

varseblivning. ”Att finna någonting vackert”, grubblar Ulrich, ”innebär ju förmodligen framför 

allt att finna det: det må vara ett landskap eller en älskad kvinna […]”.156 

Ordleken, att ”finna vacker” (schönfinden) och att ”finna” (finden), etablerar en 

betydelsebro mellan skönhet och upptäckande som kan tjäna till att tydliggöra Ulrichs språklösa 

relation till sin syster. Skönheten, menar Ulrich, blir till samtidigt med upptäckandet av det 

sköna föremålet – skönheten visar sig i världen i form av den spontana anblicken av ett vackert 

ting. I relation till detta resonemang blir Agathes attraktiva skönhet detsamma som hennes 

närvaro, som Ulrich bara kan konstatera i ordlös förundran – ”nu är Agathe här” – men inte 

förklara. Ulrichs längtan efter Agathe framstår alltså som en effekt av att hon gång på gång 

överraskar honom med sin närvaro, en närvaro som väsentligen är sinnlig, möjlig att uppfatta 

som skön. Systerns närvaro drabbar Ulrich främst i de situationer då hans förnimmelser av 

henne når en särskild nivå av sinnlig konkretion: 

 
Men sedan hörde han i den rådande stillheten hennes röst för en kort minut, och hurdan 
var hennes röst? Vågor av vällukt beledsagade varje rörelse av hennes kläder, och 
hurdan var denna doft? Hennes rörelser var än knä, än smala fingrar, än 

	
154 McBride, The Void of Ethics, s. 4.  
155 ”Bei allen diesen Beschäftigungen konnte er aber eigentlich nichts anderes denken als ununterbrochen das 
eine, daß er sein Leben lang und noch vor wenigen Stunden allein gewesen sei. Und nun war Agathe da. Dieser 
kleine Satz: ’Agathe ist jetzt da’ wiederholte sich in Wellen, erinnerte an das Staunen eines Knaben, dem ein 
Spielzeug gesenkt worden ist, hatte etwas den Geist Hemmendes an sich, aber anderseits auch eine schier 
unbegreifliche Fülle an Gegenwart, und führte, alles in allem, immer wieder auf den kleinen Satz zurück: 
’Agathe ist jetzt da’”. Mannen utan egenskaper, s. 272 f.; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 896 f. 
156 ”Etwas schönfinden, heißt ja wahrscheinlich vor allem, es finden […]”. Mannen utan egenskaper, s. 272 f.; 
Der Mann ohne Eigenschaften, s. 896 f. 
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motsträvigheten hos en lock. Det enda man kunna säga därom var: det fanns här. Det 
fanns här, där det förut inte hade funnits någonting.157 

Språket i denna passage gör att vi i detalj kan iaktta hur Ulrich varseblir sin syster, hur hennes 

”närvaro” upplevs av honom. Agathe framträder här som ett sinnligt gytter av egenskaper som 

avlöser varandra i broderns föreställning. Varje enskild egenskap hos systern följs upp av en 

fråga som inte tycks gå att besvara. Agathes kropp blir ständigt ny och främmande för Ulrich i 

det att den styckvis intar hans sinnen. 

Agathe beskrivs, liksom i tidigare scener, som en flyktig gestalt. Hennes egenskaper 

hänger inte samman med varandra: hennes röst, doft och rörelser är alla lika svåra för Ulrich att 

greppa med hjälp av språket. Musils prosa stammar fram hennes föränderliga kropp genom dess 

närvaro – ”[…] det fanns här. Det fanns här […]” – vilket visar att det tillstånd som Ulrich 

befinner sig i är bortom uttömmande verbal beskrivning. Just för att Agathes person är 

uppbruten i ett antal flytande sinnliga och kroppsliga egenskaper (hon är ”än knä, än smala 

fingrar, än motsträvigheten hos en lock”) drabbar hennes närvaro Ulrich med särskild intensitet. 

Systerns skönhet är lika med hennes förmåga att ständigt upprycka honom ur hans vaneseende. 

Varje förnimmelse följs av ett förbehåll: Ulrich har aldrig sett tillräckligt av sin syster. 

Jag vill betona att det här inte enbart rör sig om att Agathes roller – som ”syster och 

kvinna, främling och väninna” – framstår som otydliga för Ulrich. Själva hennes kropp tycks 

befinna sig i ett tillstånd som gör att den undflyr varje bestämd kategorisering. Elizabeth Grosz 

talar om kroppen som en obestämd (volatile) storhet utan klara gränser, som under historiens 

gång försökt göras till ett fast ämne.158 I syskonens sinnliga relation försvinner konventionens 

intakta bild av kroppen till förmån för en kropp som skiftar gestalt medan man varseblir den. 

Det är en vag och dubbeltydig kropp, som inga begrepp kan fånga. Ulrich kan inte bli klar över 

innebörden av sin systers sinnliga gestalt, för hans förnimmelser kretsar kring den utan att 

kunna se den som en fast helhet. Det är inte enbart Agathes kläder eller beteenden som etableras 

som vaga i texten, utan hela hennes kroppsliga närvaro. 

