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Miscellanea

Nonsens och nörderi som strategi 
En läsning av Isabella Nilssons Nonsensprinsessans dagbok
Av E L I S A BE T H  H JORT H1

Sjukdomar får inga tacktal
Litterär gestaltning av sjukdom, vare sig det gäller kroppsliga eller själsliga besvär, är 
en lika effektiv som affektiv genre; en outsinlig källa till identifikation, främlingskap, 
äckel, medlidande, vanmakt och lättnad. I sin avhandling Litterära besvär beskriver 
Katarina Bernhardsson dessutom patografierna och sjukdomsskildringarna som inbe-
gripna i en ömsesidig relation mellan litteratur och medicin, där båda fälten kan beri-
kas av ett närmande.2

Sjukdomsskildringen ger upphov till tänkande och tolkning, konferenser och ar-
tiklar och är på så sätt högpresterande. Redan inledningsvis infinner sig därmed frå-
gan som smittar allt resonemang om litteratur och läkande: är litteraturen hälsosam, 
rentav nyttig? Om forskning och litteratur befattar sig med frågan om mening, om än 
med olika medel, vad betyder det att ett ämne som sjukdom av nödvändighet ges tex-
tuell mening, trots att sjukdomserfarenheten upplevs som meningslös? Är det snarast 
ett friskhetstecken hos litteraturen att den är onyttig? Om den erbjuder kunskap, vad 
är det för kunskap? För vem är sjukdomen meningsbärande, och på vilket sätt? Vilket 
utrymme finns att tala sant om det meningslösa, outhärdliga och förstörande med nå-
got så meningsbärande som litteratur och språk?

Vissa böcker blir till som en konsekvens av sjukdom. De föds ur undantagstillstån-
det, hade aldrig existerat om livet varit friskt och sunt. Samtidigt som dessa böcker är 
en påminnelse om de sjukas rike – det som Susan Sontag menar att vi alla förr eller se-
nare inträder i – vittnar de alltid om det specifika.3 De vittnar om en specifik kropp 
och om att vara ett med den, hur stor önskan att undkomma den sjuka kroppen än må 
vara. I någon mening är de berättelser om att vara utanför. Även kronisk sjukdom är ett 
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undantagstillstånd, i samhället, eftersom den kulturella normen är den friska och fun-
gerande kroppen. Berättelsen om den egenupplevda sjukdomen, patografin, talar inte 
endast om det kroppsliga lidandet utan också om den sociala avvikelsen. Det ensamma 
är sammantvinnat med det gemensamma. Susan Sontags essä Sjukdom som metafor är 
en vidräkning med en i västerländsk kultur djupt försänkt mytbildning och språksam-
mansmältning mellan patologi och symbolik. Essän behandlar tuberkulos och cancer 
som fallstudier, där metaforer har påtvingat sjukdomarna fantasier som döljer deras 
verkliga innebörd. Sjukdomen är inte en metafor, slår Sontag fast, och hävdar att kon-
sekvenserna av metaforbildningen är att den sjuka stigmatiseras. Hon tar krigsretorik 
som exempel. Om cancer är en kamp blir den sjuka en kämpe som åläggs ansvar att be-
segra sjukdomen.4 Det vill säga hon drabbas dubbelt, både av sjukdomen och av för-
väntningarna som finns inbyggda i språket runt den. Senare skriver Sontag, i essän Aids 
och dess metaforer: ”Syftet med min bok var att dämpa inbillningskraften, inte att ge 
den bränsle. Inte att skänka mening, vilket är det traditionella syftet med litterär möda, 
utan att beröva något mening.”5

Det är inte så märkligt att sjukdom får en metaforisk betydelse i den mening Sontag 
diskuterar, att den så att säga drar med sig språket i en virvel av affekter. Metaforiken 
kan å ena sidan knytas till oförmågan att kontrollera det okontrollerbara, till att ge 
symbolisk mening åt det skrämmande med sårbara kroppar mitt i samhällskroppen. Å 
andra sidan finns exempel där den sjuka själv använder ett metaforiskt språk, inte för 
att upprätthålla dikotomin mellan friskt och sjukt, utan för att förhandla med de bil-
der av sjukdom som är förhärskande. Det är att betrakta som ett sätt att vrida metafo-
rerna ur handen på det friska majoritetsperspektivet och utvinna existentiell mening ur 
språket just utifrån sjukdomserfarenheten. Inför det okontrollerbara mobiliseras alla 
krafter. Så är fallet i högsta grad i Nonsensprinsessans dagbok, en överlevnadsbok skri-
ven ur den suicidala, anorektiska flickans perspektiv.

