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Med bråddjupt vatten under huden
Hydrologiska kroppar och femininitet i svenskspråkig prosa  
från Trotzig till Lee
Av JOH A N NA  L I N DB O

I Mara Lees (f. 1972) lyriska, essäistiska och täta roman Kärleken och hatet (2018) gran-
skas en mor-dotterrelation ur ett perspektiv som pendlar mellan sorgsen ömhet och 
raseri. Redan på första sidan introduceras det metaforiska bildspråk som denna artikel 
ska undersöka, där vatten och femininitet sätts i relation till varandra. Hos Lee kret-
sar metaforiken kring havet och modern och den framställs genom en negation: ”Salta 
främmande stänk. / Här simmar ingen / strömmen är för stark. / Det här är ingens 
mor.”1 Men negationen betyder inte att kopplingen mellan vatten och moderskap läm-
nas därhän, tvärtom är den återkommande romanen igenom där den vrids och vänds 
på, omfamnas för att i nästa stund dissekeras. Marguerite Duras nämns av Lee som en 
urkälla för denna bild som ”lärt två generationer kvinnor att känna sambandet mellan 
modern och havet”.2 Hos Duras är franskans mère (mor) och mer (hav) intrasslade i 
en intim associativ rörelse där de båda begreppens betydelser ömsesidigt påverkar var-
andra. Det här är en rörelse som Duras ofta närmar sig i sina verk, inte minst i En för
dämning mot stilla havet (1950).

Men Kärleken och hatet minner också om Birgitta Trotzigs (1929–2011) författar-
skap vars estetik och poetik jämförts med Duras, bland annat av Eva Adolfsson.3 Åter-
kommande hos Trotzig är kopplingen mellan femininitet, moderskap och vatten, och 
i romanen En berättelse från kusten (1961) återfinns orden ”Havet är en mor”, en for-
mulering som alstrar en röd tråd som sträcker sig både bakåt i tiden till Duras och 
framåt i tiden till Lee.4 Förbindelsen mellan femininitet och vatten är ett återkom-
mande motiv i litteraturhistorien och utöver Trotzig och Lee förekommer akvatiska 
moderkroppar i svenskspråkig prosa inte minst hos Mare Kandre (1962–2005) och 
Sara Stridsberg (f. 1972). I Kandres Bestiarium (1999) skildras ett vattenlevande mo-
dersmonster medan Stridsbergs debutroman Happy Sally (2004) kretsar kring en 
mamma med vattniga attribut vars största passion är att simma. Tråden slingrar sig så-
ledes mellan flera kvinnliga författarskap där femininitet på skilda vis ges hydrologiska 
undertoner och det är denna tråd jag ska följa.

Bilden av havet som en födande och generativ plats har djupa kulturhistoriska röt-
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ter. Vattnets feminina och moderliga anknytning återfinns i olika skepnader i flertalet 
kunskapstraditioner och kulturer. Just denna trop kan sägas vara en del av en rik, men 
också brokig och vidsträckt förståelse av femininitet kopplad till vatten som bland an-
nat utforskats inom filosofiska och psykoanalytiska idétraditioner. Den franske filoso-
fen Gaston Blanchard utvecklade denna koppling i Water and Dreams. An Essay on the 
Imagination of Water (1942) där han kombinerar psykoanalytisk teori med metafor-
analys för att visa hur vatten är djupt laddat med moderlighet.5 Samtidigt är den isländ-
ska gudinnan Ran, vattnets moder Yakumama i Amazonas och innuitiska Sedna bara 
några av alla de metamorfa mytologiska väsen och entiteter världen över som på olika 
sätt sammanför begreppet kvinna med vatten. Sheri Longboat beskriver hur vattnet 
förstås som jordens blodomlopp i flera av de traditionella perspektiv som förenar Anis-
hinaabefolken i Nordamerika och Kanada. I artikeln ”First Nation Water Security. Se-
curity for Mother Earth” skriver Longboat: “Women have an important connection 
to water as the givers of life and play a vital role in the circle of life. It is during the st-
age of birth that the personal relationship with water is believed to begin”.6 Tanken om 
en vattenburen affinitet mellan en livgivande moderlig kropp och jordens kropp finns 
också i Rachel Carsons The Sea Around Us (1951). Här används bland annat metaforen 
”the mother sea” som inledningsvis fungerar som en övergripande bild för havets kraft:

And as life itself began in the sea, so each of us begins his individual life in a miniature 
ocean within his mother’s womb, and in the stage of his embryonic development repeats 
the steps by which his race evolved, from grill-breathing inhabitants of water world to 
creatures able to live on land.7

Även här bygger länken mellan havet och moderskapet tydligt på själva livgivandet och 
utvecklandet av liv och Carson skyr inte metaforen, utan bejakar den. Livmodern blir 
en ocean i miniatyr.

Det huvudsakliga syftet med den här artikeln är att undersöka hur beskrivningarna 
av relationer mellan vatten och kvinnliga karaktärer påverkar framställningen av de 
fiktiva subjektens tillblivelseprocesser i framför allt Birgitta Trotzigs romaner En be
rättelse från kusten och Sveket. En berättelse (1966) samt i Mare Kandres roman Bestia
rium. Hur skrivs denna affinitet fram, och vad får den för konsekvenser för förståelsen 
av agens och relationen mellan det mänskliga och mer-än-mänskliga?8 I Trotzigs och 
Kandres verk bär femininitetens våta konnotationer på både feministiskt subversiv och 
destruktiv kraft. Lästa tillsammans skildrar de komplexa samband mellan femininite-
tens och moderskapets anknytning till vatten. Mina teoretiska utgångspunkter bott-
nar i nymaterialistiska och materiellt ekokritiska perspektiv på mer-än-mänskligt sub-
jektskap, berättande och materia.

Jag inleder med en presentation av det materiellt ekokritiska ramverket för att se-
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dan öppna analysen med en läsning av havets betydelse hos framför allt Trotzig. Denna 
diskussion leder sedan vidare till sötvattnet och det modersmonster som figurerar i 
Kandres roman Bestiarium. Ett sista nedslag berör gränslandet mellan jord och vat-
ten, det vill säga dy, i Trotzigs roman Sveket. En berättelse. Genomgående införlivas 
exempel även från Stridsberg och Lee. Avslutningsvis diskuterar och belyser jag de möj-
liga tolkningar av framför allt Trotzigs och Kandres romaner som en materiellt ekokri-
tisk läsart kan ge. Här binds de olika analyserna samman för att peka mot nya ingångar 
till de berörda verken samt kopplingar mellan dem.

Materia– en teoretiskt utgångspunkt
Vägledande för den materiellt inriktade analys som följer är att materia bör förstås som 
kreativ och betydelsebärande.9 Carsons tidigare åberopade beskrivning av havet som 
en plats för utveckling av liv som associeras till moderskap minner om hur det latinska 
ordet materia rymmer mater; moder.10 Precis som i franskans ord för mor och hav som 
ovan nämnts, finns moderskapet inkapslat i begreppets etymologi. I likhet med hur ha-
vet har kopplats samman med kreativitet genom att det genererar liv, har materia för-
ståtts som kreativt då materia är det stoff allting består av.11 Denna kreativitet kan be-
vittnas i kretsloppets cirkulära rörelsemönster där olika kroppar, var och en bestående 
av olika sammansättningar av materia, genomgår stadier av groende, spirande, död och 
förmultning. Materian är således levande och döende i en till synes ändlös och uppre-
pande process, men tycks också ur denna synpunkt betraktas som en passiv deltagare i 
ett förutbestämt händelseförlopp. Nymaterialistisk och posthumanistisk forskning ar-
gumenterar dock för att materia i sig självt är levande och nyskapande.12 Jane Bennett 
använder sig av ordet ”vibrant” när hon resonerar kring hur olika former av materia 
ingår i ömsesidiga förändringsprocesser vars resultat inte alltid går att förutse.13 Den 
här synen på materia, där kreativitet och agens tillskrivs alla typer av kroppar rymmer 
också en övertygelse om att skönlitterära läsningar behöver uppmärksamma inte bara 
de mänskliga gestalterna och den tematik som följer med dem, utan också representa-
tioner av mer-än-mänsklig materia. Betraktade tillsammans kan dessa materier och de 
kroppar de stundtals bildar visa sig rymma fler betydelseskikt i ett narrativ. I det föl-
jande presenterar jag några av de forskare som bidragit till diskussionen om materi-
ans men också metaforikens kreativitet, och vars resonemang är betydelsefulla för min 
analys av Trotzigs och Kandres verk.