I ett antal scener blir detta särskilt tydligt: 

Redan det lätta trycket som hennes arm förmedlade där den vilade på hans axel var 
tillräckligt för att göra honom medveten om hur vacker den där armen var, och på den 
sidan som han vände mot systern kände han skugglikt närheten av hennes blonda 
armhåla och konturen av hennes bröst. Men för att inte sitta där motståndslöst 

	
157 ”Aber dann hörte er, wo früher Stille war, minutenlang ihre Stimme, und wie war ihre Stimme? Wellen von 
Duft begleiteten die Bewegung ihrer Kleider, und wie war dieser Geruch? Ihre Bewegungen war bald Knie, bald 
zarter Finger, bald Widerspenstigkeit einer Locke. Das einzige, was man davon sagen konnte, war: es sei da. Es 
war da, wo zuvor nichts gewesen war”. Mannen utan egenskaper, s. 273; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 897. 
158 Grosz, Volatile Bodies, s. 3.  



	 	 	
	

	 	 	
	

50 
  

prisgiven åt denna tysta omfamning slöt han hennes fingrar, som vilade så nära hans 
hals, i ett fast grepp och förtog med denna beröring verkan av den andra.159   

Även i denna scen är närvaron av Agathes arm det som gör den vacker. Det är förnimmelsen 

av armens lätta tryck mot Ulrichs axel som gör honom medveten om dess skönhet. Situationen 

beskrivs också som en ”tyst omfamning”. Agathes sinnliga närvaro finns omkring Ulrich, inte 

enbart invid eller framför honom – systerns kropp når hans varseblivning från varje håll. Denna 

kropp är en skugglik ”kontur”, vilket innebär att just dess otydlighet skapar känslan hos Ulrich 

av att vara omfamnad av den, innesluten i den.  

Ändå uppreser Ulrich här ett motstånd mot den påträngande närvaron av sin syster. Det 

intressanta är att detta motstånd blir till genom att Ulrich själv berör Agathe: han sluter sin hand 

om hennes fingrar. Genom att beröra Agathe gör Ulrich sig själv till den förnimmande. 

Merleau-Pontus idé om ”kiasmen” (le chiasme) kan hjälpa oss belysa innebörden av denna 

gestik. 160 För Merleau-Ponty har den mänskliga kroppen potentialen att både känna och bli 

känd, beröra och beröras. Denna ”reversibilitet” – möjligheten att den hand som berör plötsligt 

själv kan bli föremål för beröring – är grundläggande för alla relationer mellan människa och 

omvärld. Merleau-Ponty ringar in denna dubbelhet i kroppen med begreppet ”kött” (chair), som 

är sinnebilden för det passiva och formbara i människan, det som kan beröras.161 Genom köttet 

är människan både utsatt och aktiv i den värld som omger henne. 

I relation till Merleau-Pontys kroppsfilosofi blir det möjligt att se vad som skiftar när 

Ulrich berör Agathe. Trängd av sin närhet till henne rör han vid henne, och denna beröring 

liksom förtar verkan av Agathes skönhet. Ulrich vill bevisa att han inte är passiv, föränderlig 

och formbar, utan att han kan projicera sin egen vilja på systerns kropp, och göra sig till herre 

över situationen. Men som vi sett hittills är just denna formbarhet nödvändig för att Ulrich ska 

kunna bejaka sitt dunkla, vaga jag. Det viktiga i denna scen är att en enkel sinnlig gest är 

tillräckligt för att det tillstånd av närhet som Ulrich upplever sig ”prisgiven” åt ska passera. Så 

snart Ulrich riktar sin vilja mot Agathe och berör henne på fel sätt, försvinner den utopiska 

potentialen i deras närhet.  

 

	
159 ”Seine Schulter empfand schon an der ruhenden Gewichtsverteilung die Schönheit ihres Arms, und an der 
Seite, die seiner Schwester zugewandt war, fühlte er schattenhaft die Nähe ihrer blonden Achselhöhle und den 
Umriß ihres Busens. Um aber nicht so dazusitzen und widerstandslos der stillen Umarmung preisgegeben zu 
sein, umfaßte er mit seiner Hand die nahe dem Hals ruhenden Finger der ihren und übertönte mit dieser 
Berührung die andere”. Mannen utan egenskaper, s. 101; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 749 f.  
160 Merleau-Ponty, The Visible and the Invisible, s. 130 ff. 
161 Jag följer här Helena Dahlbergs förståelse av chair-begreppet. Se Helena Dahlberg, Vad är kött?: kroppen 
och människan i Merleau-Pontys filosofi, Göteborg: Glänta produktion 2013. 
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Ge sig hän 

Agathe beskrivs oftast som en efemär gestalt av Ulrich, och det är just detta flyktiga hos 

henne som han begär: 

När han med blicken följde hennes rörelser erfor han en känsla av välbehag som han 
aldrig förr hade känt, ty det låg något underbart vanvettigt i att för en gångs skull helt 
och utan varning foga sig i vad en annan varelse gjorde.162 

Ulrich ger här efter för Agathes kropp när han förnimmer den. Det sinnliga iakttagandet är alltså 

förknippat med en specifik upplevelse: att lämna sin egen kropp genom att fokusera på en 

annans persons rörliga gestalt. Detta visar tydligt hur den dynamik av varseblivning som 

syskonrelationen inleds med – då Ulrich och Agathe betraktar varandra i sina nästan identiska 

pierrotkostymer – får sin förlängning i att broderns jag blir del av rörelsen hos systerns kropp. 

