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1. Inledning  

 
Man talar betydligt mindre om språk och stil i den här sortens recensioner [av böcker om självbiografiskt 

lidande]. Man talar knappt alls om sådant. En sådan diskussion kanske hade känts lite som ett okänsligt 

brott mot dekorum [...] Ändå är stilen central i skildringar av smärta och lidande.1   

 

 

Sorgen har sin egen dramaturgi, helt väsensskild från den som format västerlandets historier. Enligt 

klassisk dramaturgi rör sig berättelsen mot konfliktlösning längs en väl upptrampad rutt som hängt med 

sedan antiken. [...] Men sorgen låter sig inte pressas in i kurvan. Den kräver en annan historia.2   

 
 

Förr eller senare i livet inträffar den någon gång för oss alla – den stora sorgen. Oavsett hur eller 

varför vi drabbas av den så leder den till ett lidande som vi ofta behöver utagera på något sätt.  Så 

länge människan har varit en skrivande varelse har hon försökt få ned sina känslor på papper. 

Känslorna, en stor del av essensen i det som är att vara människa, har litteraturhistoriskt sett stått 

i centrum sedan urminnes tider. Sorgen och lidandet har omskrivits på pergament, i verser, dramer 

och böcker. Den berömde modernistiske 30-talspoeten T.S. Eliot menade att den riktigt goda, 

sanna litteraturen var den som objektivt kunde förmedla känslorna på ett sätt som gjorde dem 

kännbara för vem som än läste.3 Konstens form menade han skulle iscensätta en motsvarighet till 

det mänskliga känslolivet, och för en sekund få oss att känna någon av de universella 

sinnesstämningar som är så typiska för livets gång. Litteraturens uppgift var enligt honom inte att 

konkret uttrycka känslorna, utan snarare förmedla dem. Genom att använda vissa grepp eller 

gestaltningar så gick det att uppnå detta, ett grepp Eliot benämnde som ”objektivt korrelat” – ett 

slags känslobärande element.  

 

I en av de ovan citerade bokkrönikorna slår litteraturkritikern Jonas Thente fast att historier om 

lidande och död än idag tycks stå högt i kurs. Samtiden präglas av en litterär hunger efter det som 

 
1 Jonas Thente, ”Bokkrönika: Lidandet i litteraturen gör bäst i att vara på riktigt”, Dagens Nyheter 2019-04-26. 
2 Malin Lindroth, “Egensinnigt tröstande bok om sorg”, Göteborgsposten 2016-11-04. 
3 Raman Selden, Peter Widdowson, och Peter Brooker, A reader's guide to contemporary literary theory. New 
York: Routledge 2017, s.10. 
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är mest hjärtskärande och gripande, sådant som berör och som vi – kanske – kan känna igen oss i. 

Även jag tycker mig uppleva att många av de böcker som blir som mest omtalade i folkmun är de 

som antingen är baserade på verkliga historier eller lyckas framställa chockartade känslor. På 

senare år har det utkommit flera böcker som går att dela in i denna kategori av sorgskildringar, 

varav två prisbelönta som omnämnts i media har etsat sig fast extra hårt i mitt minne och väckt en 

del frågor. Den ena är skriven av den svenska författaren Tom Malmquist och den andra av 

brittiske Max Porter. Båda skildrar något som för alla människor är starkt anknutet till sorg och 

förlust, nämligen att förlora en närstående. För att använda Eliots resonemang: Hur förmedlas 

egentligen känslor av sådant lidande och stark förlust i böcker som dessa? Författarens grepp och 

verktyg försvinner ofta bakom en ridå av våra egna känslor och uppfattningar kring det vi läser, 

men likt en regissör vid en uppsättning finns författaren alltid bakom den imaginära scenen: orden. 

Denna uppsats handlar om hur sorgen som känsla kommer i uttryck i text utan att egentligen sägas 

bokstavligt eller rakt ut. Jag har valt att utgå från de två ovan nämnda författarnas storverk i mitt 

sökande efter att kunna förklara vad det är som får läsaren att känna med författaren.   
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2. Bakgrund och syfte 

Romanförfattaren tillika poeten Tom Malmquist är född 1978 och började sin litterära karriär som 

poet. 2007 släpptes hans första diktsamling Sudden death, följd av ett ytterligare poesiverk – 

Fadersmjölken – två år senare.4 Det var först vid romandebuten år 2015 med I varje ögonblick är 

vi fortfarande vid liv som hans författarskap fick stort medialt genomslag, och boken belönades 

med flera priser så som bland andra Dagens Nyheters kulturpris och Karin Boyes litterära pris året 

därefter.5 Romanen är en självbiografisk skildring av ett år av sorg, som inleds med att 

berättarjagets (Toms) sambo Karin går bort i akut leukemi i samband med sin graviditet. Dottern 

Livia blir förlöst via akut kejsarsnitt, och året därefter blir en kamp där Tom ska handskas med 

den ofattbara chocken av att ha förlorat sin livskamrat samtidigt som han är nybliven far. Under 

samma år går även hans pappa, Thomas Malmquist, bort i cancer, någon han hade en svår och 

sårig relation till sedan sin uppväxt. De första 97 sidorna utgör en kronologisk skildring av de 

dagar författaren tillbringar på Södersjukhuset där Karin snabbt insjuknar och dör. Resterande 

kapitel är en blandning av vardagsskildringar och minnen från förr, bland annat från uppväxten i 

Huddinge strax utanför Stockholm och livet tillsammans med Karin. Språket har ibland poetiska 

inslag men artar sig främst i ren prosa. Katie Kitamura skriver i en recension av verket i New York 

Times att I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv är som en slags anti-memoar, i den mening att 

den skildrar delar ur författarens liv likt klassiska memoarer men fortfarande övervägande 

använder skildringar i presens för att göra detta. I detta avseende menar hon att verket går att se 

som en autofiktiv roman snarare än memoar.6 

 

Ett annat verk med liknande tematik som även det utkom 2015 är brittiske Max Porters debut Grief 

is the Thing with Feathers (”Sorgen bär fjäderskrud” i den svenska översättningen). Porter är född 

1981 och uppvuxen i London. Den relativt tunna boken är ett genreöverskridande hybridverk där 

allt från prosa och poesi till dialoger och listor förekommer. Verket utspelar sig i en lägenhet i 

London under vad som kan antas vara ett par år, där läsaren får följa tre olika röster: Pappan, 

 
4 Wahlström & Widstrand, "Tom Malmquist", https://www.wwd.se/forfattare/27234/tom-malmquist/ (2019-10-18). 
5 Salomonsson Agency, "Tom Malmquist", http://www.salomonssonagency.se/tom-malmquist (2019-10-18). 
6 Katie Kitamura, ”As a Daughter Is Born, a Young Mother Dies”, New York Times 2018-01-29.  
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pojkarna och kråkan. Boken inleds fyra eller fem dagar efter att modern i familjen har dött hastigt 

(under omständigheter som aldrig berörs mer ingående än att hon i samband med bortgången slagit 

i huvudet, exempelvis s. 89), och avslutas med att pappan och pojkarna strör ut moderns aska i 

havet. Kråkan kliver in i berättelsen redan i första kapitlet, och tycks fungera som en 

antropomorfisering av pappans sorg. Kapitlen är omväxlande fokaliserade utifrån de tre 

huvudkaraktärerna, där kråkans närvaro går att följa som en röd tråd från början till slut. Kråkan 

både hjälper och stjälper pappan och pojkarna i deras sorgearbete, då den växlar mellan att ge 

faktiska råd och ibland uttrycka sig i långa sjok av lösryckta meningar som går att likna vid 

ordsallader. Hur man väljer att tolka kråkan och dess bitvis osammanhängande yttranden är upp 

till varje läsare, men tydligt är att dennes närvaro påverkar karaktärerna både positivt och negativt.  