Sebastian De Line tydliggör i artikeln ”All My/Our Relations. Can Posthumanism 
Be Decolonized?” (2016) att förståelsen av all materia som meningsbärande och aktiv 
är betydligt äldre än nymaterialismen och återfinns i flertalet indigena filosofier och 
forskningsfält så som Traditional Ecological Knowledge (TEK).14 Nymaterialistiska 
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och posthumanistiska teorier har ofta premierat den västerländska naturvetenskapliga 
begreppsapparaten. I min analys vill jag ge utrymme för en mindre snäv terminologi 
samtidigt som jag kommer att använda etablerade nymaterialistiska begrepp som figu
ration och intraaktion.

Det sistnämnda är centralt hos Karen Barad, som använder begreppet intra-aktion 
för att beskriva hur ingenting är avskilt från något annat, det är i själva relationen mel-
lan entiteter som allting blir till:

Since individually determinate entities do not exist, measurements do not entail an inter-
action between separate entities; rather, determinate entities emerge from their intra
action. I introduce the term ”intra-action” in recognition of their ontological insepara-
bility, in contrast to the usual ”interaction”, which relies on a metaphysics of individua-
lism[…].15

Materia är, menar Barad, redan inbegripet i en ständig meningsskapande process, där 
diskursiva och materiella fenomen inte kan separeras. Snarare omskapar de varandra, 
om och om igen. Det är också därför Barad väljer att tala om att vara och bli till av värl-
den, istället för att vara en del av eller i världen då det förstnämnda signalerar hur män-
niskan är värld och natur precis som allt annat och att vi blir till i denna ständiga pro-
cess.16 Enligt De Line innebär detta att människan alltid är sammanlänkad med ma-
teria och att dessa intima relationer också skapar och omskapar världen och jaget i en 
ständig rörelse.17 Det är inte ett enskilt skeende utan en pågående process; intra-aktion 
binder samman agens med materia på olika vis.18 De Line poängterar dock en svaghet i 
Barads teoretiserande av mänsklig/mer-än-mänsklig intra-aktion där synen premieras 
över de andra sinnena. Snarare än ”seeing” föredrar De Line det bredare ”experience”.19 
Sinnligheten är av största vikt för att uppmärksamma den mer-än-mänskliga materian 
och den värld människan lever i. Robin Wall Kimmerer beskriver det som att vi måste 
se med hela vår kropp; ögat är otillräckligt.20 Vi rör oss genom världen med olika fy-
siska förmågor och förutsättningar; en smekning av skrovlig bark med fingertoppen, 
doften av ruttnad tång, knastret av sand i munnen eller ljudet av knarrande snö är alla 
exempel på sätt att erfara världen.

Jag vill införliva dessa perspektiv i en litteraturvetenskaplig kontext genom att i 
mina läsningar uppmärksamma hur mänskliga och mer-än-mänskliga karaktärer är in-
begripna i relationer där gränser för vem som är vem, eller vad, luckras upp. Dessa om-
skapande och relationella aspekter av materia pekar mot Rosi Braidottis förståelse av 
subjekt som något i ständig rörelse.21 För att belysa subjektet som rörligt och förän-
derligt vänder jag mig till Braidotti som utgår från begreppet figuration i flera av sina 
teoretiska diskussioner.22 Hon argumenterar för att subjektet, i likhet med alla entite-
ter, blir till genom en tillblivelseprocess som består av en mängd relationer av materiell 
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och diskursiv art som kön/genus, rasifiering, klass och geografisk plats.23 Hon skriver 
att en figuration är en ”multi-layered vision of the subject as a dynamic and changing 
entity”.24 För Braidotti tillhandahåller figurationen en möjlighet att belysa subjektets 
många skiftningar och lager. Tillblivelseprocessen blir en tydlig framåtsträvande rö-
relse men med förankring i det förflutna, där figurationen likt en prisma speglar både 
materiella och diskursiva förutsättningar. I Bodies of Water förstår Astrida Neimanis 
figuration som ett verktyg för att förstå vad vi redan är genom att överdriva vissa ele-
ment och faktorer för att synliggöra det vi kanske inte erfar med blotta ögat.25 Hon 
använder figurationsbegreppet för att visualisera och förtydliga hur vi är kroppar av 
vatten och visar hur denna figuration, som hon kallar bodies of water, utmanar norma-
tiva, antropocentriska och fallogocentriska föreställningar om människoskap genom 
att luckra upp gränser.26 Eftersom jag undersöker hur skildringar av femininitet och 
vatten påverkar framställningen av de fiktiva subjektens tillblivelseprocesser är Neima-
nis figurationsbegrepp av särskild relevans. Detta då hennes version av figurationsbe-
greppet tar fasta på hur kroppar är intimt förbundna med vattnets olika former och att 
det är ur vatten livet springer. Således uppmärksammar Neimanis, i likhet med Long-
boat, kopplingen mellan havandeskap, kropp och vatten. Men hon gör det snarast uti-
från ett posthumanistiskt perspektiv där hon försöker särskilja havandeskapet från fe-
mininiteten genom att introducera begreppet ”posthuman dräktighet”. Med posthu-
man dräktighet skapas rum för att inkludera andra entiteter än däggdjur av honkön 
som möjliga bärare av liv, som exempelvis havet.27 Neimans posthumanistiska synvin-
kel på vatten och havandeskap är ett exempel på hur förståelsen av naturen som fe-
minint kodad har förändrats. Frågan har varit omtvistad och skapat spänningar inom 
den ekokritiska feminismen, där kopplingen mellan kvinna och natur delvis ansetts es-
sentialistisk och deterministisk, något Carolyn Merchant diskuterar i The Death of Na
ture. Women, Ecology anf the Scientific Revolution.28 Här fångar hon upp hur den dua-
listiska åtskillnaden mellan natur och kultur genom den västerländska historien också 
blev till en dualism mellan kvinnligt och manligt där maskulinitet var synonymt med 
överlägsen kultur och femininitet med natur, födande och omsorg.29 Natur, tillsam-
mans med begrepp som animalitet och människa, har varit och är intrasslat i genus-
dualismer. Chandra Talpade Mohanty pekar dock på hur detta trassel måste förstås 
som komplext och inte som en allmänt accepterad sanning. Istället bygger begreppen 
på diskursiva föreställningar som ser olika ut beroende på var vi befinner oss historiskt 
och geografiskt.30

I de skönlitterära texter som ligger till grund för min analys kommer denna kom-
plexitet att aktualiseras på olika vis, där exempelvis Trotzigs fiktiva värld till större del 
än Kandres tycks utgå från en essentialistisk koppling mellan vatten, moderskap och 
femininitet. Med avstamp i den materiella ekokritiken förhåller jag mig till feminini-
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tetens konnotationer av natur och vice versa som ett komplext nätverk. Detta nätverk 
kan i vissa sammanhang resultera i passiviserande och destruktiva konsekvenser för 
subjektet, medan det i andra kan ha en subversiv inverkan.