Återigen är det viktigt att poängtera att Ulrich inte heller här uppgår i en kropp- och jaglös enhet 

med Agathe. När Ulrich här ”utan varning” fogar sig i vad Agathe gör följer han hennes kropp, 

inte genom att bli en del av den och lämna sin egen, utan genom att tillfälligt låta sin tanke röra 

sig i takt med den.  

Vid flera tillfällen i romanen berör Ulrich sin syster och hamnar i en gränserfarenhet som 

kan ses som del av ”det andra tillståndet”. I en scen blir detta särskilt märkbart. I motsats till 

hans sätt att tidigare demonstrativt sluta sin hand om hennes fingrar, en gest som gjorde Ulrich 

aktiv och Agathe passiv, intensifierar denna beröring den ömsesidiga närheten mellan 

syskonen:   

Han hade fattat bägge hennes händer. 
   Systerns mattskimrande hud, med doften av för honom obekanta örter som steg upp 
ur klänningens låga urringning, förlorade för ett ögonblick varje jordiskt begrepp. De 
bultande pulsslagen fortplantade sig från hand till hand. En djup borggrav av ojordiskt 
ursprung tycktes innesluta dem båda i det landet Ingenstans.163  

Ulrich håller i Agathes händer och deras kroppar bildar en cirkel. Omkring dem ligger en 

”borggrav av ojordiskt ursprung”, en större cirkel som innesluter den mindre. Dubbelt 

utestängda från den omgivande världen enas deras kroppar – pulsslagen ”fortplantar” sig från 

hand till hand, som om syskonen delade blodomlopp. Den närhet som uppstår mellan dem är 

	
162 ”Wenn seine Augen ihren Bewegungen folgten, bereitete es ihm eine Annehmlichkeit, die er noch nie erlebt 
hatte, den es hatte etwas von märchenhafter Sinnlosigkeit in sich, einmal ganz und ohne Warnung dem 
nachzugeben, was ein anderes Wesen tat”. Mannen utan egenskaper, s. 158; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 
798. 
163 ”Er hatte ihre beiden Hände gefaßt. Die mattschimmernde Haut seiner Schwester, mit dem Geruch ihm 
unbekannter Pflanze, die vor seinem Auge dem leicht ausgeschnittenen Kleid entstieg, verlor für einen 
Augenblick den irdischen Begriff. Der Stoß des Blutes klopfte aus einer Hand an die andere. Ein tiefer Graben 
unweltlicher Herkunft schien sie und ihn in ein Nirgendland einzuschließen”. Mannen utan egenskaper, s. 426; 
Der Mann ohne Eigenschaften, s. 1025. 
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sinnlig (”mattskimrande hud”, doften av örter), bortom ”varje jordiskt begrepp”. Ulrich har ett 

antal fraser på tungan, som han upplever att han hade kunnat yttra ”om det bara hade varit under 

ett samtal”.164 Men den ”intensiva, omedelbara kontakten” till systern omöjliggör detta, och 

Ulrichs vilja att meddela sig går över i stumhet.  

Notera här avsaknaden av språk, precis vid tillfället för den starkaste stegringen i känslan. 

De samtal som upptar en så stor del av syskonens vakna umgänge tystnar plötsligt. Den 

fördjupade kontakten mellan Ulrich och Agathe blir möjlig just för att de inte avser att 

kommunicera sig själva – avsaknaden av samtal är anledningen till att de kommer varandra 

nära. Den ordlösa närheten uppträder även vid ett senare tillfälle i romanen, när Agathe behöver 

Ulrichs hjälp med knäppningen i sin klänning. Syskonen överväldigas av varandras sinnliga 

närvaro: 

Tätt böjd över hennes skuldror med deras levande, fina och på samma gång mättade 
hud och med all sin uppmärksamhet ägnad åt den ovana sysselsättningen, som 
framkallade en rodnad på hans panna, tyckte sig Ulrich smickrande omgiven av en 
känsla som inte riktigt gick att uttrycka i ord, såvida man inte kunde säga att hans 
kropp lika mycket anfäktades av att ha en kvinna så tätt inpå sig som av att inte ha 
det. Men man hade också lika bra kunnat säga att han visserligen utan tvivel stod här 
på sina egna ben, men likafullt kände sig dragen ut ur sig själv och över till henne, 
som hade han här försummat att äga en andra och långt vackrare kropp.165 

Passagen ovan visar på en likhet i syskonens erotiska känslor för varandra. Hos vare sig Agathe 

eller Ulrich är begäret tydligt eller riktat – hos båda är det lika mycket begär som avsaknaden 

av begär, lika mycket vilja att göra en moralisk överträdelse som att inte göra det, som 

bestämmer känslan.166 Med andra ord kan man säga att syskonen åtrår bortom den fastlagda 

praktik av uppvaktning, förförelse och sexuell enhet som de har uppvisat i sina tidigare liv.167 

Ingen av syskonen kan riktigt fastställa vad de vill i relation till den andre, eller vad arten av 

deras relation är. Deras närhet äger därmed ingen ändpunkt, ingen bestämd fullbordan. 