Det är sällan samtida författare skriver tacktal till sjukdomen, oavsett vad läsare 
eller forskare eller andra kan ha för nytta eller glädje av den som upphov till tänkande 
och text. Sjukdomen är i samtida litteratur författarens fiende, varken en ledsagare till 
en bättre värld eller en moralisk läromästare. På det sättet bleknar föreställningen om 
sjukdomen som musa. Däremot är det fortsatt intressant att studera litteraturen som 
husa, eller sköterska eller terapeut. Som skrivande praktiker, inte litteraturvetare, är det 
från den skrivandes perspektiv jag närmar mig litteratur och läkning. Vad gör litteratu-
ren och skrivandet för den sjuka författaren? Varför och på vilket sätt använder hon lit-
terära strategier som svar eller moteld? Om litteraturen är en husa, vad skiljer den från 
andra sköterskor och själsdoktorer?

Genom en läsning av Nonsensprinsessans dagbok utifrån ett författarperspektiv vill 
jag undersöka hur sjukdom, snarare än att ges existentiell mening och insikt, motar-
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betas med hjälp av litterära strategier. Snarare än i att fastna i frågor om litteraturens 
nytta eller onytta, vill jag visa på en skrivande praktik: hur litterärt nörderi kan fungera 
som livsuppehållande aktivitet.

Fantasins gränser
Avståndet mellan att vara frisk och att vara sjuk är oöverskådligt på gränsen till overk-
ligt, trots att erfarenheterna oftast ryms inom samma människa. En person som har bli-
vit frisk kan ha svårigheter att föreställa sig, eller ens gå med på, att den stackars sjuka 
varelsen från förut också var jag. Det är en vardaglig, men inte desto mindre hisnande 
erfarenhet: när du mår bättre är du en annan. Den som vittnar om sina ömkligaste 
stunder utan smak och lukt och luft till exempel, gör det ofta efteråt, på ett visst avstånd 
från den absoluta hjälplösheten.6 Om det rör sig om en tillfrisknad författare kan sjuk-
domen likna en ond dröm hen vaknat upp ur, omtumlad och skrämd, men ändå till-
baka hos sitt jag. Visserligen påmind om skörheten, men ändå på ett sätt främmande 
inför den svaghet som just har genomlevts.

Det finns gränstillstånd mellan att vara frisk och sjuk. Föreställningen om den ge-
nomfriska människan är förstås illusorisk; Sontags påminnelse om det dubbla med-
borgarskapet understryker hälsans förgänglighet. Genom att förtränga det faktum att 
alla förr eller senare kommer att uppleva hur kroppsfunktioner sviktar förstärks före-
ställningarna om att den sjuka individen är en anomali och själv borde göra något åt 
sin situation. Så sett menar jag att påminnelsen om hälsans temporalitet är av vikt när 
sjukdom och sårbarhet analyseras. Om predikamentet gäller för varje kropp, oavsett i 
vilken fas av förgängligheten den befinner sig, blir det istället fråga om ett kontinuum 
där friskt och sjukt ryms inom det mänskliga. Det gäller inte bara det naturliga åld-
randet utan även insikten om att ohälsa kan drabba när och vem som helst. Kroniska 
åkommor låter aldrig den sjuka glömma att hon är sjuk, trauman kan tack vare hjär-
nans plasticitet förändra en personlighet för gott.7