Bildspråket hos både Trotzig och Kandre är rikt på metaforiska och prosalyriska 
iakttagelser där den framberättade världen gång på gång skildras med hjälp av en sär-
egen och sinnlig lek med ord. Men att metafor inte är det samma som figuration på-
pekas ofta i posthumanistiska teorier. I Posthumanistiska nyckeltexter skriver redaktö-
rerna följande om figuration:

En figuration befinner sig mellan det kulturellt imaginära och det faktiska, det rör sig om 
ett slags framåtblickande vision eller ett tillblivande på väg att realiseras som samtidigt 
inkorporerar kritik av det som varit […] en figuration är inte en metafor (eller språklig 
figur) men den förkroppsligar och kartlägger föränderlig subjektivitet.31

Redaktörerna hävdar att figuration handlar om att förkroppsliga modeller av möj-
liga tillblivelser och subjektskap. Det handlar således inte om språkliga figurer i första 
hand, såsom litteraturvetare vanligtvis ser på metaforer.32 Braidotti menar också att fi-
gurationens syfte till stor del är politiskt, då den producerar kreativa motbilder till mer 
statiska och normerande föreställningar kring subjektskap.33 Utifrån det posthumanis-
tiska perspektivet tycks metaforen definieras som just en trop med estetiska och språk-
ligt figurativa funktioner, men inom den biosemiotiskt influerade litteraturvetenska-
pen tillskrivs metaforen fler egenskaper, vilka jag strax ska återkomma till. Hos Trot-
zig och Kandre ser jag hur metaforiken bidrar till komplexa skildringar av världen och 
subjektskap som snarare närmar sig definitionen av figuration. För att kunna genom-
föra en analys som inbegriper både metafor och figuration behöver jag således kombi-
nera Braidottis och Neimanis figurationsteorier med en dynamisk förståelse av meta-
forbegreppet.

I Expecting the Earth (2016) undersöker Wendy Wheeler metaforens funktion och 
i dialog med Anne Harrington lyfter hon fram metaforens förmåga att upprätta sam-
band mellan entiteter eller företeelser som annars inte har blivit betraktade som möj-
liga eller trovärdiga. Wheeler använder själv metaforen ”suturing” då hon skriver om 
sammanfogandet av betydelser.34 Termen är också förknippad med den organiska och 
köttsliga materialiteten då ”suturing” främst används i betydelsen att sy ihop ett sår. 
Ordvalet pekar mot det släktskap som jag menar finns mellan metaforen och figura-
tionen, då ”suturing” tillskriver metaforen en materialitet. I likhet med figurationen 
kan även metaforen ”sy ihop” materialitet med diskurs, det faktiska med det språkliga. 
I min syn på metaforens betydelse inspireras jag av Wheelers breda angreppssätt. För 
henne är metaforen mycket mer än en trop och till viss del grundad i materialiteten:
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Abduction, the carrying of something or someone from one place to another, is another 
way of talking about the movement which humans call metaphor but which is common 
to all life. What this movement introduces is the possibility of new functions, or mea-
nings, biologically, and new meanings and new insights and functions culturally.35

För Wheeler är metaforen en evolutionär drivkraft i världen som präglas av rörelsen i 
att gå från en sak till en annan och på så vis, genom sammanlänkningen, forma något 
nytt. Denna funktion är inte förbehållen språkliga processer, utan präglar även mate-
riella och biologiska processer. Ur det här perspektivet kan metaforen i sig förstås som 
en egen tillblivelseprocess som i likhet med figurationen har som drivkraft att skapa 
något nytt med hjälp av både det förflutna och det framtida, av det materiella och det 
diskursiva.

Metafor är alltså inte detsamma som figuration, men där finns ett släktskap dem 
emellan och därför kan också metaforen förstås som ett viktigt element i utvecklan-
det av en figuration. I en skönlitterär text växer figurationen fram genom språket som 
ju är det som skapar den framberättade världen. Detta språk kan vara mer eller mindre 
präglat av det metaforiska, och i de fall där metaforen är delaktig i skapandet av bety-
delser är det också intressant att synliggöra dess koppling till figurationer. Att under-
söka hur dessa två begrepp kan samspela ger möjlighet till en större förståelse för hur 
bildspråk bidrar till nya perspektiv på erfarenheter av subjektskap, det mänskliga och 
det mer-än-mänskliga. Bildspråket kan skava och bråka med vår perception och före-
ställningsvärld, vilket jag kommer visa utifrån flera av de skönlitterära texter min ana-
lys fokuserar på. Jag närmar mig metaforen som en kreativ och språklig kraft grundad 
i både materia och diskurs.

Genom att läsa havet, sjön och dyn i de aktuella verken kommer jag att undersöka 
sambanden mellan femininitet, moderskap och vatten, men också de konsekvenser 
sambanden har för karaktärernas tillblivelseprocesser och agens.

Havet – metabolism och havandeskap
Den scen som öppnar Lees roman Kärleken och hatet skildrar hur berättarjaget blickar 
ut över havet, och den scenen är bekant från många andra texter. Liknande skildringar 
av ett kvinnligt subjekt blickande ut över ett hav återfinns bland annat hos Trotzig: 
den havande Barbara i novellen med samma namn, hämtad ur samlingen Levande och 
döda (1964) står redan på första sidan och ser ut över havet. Ett släktskap skrivs fram 
mellan Barbara och vattnet då havet är ”mörknande” och ”svart som bly” medan det 
i henne själv finns ett ”mörker” vars ursprung hon inte förstår men som stiger i henne 
likt dimman över havet.36 Novellen igenom byggs denna samhörighet mellan kvinnan 
och havet upp genom liknelser och metaforer som berör havet och Barbaras destruk-
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tiva och livgivande egenskaper. Efter hennes drunkningsdöd finns det lilla barnet kvar, 
Marina, som förkroppsligar släktskapet mellan kvinnan och havet och vars ögon är 
”klara, djupa och främmande som havets vatten”.37 Barbara är inte den enda av Trot-
zigs flick- och kvinnokaraktärer som drunknar. I novellen ”Smeden” ur Dubbelheten. 
Tre sagor (1998) är det modern, en ”stor mörk vattenvarelse” med ”drunknande blick”.38 
En gravid flicka i ”Drottningen” (Levande och döda) dör då hon går genom isen och 
en namnlös kvinna dränker sig efter att ha lämnat sitt barn i skogen, i novellen ”Barnet 
och hinden” (Bilder 1954).39

På andra ställen i Trotzigs verk gestaltas kopplingar mellan de kvinnliga karaktä-
rerna och vatten genom beskrivningar som att en kvinna har ”havsögon” eller att hen-
nes kön sägs likna ett ”stort hemskt hav”.40 Havet som materia är också närvarande i 
berättelserna: små barn vilar på torkat sjögräs, hus isoleras med tång och kustklima-
tet sätter sin prägel på jordbruk och levnadsvillkor.41 Till detta bör de nämnda drunk-
ningarna läggas, skeenden som jag inte enbart betraktar som symboliska utan också 
som konkreta exempel på metamorfa erfarenheter av att bli en del av det hydrologiska 
kretsloppet. Jag återkommer till dessa under analysens gång.

I En berättelse från kusten återfinns flera sekvenser av överblickande skildringar av 
det skånska östkustlandskapet, närmare bestämt vid trakten kring Åhus (Aos).42 His-
torien om den unga kvinnan Merete utspelar sig kring sekelskiftet 1500 och havet är 
ständigt närvarande. Merete föds till ett liv i svår fattigdom, i barndomen drabbas hon 
av en olycka som skadar hennes rygg vilket kommer att prägla hela hennes tillvaro.43 
Kustlandskapet och staden Åhus knyter samman flera karaktärers öden, men det är 
med Merete och havet som berättelsen börjar och slutar.