	
164 ”[…] und es wäre ihm auch möglich erschienen, sie zu gebrauchen, hätte es nur als Gespräch geschehen 
sollen […].” Mannen utan egenskaper, s. 426; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 1025. 
165 ”Ulrich fühlte sich dabei, nahe an die bewegte zarte und doch satte Haut ihrer Schultern gebeugt und 
aufmerksam dem ungewohnten Geschäft ergeben, bei dem sich ihm die Stirn rötete, von einer Empfindung 
umschmeichelt, die sich nicht recht in Worte fassen ließ, man hätte denn sagen müssen, daß sein Körper ebenso 
davon angegriffen wurde, daß er eine Frau, wie daß er keine Frau in nächster Nähe vor sich habe; aber man hätte 
ebensogut auch sagen können, daß er zwar ohne zu zweifeln in seinen eigenen Schuhen stand, sich aber dennoch 
aus sich hinübergezogen fühlte, als sei ihm da selbst ein zweiter, weit schönerer Körper zu eigen gegeben 
worden”. Mannen utan egenskaper, s. 275; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 898 f. 
166 Agathe har upplevt samma slags erotiska vaghet när hon vid ett tidigare ställe i romanen ”lika litet kunnat 
säga att hon avvisade tanken på ett otillbörligt förhållande till brodern som att hon önskade något sådant”. ”Man 
hätte in diesem Augenblick ebensowenig sagen können, daß sie es ablehne, zu ihrem Bruder in unerlaubte 
Beziehungen zu treten, wie daß sie es wünsche”. Mannen utan egenskaper, s. 232; Der Mann ohne 
Eigenschaften, s. 862. 
167 Från första delen känner vi till att Ulrich haft ett antal sexuella förhållanden med kvinnor, som i huvudsak 
följt det konventionella mönstret av erövring. Även Agathe har följt konventionen i det att hon hamnat i ett 
äktenskap.  
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Dessa exempel bör återigen göra oss kritiska till den stora tendens i Musilforskningen där 

syskonens erotiska relation läses i relation till androgynmyten. Det erotiska begäret mellan man 

och kvinna utgör en central del av denna myt, den axel kring vilken dess bild av himmelsk 

harmoni vrider sig. Androgynimyten kräver därför också att det finns en riktning, ett mål för 

begäret, nämligen det utsläckande av det egna jaget som den andra kroppen möjliggör. Men i 

syskonens erotiska umgänge finns ingen egentlig riktning. Ulrich tvingas se på Agathe om och 

om igen, för hennes kropp tillåter inte honom att orientera sig mot den på endast ett sätt, i ett 

begär som syftar till att nå sexuell enhet med den andre.  

Var lämnar detta Ulrich? Han känner sig ”dragen ut ur sig själv och över till henne”. 

Denna sällsamma känsla av lyftning härrör från Ulrichs upplevelse av att han i sin syster 

”försummat att äga en andra och långt vackrare kropp”. Det ambivalenta begäret till Agathe 

tecknas här i relation till en brist, där Ulrich upplever att han kunnat äga hennes kropp. Återigen 

kopplas det ambivalenta begäret, liksom i barndomsminnet, samman med viljan att bli till 

Agathe. Och återigen antyds den hotfulla möjligheten att Ulrich genom detta begär kunnat bli 

ett med sin syster, och därmed besitta henne.  

 

Botten av en person 

I flertalet av de scener som vi uppehållit oss vid har Ulrich upplevt en oklar, gränslös kärlek till 

sin syster. Detta ömma begär eftersöker inget specifikt mål, just för att det inte känner till sitt 

föremål: det kan inte ta slut, för det tvingas upptäcka sig självt på nytt varje gång det flammar 

upp. I själva verket tycks detta begär delvis verka bortom personen som känner det, och är 

riktad mot en person och kropp som det inte kan besitta. Om begär av denna typ ska finnas till 

kan inte den hävdvunna kärlekens former överleva. Inget begär som etablerar en kontakt mellan 

två ”väsen”, en kvinna och en man, kan kvarstå vid dess sida.  

Ändå antyder Musil ett antal gånger att detta gränslösa, öppna, kravlösa begär 

ständigt befinner sig vid tröskeln till ett annat slags kärlek – ett begär som för Ulrich alltför 

nära Agathe, så att de sammansmälter i en enhet. Exempelvis:  

Sedan kallade han henne en köttätande växt och sig själv en stackars insekt som hade 
krupit in i hennes lysande kalk. ”Du har slutit den omkring mig, och nu sitter jag där 
bedövad av färger, doft och glans – mot min natur redan en del av dig – och väntar på 
de hanar vi skall locka till oss!”168  

	
168 ”Dann nannte er sie eine fleischfressende Pflanze und sich ein armes Kerbtier, das in ihren leuchtenden 
Keuch hineingekrochen sei. ’Du hast ihn um mich geschlossen,’ sagte er ’und nun sitze ich inmitten von Farben, 
Duft und Glanz und warte, wider meine Natur schon ein Stück von dir geworden, auf die Männschen, die wir 
anlocken werden!’ ”. Mannen utan egenskaper, s. 323.; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 939. 
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I denna lekfulla bild har Ulrich, som en intet ont anande insekt, lurats in i Agathe. Bilden av 

systern som ”köttätande växt” är del av en litterär tradition där växten symboliserar det 

kvinnliga könets glupska hunger, vilket ger beskrivningen en tydligt sexuell prägel.169 I Ulrichs 

ovilliga förening med Agathe syns därmed en ytterligare motsättning till det androgyna idealet: 

han blir föremål för en rovdrift som till sitt väsen är våldsamt, och kan bara bli en del av Agathes 

kropp om han bedövas.  