Boken är inte uttalat självbiografisk, men Porter har nämnt i en intervju med The Guardian att 

pojkarnas uppförande och tankar grundas i hans egna upplevelser av sin fars bortgång när han var 

sex år gammal.7 Pappan i boken beskrivs även skriva en uppsats om den brittiske poeten Ted 

Hughes, något som Porter själv gjort tidigare. Kråkan i boken är inspirerad av Hughes eget verk – 

Crow – som kretsar kring Sylvia Plaths död.8 Likt Malmquists bok har Porters debut blivit både 

uppmärksammad, kritikerrosad och prisbelönt. Ett år efter utgivningen gavs den bland annat Dylan 

Thomas-priset och blev nominerad till Guardian First Book Award, med motiveringen att den var 

ett originellt hybridverk.9  

 

Även om verken skiljer sig åt i många aspekter som exempelvis stilgrepp och uppbyggnad, så går 

de även att likna vid varandra beträffande en viktig beröringspunkt: Motivet. De skildrar båda 

tiden efter en moders och sambos bortgång, och framställer hur det är att leva med den sorgen samt 

hur det påverkar karaktärerna och deras liv. Jag har för avsikt att med denna studie djupdyka i 

sorgframställningarna och jämföra dessa, för att på så vis ge en bredare inblick i de båda 

romanerna, samt bidra till fältet om känslogestaltningar inom den moderna litteraturen i stort. Mitt 

fokus är främst på gestaltningarnas textuella plan snarare än karaktärernas psykologiska 

sorghantering. Genom att först närläsa och sedan komparera de båda texterna ämnar jag se till både 

 
7 Sarah Crown, "Max Porter: The experience of the boys in the novel is based on my dad dying when I was six,'' The 
Guardian 2015-12-09.   
8 Ibid. 
9 The Guardian, "Guardian first book award 2015 longlist – in pictures", 2015-08-14. 
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likheter och skillnader mellan dem, för att sedan förklara dessa utifrån tidigare teoretiska och bitvis 

historiska resonemang.  

 

Med utgångspunkt i detta lyder mina frågeställningar:  

- Hur gestaltas sorgen i Tom Malmquists I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv och Max 

Porters Grief is the Thing with Feathers? Vilken effekt har författarnas framställning av 

sorg? Vilka är skillnaderna respektive likheterna mellan dessa framställningar? 

  



7 

 

3. Teori och metod 

I Nationalencyklopedin beskrivs ordet “sorg” som en “reaktion på förlust, vanligen av en avhållen 

närstående”.10 Vidare omnämns hur sorgen vanligtvis (och främst i väst) brukar delas upp i olika 

faser, där individen slutligen hamnar i en nyorienteringsfas som ger möjlighet att återgå till ett 

normalt liv.11 Även i sjukvårdsregionernas vårdguide beskrivs den krisartade sorgens fem faser 

som ett vanligt förekommande sätt att förklara vad den går ut på.12 För att undvika att hamna i ett 

alltför psykologiskt resonemang, och istället låta denna studie hålla sig så textnära som möjligt, så 

har jag valt att inte söka efter tecken på de sedvanliga sorgfaserna i texterna. Även om kända namn 

inom psykologin omnämns i denna uppsats så har jag haft för avsikt att koppla de anslutande 

teorierna till en litteraturteoretisk diskussion. Fokuset ligger i denna studie främst på hur sorgen 

skildras, med utgångspunkt i att den är just vad Nationalencyklopedin beskriver den som – en 

reaktion på förlust av en närstående som kan vara under varierande perioder.  

 

Sorggestaltningen i de båda verken diskuteras istället bredare utifrån Sigmund Freuds begrepp 

naturlig sorg och melankoli. Avsikten var inte att bekräfta eller dementera dessa, utan snarare 

använda begreppen för att försöka definiera hur sorgen egentligen ter sig. I en text av Freud från 

1917 diskuteras och jämförs melankoli med sorg, eftersom de båda beskrivs uppkomma i och med 

en närståendes bortgång.13 Melankoli beskrivs i Freuds text som en improduktiv form av sorg där 

den sörjande är fast i ett slags statiskt läge av sin depression där hen inte kan gå vidare i 

sorgebearbetningen. Detta skiljer melankolin från den i Freuds bemärkelse “naturliga sorgen”, som 

individen till skillnad från melankolin så småningom tar sig igenom.14 I den naturliga sorgen 

uppfattar den drabbade sin omvärld som grå och deprimerande, medan melankolin ofta även 

präglas av ett självhat. Den drabbade tycker här inte bara att världen har blivit grå, utan även egot 

självt.15 Freuds tankar om sorg och melankoli har problematiserats och diskuterats flertalet gånger 

 
10 Nationalencyklopedin, “Sorg”,https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sorg.  
11 Ibid. 
12 1177 Vårdguiden, “Att hamna i kris”, https://www.1177.se/Uppsala-lan/liv--halsa/psykisk-halsa/att-hamna-i-kris/. 
13 Sigmund Freud, Mourning and Melancholia, 1917. On the History of the Psycho-analytic movement, Papers on 
Metapsychology and other works, London: Hogarth Press 1957, s. 243.  
14 Ibid, s. 244. 
15 Freud 1957, s. 246. 
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sedan uppkomsten i början av 1900-talet, utöver psykologin även inom humanioran och 

litteraturvetenskapen. Den engelske litteraturprofessorn Jahan Ramazani redogör i Poetry of 

mourning (1994) för sorgediktningens utveckling sedan romantiken, och menar att man under 

industrialiseringens utveckling i väst kan se hur den moderna elegin har växt fram. Även om de 

verk jag studerar inte är renodlad poesi anser jag ändå att Ramazanis resonemang går att applicera 

på litterära texter även i en bredare bemärkelse, eftersom det behandlar känslouttryck i texter över 

tid. Denna uppsats ämnar inte i sig att redogöra för historiska skeenden, men eftersom Ramazanis 

teori grundas i elegidiktningens svängningar genom flera sekel så är det ändå av vikt att 

övergripande redogöra för förloppet. I och med den kapitalistiska världsordningens framfart och 

romantikens död i början av 1900-talet tenderade de sociala koderna för sorg att försvinna, som 

till exempel sorgeklädseln. Sorgen gick från att vara en social rit till den enskildes privata 

angelägenhet, och som ett svar på detta ökade istället dödsmotiven inom den moderna 

litteraturen.16 När vi inte längre talade öppet om döden, så skrevs det allt mer om den. Ramazani 

kopplar denna moderna “våg” av dödsmotiv inom poesin till Freuds syn på olika typer av 

sorghantering, och menar att den moderna sorgdiktningen oftast har drag av melankoli.17 Det 

emotionella läget beskrivs här som “ett öppet sår”,18 och det är detta öppna sår som ges uttryck för 

i exempelvis Sylvia Plaths eller John Berrymans dikter om de döda. Ramazani driver tesen att den 

moderna diktningen tycks ha fastnat i denna melankoliska syn på sorg och död, till skillnad från 

den klassiska elegin som hade helandet av själen som mål. Moderna litterära och  melankoliska 

sorgeuttryck menar Ramazani kretsar kring en tanke om att vara “besatt” av den döde, där liket 

beskrivs och blir till en slags levande död-karaktär som plågar diktjaget.19 Inbäddat i denna 

plågesorg ser han även att poeten ofta uttrycker en viss självkritik, “det ekonomiska problemet 

med sorgearbetet”, där diktjaget beskyller sig själv för att skända den döde genom att sätta sorgen 

och förlusten på papper för egen vinning.20 Detta går i linje med melankolibegreppet så som Freud 

beskrev det – ett slags hat mot egot.  

 

 
16 Jaman Ramazani, Poetry of Mourning - The Modern Elegy from Hardy to Heany, Chicago & London: The 
University of Chicago Press 1994, s. 11. 
17 Ibid, s. 4.  
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ramazani 1994, s. 6. 
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Freuds ideér om positivt sorgearbete och destruktiv melankoli har även diskuterats av professorn 

Kathleen Woodward vid Wayne State university. Hon menar att Freuds sätt att se på melankolin 

som ett statiskt läge av ohanterad sorg är alltför fyrkantigt, och att människan istället oftast befinner 

sig i ett läge mellan den processande sorgen och den melankoliska sorgen.21 Enligt hennes mening 

uppkom Freuds tankar om sorgen som en hanterlig process i en del av hans liv där han själv inte 

hade upplevt stor förlust, vilket gjorde honom benägen att se på det emotionella fenomenet allt för 

pragmatiskt.22 Woodward talar istället om sorgen efter en anhörigs bortgång som en psykisk 

smärta snarare än en process, en smärta som den drabbade aldrig kommer ur eller blir fri från. Den 

psykiska smärtan är endast något som blir mindre påtagligt med tiden, något som man lär sig leva 

med. Med hänvisning till teoretikern Roland Barthes bok Camera Lucida (1980) framför hon ett 

resonemang om att fotografiet, som har en central plats i Barthes text, är ett sätt för människan att 

hålla sig kvar mellan den naturliga sorgen och den destruktiva melankolin.23 Camera Lucida skulle 

med Freuds synsätt ses som ett exempel på en individ som fastnat i den melankoliska sorgen och 

som vägrar att gå vidare, eftersom Barthes så krampakigt håller kvar i sina gamla minnen som i 

det här fallet är fotografier av den bortgångna modern.24 Människan vill och behöver inte gå vidare, 

menar Woodward, utan använder fotografier av den döde som ett sätt att hålla sig kvar i den 

melankoliska sorgen – det öppna såret förblir öppet, om än mer eller mindre synligt med tiden.  