Dessa exempel till trots har den skrivande något gemensamt med den tillfrisknade; 
hon befinner sig ofta på ett visst avstånd från sina erfarenheter när hon nedtecknar 
dem, eller i fantasin återkallar dem. Det är inte fråga om en live-rapportering utan om 
erfarenheter av ett (o)hälsokontinuum silat genom språk och redigering. Att ha detta 
i åtanke är av betydelse både vid läsningen av patografier och av litteratur i stort. Fan-
tasin har sina gränser. Om jag trots min föreställningsförmåga inte förmår känna igen 
mig själv som varandes sjuk när jag väl tillfrisknat finns det förmodligen andra erfaren-
heter som jag inte heller kan nå genom att försöka föreställa mig dem. Samtidigt, som 
författare utgör det ofta en oemotståndlig lockelse att försöka sätta ord på det som är 
svåråtkomligt och undflyende.
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Patografin är således intressant ur ett större perspektiv, eftersom den berör frågor 
om hur sjukdom gestaltas, och av vem. Författarens egen erfarenhet av sårbarhet och 
dödlighet har betydelse för hur texten uppfattas, om den framstår som trovärdig och 
sann, i vilken grad det så att säga finns täckning för det som skildras. När det gäller 
självbiografiernas landvinningar på det skönlitterära fältet har patografierna en sär-
ställning. Å ena sidan framkallar de närhet till sjukdom och lidande, å andra sidan möj-
ligen ett avstånd i den mån sjukdomen övervinns eller rentav överglänses av skildring-
ens litterära stil? Författaren är både hjälplös och utsatt, men också kompetent och 
skapande. Kanske är det just så patografin närmar sig det allmängiltiga: att svaghet och 
styrka tillsammans ryms i en människa.8

Vägra att ge döden utrymme
Själsliga besvär har föga förvånande skildrats på oräkneliga sätt i litteraturen, och kan-
ske har skrivandet en särskild relation till det sjuka psyket. Det krävs minimala förut-
sättningar för att utöva denna konst, ett skrivdon räcker. Du behöver inte ens stiga ur 
sängen. Kanske är det därför det ändå går att skriva med eller ur psykisk ohälsa. Den 
feministiska författaren och teoretikern Hélène Cixous menar att skrivandet är ett sär-
skilt arbete, nämligen ett sätt att motarbeta döden. Möjligen är det en specifik död, 
döden för egen hand, som får en särskild belysning av hennes argument. Skrivandet är 
ett sätt att inte vända sig mot väggen och somna om, hävdar Cixous.9 Ett alternativ till 
döden, eller ett sätt att inte ge döden något utrymme.

Nonsensprinsessans dagbok är en bok som talar för att självmordet kan motas eller åt-
minstone uppskjutas av skrivandet.10 Den handlar om, eller utgör, ett alternativ till dö-
den. När Isabella Nilsson skriver i förordet att hon lovar sin mamma att försöka leva ett 
år till, istället för att ta sitt liv, ”för att vara på den säkra sidan”, kan den följande texten 
tolkas som en manifestation av Cixous definition av skrivandet. En livsuppehållande 
sysselsättning, en överlevnadsstrategi, en undanmanöver eller ett bortmotande av dö-
den. Nonsensprinsessans dagbok har undertiteln ”En sjukskrivning”, vilket liksom så 
mycket annat i boken är dubbeltydigt, en ordlek. Så går det att bokstavligen läsa mot-
arbetet som en överlevnadslek.

Ordens lekledare kallas Nonsensprinsessan och är författarens alter ego. Hon är 
dessutom en oumbärlig uppfinning, en litterär strategi för att författaren ska kunna 
hålla sitt löfte till sin mamma. Nonsensprinsessan kallas in av den sjuka författaren för 
att smärtlindra hjärnan så att den inte ska freaka ut i förtid, så att inte tankarna ska 
vandra iväg åt fel håll. Och fel håll är här inte någon spännande tankens utvikning eller 
produktiv essäistisk vilsevandring. Fel håll betyder verkligen fel håll.
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Dagboken finns för att sjukdom finns och kärlek finns.
”Jag älskar min mamma. Så jag lovade att inte ta livet av mig under 2016.” (4) Vissa 
böcker blir till som konsekvens av kärlek. De föds som svar på någons annans oro och 
omsorg. Nonsensprinsessans dagbok finns för att sjukdom och kärlek finns. Anteck-
nat med datumangivelse har varje dag en dikt, en aforism, en ordlek eller ett bubbligt 
stycke skojprosa. Ett universum av månljus, fjärilar och sagoväsen vecklar ut sig efter-
hand som dagar blir månader. En värld som är levande, full av bilder och rytm.