Att en viss typ av erotik kodas som destruktiv i Musils roman syns än tydligare när Ulrich 

i ett chevalereskt infall kysser sin kusin Diotimas hand – samma kusin som håller i den salong 

där den patriotiska aktion som Ulrich deltar i sammanträder:     

Och fast denna handkyss bara hade varit ett galant skämt hade den gemensamt med 
otrohetens bittra eftersmak att ha lutat sig så nära en annan människa att man drack ur 
henne som ett djur och inte längre såg sin egen bild speglas i det grunda vattnet.170 

Den intima gesten blir här till ett erotiskt övertramp, vilket meddelas genom spegelmetaforen. 

Det är inte längre, som i fallet med Agathe, kusinens utstyrsel som utgör vattenspegelns yta: 

Diotima själv är ytan. Att utföra en viss typ av erotisk gest – i detta fall en gest tagen från den 

borgerliga förförelsens urholkade repertoar av galanterier – innebär att denna yta bryts. Den 

erotiska törsten grumlar ytans spegling.  

Varför får Ulrichs gest denna följd? Handkyssen ger hans ömhet en tydlig riktning, som 

finns inskriven i den roll av galant uppvaktare som han lekfullt spelar. Denna könsbundna roll 

korrumperar beröringen och gör den till ett uttryck för en klar erotisk avsikt: gesten äger 

plötsligt en innebörd, att förföra, som den lånar från en borgerlig repertoar. Därför kan Ulrich 

inte uppvisa den dröjande uppmärksamhet inför kusinens kropp som tidigare har möjliggjort 

hans närhet till Agathe. Denna filosofiska förståelse av subjektet fångas återigen i bilden av 

spegelytan, som redan har diskuterats i uppsatsens första kapitel. Men där denna yta innan varit 

intakt eftersom Ulrich dröjt vid den blir den här föremål för ett inkräktande intresse. Törsten 

spräcker den.  

Det är av stor vikt att denna brytning omöjliggör för Ulrich att se sin egen spegelbild 

framträda på vattenytan. Den erotiska törst som får Ulrich att ”dricka ur” kusinen förgör hennes 

förmåga att spegla honom – en förmåga som Agathe däremot ännu äger. Som vi sett tidigare 

har närvaron av dessa speglingar varit avgörande i de stunder då Agathe och Ulrich varit särskilt 

	
169 Det bästa exemplet på detta är Joris Karl Huysmans À rebours (1884), där huvudpersonen dagdrömmer om ett 
blommande kön, som hungrigt hotar att sluka honom. 
170 ”Und obgleich dieser Handkuß bloß ein galanter Scherz gewesen war, hatte er mit einer Untreue jene bittere 
Hinterlassenschaft der Lust gemeinsam, sich so nah ein andere Person gebeugt zu haben, daß man auch ihr trank 
wie ein Tier und das eigene Bild nicht mehr aus dem Wasser zurückkommen sah”. Mannen utan egenskaper, s. 
177 f.; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 815. 
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nära varandra, i en språklös intimitet där de kommit varandra ”till mötes” och Ulrich kunnat se 

sin egen vaghet speglas i Agathes. Den sexuellt kodade uppvaktningen av kusinen, som genom 

törsten (”drack ur henne”) kopplas samman med det vampyriska begär som jag behandlat 

tidigare, är ett slags överträdelse som leder till att en sådan återspegling inte tillåts inträffa. 

Törsten förgör kusinens kroppsyta, som då inte längre kan återspegla Ulrichs mångtydighet och 

vaghet, vilket däremot är fallet i relationen till Agathe. 

Riskerna med detta andra slags possessiva begär betonas ännu tydligare i en senare 

passage i romanen. Det sexuella begärets förmåga att splittra en yta, som liksom ovan har 

formen av ett vatten, får här sitt klaraste uttryck. Vid en av sina flanörturer i provinsstaden blir 

Ulrich uppmärksam på en främmande kvinna:  

Fullständigt oöverlagt vände han också om efter ett par steg för att följa efter kvinnan; 
det skedde helt mekaniskt, som följd av beröringen av hennes blick. Han såg hennes 
kropp för sig under kläderna som en stor vit fisk tätt under vattenytan. Han kände en 
önskan att manligt harpunera den och få se den sprattla, och däri låg lika mycken 
ovilja som åtrå.171  

Kvinnans blick, upplever Ulrich, rör vid honom. Han upplever sig alltså utsatt för det slags 

smekning på avstånd som han själv – vilket vi sett i uppsatsens inledande kapitel – tidigare 

riktat mot Agathe. Den effekt av åtrå som uppstår hos Ulrich är mekanisk, och hans begär 

framstår som en spänd mekanism som avlöses av mötet med främlingen. Hans sätt att närma 

sig kvinna är ändamålsenligt och maskinellt.172  

Den främmande kvinnans kropp når Ulrich som konturen av en blek fisk, och denna 

fantasi antyder att hon rör sig under en vattenyta som han blickar ned i. Vi påminner oss att 

även Agathe framträtt för sin bror som en vattenlevande varelse under en dunkel yta av tyg. I 

fallet med systern ville Ulrich låta henne röra sig under vattenytan (kläderna), och nöjde sig 

med att bara styckvis skymta henne. Men åtrån till denna främmande kvinna är av en motsatt 

ambition. Ulrich vill avtäcka och penetrera (”manligt harpunera”) varelsen under klädernas våta 

hölje. Istället för att ge efter för kvinnans blick-beröring, vill han själv beröra henne våldsamt. 