 

Genom att problematisera Freuds melankolibegrepp problematiseras även Ramazanis teori. Om 

melankolin inte är ett så pass statiskt tillstånd som Freud, och senare även Ramazani, anser det 

vara – utan istället är vad vår sorg helt enkelt består av; psykisk smärta som tenderar att avta med 

tiden – sätts den moderna elegin i ett mer positivt ljus. I denna uppsats diskuteras de båda verken 

utifrån både Ramazanis och Woodwards tankar om nedskriven sorg, och jag har utgått från 

samtligas tankar om vad melankoli och sorgearbete kan tänkas bestå av när jag sett till 

sorguttrycken i romanerna. 

 

 
21 Kathleen Woodward, ”Freud and Barthes: Theorizing Mourning, Sustaining grief”, Discourse – A Special Issue 
on the Emotions, 13, 1990-91:1, s. 96. 
22 Ibid, s. 97. 
23 Ibid, s. 99.  
24 Ibid, s. 97.  
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För att navigera i materialet utefter tidigare nämnda frågeställningar tillämpas en tematisk analys. 

Som underbyggnad för analysen av de båda texterna tar jag hjälp av Claes-Göran Holmbergs och 

Anders Ohlssons grunder i epikanalys.25 Detta för att säkerställa att verken studeras med flera olika 

textuella aspekter i åtanke. Inledande belyser de vikten av narratologisk analys, och redan här 

nämns Gérard Genette vars begreppsapparat jag valt att använda mig av.26 Vidare benämner de i 

sin bok en rad punkter som man bör se till i en analys av en roman, utav vilka jag valt fyra som 

jag tycker mig se en tydlig sorgskildring i när jag ser till de verk jag utgår från. Dessa är narratologi 

(ovan nämnt), fokalisering, berättare, stil och viss symbolism (främst i Porters verk). Utifrån en 

första genomläsning med detta i åtanke delas verken upp i tre fristående allomfattande teman som 

jag tycker mig se anknyta till hur sorgen kommer i uttryck, och utefter dessa resoneras sedan kring 

sorgeframställningen. Dessa tre teman är röster och narrativ, bilden av den bortgångna, samt 

huvudkaraktärernas egna manifesta sorguttryck. Mot slutet av arbetet jämförs och sammanfattas 

analyserna av böckerna.  

 

Som grund för de narrativa resonemangen tillämpas (ovan nämnda) Gérard Genettes terminologi, 

vars tankar och begreppsapparat rörande tidsskildring och fokalisering fungerar som underlag för 

resonemangen. Här appliceras Genettes begrepp så som de beskrivs i Jimmy Vulovics bok 

Narrativanalys från 2013.27  
 

  

 
25 Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson, Epikanalys: en introduktion, Lund: Studentlitteratur 1999. 
26 Ibid, s. 9. 
27Jimmy Vulovic, Narrativanalys, Lund: Studentlitteratur 2013. 
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4. Tidigare forskning  

Om Tom Malmquists och Max Porters verk tycks det inte ha gjorts någon forskning på högre nivå. 

Mycket av den tidigare forskning som finns att tillgå i fråga om sorgeframställningar inom 

litteraturen rör främst barnlitteratur. Krystyna Dabrowska har skrivit en masteruppsats med fokus 

på skildringar av sorg och död i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta (1973) och Fredrik 

Backmans Min mormor hälsar och säger förlåt (2013). Genom att undersöka hur böckerna 

använder sig av olika sagoprinciper och sagomotiv för att gestalta sorgen efter någon nära anhörigs 

bortgång, så finner hon både likheter och skillnader mellan de båda verken.28 Sagoprinciperna är 

fördelaktiga när man som Dabrowska ska se till barnlitteratur men är svårapplicerade i denna 

studie. Ett annat exempel på en liknande studie med samma tema är Linda Wiezells ”’Är det 

alldeles säkert att jag aldrig, aldrig mera får se honom?’: En studie av hur död och sorg skildras 

i tre bilderböcker”, som har ett fokus på bilderna i böckerna vilket gör även den irrelevant för min 

studie, även om den behandlar sorgeframställning.29  

 

Från Umeå universitet finns en uppsats på c-nivå skriven av Rickard Åstrand där han utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv undersöker sorggestaltningen hos två svenska moderna författare; 

Elisabeth Rynell och Bodil Malmsten.30  I studien framkommer att sorgen gestaltas som knuten 

till andra känslor – ilska och vanmakt, exempelvis – samt att de båda författarna gestaltar dessa 

känslor med olika former av diktjag. I den diktsamling av Rynell som Åstrand studerar, Nattliga 

samtal, så tycks diktjaget utvecklas och nå försoning med sin sorg, medan Malmstens Det här är 

hjärtat snarast håller kvar i den emotionella smärta som uppstår efter partnerns död. Båda texterna 

har återkommande objekt eller platser som sorgen förknippas med, något som bl.a. diskuteras 

utifrån T.S. Eliots begrepp objektiva korrelat som även omnämndes i inledningen till denna 

uppsats. Rickard Åstrands resultat är relevanta för denna studie, eftersom han till stor del använder 

 
28 Krystyna Dabrowska, Att berätta för barn om sorg och död – Sagoelementens funktion i Astrid Lindgrens 
‘Bröderna Lejonhjärta’ och Fredrik Backmans ‘Min mormor hälsar och säger förlåt’, uppsats framlagd på 
masternivå vid institutionen för litteraturvetenskap, Uppsala universitet 2018.  
29 Linda Wiezell, “Är det alldeles säkert att jag aldrig, aldrig mera får se honom?” – En studie av hur död och sorg 
skildras i tre bilderböcker, uppsats framlagd för yrkesexamen vid institutionen för film och litteratur, 
Linneuniversitetet 2014.  
30 Rickard Åstrand, En studie av poetisk sorgeframställning hos Bodil Malmsten och Elisabeth Rynell, C-uppsats 
framlagd vid institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet 2016.  
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ett liknande ramverk som brukas här. Han berör även Jahan Ramazanis bok Poetry of mourning 

och dennes tankar om melankoli, vilket även jag valt att göra här. Mot slutet av denna studie 

återanknyter jag till Åstrands uppsats, eftersom hans resultat och slutsatser är intressanta att tala 

om i förhållande till denna studies resultat.  
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5. Analys  

De båda analyserna är indelade i tre kategorier som jag anser att sorgen främst kommer i uttryck 

genom – romanernas olika röster och narrativ, hur den bortgångna beskrivs som människa genom 

minnen och tillbakablickar samt huvudkaraktärernas egna känslouttryck såväl i dialogform som 

beskrivna handlingar. Inledande diskuteras Malmquists roman för att sedan följas av Porters, båda 

med samma kategorier som utgångsläge för läsningen.  

5.1 I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv 

Inledande diskuteras hur bokens narrativa struktur skapar kontraster som förstärker 

känslogestaltningen för läsaren, samt hur de olika tidsperspektiven fluktuerar genom romanen. 

Detta följs av ett avsnitt om hur den bortgångna beskrivs främst genom minnen som tycks starkt 

kopplade till berättaren Toms sinnen, samt hur känslorna kring Karins plötsliga bortgång kommer 

till uttryck. Slutligen analyseras de sorguttryck som Tom själv yttrar under romanens tidsspann, 

och hur dessa uttryck från en protagonists synvinkel förmedlar sorg. 

5.1.1. Röster och narrativ 

Övergripande går I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv att dela in i tre olika delar när det gäller 

den narrativa strukturen. De första 97 sidorna i boken beskriver de dagar, ungefär fem dygn, som 

Tom tillbringar på Södersjukhuset. Romanens större del, som utgör mittenpartiet, växlar ständigt 

mellan nutid och dåtid. Här vävs många minnesbilder från Toms liv in, både från tiden innan han 

mötte Karin och det liv de levde tillsammans innan hennes död. Mot slutet av romanen växlar 

plötsligt tilltalet till direkt form.31 Tom tilltalar då ett “du” som får antas vara Karin. Den 

förstnämnda delen av boken, som utspelar sig i sjukhusmiljön, är miljöbeskrivande samt återger 

dialoger men ger inte bokstavligen uttryck för berättarens egna känslor mer än det han själv ger 

uttryck för i sagda dialoger. Vulovic beskriver detta berättargrepp som ett ”kameraöga”, en icke-

värderande registrering av de omgivningar som berättaren befinner sig i med mål att objektivt 

beskriva.32 I Malmquists verk bidrar istället dessa miljöbeskrivningar till en känsloladdad effekt, 

 
31 Från sidan 304 till och med 314.  
32 Vulovic 2013, s. 102.  
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eftersom de utgår från ett starkt autodiegetiskt berättarperspektiv. Läsaren upplever omvärlden 

utifrån huvudkaraktärens, här även författarens, ögon – något som blir mycket påtagligt eftersom 

de nästintill dokumentärt beskrivna yttre händelseförloppen bygger upp tydliga känslostämningar.  