Denna värld av vers, överflödande litteraritet och lek har en annan sida. Varje må-
nad i dagboken inleds med ett längre inpass, en liten essä, där Isabella Nilsson skriver 
om att vara sjuk i anorexia och om tvångstankar och depression, om hur livet i värl-
den och vården kan se ut då. Den uppriktiga, upplysande prosa som karaktäriserar 
dessa stycken är betydelsefulla. Kanske går det inte att förstå värdet av ordlekarna utan 
denna förankring i det som är allt annat än lek. Kanske går det inte att förstå lättheten, 
galghumorn, de roliga ramsorna, utan att få se den förtvivlan de kommer ur.

Med säkerhet skulle dagboken vara fattigare utan den kunskap om sjukdomstillstån-
det och vårdapparaten som Nilsson så skarpt förmedlar. Båda skrivsätten, stilarna eller 
strategierna, är möjligen överlevnadsstrategier. Men framför allt går det att förstå dem 
som komplementära, att de tillsammans gör rättvisa åt sjukdomserfarenheten. Medan 
kortessäerna utgör ett slags anamnes är det poesin som utför det terapeutiska arbetet, 
som skojar lite eller lägger en sval hand på den sjukas panna.

Naturligtvis skulle dagbokstexterna räcka i sig, beakta exempelvis dikten från 14 ok-
tober: ”Vad vemodig valsmelodi / Hörs klinga i vårt musteri? / En kallpressad kvälls-
elegi / Över rosiga Ingrid Marie… / Henne gick livet förbi” (134). Olika litterära stra-
tegier svarar mot olika behov. Det tragikomiska tycks erbjuda något väsentligt för för-
fattaren (en uppmuntran från botten är ju alltid bättre än en från ovan). En slutrad 
som vänder diktens stämning är i sig en tröst, genom sitt påstående om att vad som 
helst kan hända (också något underbart). Allitterationer på rad indikerar en fortsätt-
ning (att fortsätta är som bekant att inte vända sig mot väggen och somna om). Att 
inte lämna döden utrymme: ”Eros Enhörningsburna Enäggskloner / Erövrar Edens 
Erogena Zoner. / Etc. Etc.” (81). Enhörningarna lär fortsätta och fortsätta i oändlig-
het, tycks dikten påstå. Användandet av det komiska framstår som en strategi med en 
särställning. En personlig favorit är från 26 mars: ”Det finns hästtjejer. Och så finns det 
bäckahästtjejer.” (42). Det är helt enkelt en väldigt rolig rad för var och en som någon-
sin exponerats för hästtjejer eller hästböcker eller föreställningarna om dem, utan att 
kunna leva upp till dem.
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Ett tillägg till nonsenspoesin
Nonsensprinsessans dagbok är en lärd bok, full av litterära referenser och preferenser. 
Samtidigt finns det en twist på det nördiga, ett flickperspektiv som strategiskt infiltre-
rar ekvilibrismen. Dagboken vittnar om dagar och år av umgänge med klassiska poe-
ter som Lewis Carrol, Mervyn Peake och Edward Lear. Men också om lusten och för-
mågan att ge sig i kast med dem, ta deras poesi och nörderi vidare. Göra nonsenssprå-
ket glittrigare, gulligare och hårdare. Sjukare. Sannare. Nonsensprinsessan säger: ”Alla 
gör sitt yttersta för att inte göra sitt innersta.” (17) Så klär hon av språk och mänskliga 
gester och litterära hjältar, med hjälp av humor. Med ömhet, men utan att låta någon 
glömma att det rör sig om en sjukskrivning. För att ändå inta läsarens perspektiv: det 
är en bok att återkomma till, fnissa åt, få hjärtat i halsgropen av, imponeras av. För att 
inta den skrivandes perspektiv: det är en bok att räddas av, tröstas av, terapeutas av.