Ulrichs begär efter den främmande kvinnan kan därmed förstås som en del av den 

objektifierande tendens som Martha Nussbaum beskriver som ”instrumentalitet” 

(instrumentality), där den andra personens kropp enbart används som ett medel för att tillgodose 

	
171 ”Ohne zu überlegen, kehrte auch er nach wenigen Schritten um, der Frau zu folgen; es geschah noch ganz 
mechanisch als Folge der Berührung durch ihren Blick. Er sah ihre Gestalt unter dem Kleid wie einen großen 
weißen Fisch vor sich, der nahe der Wasseroberfläche ist. Er wünschte sich, ihn männlich zu harpunieren und 
zappeln sehen zu können, und es lag darin ebensoviel Abneigung als Verlangen”. Mannen utan egenskaper, s. 
248 f.; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 876 f. Översättningen ändrad. 
172 Ulrich har också i ett tidigare skede av romanen beskrivit sig som en maskin och beter sig här som en, men i 
ett erotiskt kodat sammanhang. Se Mannen utan egenskaper, s. 266; Der Mann ohne Eigenschaften, s. 891. 
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egna behov.173 Den objektifierande blicken förutsätter att Ulrich har en viss attityd gentemot 

den främmande kvinnan, där ”ovilja” (Abneigung) blandas in i ”åtrå” (Verlangen), utan att han 

därför förlorar sin vilja att blottlägga och besitta begärets föremål. Detta skiljer sig markant från 

relationen till Agathe, där Ulrichs blickar dröjer vid systerns kropp, utan att någon vilja att 

slutgiltigt genomlysa och fånga henne blåser upp i honom.  

Sara Ahmed har beskrivit den sexuella orienteringens rumsliga aspekter, som kan ge en 

ytterligare analytisk ingång till förståelsen av de begär som Musil skildrar i sin roman. Ahmed 

fokuserar på den fenomenologiska innebörd som riktning har för sexuell läggning (sexual 

orientation). Ett heterosexuellt begär förstås alltid, menar Ahmed, som rakt (straight): den 

känner till sitt förväntade föremål, som historiskt sett har varit reproduktivt sex med det 

motsatta könet.174 

Ahmed påvisar en riktad, ”rätlinjig” syn på sexuellt begär hos tidiga sexologer som 

Havelock Ellis, som utövade djup påverkan på det idéklimat som Musil befann sig i.175 I denna 

vetenskapliga tradition förstås en sexuell ”inversion” – en samlingsbeteckning för perversa 

begär som inte syftar till barnalstring – som något som avviker från det heteronormativa 

begärets fastlagda riktning. Ahmed betonar inversionens begreppsliga bakgrund: detta slags 

begär viker av från sitt fastlagda mål och förirrar sig, förlorar sig på vägen.176 Ulrichs begär 

efter den främmande kvinnan i staden ger uttryck för ett sådant konventionellt heterosexuellt 

begär, med en tydlig riktning, där tydliga könsroller underförstås hos bägge parterna. Mannen 

framträder här som en aktiv (och våldsam) erövrare, kvinnan som passiv och erövrad. 

Med Ahmeds begreppsapparat kan man däremot läsa in en skevhet i hur Ulrich begär sin 

syster. Att han dröjer inför hennes kropp och inte bryter dess spegelyta blir därmed till en del 

av ett större komplex av attityder, där han inte rör sig rakt mot det som han längtar efter. Hans 

längtan är därmed inte sexuell i den tydliga mening som samtiden tillskrev det heterosexuella 

begäret: ett begär som syftar till att närma sig en kropp av motsatt kön.177 Spegelmetaforen visar 

att detta andra begär, som inte tränger in under ytan, är lika med oviljan att nå kunskap om den 

andre i två betydelser: det syftar inte till att bestämma den andres kön, och är inte intresserad 

av att nå fram till den andres jag, hennes ”väsen”.  

	
173 Nussbaum, ”Objectification”, s. 258. 
174 Sara Ahmed, Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others, Durham: Duke University Press 2006, 
”Sexual Orientation”, s. 79 f. 
175 Ahmed, Queer Phenomenology, s. 70 f. 
176 Ibid. 
177 Detta var även Freuds definition på raka begär, och av det följde att sexuella perversioner var allting som inte 
”rakt” syftade till att nå fram till det motsatta könet för reproduktivt samlag.  
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Elizabeth Grosz skriver om ”the difficult task of producing and exploring a range of 

possible metaphors other than the mechanistic ones” vilka i stor utsträckning bestämt den 

västerländska filosofins syn på kroppen – en bild som möjliggjort, tillägger Grosz, ”a certain 

mastery and exteriority to the object – the body, bodies […]”.178 Genom spegelmetaforen ger 

Musil en sinnlig bild av ett sätt att se på kroppen där den inte uppträder som ett objekt möjligt 

att avgränsa, förstå och bemästra. Detta gör att kroppen inte heller behöver bli föremål för ett 

riktat sexuellt begär som vill känna till dess kön och väsen, och som förväntar sig att ett intakt 

subjekt bebor den.   