Det enda levande är den lilla pinande glittrande strimman hav långt bort – hav som lever 
och häver sig långt utanför de multnande mörka åkrarna, de vattendränkta sandängarna 
[…] havet som på något besynnerligt sätt – det beror på att landet innanför dynerna är 
så lågt att det på många ställen ligger något under havsytans nivå – tycks stiga över hus-
taken och till och med över kyrktornet, en stor vitglittrande vidd som en tung och kall 
skimmer massa av oföränderlighet, en ändlöshet av kall oföränderlighet.44

Den punkt varifrån berättarens blick utgår tycks vara belägen något ovanifrån och 
på avstånd vilket ger ett panoramalikt perspektiv. Detta perspektiv inbegriper land-
skapets många delar: åkrarna, sandängarna, husen och havet men ger också intrycket 
av att kunna skildra landskapet underifrån. I fokus står havet, som tillskrivs egenska-
pen att kunna vara både långt borta och mycket nära. Så nära att det dessutom upplevs 
som vore det över staden, hotande att sluta sig kring bebyggelsen. I sin avhandling Ett 
språk, ett spår. En studie i Birgitta Trotzigs författarskap (2005) lyfter Mattias Pirholt 
fram havsmotivet i Trotzigs författarskap och skriver att havet kan ses som en punkt 
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”utanför textens värld och som föder texten”.45 Det är en iakttagelse som delvis bekräf-
tas i En berättelse från kusten där havet är en plats ”utanför” men samtidigt tycks tränga 
sig på och prägla det som ligger ”innanför dynerna”, nämligen staden och berättelsen. 
Platsen som skildras är karg och tom på människor och andra djurarter, men den bär 
likväl spår av dem; åkrarna, husen och reflektionen över havsytans nivå vittnar om en 
mänsklig närvaro. En närvaro som också är delaktig i landskapets förändringsprocess 
och som, för att tala med miljöhumanisten Catriona Mortimer-Sandilands, etsat in 
historia i landskapets geografiska och botaniska kropp.46 Mortimer-Sandilands beskri-
ver hur ett landskap kan förstås som ingraverat med historia och nämner hur monokul-
turer, det vill säga bruket att odla en enda gröda på stora ytor, förändrar förutsättning-
arna i jorden samtidigt som det radikalt förändrar landskapets utseende.47 Men även 
bebyggelse, utrotning av växter och djurarter, samt olika former av biologisk och geo-
logisk evolution kan föras till denna ingravering av historia och berättelser i ett land-
skap.

Havet framställs som det enda levande, trots de nämnda spåren av människor. Sam-
tidigt beskrivs det som oföränderligt, vilket skapar en dissonans, då liv i sig inbegriper 
ständig förändring som i groende, växande och döende. Havet blir en plats där döden 
är innefattad i den kalla och vitglittrande skimmermassan. I ett senare stycke förkla-
ras också detta statiska som en villfarelse, då ”den lysande oföränderligheten består av 
vrålande skum och beständigt glittrande otillförlitlighet, otillförlitlighet så säker och 
isande som döden.”48 Trotzigs skånska kustlandskap skildras ofta i all sin karga och 
vindpinade prakt. Landskapen är gärna grå och vita, till synes döda. Men som Carson 
skriver i The Sea Around Us ska det grå vinterhavet inte förväxlas med livlöshet; gråhe-
ten är snarare ett tecken på att nytt liv är i antågande djupt under ytan.49 Hopplöshe-
ten är en illusion, menar Carson. Det vinterhav som skrivs fram i det citerade stycket 
ovan kan utifrån Carsons reflektioner förstås som ett illusoriskt vattenlandskap vars 
yta döljer liv och rörlighet.

I tidigare forskning har berättelsen om Merete ofta lästs i ljuset av den kristna teolo-
gin där hennes födelse och död konnoterar Kristi korsfästelse. Även Simone Weils tan-
kar om att det är genom lidande och total öppenhet gentemot den Andre som männi-
skan blir fri har tolkats in i skildringen av Meretes öde.50 I tidigare nämnda avhandling 
närmar sig Mattias Pirholt En berättelse från kusten från ett fenomenologiskt perspek-
tiv som synliggör hur kroppen är en del av världen och vice versa. Pirholt beskriver 
Trotzigs Åhus som en organism ur vars sprickor det organiska livet tränger fram.51 Sta-
den skildras onekligen som en kropp, en egen art, där människor, byggnader, materier, 
det förflutna och framtiden intra-agerar och skapar den plats som skrivs fram. Under 
staden flyter också vatten i form av en flod som rinner i den djupa berggrunden.52 Spår 
av vatten återfinns överallt i landskapet; de salta vindarna, de karga vindpinade slätt-
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terna, doften av rutten tång och ett underjordiskt blodomlopp. I En berättelse från kus
ten återkommer kopplingen kropp/vatten/moderskap på flera vis:

Havet äter den [kroppen] med sina salter, förtär den, smälter den, formar den in i sig.
 Havets mörka salta vätska spolar genom kroppens blodbanor. Havet är en mor; den 
livnär kroppen av sin kropps vätska. Kroppen vilar nu för alltid i havet som barnet vilar 
i moderns kropp. Som barnet lyssnar till moderns hjärtslag och hennes blods höga sång, 
som är allt liv det har, så lyssnar kroppen i all evighet till havets röst som är runtomkring 
den och i den och uppehåller den.53

Tidigt i romanen får läsaren ta del av en proleps som skildrar karaktären Meretes fö-
restående död. Utanför stadsmuren, i en sandsänka misshandlas hon till döds. I vat-
tenbrynet, där land möter hav, dör hon för att sedan sänkas i havet. Som Christina 
Bergil visar i sin avhandling Mörkrets motbilder. Tematik och narration i fem verk av 
Birgitta Trotzig (1995) återfinns ett kretsloppsmotiv i Trotzigs författarskap, där död 
alstrar liv i en ständigt pågående cirkelrörelse.54 Detta kretsloppsmotiv låter sig anas i 
ovan citerade stycke där den mänskliga kroppen skildras som på samma gång förtärd 
och livnärd av havet, något Bergil finner motsägelsefullt.55 Men ett kretslopp inne-
bär rörelser av skapande, liv och förfall. Dessa processer är dess kärna, varför Trotzigs 
skildring av Merete trots allt inte är så motsägelsefull. När Jenny Jarlsdotter Wikström 
undersöker framställningen av havandeskapet i Aase Bergs diktkonst reflekterar hon 
över vattnets dubbelhet i fråga om liv och död då det för ett foster innebär själva för-
utsättningen för liv men för en vuxen kan innebära drunkningsdöd.56 När Neimanis 
diskuterar hur relationen mellan den mänskliga kroppen och vatten innebär både liv 
och död argumenterar hon för att vattenkroppsligheten visar på ett slags hydrologiskt  
kretslopp:

We are literally implicated in other animal, vegetable, and planetary bodies that materi-
ally course through us, replenish us, and draw upon our own bodies as their wells: human 
bodies ingest reservoir bodies, while reservoir bodies are slaked by rain bodies, rain 
bodies absorb ocean bodies, ocean bodies aspirate fish bodies, fish bodies are consumed 
by whale bodies – which then sink to the seafloor to rot and be swallowed up again by the 
ocean’s dark belly.57