En stor del av de miljöer inne på Södersjukhuset som kopplas till Karin där Tom tillbringar sina 

dagar av antagen ovisshet och panik beskrivs bestå av helt gråblå korridorer,33 rum med 

skyddsrumsliknande dörrar (s. 12), och det beskrivs hur det i taket “sitter ventilationstrummor, 

kabelstegar, kopparledningar [...]” (s. 73). Återkommande springer han genom sjukhusets långa 

korridorer mellan olika intersivvårdsavdelningar, vilket beskrivs i långa textsjok med frekventa 

kommatecken istället för punktsättning. Detta bidrar till en stressad och panikartad rytm, och står 

i kontrast till de stunder då han befinner sig på Neonatalavdelningen i en annan del av sjukhuset 

där hans nyfödda dotter Livia befinner sig. Miljöbeskrivningarna i dessa passager består istället av 

viskande röster och korridorer pyntade som på en förskola. “Allt detta är ett andrum” konstaterar 

Tom (s. 77). Kontrasten mellan dessa olika sjukhusmiljöer och berättarröstens ständiga växlande 

mellan dessa förstärker även kontrasten mellan liv och död, lycka och sorg. Den nyfödda Livia 

omges av lugn och trygghet medan Karins bortgång kopplas till för huvudkaraktären okända 

sjukhustermer och sterila miljöer. I dessa kontraster uppkommer ett känslouttryck som för läsaren 

blir uppenbart trots att huvudkaraktären inte uttryckligen beskriver ett känsloläge.  

 

Resterande halva av boken har en uppbyggnad där narrativet nästan undantagslöst skiftar mellan 

nutid och dåtid i vartannat kapitel. Oftast är det en utlösande faktor i nutiden som blir en naturlig 

övergång till dåtidsform, en form av externa analepser – det vill säga tillbakablickar som sträcker 

sig utanför bokens egen tidslinje – till gamla minnen.34  Berättelsen befinner sig då i en tid som 

existerar utanför bokens tidsramar, som uppskattningsvis inte löper över mer än ett års tid. Första 

gången en sådan växling sker är på sidan 142, då Tom ser en bild av Karin i sin dator, varpå tröjan 

hon bär på bilden tar honom tillbaka till de universitetskorridorer där de träffades. Analepser av 

det här slaget, till en tid då Karin fortfarande levde och deras kärlek spirade, förstärker konstrasten 

mellan liv och död genom att förankra begreppen i tid och rum. Det blir för läsaren tydligt att 

 
33 Tom Malmquist, I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv, Stockholm: Natur & Kultur 2015, s. 10. Hädanefter 
anges sidhänvisningar till boken inom parentes i den löpande texten.  
34 Vulovic 2013, s. 79 (Gérard Genettes begreppsapparatur).  
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dåtiden är starkt kopplad till de minnen av den döda som Tom förnimmer genom sinnesintryck, 

medan nutiden främst anknyts till döden och känslomässig tomhet.  

 

Bokens sista del som riktar sig till ett “du” får en starkt personlig effekt eftersom den ger läsaren 

en känsla av närhet. Även detta grepp ger en kontrasterande effekt, eftersom verket fram tills då 

främst varit dokumentärt – här kommer läsaren plötsligt mycket nära Toms inre liv. Dessa sidor 

går att jämföra med ett långt brev, där hans berättarröst blandar minnesbilder och dialoger från förr 

med upplevelser och nutida skildringar av dottern Livia. Här följer några exempel på inledande 

passager: “Nyss uppstigen ur sängen luktar du som starkast” (s. 304, även ett uttryck för hur Tom 

minns Karin: via sina sinnen. Se “5.1.2 Den bortgångna”) “, ”Det är slutet av sommaren och vi 

simmar fyra längder, du gillar inte klorlukten men jag tycker om den” (s. 307), “Jag har 

mardrömmar om att hon inte finns någonstans, jag kastar mig upp och ropar efter dig” (s. 309). En 

extern proleps med en tidsförskjutning in i framtiden sker på bokens sista sidor. Tilltalet är 

fortfarande i direkt form men Tom målar nu upp en vision om dottern, där det beskrivs hur hon 

“förälskar sig i en äldre tjej eller pojke” (s. 313) samt att “hon tycker jag är gnällig och jobbig” 

(ibid.). Här anknyts även dottern till sin mamma, och i framtidsvisionen beskrivs hon vigas i Karins 

röda klänning med vita prickar, “Och hon säger: Jag drömmer ofta om mamma [...] hon har dina 

fingrar, det känns som dina händer när jag släpper henne, och hon blir till åren [...]” (s. 314). Du-

tilltalet blir som en sista åkallan av den bortgångna, där det understryks hur både berättaren och 

dottern kommer att vara sammanlänkade med moderns bortgång för alltid. Detta går i linje med 

Woodwards text där hon argumenterar för att sorgen och sörjandet är något vi alltid har med oss, 

men att dess påverkningsgrad i vår vardag skiftar över tid. Hur kort eller lång tid detta tar för den 

enskilda människan har att göra med dennes livsbakgrund och hur långt tid som gått sedan denne 

först drabbades av den första, chockartade sorgen.35 Oavsett hur sorgen i Freuds benämning 

“bearbetas” kommer den alltid att finnas kvar hos individen, och i Malmquists bok tas detta ett 

steg längre och blir en angelägenhet även för kommande generationer som är sammanlänkade med 

den sörjande.  

 
35 Woodward 1990-91:1, s. 96. 
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5.1.2. Den bortgångna 

En bild av vem Karin var växer fram för läsaren genom både tillbakablickar i tiden och 

beskrivningarna av de saker som hon lämnat efter sig i lägenheten där Tom nu bor själv med 

dottern Livia. Många av dessa minnesbilder kretsar kring syn- doft-, och känselintryck från tiden 

då Karin levde. Att Tom utgår från de olika sinnena i sina beskrivningar av Karin blir bitvis mer 

påtagligt. Ett exempel på detta är när han får besök av den präst som ska närvara på begravningen 

(s. 187). Under deras samtal frågar prästen hur Tom tänkt lägga upp griftetalet som han skriver på: 

 

 
Jag utgår från de fem sinnena, säger jag. [...] Sinnena? Fem sinnen, svarar jag. Det låter djärvt, hur gör 

man det höll jag på att fråga? Jag vet inte om det är djärvt, jag börjar på SÖS när vi fick beskedet om 

leukemin och Karin gav Livia hennes namn, jag vet inte, jag kan inte förklara det bättre, det är i alla fall 

ett svar. (s. 187) 

 

 

Denna korta beskrivning av griftetalet går att likna vid bokens uppbyggnad, vilken som bekant 

inleds med tiden på Södersjukhuset. Tom återkommer även till tankar om de fem sinnena vid ett 

senare tillfälle i slutet av boken, där han beskriver hur han vaknar på natten och har svårt att somna 

om. Han lägger sig i soffan med Italo Calvinos roman Under jaguarsolen, som egentligen skulle 

fått namnet ”De fem sinnena”: ”Han lyckades inte skriva klart manuset innan han dog. Det blev 

tre delar; smak, hörsel och lukt” (s. 300). Även om detta inte är något som utvecklas vidare så får 

det återkommande omnämnandet av sinnena en djupare innebörd för läsaren, eftersom det speglar 

Malmquists sakliga sätt att skriva på och förankra minnesskildringar i. Den saknad och sorg som 

partnerns död har lett till kommer till uttryck i sinnesförnimmelser från då och nu. Exempel på 

detta finns vid flera passager i boken, där Malmquist nämner ljuden av klirret och sörplandet när 

Karin drack te (s. 123), ”kraset av sesamkakorna när hon tuggade [...] de återhållsamma 

skrivfingrarna och de lika återhållsamma suckarna” (s.139), parfymdofter från de tröjor och linnen 

hon brukade bära (s. 166) eller den coelinblå färgen på hennes nattlinne (s. 297). Att man kommer 

ihåg den döde genom sina sinnen återkommer då hans mamma sitter bredvid hans pappa på 

sjukhuset då denne endast har några få timmar kvar i livet. Mamman sörjer att hon ska förlora sin 
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partner. Hon berättar för Tom vad det var hon föll för hos hans pappa: ”Lukten, han luktade så gott 

[...] Han luktade Thomas” (s. 275).  