Skrivande som terapi
Skrivande som terapi är kontroversiellt, inte minst ur ett skrivpedagogiskt eller ur ett 
konstnärligt forskningsperspektiv. Texten ska skiljas från sin upphovsperson, det är hu-
vudregeln. Men också ur ett traditionellt litterärt perspektiv är terapeutiskt skrivande 
synonymt med ”att skriva av sig” och därmed problematiskt. Att skriva terapeutiskt be-
traktas i många sammanhang antingen som en nyliberal KBT-övning eller en konst-
lös och billig självmedicinering. Det är, åtminstone utifrån en utsiktsplats som skrivlä-
rare, en föraktad sysselsättning. Synonymt med dålig konst. Gärna synonymt med dålig 
kvinnokonst, eftersom det oftast är kvinnor som förknippas med skrivande som terapi. 
Medan män som skriver om sina personliga vedermödor av tradition blir allmängiltiga 
och på så sätt undgår terapistämpeln. Grovt sett. Historiskt räknat.11

”Miss Universum ligger halvt utslagen på divanen och suger på månen som vore den 
en hård vaniljkaramell” (64), skriver Nilsson och placerar diktjaget i det terapeutiska 
rummet. Även Miss Universum behöver behandlas för sina själsliga åkommor, även 
den som redan är bäst behöver bli bättre, i meningen gladare eller få en större förstå-
else för sig själv eller vad som än är syftet med terapin. Terapirummet är inte en scen i 
ett narrativ, så som rummet kan fungera i samtidsromanen, utan ett led i dikten, som 
omedelbart sticker iväg till månen istället. Att divanen trots allt tar plats mitt i språkar-
betet är tankeväckande. Varför är det tabubelagt att tänka sig skrivande som läkande? 
Och varför finns det så lite forskning i Sverige, om till exempel trauma och litteratur, 
som är ett helt forskningsfält på andra platser?12

Dagboken är kanske den mest terapeutiska av alla litterära former, men utifrån dess 
gestaltningar av de svåraste erfarenheter och själsliga kval vore det ändå en förolämp-
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ning att överseende kalla detta skrivande terapeutiskt. Snarare är det ett arbete utan 
några som helst utfästelser om att det ska bli bättre och inte sämre. Själva idén om för-
bättring är skrämmande i sig. Det vore ett direkt misslyckande att bli påkommen med 
att göra något åt sig själv genom att skriva om sig själv. En självhjälpsbok, finns det nå-
got skamligare? Men Nonsensprinsessans dagbok är just det, en vild och vacker och 
smart självhjälpsbok.

Få författare skulle förneka att skrivandet kan fungera terapeutiskt, men några enkla 
samband är det inte fråga om. Skrivandet kan som sagt lika gärna göra en författare sju-
kare i själen. Om du i åratal skriver om någon som saknar framtid tappar du tron på 
en framtid för egen del. Om du gräver ner dig i depressionen du skriver om blir du de-
primerad. Och så vidare. Det behövs endast lite för tunna membran mellan världarna 
för att skrivandet ska sänka författaren. Så skrivandet i sig är knappast läkande, lika lite 
som läsande är moraliskt danande på något självklart sätt. Vilket inte betyder att det 
terapeutiska skrivandet måste betraktas med misstänksamhet, utan lika gärna kan äg-
nas ett seriöst intresse.

Nilsson skriver, under 30 oktober: ”Samtidigt (under kontrollerade former): / Kaos-
teoretikerns kaosartade försök att tappa kontrollen över sitt naturvidriga kontrollbe-
hov.” (135) Scenen är lika omöjlig som trovärdig. Författaren är mitt i, fattar allt, och 
det fungerar inte. Möjligen bygger misstänkliggörandet av det terapeutiska skrivandet 
på föreställningen att den nödvändiga konstnärliga distansen saknas, att den som skri-
ver sin själs besvär rakt ur hjärtat glömmer att det inte är samma sak att erfara och att 
förmedla. Att en så att säga behöver påminna sig om att andra har andra centrum för 
sitt intresse. Helt enkelt att språket, även dagboksspråk, behöver sättas i arbete för att 
rubba någon ur hens egenintresse. Det är stilen, arbetet med form, som är skillnaden. 
Vilket blir uppenbart i hjärtskärande tosserier som den 29 januari: ”Jag knölar in fågel 
Fenix i mikrovågsugnen och vrider på full effekt. Samtidigt: i Pandoras ask ligger Hop-
pet och övar sig i att tänka outside the box.” (17)

Försöket att få språket att utföra ett arbete kan faktiskt vara terapi. Nonsensprinses
sans dagbok ger inte ens sken av att vara något annat, vilket utifrån resonemanget ovan 
är en stor och befriande sak. Nilsson skriver om sina texter att de inte nödvändigtvis 
är skönlitteratur, eller nödvändig skönlitteratur, utan ”en årsredovisning av ett år av 
maniskt blänkande” (5). Blinkningen till Joan Didions Ett år av magiskt tänkande, en 
sorgebok som även den utspelar sig under ett år, är möjligen inte så ödmjuk som upp-
käftig, för varför skulle Nilssons bok vara mindre litterär eller nödvändig än Didions?