I stycket om havets och Meretes möte skildras snarare den intra-aktiva relationen mel-
lan entiteter, där den enas materia inte går att separera från den andras, så som Neima-
nis uttrycker det i det ovan citerade stycket. I Trotzigs analogi mellan havet och liv-
modern förstärks denna intimitet mellan blod, salt, kött och vatten; den hydrologiska 
intimiteten mellan kroppar. Livmodermetaforen frammanar också tydligt bilden av 
havet som en mor. När Bergil skriver om havets moderlighet tar hon fasta på moder-
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skapets koppling till begrepp som trygghet, värme och beskydd.58 Men i Trotzigs för-
fattarskap får denna del av moderskapet sällan råda; tillvaron är ofta alltför hård och 
mor kan lika gärna vara besläktat med begrepp som smärta, maktlöshet och avvisande. 
Eva Adolfsson snuddar vid detta då hon argumenterar för att Trotzigs författarskap 
ofta tematiserar en klyfta mellan barnet och modern, där värme snart byts mot kyla.59 
Om havet är en mor, är det också ett moderskap som inte rimmar med normativa före-
ställningar om trygghet och omsorg för barnet. I En berättelse från kusten är havet sna-
rare en modersgestalt som slukar sina barn och där den omsorgsfulla gesten att livnära 
också innebär att förgöra. Medan berättarrösten hävdar att ”havet är en mor” klingar 
Mara Lees berättarröst i Kärleken och hatet: ”[s]alta främmande stänk. / Här simmar 
ingen / strömmen är för stark. / Det här är ingens mor.”60

Men den metaforiska utsagan hos Trotzig kan också läsas ur ett bredare, mer-än-
mänskligt perspektiv, där moderskap lösgörs från sin konventionella och essentialis-
tiska koppling till femininitet. Havandeskapet konnoterar livgivande men måste inte 
vara knutet till femininitet. I en ekokritisk artikel om transformativa varelser hävdar 
Juan Carlos Galeano och Joni Adamson att förmågan att ge och nära liv snarare kan 
betraktas som en androgyn förmåga, ett resonemang som bland annat finner stöd i 
berättelser om androgyna entiteter i sydamerikanska epistemologier.61 Vad skulle det 
innebära att se på skildringen av Meretes drunkning ur detta perspektiv på havet som 
en i första hand livgivande plats? Läsningen skulle då kunna lösgöras från diskussionen 
om ett normativt moderskaps vara eller inte, för att istället uppmärksamma de meta-
boliska och intra-aktiva aspekterna i det tidigare citerade stycket ur En berättelse från 
kusten. Havet kan således förstås som en entitet som omfamnar och tar tillvara på Me-
rete efter det att människorna och staden förskjutit henne. Genom intra-aktionen ska-
par havet ett nytt slags liv för Merete, där det på metaboliskt vis ”smälter” och ”formar” 
kvinnans kropp in i sin egna akvatiska kropp.62 Det är en ekologisk, livgivande aspekt 
av havet och drunkningen som också kopplar samman Merete med övriga drunknande 
kvinnor i Trotzigs författarskap. Astrida Neimanis skriver om hur figurationen bodies 
of water spränger gränser mellan tid och rum, mellan arter och kroppar då vattnets 
föränderliga men också ständigt pågående rörelse och existens binder samman värl-
den och omskapar kroppar gång på gång.63 Ett sådant perspektiv öppnar för ett större 
grepp om Trotzigs skildring av Merete och havet.

Läst tillsammans med de av Pirholt uppmärksammade flodådrorna under staden 
framkallar havets livmodermotiv en bild av landskapet som en kropp, eller en rums-
lighet för människorna att orientera sig i. Livmodermotivet och dess förankring i både 
vatten och rumslighet återkommer i Mare Kandres roman Bestiarium. I min analys 
av Trotzigs En berättelse från kusten har jag lyft fram de metaboliska och intra-aktiva 
aspekterna av relationen mellan femininitet och vatten i romanen och i den följande 
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läsningen av Bestiarium återkommer de intra-aktiva aspekterna men med fokus på po-
rositet och metamorfos.

Sjön – metamorfoser och akvatiska mödrar
Bestiarium utspelar sig i förfluten tid, närmare bestämt i 1800-talets England, men utan 
samma förankring i det valda historiska utsnittet som i Trotzigs En berättelse från kus
ten. Protagonisten Doré lever sitt liv på rutin i storstaden; han vaknar för att gå till sitt 
arbete på en revisionsbyrå och besöker om eftermiddagarna motvilligt sin sjuka mor. 
Han lever ensam och tycks heller inte ha några nära vänner. När modern till slut dör 
finner Doré en fuktskadad bok, ”Bestiarium”, vars märkliga illustrationer väcker hans 
nyfikenhet och han beslutar sig för att lämna staden och beger sig på en resa till en by 
belägen norrut. Där finner han en sjö som härbärgerar ett val-liknande djur, kallat mo
dersmonstret.64 Moderskapet som återkommande motiv i Kandres författarskap upp-
märksammas i Lena Sohls artikel ”Våldsamt, svart och hotfullt”.65 Här lyfter hon fram 
hur samtida kvinnliga författarskap skildrar en komplex modersroll som också utma-
nar föreställningar om den goda omhändertagande modern och kvinnlig essens.66 Sohl 
ser ett samband mellan vatten, död och moderskap i den generation kvinnliga förfat-
tare som Kandre tillhör och ger exempel på scener där modersgestalter dränker sina 
barn.67 I de exempel jag ska ta upp är det inte barnet som försvinner under vattenytan 
utan modern, men komplexiteten och osäkrandet av mödrars förmåga att ge skydd går 
likväl på tvärs mot tanken om den goda modern.

Innan Doré når byn introduceras i romanen kopplingen mellan vatten, femininitet 
och moderskap genom hans mor Dolores och hennes sängkammare. Dolores – nam-
net betyder smärta – ligger nedbäddad i ett litet rum där alla fönster är fördragna med 
tunga gardiner och tyger och det dunkla ljuset får allt att ”pulsera slött i rosa, ockra, 
brandgult eller rött.”68 Innesluten i detta rödpulserande dunkel ligger modersgestalten 
orörlig, och bilden frammanar associationen till en livmoder: ett mörkt och trångt inn-
anmäte i jordiga och köttiga kulörer där ett liv långsamt växer, eller som i Dolores fall, 
förtvinar. Romanen ger tidigt ledtrådar om moderns relation till det vattendrag som 
sedermera kommer att prägla Dorés erfarenheter: den lavendelblå och till synes bot-
tenlösa sjön intill byn. Tydligast sker denna koppling i beskrivningarna av moderns ut-
seende. Hennes hud ”kändes så egendomligt tunn, som om det inunder den bara fanns 
ett mörkt, bråddjupt vatten”.69 Hennes hud blir likt ett tunt skal, eller en hinna, som 
nätt och jämnt kan hålla vattnet inne:

De [ögonen] vätskade sig, och tårarna rann nerför kinderna och droppade ner på det 
redan fuktiga kuddvaret […] Huden runt ögon, näsa och mun var besynnerligt genom-
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skinlig, liksom vidöppet vit, ytligt liggande blåvioletta ådror förgrenade sig över tinning-
arna och försvann upp under hårfästet och djupt därinne gick den tydligt att se, sällsynt 
vackert formad än i denna dag, lite toppig, skimrande; skallen i huvudet.70

Ögonen är fördämningar som sakta rämnar och Doré bevittnar hur de, medan mo-
dern ännu är vid liv, ständigt tåras. Dolores blick beskrivs ömsom som uttryckslös öm-
som lik en spegel, vilket pekar mot den märkliga framtid Doré går till mötes då han 
efter moderns död återfinner henne i formen av ett sjöodjur med ”modersblick”.71 Nå-
got av det första Doré lägger märke till då han finner Dolores död, är hur hennes tidi-
gare vätskande ögon har förändrats: ”Ögonlocken var emellertid inte ordentligt slutna, 
i en liten springa skymtade ännu nederdelen av de svarta, men nu brustna ögonen och 
han noterade att de börjat torka, att de inte längre glittrade till över ytan när ljuset 
långt inifrån träffades av ljuset från nattlampan på nattduksbordet”.72 Kanske är det 
i dödsögonblicket Dolores blir modersmonstret, den varelse som tidigare anats un-
der hennes huds tunna yta; först i döden blir det möjligt för denna del av modern 
att bli till. Istället för att långsamt sippra ut ur tårkanalerna, släpps hon lös i den sjö 
Doré snart ska finna i slutet av sin resa norrut. Den mänskliga formen lämnas kvar i 
sängen och strax efter moderns död bevittnar Doré hur ett anonymt kvinnolik fiskas 
upp ur vattnet i stadens hamn.73 Scenen med kvinnoliket fungerar som en spegling 
av Dolores öde, där liket illustrerar det skal som återstår av den döda modern, men 
också ett förebud om att Doré snart ska återfinna henne i en annan form, omgiven av  
vatten.