 

Första gången som Tom i boken ger uttryck för saknad och förlust är när han befinner sig på 

sjukhuset medan Karin inte har många timmar kvar i livet. Det beskrivs hur han talar med en läkare 

vid namn Persson: “För en vecka sedan tog läkaren på BVC blodprov, hon sa att allt såg bra ut, 

och för två dagar sedan tittade vi på film ihop, säger jag” (s. 32). Vid en senare passage uttrycker 

han sig liknande då han sitter och talar med sin vän David på en säng i ett av anhörigavdelningens 

övernattningsrum: “Förra helgen målade Karin tånaglarna och skrattade åt ett avsnitt av Sarah 

Silverman Show, det har gått så jävla fort, jag fattar inte [...]” (s. 49). Anmärkningsvärt är att Karin 

inte ännu gått bort vid denna tidpunkt, men berättaren tycks här för första gången förstå hur kritiskt 

läget är. Sorgen gestaltas som en plötslig chock, något oförklarligt som Tom med hjälp av läkarnas 

termer försöker förstå. Han är frågvis när han talar med läkarna och skriver flera gånger ned de 

medicinska termerna utan att riktigt ge uttryck för att ha förstått deras innebörd. Tom säger till 

Persson att han vill anteckna de korrekta termerna för att Karins pappa har läkarbakgrund och att 

han vill kunna återge deras samtal för svärfadern korrekt. “[...] tala till mig som om jag är en läkare, 

det är bara det jag ber om” vädjar han (s. 55). Vid ett senare skede upprepar han sin fråga till 

läkaren om Karins tillstånd: “Anders, förlåt igen, jag behöver höra det här om och om igen, hur 

allvarligt är RDS?” (s. 57). För läsaren ter det sig som att frågorna är försök till att förstå det 

oförklarliga; att partnern gått från att vara högst levande och närvarande till att ligga på sin 

dödsbädd. Toms frågor gör anspråk på att vara rationella i ett tillstånd där sorgen och chocken gör 

situationen ohanterbar. 

 

Utöver de minnen som Karin lämnat Tom med uppehåller han sig vid tankar kring den döda 

kroppen. I ett kapitel vid ett senare skede ringer han till obduktionsteknikern som har hand om 

Karins kvarlevor, med önskemål om att få kyssa sin fru adjö. Obduktionsteknikern avråder honom.  
 

 

Har ni henne i plast? Det är en normal hantering, svarar han. Är hon inte nedkyld? Hon är nedkyld, 

mikroberna har ändå kommit långt i nedbrytningen, det är ingen vacker syn, det är inget man vill minnas. 

Jag skiter väl i om det är en vacker syn eller inte, jag vill kyssa min fru adjö. (s. 201)   
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Den chock som Karins bortgång lett till försöker Tom hantera genom att ställa frågor om kroppen 

och dess dödsförlopp, vilket till stor del går att likna vid vad Ramazani anser utmärka även den 

moderna sorgediktningen. Ramazani beskriver den melankoliska poesin som våldsam, olöslig och 

ambivalent, och hänvisar till Sylvia Plaths poesi där hon beskriver hur hon inte kan få den döde ur 

tankarna.36 Toms sörjande antar en liknande form, där besattheten vid Karins kropp blir ett 

prosaiskt svar på samma metaforik – han ser hela tiden kroppen och blodet i samband med det som 

inte går att förstå.  

5.1.3. Huvudkaraktärers sorguttryck  

Hur Tom ser på sina egna känslor framkommer sällan under romanens gång. Genom dialoger med 

människor runt omkring honom kommer hans känsloliv rent verbalt beskrivet till uttryck. Även i 

dessa dialoger är det sparsmakat med beskrivande känsloord, känslor kommer främst i uttryck via 

Toms handlingar snarare än hans ord. I slutet av boken beskrivs det som något utmärkande för 

honom som person – “Det händer att jag än idag slår allt vad jag orkar i väggen när jag mår dåligt 

och de förlösande orden uteblir” (s. 303). I en passage i den senare halvan av romanen har han ett 

telefonsamtal med Sven, Karins pappa (s. 239). Tom berättar för Sven att han mår dåligt eftersom 

han saknar Karin. Vidare i samtalet säger han att han är trött och inte orkar mer, att han misstänker 

att han behöver läggas in på psyket. Även om dessa beskrivningar inte ordagrant nämner sorgen 

så blir det tydligt att protagonisten ständigt är plågad och ser sorgen som en åkomma som han 

behöver bli fri från – genom att exempelvis läggas in på psyket för att det ska kännas bättre. Att 

Tom håller på att bli ”galen” av situationen och känslorna är även något som uttrycks tidigare i 

boken, i en dialog med en kurator. Han berättar då hur han hittat en av Karins tillhörigheter under 

en bokhylla i sitt hem och då fått en känsla av att Karin försökte kommunicera med honom från 

andra sidan (s. 213). Känslorna av att vara besatt av den döde och inte kunna komma ifrån tankarna 

på den bortgångna är något som i Freuds tolkning tyder på ett melankoliskt sorgläge. Den besatthet 

som protagonisten upplever, där han ständigt blir plågad av sina minnen så till den grad att han 

 
36 Ramazani 1994, s. 4. 
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känner att han håller på att bli galen, är i Ramazanis mening ett typiskt drag i många moderna 

litterära texter där sorg hanteras.37  

 

Att närma sig galenskap tycks även vara nära besläktat med faktumet att sorgen i Malmquists bok 

ger utlopp för andra känslor än enbart ledsamhet och nedstämdhet. På ett ställe mot slutet av boken 

blir det tydligt att sorgen är sammankopplad med en stark känsla av avsky, av ett hat.  
 
 

Jag har aldrig hatat som jag hatar nu, det har ingen riktning, ingen innebörd, och varje gång jag försöker 

begripa det, sätta ord på det, definiera det, kontrollera det, börjar jag gråta så våldsamt att jag är rädd 

för att väcka henne [dottern Livia] [...] (s. 313) 
 

 

Detta citat ingår i den slutliga del av boken som tilltalar ett du, och följs av att Tom berättar för 

du:et hur han försöker intala sig själv att livssituationen han befinner sig i just då bara är på låtsas. 

Hatet leder till en förnekelse som tycks driven av en överlevnadsmekanism och en känsla av att 

inte fastna i galenskapen. Vad hatet i sig rotar sig i specificeras inte, utan det är snarare 

underförstått för läsaren att känslan är sammanlänkad med sorgen. Hatet i sig är även något som 

Freud diskuterade i sina teorier. Melankolin menade han hade ett hat främst mot egot, medan den 

naturliga sorgen riktade ett hat mot sin omvärld som tedde sig dyster och grå.38 I Malmquists roman 

blir detta hat något tvetydigt, som han som huvudkaraktär inte själv tycks kunna sätta fingret på 

vad det utgörs av, vilket i sig leder till känslor av att vara sinnesrubbad och panikslagen.   

 

Även i denna roman blir det tydligt att de objekt den bortgångna lämnat efter sig har en större roll 

än att bara driva på minnesanknytna analepser. Toms sorg visar sig i att han känner en stark 

förankring i de objekt som Karin lämnat efter sig i deras hem. I en passage är hans mamma på ett 

rutinmässigt besök eftersom hon hjälper Tom att passa Livia, och han hittar modern ståendes vid 

fönstret där hon beskär en av Karins växter.  

 

 
37 Ramazani, 1994, s. 4. 
38 Freud 1957, s. 246.  



20 

 

Du har förstört den, säger jag. [...] Vad fan, jag förstår att du vill hjälpa till men vissa saker kan man 

fråga om, säger jag [...] Karin vattnade den varje dag, den blommade i somras, tillägger jag. (s. 242)   

 

 

Det blir här tydligt att protagonisten har svårt att skiljas från tankar kring den döda. För läsaren 

blir Karin högst närvarande trots att hon är död, och på de ting hon lämnat efter sig projicerar Tom 

sin sorg.  
 

5.2 Grief is the Thing with Feathers 

I analysen av Max Porters hybridverk diskuteras under den inledande rubriken hur perspektiven 

skiftar på ett sätt som gör att kråkan i boken blir en tydlig känslogestalt, en gestalt som alla 

resterande karaktärer kan anknyta till. Under kategorin beträffande bilden av den bortgånge 

beskrivs hur dessa minnen är starkt kopplade till saker och platser i hemmet, samt att återgivningen 

av den döda förändras beroende på fokalisering. Här syns även en tydlig fixering vid döden och 

kroppen. Avslutande reflekterar jag kring hur den sorg som framkommer genom karaktärerna 

tycks vara kopplad till andra känslor, samt hur sorgen gestaltas som genomgångsfas.  