När den främmande kroppens yta förblir obruten får denna kropp en dubbel innebörd. 

Den används inte längre som ingång till en total förståelse av personen ”inuti” kroppen – det 

inre jag som i Yousefs romantiska intimitet blir fullständigt känt av den andre genom delade 

förtroligheter. Speglingen bryts inte, utan förblir reflekterande. Men kroppen blir inte heller till 

ett föremål för en instrumentell attityd som gör den till ett objekt möjligt att äga. När Ulrich 

speglar sig i Agathe är han själv närvarande i kroppen som han ser. Det jag som Ulrich 

återvänder till efter att ha sett på sin systers sinnliga gestalt är omgjort av detta möte. Han kan 

inte finna sig hel hos henne, och därför inte heller helt göra henne till en del av sig själv.  

Efter den sexuellt laddade situation där Ulrich hjälpt Agathe med knäppningen i hennes 

klänning rätar han på sig och utbrister: ”Jag vet nu vad du är: Du är min egenkärlek!”179 Och 

han tillägger att systern ”förkroppsligar” denna egenkärlek.180 Att Agathe framträder som en 

förkroppsligad form av Ulrichs egenkärlek bär på en filosofisk innebörd. Det erotiska begäret 

hamnar nu i ett mellantillstånd, som inte uppsöker Agathe som en könsmässigt tydlig varelse 

enligt den heterosexuella förförelsens manual. Detta dröjande begär utgör därför kulmen på den 

insikt som Ulrich gradvis utvecklar: att systerns kropp inte blottar något intakt jag, och att han 

inte kan nå fram till något stabilt kön hos henne att erotiskt besitta. När han med ömhet varseblir 

Agathe övertar han delvis hennes vaghet. Så kan han också iaktta och bejaka splittringen i sitt 

eget jag genom sin kärleksfulla närhet till henne. 

 

	  

	
178 Grosz, Volatile Bodies, s. 23.  
179 ”’Ich weiß jetzt, was du bist: Du bist meine Eigenliebe!’”.Mannen utan egenskaper, s. 275; Der Mann ohne 
Eigenschaften, s. 899. 
180 ”’Und nun ist sie offenbar […] in dir verkörpert gewesen […]”. Mannen utan egenskaper, s. 275; Der Mann 
ohne Eigenschaften, s. 899. 
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Att se på ett dunkelt sätt: avslutning 

Det är en mångtydig syskonrelation som möter läsaren i den ofärdiga andra delen av Robert 

Musils Mannen utan egenskaper. Å ena sidan skildrar Musil här det vakna umgänget mellan 

Ulrich och Agathe, som invecklar sig i långrandiga filosofiska samtal och blir förtroliga med 

varandra. Å andra sidan följer författaren ett mera sinnligt utbyte mellan syskonen, som äger 

rum i deras varseblivning av varandras kroppar. I motsats till den myckna forskning som 

fokuserat på de idésprängda dialogerna i romanen, har jag i denna uppsats intresserat mig för 

dessa sinnliga inslag som uttryck för filosofiska attityder. 

Jag har läst Ulrichs och Agathes relation som en arena där Musil närmar sig den ängslan 

inför jagets upplösning som drabbade österrikiska intellektuella kring sekelskiftet 1900. Ett 

övergripande syfte har varit att se hur Musil iscensätter jagets kris som ett filosofiskt problem 

inom ramen för en skönlitterär gestaltning av erotisk syskonkärlek. De frågor som jag ställde i 

början av undersökningen var: Vilket slags subjekt skildrar författaren genom syskonparets 

relation? Och vilken roll spelar kön och erotik i uppkomsten av detta subjekt?  

Syskonens sinnliga relation kretsar kring ett antal misslyckanden. Ulrichs försök att tyda 

Agathes kropp och anletsdrag kommer ständigt till korta: systern förblir vag och obestämd för 

honom, bortom all kategorisering. Ulrich kan bara finna en dunkel avbild av sig själv i sin 

syster, och övertar därigenom delvis hennes vaghet. Inte heller Agathe kan se sig själv ”i 

helfigur” i sin bror, vilket innebär att syskonens ömsesidiga speglingar fördjupar avsaknaden 

av fasta egenskaper hos dem. Stundtals tar sig dessa speglingar mera intensiva uttryck, och 

Agathe framstår för Ulrich som en upprepning, en fördubbling av honom själv. Då upplever 

brodern att en undertryckt och oregerlig del av honom själv träder in i systerns kropp, och att 

han därigenom kan uppsöka sina egna inre motsättningar genom att sinnligt närma sig henne.  