Den metamorfos som modern genomgår kan tolkas i ljuset av begreppet transfor
mativa varelser. De tidigare nämnda Joni Adamson och Juan Carlos Galeano beskri-
ver dessa entiteter som form- och artöverskridande vägvisare.74 I muntlig och skriftlig 
berättarkonst ger dessa metamorfosa varelser åhöraren eller läsaren andra möjliga per-
spektiv på livet där gränserna mellan människa och mer-än-människa, mellan dåtid 
och nutid luckras upp. För Doré blir modersmonstret det som väcker hans förmåga att 
känna djup empati och kärlek, men också utmanar gränser. Genom modersmonstret 
vecklas världen ut till något som spränger både temporala och spatiala gränser; hon 
finns på en och samma gång i de uråldriga skisser Dolores finner, hon finns i hans 
omedelbara ”nu” i form av hans mor, men pekar också hela tiden framåt mot den sjö 
och det öde som Doré snart ska möta. Adamson och Galiano poängterar särskilt den 
spatio temporala aspekten av en transformativ varelse. I Kandres Bestiarium framträ-
der den som en sugande kraft. Jag vill koppla denna till Neimanis definition av figura-
tionen, som något som utmanar perceptioner av olika slags gränser. Romanen skild-
rar hur modersmonstret återfinns i det förflutna, i nuet och i framtiden. Samtidigt 
påverkas hon av materiella och diskursiva villkor som femininitet, moderskap och en 
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dubbelhet i fråga om människoskap och det mer-än-mänskliga. Likt Neimanis figura-
tion ”bodies of water” förkroppsligar modersmonstret en rörelse som utmanar förstå-
elsen av tid, gränser och rum.75 Hon förkroppsligar en tillblivelseprocess som narra-
tivet frammanar genom att låta det metaforiska bildspråket foga samman bilderna av 
monster, moder och vatten.

Platsen som Doré anländer till är ett landskap där klipporna liknas vid vita benkno-
tor, där hedarna är vidsträckta och en lavendelblå sjö ligger djup och kall i en sänka.76 
Medan det tidigare citerade stycket ur Trotzigs En berättelse från kusten tecknar ett vat-
ten som är vidsträckt och tycks häva sig över det resterande landskapet, framställs sjön 
i Bestiarium som avgränsad och på ytan endast lätt krusig. Beskrivningen sker i form 
av Dorés hänförda intryck:

[D]enna eviga skymningsvärld, i ett mörkt vatten som endast undantagsvis genombor-
rats av solens strålar. Han försökte föreställa sig hur ett så bråddjupt, urtida vatten såg ut 
längst nere på botten och förvånades över hur snabbt hans nyss nästan nedfrusna medve-
tande frammanande bilden av ett disigt, svävande mörker genomstunget av små lysande 
vita dammkorn och genomskinliga, räkliknande kryp […] efter en halvtimmes vandrande 
hade han nått fram till strandkanten. Denna sluttade mjukt rakt ner i det besynnerligt 
färgade vattnet som bara efter några få meter uppenbarligen var så djupt att ingenting 
annat än ett ogenomträngligt mörker gick att skönja.77

Det vattenlandskap som skrivs fram i citatet sträcks inte utåt, bortåt eller uppåt, så 
som i En berättelse från kusten. Istället skildras ett vertikalt landskap som fortsätter un-
der den yta som den mänskliga blicken förmår uppfatta. Sjön ligger i en dal och för att 
komma närmare behöver Doré vandra nedåt och strandkanten han till slut når fram till 
beskrivs som mjukt sluttande; det landskap han rör sig i leder nedåt, som vore sjön dess 
sugande medelpunkt. Denna rörelse nedåt beskrivs redan i början av berättelsen om 
Doré och hans mor och präglar den fiktiva världen på ett suggestivt vis. Ord som ”yta”, 
”djup”, ”bråddjup” och avgrundsdjupt” är flertaliga, och läsaren blir återkommande 
uppmärksammad på hur rumsligheten djupnar, sjunker inåt eller nedåt.78

En liknande förvandlingsprocess som den Dolores går igenom, återfinns även i Sara 
Stridsbergs debutroman Happy Sally. Här skildras relationen mellan en mor och vat-
ten, där både sjön och havet är delaktiga i ett slags tillblivelseprocess för modern, Ellen, 
som under en Atlantseglats lämnar sin man och sina två barn. Berättandet sker delvis 
genom gamla brev och dagboksanteckningar och skildrar historien om en kvinna som 
längtar bort från kärnfamiljens inrutade trygghet och drömmer om långdistanssim-
ning. Medan sjön i Bestiarium tycks vara den vattenmiljö som lösgör modern från sin 
mänskliga form, är sjön i Happy Sally snarare en språngbräda. Här bildar sjöns trängre 
horisontella marginaler också gränser som håller samman moderns kropp. Så länge 
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hon simmar i sjön sker inte metamorfosen fullt ut, utan stannar vid att ge henne ”vat-
tenansikte” och ”vattenhandleder”, likt en oroande föraning om vad som ska ske.79 Det 
är först när hon befinner sig ute på havet, i Atlanten, som hon spårlöst försvinner. Hen-
nes gradvisa förvandling från kött till vatten aktualiserar den syn på kroppar som po-
rösa och elastiska som Nancy Tuanas introducerade i artikeln ”Viscous Porosity. Wit-
nessing Katrina” (2008) och som sedermera har utvecklats av teoretiker som Neimanis 
och Stacey Alaimo.80 Tuana beskriver hur en konceptuell men också reell förståelse 
av kroppar som porösa ökar förståelsen för hur de påverkas av exempelvis miljökata-
strofer, då porositeten osäkrar gränsdragningar mellan ”my flesh and the flesh of the 
world”.81 Hud och slemhinnor är genomträngliga för kemikalier och bakterier, och 
det mänskliga köttet kan ur detta perspektiv inte tydligt särskiljas från andra mer-än-
mänskliga kroppar. Men den litterära gestaltningen av moderns successiva akvatiska 
närhet för den elastiska porositeten till en nivå som estetiskt och bildligt visar krop-
pens genomsläpplighet och närheten mellan olika typer av kroppar.

I Stridsbergs Happy Sally skapas också ett samband mellan femininitet, moder-
skap och vatten genom mjölkmetaforik. I Water and Dreams uppmärksammar Gaston 
Bachelard mjölkmetaforiken i litterära skildringar av havet, där jordens behov av vat-
ten liknas vid ett spädbarns behov av bröstmjölk: ”the sea is maternal; water is a prodi-
gious milk”.82 För Bachelard upprättar det poetiska bildspråket ett samband mellan de 
affekter havet framkallar och de metonymier och metaforer som används, där dyrkan 
och passion tycks generera bilder av mjölk.83 I Happy Sally återfinns samma typ av me-
taforiskt bildspråk, men där Bachelard tycks åsyfta den manliga poetens upplevelse av 
havet, ligger fokus hos Stridsberg på barnens perceptioner. Efter moderns försvinnande 
leker hennes barn vid stranden och då de springer mot vattnet skildras det på följande 
vis: ”Och vi springer mot det glittrande vita, mot mjölken, mot mjölkhimlarna. Det är 
vi som är de giriga mjölkbarnen”.84 Här framträder havslandskapet som ett näringsrikt 
överflöd av mjölk som omsluter dem, underifrån av vattnet och ovanifrån av molnen. 
Havet och molnen utgör olika akvatiska former och barnen rusar mot dem och ett 
släktskap uttrycks genom att de kallar sig ”mjölkbarnen”. Neimanis skriver angående 
bröstmjölk och fostervatten att dessa former av vätska kan läsas som materiella meto-
nymier för en ”planetär vattenmiljö” som förenar kroppar genom metabolism och ha-
vandeskap.85 Sedan mamman drunknat där liknas havets skum i Stridsbergs roman vid 
modersmjölk. Det är i saltvattnet barnen söker sin mor och mjölkmetaforiken belyser 
den porösa och genomsläppliga relation mellan vatten och kroppar, mellan moder och 
barn och mellan liv och död.