5.2.1. Röster och narrativ 

Tidsformen i Grief is the Thing with Feathers är främst preteritum, om än genom olika 

berättarröster och former. Boken är även indelad i tre delar: “A lick of night”, “Defence of the 

nest” och “Permission to leave”. Dessa indelningar påverkar inte fördelningen av olika 

fokaliseringar, utan tycks främst utmärka olika sorgfaser familjen går igenom med kråkan. De 

delar som utspelas i nutid är främst uppbyggda som dialoger, som exempelvis första sidan som har 

rubriken “Boys” – vilket tycks ha betydelsen att det är pappans två pojkar som är aktörer i samtalet. 

På sex rader diskuteras en fjäder som en av pojkarna hittar på sin kudde.39 Raderna är inte skrivna 

med några citationstecken eller någon annan typ av dialogmarkör, vilket ger en känsla av att det 

skulle kunna vara en inre monolog såväl som ett samtal mellan de båda pojkarna. På ett liknande 

 
39 Max Porter, Grief is the Thing with Feathers, London: Faber & Faber 2016, s. 3. Likt i föregående analysdel 
kommer hädanefter sidhänvisningar till boken anges inom parentes i den löpande texten.    
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sätt är även många andra passager uppbyggda. Ett exempel på detta är då en dialog mellan kråkan 

och pappan uppstår, men här är varje uttalande rubricerat utefter vem det är som talar:  
 

CROW   
 This is the story of how your wife died.  

DAD 
 I’ve changed my mind. I don’t want to hear it.  

CROW 
 But that’s the whole point. She banged her head.  

DAD 
 Crow, really it’s fine. I know. I don’t need to know.  

CROW 
 Fancy that. (s. 89).  

 

Även om det är kråkan och pappan som talar med varandra, så är läsaren medveten om att kråkan 

är en antropomorfisering av en känsla: sorg. Bokens titel skvallrar om detta, och i slutet av boken 

står det även skrivet explicit: “Long live imagined animals, the need, the capacity” (s. 110). I och 

med att kråkan får antas vara ett imaginärt djur som ska symbolisera en känsla så kompliceras 

resonemangen kring berättarröster. I och med att sorgen är en del av såväl pojkarna som pappan 

så skulle de kapitel med titeln “Crow” kunna vara bådadera. Sorgen separeras i sin kråkform från 

karaktärerna, upphöjs, och får en egen fysisk roll i berättelsen. I de kapitel som tilldelats kråkan 

allena är många i form av fabler. Hela sju kapitel inleds med den klassiska inledningsfrasen för 

sagoberättande: “Once upon a time [...]” – d.v.s “Det var en gång [...]”40 De tre sista av dessa 

fabelpassager är ur pojkarnas perspektiv, vilket ger läsaren en känsla av att kråkans och pojkens 

röster blir svåra att skilja på. I och med att kråkan är sorgen, är det i de passagerna endast sorgen 

som talar. Genom att göra fågelns berättarröst tvetydig på det sättet så förstärks intrycket av att 

kråkan i själva verket står för en känsla som finns inom både pappan och pojkarna, både på gott 

och ont. Den sista gången en mening inleds med “once upon a time” är i slutet av boken, 

följaktligen i en passage med rubriken “Boys”. Här sker en extern proleps:  

 
40 Dessa kapitel återfinns på s. 17, 28, 43, 71, 81 och 101.  
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Once upon a time I am grown up, I have a child. And a wife. And a car. I sound a bit like Dad.  

We drive through the Chilterns, the Downs, the Moors, the Broads, singing British Holidays for British 

People. My Dad did that, he showed us Britain. [...] Now my tiny son shouts ‘cra’ when he sees a crow, 

because when I see a crow I shout KRAAAA. (s. 101)  

 

I denna sena del av boken utspelas med andra ord en framtidsvision där läsaren får inblick i en av 

pojkarnas framtida liv. Detta är enda gången då en framtidsvision gestaltas. Huruvida detta är en 

vision som i bokens universum faktiskt händer i historiens universum, eller om det endast är en 

fantasi berättad i realtid av en av pojkarna, ger texten inga svar på. Fabelformen i passagens första 

mening skvallrar om att detta skulle kunna vara en av pojkarnas sagofantasier såväl som en faktisk 

berättelse om deras liv. Sorgen i form av kråkan kommer att följa pojken in i hans eget framtida 

familjeliv, och bli något som även hans son kan anknyta till. Genom att låta kråkans kraxanden 

följa karaktärerna genom flera olika tidsperspektiv gör Porter sorgen till något allmänmänskligt 

som människan aldrig riktigt kan bli fri ifrån – snarare något man lär sig att hantera och leva med. 

Även detta går i linje med Woodwards resonemang om sorgen som livslång.  

5.2.2. Den bortgångna 

I Porters bok behandlas inte ingående hur den bortgångna modern var som person. Främst gestaltas 

minnet av henne i form av korta återgivna dialoger mellan henne och den som berättar, dialoger 

som knyter an till karaktärernas nuvarande livssituationer. I verket ligger fokuset främst på sorgen, 

inte den bortgångna personen i sig, och de dialoger som återges ger läsaren en känsla av en nära 

relation som gått förlorad snarare än att texten målar ett personporträtt. En passage i mitten av 

boken som av rubriken att döma får antas vara ur pojkarnas perspektiv återger en dialog som 

återupprepas (s. 31). Stycket inleds: “Yes? she said, before she was dead. We don’t want baths, 

our bums are clean! We both had a bath last night. Fine, she said. Straight to bed for stories.” I 

stycket under upprepas samma dialog, men nu med ett annat avslut: “Well, she said, no bath, no 

stories.” Detta följs av ett “You decide”, som står ytterligare några rader under. Att styckena 

återges så lika men med olika avslutande meningar påverkar bilden läsaren får av mamman. I den 

senare framstår hon som strängare medan det första stycket målar upp henne som någon med mer 
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överseende. Läsaren ombeds sedan “välja” vilken version man vill lita på – vilket ger uttryck för 

hur pojkarna själva förhåller sig till minnet av sin mamma. Kanske ska detta spegla hur minnet 

med tiden börjat avta, och den sörjande hamnar då i en position där hen själv skapar sig en bild av 

den bortgångne. Minnen blir grumliga, vilket även speglar en upplevelse av tidens gång. I ljuset 

av detta ter sig de delar när läsaren befinner sig i pappans medvetande allt mer desperata, eftersom 

hans få skildringar av sin partner när hon levde oftast speglar hur han agerar efter hennes bortgång, 

under tiden boken utspelas. Det blir tydliga uttryck för att pappan inte vill släppa taget om de 

minnen han har av partnern, utan snarast krampaktigt spelar upp dessa för sitt inre.  
 

 
“I remember the night I got home and told her I’d finished the book proposal, and she said ‘God help 

us all’, and we drank Prosecco and she said I could have my birthday present early. It was the plastic 

crow.  

[...]  

I want to be there again. Again, and again. I want to be held, I wanted to be hold. It was the plastic 

crow.” (s. 35)   

 
 
Det upprepande nämnandet av plastkråkan förstärker vikten av den som ett minnesobjekt. Pappan 

hänger fast vid plastkråkan eftersom han förknippar den med ett visst minne kopplat till stark 

saknad och sorg. Vid ett tillfälle redogörs ur pappans perspektiv en hel rad med saker som var 

partnerns och som hon inte längre kommer att använda – exempelvis smink, hårborste, 

jordnötssmör, gurkmeja eller böcker av en viss författare (s. 20). Dessa rader följs av meningar där 

han konstaterar att han kommer sluta hitta hennes hårstrån och inte längre höra henne andas.  När 

Woodward i sin text understryker fotografiets vikt för den som varit med om en nära anhörigs död 

gör hon det med en referens till Anna Freuds uppsats “About Losing and Being Lost” från 1967. 