Detta skojande med läsaren, ett skrivande som ser oskyldigt ut, om ett öde som 
måste väcka medlidande, är hos Nilsson omgärdat av integritet. Författaren är inte nå-
gon som skojar för att förtränga det tragiska, för det är hela tiden där. Men hon låter 
inte heller läsaren njuta av ett offerlamm i läsfåtöljen. Det roliga är verkligen roligt. 
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Och det sorgliga är verkligen sorgligt. Som läsare litar jag på denna text och blir glad 
för att den rymmer en vrede som ännu ett temperament, inte minst i essäerna. Där 
uppträder en författare och människa som gör uppror, som inte låter sig domestice-
ras av terapeuten med carpe diem-tatuering som föreskriver förtryckta formuleringar 
från Psykologisk coach-programmet på högskolan i Skövde till en självmordsbenägen 
människa (47f.). Det finns en gräns, och ibland går den vid språket. Nonsensprinses
sans dagbok avslöjar det ytliga, kvasiterapeutiska språk som varken förmår lindra eller 
trösta, men som likväl är det enda som bjuds inom ramen för behandlingen av sjuk-
domen.

Ironi som strategi
Nilsson skriver inte bara med blinkningar till litteratur som räknas som ”nödvändig”, 
hon skojar också med genren psykologi. ”Hypotes: Jag svälter mig av rädsla för att växa 
ur ponnyn jag aldrig fick.” (160) Att närma sig psykologiska förklaringsmodeller med 
hjälp av ironi kan vara ett sätt både att visa på gränsen för deras räckvidd och att er-
känna hur starkt behovet av förklaringar är. Alla stenar ska vändas, men författaren 
vänder och vrider på sitt eget sätt, utvinner en språklig mening där analytikern utvin-
ner en psykologisk.

Det ironiska hör hemma i det terapeutiska skrivandet, det är en copingstrategi, le-
ken är läkande. Genom att svara ironiskt på en psykologisk fråga framställs frågan som 
omöjlig besvara, eller som något med dunklare och mer svårforcerade svar än vad den 
kliniska modellen tillåter. Ett sådant motstånd artikuleras av andra författare i relation 
till det terapeutiska mönstret, exempelvis i Naja Marie Aidts bok Har döden tagit nå
got ifrån dig så ge det tillbaka.13 Där uttrycks en explicit vägran att inordna sig i före-
ställningen om sorgens faser, ett hävdande av en upplevelse som går bortom alla försök 
att systematisera sorg. Så sett erbjuder detta slags litteratur också en kunskap till vår-
den, som Bernhardsson lyfter fram i sin avhandling, om än mer kritisk än dialoginrik-
tad och samarbetsvillig.

Det dubbelbottnade eller motsägelsefulla som ironin pekar på i Nilssons bok har 
också en annan och central innebörd. Styrkan och svagheten tillsammans har som ti-
digare konstaterats en allmängiltig betydelse och gestaltar det mänskliga i sin kom-
plexitet. Men det har också en specifik betydelse för kvinnor som skriver. Eftersom den 
skrivande kvinnan måste förhålla sig till de reducerande bilder som en patriarkal kultur 
producerar, blir det också viktigt med litterära strategier som pekar mot något annat. 
Kvinnors dagböcker och annat skrivande kan vara terapeutiska i sitt försvar för att inte 
godta det terapeutiska tankeschemat. Men också som protest mot andra förtryckande 
system. Om bilderna som erbjuds är att en kvinna antingen är ett offer eller en duktig 
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flicka – antingen ett maktlöst rö för idealen eller en kapabel feminist som struntar i 
förväntningarna – är den kvinnliga patografin insisterandet på att vara mer. Vara mer 
än sjukdomen, ha ett större register, förtjäna både beundran och omsorg.