Jag återvänder nu till Kandres Bestiarium och beskrivningen av Dorés modersmons-
ter som påminner om ett parti ur Lees Kärleken och hatet. Det är ett av de stycken där 
berättarrösten vrider och vänder på metaforiken kring havet som en mor: ”Det är inte 
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ordleken i sig (mère – mer) som slår an, utan den högtravande gesten. Hur den haltar 
och blir löjlig – som en uppsvälld mor. Som den enda möjliga.”86 Skildringarna av mo-
dersmonstret i Bestiarium bygger ofta på fysiska attribut:

Hjälplöst inspärrad i den enorma träburen på stranden kunde hon nu närmast liknas vid 
en uråldrig förtätning av becksvart, skorvigt, illaluktande kött; det gick för en oinvigd 
inte att finna minsta tillstymmelse till skönhet eller något enda litet försonande drag 
hos denna groteska varelse som stank och knorrade och ur vars kletiga kroppsöppningar 
svavelmättade gaser, urin, avföring samt ett segt, mjölkigt slem ständigt rann. Men för 
Doré existerade bara de klara, milda, gröna ögonen och den ömma blick som oavlåtligen 
strömmade ur dessa […].87

Kandres modersmonster kan läsas som ett groteskt förkroppsligande av Lees meta-
forik; uppsvälld, knorrande och otymplig ligger hon i strandbrynet. En misslyckad 
bild av något vackert och oändligt, men ändå med en blick fylld av ömhet. Moderns 
gestalt är överväldigande i sin kroppslighet; kött, gaser, urin och slem. Den norma-
tiva föreställningen om en självuppoffrande moder tycks ordagrant pysa och rinna ut 
ur hennes kropp. Det är en kropp anpassad till ett liv i vatten, ett vått landskap, och 
de materier som beskrivs visar också hur hennes kropp är en kropp av vatten. Urin, 
svett, menstruationsblod, bröstmjölk och tårar är några av de substanser som pekar 
på konkreta spår av vårt ”vattniga vara”, som Neimanis uttrycker det.88 Till detta kan 
fett, avföring, slem och blod läggas. Modersmonstrets kropp är val-lik, och Jarlsdotter 
Wikström skriver apropå valar i sin läsning av Aase Bergs moderskapsdiktning att de-
ras ”anmödrar” levde på land för att sedan återigen bli vattenlevande däggdjur.89 Berät-
telsen om Dolores/modersmonstret är på ett plan en berättelse om ett subjekt som på 
samma gång är människa och monster, mor och barn, landlevande och vattenlevande, 
och den anknyter på så vis till valens evolutionära historia. Det är i samband med att 
Dolores antar formen av ett val-liknande djur och omsluts av vatten som hon också 
skildras som hjälplös, likt ett litet, ömtåligt barn i behov av skydd. Vattnet luckrar upp 
positioner och roller, och ett mångfasetterat agentskap skrivs fram. Mellan Dolores 
mänskliga och mer-än-mänskliga kropp finns inga tydliga gränser; istället är det vatt-
net som leder från en form till en annan, likt den transformativa, föränderliga materia 
det också är. På samma vis som vatten inte kan sägas ha en form, har Dolores inte hel-
ler det. För Doré fungerar hon som en transformativ varelse som ledsagar honom bort 
från sitt inrutade och statiska liv till ett möjligt annat som tidigare inte varit gripbart. 
Men som gestalt kan hon också betraktas som en figuration där subjektets vattniga till-
blivelseprocess förkroppsligas genom en litterär gestaltning.

Hittills har mina läsningar av litterära gestaltningar av vatten och femininitet ak-
tualiserat akvatiska exempel så som hav, sjöar och bröstmjölk. Men vatten är också en 
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viktig beståndsdel i dy och i det följande avsnittet är det denna hydrologiska form jag 
ska undersöka.

Mellan vatten och jord
I Birgitta Trotzigs En berättelse från kusten förekommer vattnet, som framgått, i for-
men av hav, men genom hela författarskapet återkommer också betydligt mer trögfly-
tande materia: lera och dy. De befinner sig i gränslandet mellan vatten och jord och i 
Sveket, ”Drottningen”, Dykungens dotter och Sjukdomen återfinns det Gunilla Bergsten 
benämner dymotivet.90 Detta dymotiv har av tidigare forskning bland annat förknip-
pats med död och återuppståndelse, och Niclas Johansson menar i en läsning av Sjuk
domen (1972) att dyn och leran i romanen står i motsättning till en pseudosakral struk-
tur som förknippas med totalitära system och som konstrueras som en ” ’dödlig pa-
rodi’ på det sant heliga”.91 Här ser Johansson hur dyn återfinns både som en del av ett 
profant, kaotiskt rum utifrån faderns världsbild, men också som något heligt och liv-
givande.92 Även jag närmar mig Sveket utifrån dymotivet men med fokus på vad som 
händer när dyn placeras i direkt kontakt med karaktärerna. Vad kan ett materiellt eko-
kritiskt perspektiv tillföra här?

I romanen Sveket. En berättelse får läsaren följa Tobits, Ingrids och deras gemen-
samma dotter Tora-Gretas liv som är präglat av smärta och social utsatthet. Det är en 
relativt kort berättelse, men dess stoff är blytungt och beskrivs av förlaget Modernista 
vid en nyutgåva 2016 som ”det hårdaste och vackraste i svensk modern litteratur”.93 
Och nog är det en hård berättelse; Tobit möter Ingrid, en flicka som vuxit upp i det 
av förruttnelse stinkande ”slödderhuset”. Efter en tid blir hon gravid och flyttar hem 
till Tobits föräldrahem. Väl där börjar Tobit se på Ingrid genom sina föräldrars ögon; 
hon är ”grumlig” och ”slinkande” med en söt, kväljande orenlighetslukt.94 Gravidite-
ten skrämmer honom och kopplas samman med havet då han under Ingrids vita hud 
anar ”det stilla havet, fosteransiktet i frid som en gravsten, väntan” och hon beskrivs gå 
i en ”saltdimma” och förlossningen liknas vid ett ”dödshav”.95 Den affinitet mellan en 
livgivande feminin kropp och vatten som Longboat uttrycker återfinns i skildringen av 
Ingrids havandeskap.96 Men det är också anmärkningsvärt att det är Tobit som uppfat-
tar Ingrids kropp som ”grumlig”, med ett hav inuti och att detta hav väcker destruktiva 
tankar hos honom. Ur hans perspektiv är graviditeten och detta ”stilla hav” inte besläk-
tat med en livsgivande, subversiv kraft, utan snarare associerat med undergång. Den fe-
minina, hydrologiska ontologin kan på så vis läsas som ett för Tobit hotande tillstånd. 
Ingrid blir något ”slinkande” och ”grumligt”, någon han inte kan rå på, och hon utma-
nar just genom denna oåtkomlighet en patriarkal och antropocentrisk ordning.97