Redan där klarläggs vikten av de objekt som en död person lämnat efter sig för de anhöriga. Hon 

beskriver denna starka sammankoppling till objektet som en vanlig form av tröst, där den sörjande 

blir så fäst vid det att en händelse där objektet går förlorat eller blir skadat kan leda till stor ångest.41 

Samma besatthet vid objekt skildras när en av pojkarna upplever sagda ångest: “One boy lost the 

 
41 Woodward 1990-91:1, s. 108.  
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treasured lunchbox note from his mother saying ‘good luck’. He cried, alone in his room, then 

threw a toy car at his father’s framed Coltrane poster” (s. 71). Pappan blev inte upprörd över 

pojkens reaktion, antagligrn eftersom han upplevt samma ångest. Ramazani hänvisar till 

psykologen Melanie Klein när han för ett resonemang om att den melankoliska sorgen är tätt 

sammanlänkad med andra känslor, som exempelvis ångest och ilska, vilket blir tydligt här.42 

 

I Porters verk blir det tydligt att det inte bara är de fysiska objekten som starkt sammankopplas vid 

sorgen av hennes bortgång, utan även platser och handlingsmönster leder pappans och pojkarnas 

tankar till den bortgångne. Pappan beskriver hur han står en bit från den del av köksbänken där 

hans livskamrat brukade stå och luta sig (s. 63), och pojkarna skapar oreda i hemmet nu när ingen 

mamma är därför att anmärka på beteendet (s. 49) – allt som ett sätt att hålla kvar minnet av henne. 

Ett uttryck för nödvändig tröst i den desperation och ångest som sorgen skapar.   

 

Desperation tar även här sig i uttryck av tankar om den dödes kropp. Eftersom döden är något de 

efterlevande karaktärerna inte kan förstå, så leder det till en chock som tycks sammankopplad med 

en fixering för döden och den bortgångnes kropp efter att döden inträtt. Strax innan passagen där 

ovan nämnda plastkråka nämns beskriver pappan hur han ser en död räv vid vägkanten: “[...] 

looking more still-born than road-killed” (s. 35). Han överväger att ta hem det döda djuret och visa 

pojkarna, han är som besatt av den döda djurkroppen. Att han nämner hur det döda djuret såg mer 

dödfött ut än påkört förstärker känslan av döden som något plötsligt, oförklarligt och cykliskt. 

Framställningen av döden som något oförklarligt och abrupt som egentligen borde leda till mer 

uppståndelse gestaltas redan tidigt i boken. En av pojkarna beskriver sina tankegångar när han 

först fick reda på att mamman gått bort, bl.a. med frågan “Where is the noise and clamour of an 

event like this?” (s. 30). Pojken hade väntat sig brandbilar och nödhjälp från främlingar, men 

istället fortsatte allt som förut, med skillnaden att vardagar och semesterdagar inte längre gick att 

skilja på. En tidigare passage, skriven ur pappans perspektiv, vittnar om en liknande känsla: ”[…] 

she was simply busy living, and then she was gone” [s. 20].  

 

 
42 Ramazani 1994, s. 30. 
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Även pappan i familjen tycks ha problem att riktigt förstå dödens gång och konsekvenserna av 

den. Den tidigare nämnda besatthet som går att urskilja kring den döda rävkroppen framkommer 

även i samband med den bortgångna partnerns kropp. Tidigt i boken går det att finna en passage 

som är ur pappans perspektiv: “I’ve drawn her unpicked, ribs splayed stretched like a xylophone 

with the dead birds playing tunes on her bones” (s. 16).  Det “hon” som han syftar på får antas vara 

den bortgångna partnern och modern, och eftersom fågeln – kråkan – står nära sammankopplad 

med känslan av sorg i verket går raderna att tolka som ett uttryck för hur sorgen “spelar” på den 

döda kroppens ben. Så länge han upplever denna chockartade sorg så ser han bilder av partnerns 

kropp för sitt inre.  
 

5.1.3. Huvudkaraktärers sorguttryck 

Även i Porters roman kommer sorgen flera gånger i uttryck i samband med att karaktärerna 

upplever en känsla av hjälplöshet som leder till hat och ilska. Majoriteten av sådana passager ingår 

i den andra (mittersta) delen av boken, “Defence of the nest”, den del där pappan och pojkarna 

slåss som mest med både sina känslor och kråkan. Dessa slagsmål sker både fysiskt och figurativt. 

Pojkarna hör genom en stängd vardagsrumsdörr hur pappan slåss med kråkan, varpå kråkan själv 

kommer ut efter slagsmålet. Fågeln är då något tilltufsad men tycks med andra ord vara den som 

går vinnande ur striden (s. 40). Som läsare går det att tolka denna passage som en inneboende 

kamp hos pappan, där han försöker komma ifrån sina egna känslor och tankar som ständigt plågar 

honom (“Stop it, stop it” hör pojkarna honom utbrista under kampen). Sorgen porträtteras som en 

plågoande han inte kommer ifrån, något som gör honom hjälplös. Pappan är väl medveten om 

denna sinnesstämning, och han beskriver själv hur han godtar hjälp från närstående såsom sin bror 

och den bortgångnas föräldrar (s. 32). “[...] give me space, give me time, give me sense of her, let 

me apologise, let me find a path outside simple fury” går att läsa invävt i passagen om de 

närståendes hjälpande händer (Ibid). För läsaren ger detta en effekt av desperation där flera 

sorguttryck och angränsande känslor går att uttyda: behovet av känslomässig lättnad och tröst i 

den enorma saknaden, något som leder till ångest och irrationell ilska. Även pojkarna beskrivs som 

våldsamma under perioden som följer deras moders död. På sidan 72 går det att läsa meningen 

“The boys fight”, vilken står ensamt på en för övrigt blank sida. Även detta är en passage i den 
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andra delen av boken, och efterföljer den del där en av pojkarna har tappat bort lappen hans 

mamma hade satt på lunchlådan. Med andra ord förstår man som läsare att pojkarna får utlopp för 

sina desperata, ångestladdade känslor genom våld.  

Pappan tycks flera gånger själv reflektera över hur sorgen artar sig och hur han hanterar den.  

 

Moving on, as a concept, is for stupid people, because any sensible person knows grief is a long-term 

project. I refuse to rush. The pain that is thrust upon us let no man slow or speed or fix. (s. 99) 

 

Detta resonemang lutar mer åt Woodwards tankar om sorgen som något livslångt snarare än en 

syn på på känslan som en genomgångsfas. Woodward vill argumentera för att det finns ett läge 

”mellan” den naturliga sorgen och melankolin, ett känslomässigt läge människan kan befinna sig 

i under hela livet. Människan upplever ständigt en sorg anknuten till en nära anhörigs bortgång, 

men det är en känsla olik den första chockartade sorgkänsla som infinner sig under den första 

känslofasen.43 Den senare sorgen är inte lika känslomässigt förgörande och hindrar ingen från att 

leva ett normalt liv – men den är likväl där. Pappan i boken tycks ha tankar liknande Woowards: 

Sorgen är inget som man överkommer, utan snarare något som kommer att prägla en människa 

hela livet. Liknande resonemang uttrycks mot slutet av boken, där det går att läsa en dialog mellan 

en man och en fågel.  

 

 

 

 

 

 
43 Woodward 1990-91:1, s. 96.  
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CROW  […] I knew that by the time you sent your publisher your final draft of the Crow essay my work 

here would be done.  

MAN I would be done grieving?  

CROW  No, not at all. You were done being hopeless. Grieving is something you’re still doing, and 

something you don’t need a crow for. (s. 103)  

 

Att det inte är utskrivet att det är pappans röst längre, utan något så allmängiltigt som en okänd 

mans, gör även att dialogen går att se i ett universellt ljus. Detta ger läsaren en känsla av att sorgen 

inte är något för endast den enskilde individen, utan en känsla som vi alla måste handskas med 

under livets gång. En dialog mellan människa och känsla. Den chockartade delen av 

sorghanteringen kräver hjälp utifrån, men den senare delen är något människan måste lära sig att 

leva med.  
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6. Komparerande diskussion  

Efter dessa analyser går det att konstatera att verken skiljer sig i hänseende till sin form och stil. 

Bitvis används olika grepp för att framställa sorgen. I Porters roman sker denna känslogestaltning 

mer direkt: känslan målas upp främst i form av ett djur, och blir på så sätt direkt fysiskt närvarande 

i berättelsen. Porter ger känslouttrycket en egen röst och skapar på så vis en allmänmänsklig 

skildring, eftersom fokuset hamnar på känslan i sig – som vi ju alla någon gång kommer att uppleva 

– snarare än den bortgångne personen eller ett visst händelseförlopp. Den bortgångna nämns i 

Porters bok aldrig vid namn, medan Karin i Malmquists roman har en återkommande och central 

roll för historien. Detta går att koppla till författarnas olika narrativa grepp var det gäller 

tidsskildringen. Malmquists verk följer en linjär tidslinje på uppskattningsvis ett år, som främst i 

början av boken innehåller dokumentära skildringar där läsaren följer Tom som genom ett 

kameraöga. Genom sporadiska minnesbilder (som ofta utgår från Toms egna sinnen och skildrar 

en tid då Karin levde) skapas en stark kontrast mellan ett då och ett nu. Detta förmedlar den känsla 

av förlust som huvudkaraktären själv upplever. I Porters roman är tidslinjen mer diffus och den 

närståendes död ligger något längre bort i tiden, utanför bokens eget skede. I vissa passager ges 

det uttryck för att flera år passerar. Även här tar minnen viss plats, i synnerhet minnen från den 

relation huvudkaraktärerna hade till den döda. I och med att tidslinjen tycks sträckas över en längre 

period så uttrycks här, till skillnad från i Malmquists verk, en rädsla för att dessa minnen ska blekna 

varuti en stark känsla av desperation framställs. Huvudkaraktärerna får ”slåss” med sin sorg, både 

fysiskt och figurativt, och känslan både diskuteras och kritiseras som något människan kan bli fri 

ifrån. I I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv blir istället sorguttrycken mer implicita och 

framkommer främst i form av stämningsskapande miljöbeskrivningar samt dialoger. Där tycks 

känslan för alltid ofrånkomlig.  