Nonsens och nörderi som strategi innebär att göra anspråk på något mer än sjuk-
dom: att skapa en värld där ens existentiella kompetens är precis den rätta. Att befolka 
ett universum med varelser på samma våglängd, där älvor skrattar åt samma skämt och 
språk är glädje, bokstavligen. Och där det går att ägna sig åt älvorna utan att bry sig om 
behandlingsassistenterna.

Allitteration för alienation!
Undantagstillståndet är i Nonsensprinssesans dagbok ett alienerat tillstånd som också 
innebär en allians. Det vill säga en allians med det undantagstillstånd som utgörs av lit-
teraturen, som erbjuder en plats att vara på när ingenting annat fungerar. Främmande-
göring med litteraturens hjälp är ett sätt att göra motstånd, inte bara mot det vanemäs-
siga terapeutiska språket på ett behandlingshem, utan också mot föreställningar om 
hur en patografi ska se ut. Nonsensprinssesans dagbok inbjuder inte till medlidande, åt-
minstone inte på något sätt som skapar ömkandets njutning hos läsaren. Författarens 
agens, den uttryckliga förmågan att stajla och vända ut och in på begreppen försvårar 
en sådan läsart. Att genom skrivandet alienera sig från sjukdomens hegemoni, vårdens 
krav och kulturens förväntningar är en befrielsestrategi i Nilssons bok.

”19 november / Fyra bugg och en burk med benso / Skela freestyle / Med väck mi-
mik.” (149) Det är definitivt något avväpnande med Nonsensprinsessan i hennes döds-
föraktande lek med förväntningarna. Motstånd är här uttryckt som språklig kamp, 
språklig glädje och en kärlek till litteraturen som smittar läsaren. Terapeutiskt skri-
vande är inte motsatsen till konst. Nonsenspoesins vägran att tjäna förnuftet, effekti-
viteten eller den slimmade KBT-vården (vilken Nonsensprinsessan kallar ”Kalhuggen 
Beteendeteosofi”) kan samtidigt tjäna en borttynande kropp, en röst som håller på att 
tystna, en dotters kärlek till en mamma. Därför får de inledande frågorna i denna arti-
kel sina aviga och uppsluppna svar i en litterär praktik som inte nödvändigtvis lägger 
till några slutgiltiga sanningar om litteraturens förhållande till läkande, men som ge-
staltar ett terapeutiskt skrivande som förnyar diskussionen.

Det går absolut inte att skriva på recept, men jag vill avslutningsvis sälla mig till de 
skrivande som kräver mer nonsensterapi åt folket. Det vore åtminstone värt att prova. 
Denna läsning avslutas således med uppmaningen att stämma in i Nonsensprinsessans 
roliga och allvarligt menade första majrop: ”Anonyma anemiker i alla avkrokar alie-
nera eder!” (61)
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Nonsense, nerdery and literary life strategies: a reading of Nonsensprinsessans dagbok (Nonsens 
och nörderi som strategi. En läsning av Isabella Nilssons Nonsensprinsessans dagbok)

The debut book Nonsensprinsessans dagbok by Isabella Nilsson is a diary, written from the 
perspective of a suicidal, anorectic girl. In the foreword the author promises her mother to 
live for one more year, to not kill herself in the following twelve months (during which the 
book takes place). The diary itself consists of daily “gibberish poems”, prose fragments and 
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aphorisms, interleaved by short essays on being treated for anorexia in the Swedish healthcare 
system. Though a reading, from a writer’s perspective, of this diary the following subjects are 
discussed: the relation between literature and mental illness, literature as the author’s survival 
strategy and literary style as agency and comfort. The article argues that therapeutic writing 
could be understood as an artistic practice as much as a way to deal with illness. Literary strat-
egies such as using an alter ego, humour, irony and wordplay are used as tools of resistance, 
directed against bad therapeutic treatment but also against reductive and damaging images 
of women and anorectics. In summary the article calls for more, and more productive, ways to 
interpret “therapeutic writing” and establishes that Nonsensprinsessans dagbok makes a vibrant 
contribution to this subject.
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