En bild som återkommer i syskonens relation är spegeln, och den uppträder i två skilda 

sammanhang i romanen. Stundtals upplever Ulrich sin systers olika klädslar som en vattenyta 

som bara halvt släpper igenom hennes gestalt. Han kan då både se henne vagt och överta denna 

vaghet genom att spegla sig dunkelt i henne. Vid andra tillfällen uttrycker Ulrich en vilja att nå 

”till botten” av andra kvinnor, en tendens som associeras med behovet av att ge den andre en 

fast könsidentitet och nå kunskap om hennes inre. Det begär som uppstår här framställs som en 

riktad åtrå som bryter genom kvinnans kroppsyta, vilket innebär att Ulrich inte längre kan se 

sig själv återspeglas i den andra personen. Denna tendens etableras som en kontrast till Ulrichs 

attityd gentemot systern, där han genom att dröja vid hennes oklarheter kan varsebli och bejaka 

sin egen vaghet. 
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En viktig aspekt av Agathes obestämdhet härrör ur hennes växlande könsuttryck. Dessa 

växlingar får Ulrich att karaktärisera sin syster som ”hermafroditisk”, vilket aktualiserar en 

historisk klangbotten i Musils text: myten om androgynen som bild av en bortomvärldslig och 

könlös enhet. Flertalet forskare har tolkat syskonens erotiska relation som en strävan efter ett 

sådant fulländat tillstånd bortom det samtida samhällets sönderfall.  

I min undersökning har jag visat att Musil motsätter sig den platonska mytens betoning 

på upphävandet av världslig splittring i en androgyn sämja mellan motsatser. Varken Agathe 

eller Ulrich har några tydliga könsegenskaper som kan sammansmälta – ingendera av syskonen 

representerar en kvinnlig eller manlig princip, vilket i den platonska idétraditionen är 

nödvändigt för att en kompletterande förening mellan könen ska kunna uppstå. Ulrich häpnar 

konstant inför Agathes mångtydighet. Manliga och kvinnliga egenskaper får aldrig fast form i 

hennes kropp, utan förblir ständigt i rörelse.  

Stefan Jonsson beskriver hur Musil historiserar jaget i sin roman, och visar att det subjekt 

som texten skildrar inte äger något väsentligt personligt centrum.181 Enligt Jonsson framställer 

Mannen utan egenskaper ett jag som inte sammanfaller med sina tillfälliga egenskaper och 

samhälleliga roller, utan som snarare kännetecknas av brist, negativitet och inre mångfald.182 

Jag har här argumenterat för att Musil också skriver fram detta gränslösa subjekt inom den 

normbrytande erotiska relation som vid tillfällen av särskild sinnlig stegring uppstår mellan ett 

jag och ett du. Musil gestaltar då en närhet som inte strävar efter att känna till den älskades 

väsen, och där den andres kön och identitet förlorar sin betydelse för begärets riktning.  

Robert Musils svar på sekelskiftets ängslan inför jagets sönderfall består därmed inte, 

som ofta har hävdats, i en fantasi där samtidens splittringar upphör i en androgyn utopi där jag 

och du blir ett. En sådan tolkning kan bara vidhållas om de sinnliga aspekterna av de erotiska 

känslor som syskonen utvecklar för varandra uteblir ur analysen. Ulrich och Agathe förblir 

genomgående främmande för varandra, och kan bara dunkelt spegla sig i varandras kroppar. 

Bara när brodern inte bryter sin systers yta genom ett begär som vill känna och definiera det 

vaga kan denna yta återspegla honom. Genom sin kärlek till sin syster kan han överta hennes 

vaghet, och göra om sig själv i dess avbild.   

Denna läsning placerar Musils författarskap i ett ännu otillräckligt utforskat idéhistoriskt 

sammanhang. Parallellt med att Musil arbetade på Mannen utan egenskaper utvecklade den 

tyska fenomenologin ett djupgående intresse för intersubjektivitet, frågan om villkoren för 

mellanmänsklig kontakt – ett problem som kom att bli ett huvudtema i nittonhundratalets 

	
181 Jonsson, Subject Without Nation, s. 16 f. 
182 Jonsson, Subject Without Nation, s. 265. 	
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kontinentala filosofi.183 Min uppsats har kunnat peka på hur intersubjektivitet som filosofiskt 

problem upptas i Musils gestaltning av normbrytande erotik, och hur syskonkärleken därmed 

öppnar upp ett vidare filosofihistoriskt sammanhang som sysselsätter sig med gränserna för det 

egna och det främmande. 

Mannen utan egenskaper är ett verk som i sin mångfald av idéer och intellektuella infall 

enkelt inbjuder till filosofiska analyser. Men min undersökning har visat är det inte bara är de 

explicit resonerande partierna i romanen som uppvisar ett filosofiskt tänkande. Snarare 

mobiliseras hela det register av sinnliga erfarenheter som skildras där för att behandla den 

filosofiska frågan om jagets uppluckring. Skildringen av varseblivningen av den mänskliga 

kroppen är emellertid bara ett av otaliga sätt som den skönlitterära prosan tänker på. Därför 

finns det ett stort behov av litteraturvetenskapliga undersökningar som inte låter sig begränsas 

av den konventionella uppdelningen av texter i skönlitteratur och filosofi.  

Sammanfattningsvis beskriver Mannen utan egenskaper ett ”andra tillstånd” där subjektet 

bejakar sin egen splittring. Jaget orienterar sig här bort från viljan att veta, och lämnar sin vana 

att famla efter fasta sanningar. Det söker sig istället mot aningar och dunkla halvklarheter, och 

upplever sig därför som ändlöst. Men detta splittrade jag kan aldrig lämna sin längtan efter 

enhet utan att närma sig en annan person. Endast i kärleken kan jaget uppsöka den gränslöshet 

som redan vagt kan anas hos den andre.  

 

 

	 	

	
183 Theunissen, Michael, Der Andere. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart, Berlin: De Gruyter 1981.  
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