Att människan inte är ensam i sitt sätt att hantera stor sorg efter en nära anhörigs bortgång blir 

tydligt efter analyserna. Även om verken är olika till form och de olika tidsgreppen så framgår 

även att de vid flera punkter går att likna vid varandra. I båda böckerna tycks exempelvis sorgen 

vara nära besläktad med andra känslor, som ångest, ilska eller desperation. Just ilskan är något 

som framkommer flertalet gånger i båda verken, vilket främst yttrar sig i att sorgen förknippas 

med en stark känsla av vanmakt som leder till våld och hat. Samtliga huvudkaraktärer beskriver 
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hur de upplever en bitterhet mot såväl sin omvärld som det egna jaget både i början och längre in 

i böckerna, något Freud som bekant beskrev som typiskt för en melankolisk sorgfas.44 I sin studie 

om Elisbeth Rynells och Bodil Malmstens poesi kom Richard Åstrand fram till liknande resultat. 

Åstrand benämner hur sorgen i deras diktning ofta tycks nära besläktad med känslor av vanmakt, 

ironi och förvirring, något han förklarar som känslor människan tar till för att hantera sorgen.45 

Möjligtvis går ett liknande resonemang att applicera även här – den desperation och ilska som 

karaktärerna ger uttryck för går att se som försök till att hantera alla de känslor som uppkommer i 

och med att döden chockartat inträffar. I båda böckerna framställs döden som chockartad och svår 

att förstå, och samtliga karaktärer ger uttryck för en upplevelse av att den anhöriga dött mycket 

plötsligt. I denna chock frodas sedan känslorna av vanmakt. I båda verken leder denna hjälplöshet 

till en fascination för den döda kroppen och döden som en oundviklig del av livet. Både jaget i 

Malmquists bok och pappan i Porters bok återkommer mer än en gång till bilden av den dödes 

kropp. Detta går att tolka både som en del av huvudkaraktärernas sorgehantering, men även som 

ett typiskt drag för moderna texter om sorg, för att återkoppla till Ramazanis teori.46 Den 

uppmärksamhet som här fästs vid den dödes kropp präglas inte av någon vilja till att gå vidare i 

sorgehanteringen, utan är snarare ett uttryck för att inte vilja lämna det som skett bakom sig.  

Ytterligare en gestaltning som böckerna har gemensamt är att den bortgångna upprepande gånger 

sammankopplas med objekt och platser. Tillhörigheter som den döda lämnat efter sig fungerar som 

katalysatorer för huvudkaraktärernas minnesskildringar och sorgeuttryck, och platser där 

huvudkaraktären befunnit sig med den bortgångna vittnar om förlust, gamla minnen och en ny 

betungande ensamhet. Det är i båda böckerna tydligt att huvudkaraktärerna känner stark emotionell 

koppling till objekten. Även detta är något som Åstrand tycker sig se i Rynells och Malmstens 

poesi. Han hänvisar till T. S. Eliots resonemang om objektiva korrelat när han beskriver hur 

diktrader om den dödes lämnade stövlar samt diktjagets utsagor om hennes och bortgångnes 

händer skapar starkare känsloskildringar än beskrivande känsloord hade gjort.47 I Malmstens Det 

här är hjärtat tycks hjärtat fungera som ”[…] en samlingsplats kring vilket diktjagets känslor 

 
44 Freud 1957, s. 246. 
45 Åstrand 2016, s. 28.  
46 Ramazani 1994, s. 4. 
47 Åstrand 2016, s. 21.  
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cirkulerar.”48 I ett liknande resonemang skulle den coelinblå färgen på Karins nattlinne, eller den 

plastkråka som pappan i Porters verk benämner som minnesobjekt, även här ha funktionen av ett 

objektivt korrelat – något som sorgen projiceras på vilket effektivt förmedlar en känsla till läsaren.    

Huruvida verken skall ses som ett uttryck för naturlig sorg eller melankolisk sorg (i Freuds 

bemärkelse och utifrån Ramazanis teori om modern elegi) går att se på flera sätt. Genomgående 

tycker jag mig i båda verken se att sorgen uttrycks som något ofrånkomligt och livslångt. 

Karaktärerna tycks försona sig med denna tanke mot slutet av böckerna – vilket i sig snarast tyder 

på en naturlig sorgehantering. I externa analepser om en uppdiktad framtid beskrivs såväl Toms 

dotter Livia som pappans söner, pojkarna, leva med en stark koppling till sina bortgångna mödrar. 

Huvudkaraktärerna belyser hur tragedin inte bara färgat dem som personer utan även kommer 

fortsätta att påverka kommande generationer, och att sorgen aldrig är något som denne kommer 

bli ”fri” från. Passagen i Grief is the Thing with Feathers där kråkan talar med “mannen” och 

förklarar sorgen som ”[…] something you’re still doing, and something you don’t need a crow for” 

(s. 103) vittnar just om det som Woodward i sin text kritiserar Freud för – att han såg sorgen som 

alltför linjär, och något som skulle komma den drabbade att ”ta slut” förr eller senare.49 Här 

uttrycks istället en typ av sorg som kommer att bestå livet ut (och över kommande generationer) 

men som har en annan form än det första melankoliska och chockartade steget. Även om sorgen 

inte diskuteras i samma direkta ordalag i Malmquists bok så skiftar ändå miljöbeskrivningar och 

minnesskildringar mot slutet av boken, för att bli just den (i analysen nämnda) externa prolepsen 

tillägnad Karin och Livia. Sorgen har inte genomgåtts, utan snarare format karaktärerna som 

personer.  

 

  

 
48 Åstrand 2016, s. 11. 
49 Woodward 1990-91:1, s. 96. 
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7. Sammanfattning 

I denna uppsats analyseras två skönlitterära moderna verk, Tom Malmquists I varje ögonblick är 

vi fortfarande vid liv samt Max Porters Grief is the Thing with Feathers för att se hur de gestaltar 

sorg. Jag är intresserad av hur sorgen kommer i uttryck, om de finns några likheter och skillnader 

mellan gestaltningarna, samt vilken effekt deras framställningar har för läsaren. För att diskutera 

sorgen teoretiskt använder jag mig av texter av Sigmund Freud, Kathleen Woodward och Jaman 

Ramazani, där de förra diskuterar melankolisk och naturlig sorghantering medan den senare 

applicerar detta i ett resonemang om traditionell och modern elegidiktning. Uppsatsen innefattar 

även en del tidigare forskning, utefter vilken jag resonerar kring T.S. Eliots begrepp objektiva 

korrelat för att kunna förklara effekten av författarnas sorggestaltningar. Genom att analysera båda 

verken utifrån tre liknande teman: röster och narrativ, den bortgångna samt huvudkaraktärernas 

sorguttryck, framkommer i min analys att de båda har många likheter när det kom till 

sorgeframställningen. Även om stilen, tidsnarrativet och fokaliseringen skiljer dem åt så använder 

sig exempelvis båda författarna av ett brett känsloregister som de kopplar till sorgen. Det är inte 

bara sorg som kommer i uttryck i verken, utan även angränsande känslor så som ilska, chock och 

hjälplöshet. Författarna har valt att koppla den bortgångna till tydliga objekt eller platser, vilka blir 

fysiska korrelat till den sorg som huvudkaraktärerna upplever i romanen. På detta sätt förmedlas 

sorgen till läsaren utan att den bekläs i faktiska känsloord. Båda romanerna beskriver sorgen som 

ofrånkomlig och livslång, även om den tenderar att ändras över tid, vilket går i linje med 

Woodwards resonemang om sorgen som något mitt emellan naturlig sorg och melankoli. Sorgen 

tycks komma i uttryck i liknande termer oavsett vem som upplever den, något litteraturen här så 

tydligt visar.  
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