Bergsten beskriver dy som något komplext och mångbottnat i Trotzigs författar-
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skap, där det ges betydelser av både död och liv. Det är en relevant iakttagelse men jag 
vill också fästa uppmärksamhet vid de konsekvenser som uppstår då dymotivet kopp-
las samman med kroppar. I dy förekommer otaliga mikroorganismer och djurarter 
och miljön utgör ur ett biologiskt perspektiv ett viktigt kretslopp som av tidigare fors-
kare liknats vid en placenta, moderkaka.98 När Trotzig för in mänskliga kroppar i detta 
kretslopp sker en brutal gränsupplösning, som i följande stycke:

[…] i ett sådant sönderfallande fiskluktande tillhåll där allt man tog i var mjukt fukthal-
kigt och upplöst; där mötte han överallt de halkiga glidande slinkande lemmarna, han 
njöt då något särdelande bländande nästan dödande – han åt på henne som man äter på 
ett djur och han kände hur han gled ur sig själv och förlorade sig i en rännil i det tungt 
flytande dymörkret […] och tänderna i [flickans] det grå ansiktet och den köldblågrå 
munnen var verkligen vita som ett djurs eller ett barns, i det mörka grova grå ansiktet lyste 
de till oväntat som en näve vitglimmande pärlor skulle ha gjort i dyåkern därute.99

Det är Tobit som under en resa träffar en prostituerad ung kvinna i de fattiga utkan-
terna av den lettiska hamnstaden Libau. Berättaren skildrar här en värld präglad av för-
ruttnelse och sjukdom, där dyn tycks sippra in i allt och alla. Dymotivet bidrar till ett 
kvävande av den unga kvinnans, Mordoranas, människoskap som istället skildras likt 
en ”hund”, något halt, en ”dyåker” och med ett ”sörjigt språk”.100 Ur ett materiellt eko-
kritiskt perspektiv går det att argumentera för att själva dyn utgör ett gränsland där on-
tologiska skiljelinjer mellan kroppar luckras upp, eller som Steve Mentz uttrycker det 
i Prismatic Ecology. Ecotheory Beyond Green, en ”intimate and uncomfortable contact 
between human bodies and the nonhuman world”.101 Denna porositet brukar ofta ses 
som feministiskt subversiv, ett tecken på att den mer-än-mänskliga materien är mer ak-
tiv och betydelsefull än den antropocentriska blicken förmår uppfatta. Men en materi-
ell ekokritisk läsart kan också vända fokus inåt och uppmärksamma hur intra-aktionen 
mellan diskurs och materialitet snarare resulterar i destruktivitet och exkluderande. I 
relation till smuts diskuterar Heather I. Sullivan kulturella referenser till jord och lera 
och hur de ofta är förknippade med något oönskat som ska städas bort trots sina livgi-
vande egenskaper.102 Vad som behöver lyftas fram i läsningen av dymotivet hos Trotzig 
är vilkas kroppar det är vars gränser luckras upp av denna trögflytande materia. På vems 
bekostnad sker glidningen mellan normativa, antropocentriska föreställningar om ar-
ter och kroppar? I Sveket menar jag att det är den fattiga kvinnan, hon som av berätta-
ren och Tobit behandlas som något annat än människa på grund av sin sociala utsatt-
het, sin hud och som i berättelsen pekas ut som hörande till ”vandrarfolk”, ”zigenare” 
eller ”tattare”.103 Även Bergil uppmärksammar kränkningen av Mordorana och lyfter 
fram hur hon inte i första hand skildras som en människa utan som ett lägre släkte.104

Mel Y. Chen hävdar i Animacy. Biopolitics, Racial Mattering, and Queer Affect 
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(2012) att ”natur” bör förstås som en plats (site) som ständigt könas, sexualiseras och 
rasifieras.105 Att ”tänka natur” som en plats väcker spörsmål kring hur naturbegrep-
pet ska förstås, men Chens poäng är att naturen genom historiska, geografiska, sociala 
och kulturella diskurser försetts med föreställningar kring bland annat genus och sexu-
alitet. Jag vill belysa och problematisera samma fenomen här; kopplingen mellan femi-
ninitet och olika hydrologiska former är ofta tvetydiga och tolkningen av dem är be-
roende av kontextuella och diskursiva faktorer. I Sveket blir det tydligt att genus inte 
kan fungera som ensam analyskategori. I likhet med den tröga, stabbiga dyn, hindrar 
normativa och rasifierande diskurser Mordorana från att uppnå subjektskap. Roma-
nen erbjuder ingen positiv ontologisk uppluckring i skildringen av henne; snarare ver-
kar dymotivet fungera rakt motsatt, och en materiellt ekokritisk läsning får en annan 
innebörd då fokus riktas just mot en karaktär som i texten blir berövad agens genom 
att kopplas samman med mer-än-mänsklig materia och djurarter. I Sveket tycks subjekt 
vara intimt förknippat med att vara människa.

Som tidigare nämnts finns i nymaterialistisk och posthumanistisk teori en önskan 
om att uppluckrandet av människoskapet ska kunna bidra till en feministisk, men också 
mer-än-mänsklig subversivitet som inkluderar förändring till det bättre. Men i Svekets 
berättelse om Mordorana är det svårt att se hur detta uppluckrande av det mänskliga 
kan läsas som en emancipatorisk motkraft till patriarkala och antropocentriska diskur-
ser. Depersonalisering av de mänskliga karaktärerna i Trotzigs roman Dykungens dot
ter diskuteras av Krzysztof Bak som argumenterar för att det är genom ett ömsesidigt 
och dialogiskt möte som människan får sitt värde.106 Han pekar på hur denna process 
går att urskilja i Trotzigs romaner, där avvisandet och bristen på dialogiska situatio-
ner fråntar karaktärer deras subjektstatus.107 Tobit tycks inte förstå Mordoranas språk 
och till sist avvisar han henne, varefter detta, utifrån Baks perspektiv, skulle kunna leda 
till uppluckringen av hennes människoskap. Men jag ser också hur kopplingen till dy 
och animalitet i narrativet inte går att skilja från rasifierande, patriarkala diskurser. Då 
dyn så markant förknippas med vissa typer av kroppar, och med fattigdom och utsatt-
het, formuleras ett berövande av subjektskap som skaver. Som Régis Boyer betonar vä-
jer Trotzig inte för någon smärta. Fattigdom, utsatthet, hat och ensamhet är återkom-
mande motiv i hela författarskapet, och jag vill hävda att till dessa skulle rasifieringens 
smärta kunna läggas.108

Bergsten framhåller att skildringar av dy och karaktärer ofta sker på ett till synes 
neutralt och objektivt vis.109 Trotzigs val av allvetande, externa berättarpositioner som 
skildrar skeendena utifrån och ofta med en närmast kylig saklighet har uppmärksam-
mats i forskningen om författarskapet.110 Men jag menar att det är viktigt att skilja på 
en neutralitet i berättarpositionen och vad som faktiskt sker med orden i den frambe-
rättade världen. Carin Franzén framhåller i sina reflektioner kring berättarhållningen 
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hos Trotzig en tydlig medvetenhet hos författaren om att vissa saker inte går att skildra 
om berättaren befinner sig i vad Franzén väljer att kalla ”smärtpunkten”.111 Därigenom 
är det möjligt att förstå denna neutralitet som ett uttryck för omsorg, då det är först 
genom att berättarpositionen tar ett kliv åt sidan som det smärtsamma kan träda fram i 
all sin kraft. När Mordorana skildras likt ett halt, dymörkt djur förblir skildringen där-
för inte neutral; beskrivningen av hennes smärtsamma tillvaro aktualiserar intersektio-
nella maktaxlar där hennes underläge fråntar henne subjektskap.

I Mordoranas karaktär ser jag hur en konflikt utspelas mellan dymotivets olika be-
tydelsebärande skikt av ömsom livgivande ömsom destruktiv karaktär. I ett inspelat 
samtal med författaren och vännen Gabriela Malinescu säger Trotzig att dy kan skapa 
liv och citerar ett stycke ur sin roman Sjukdomen där vattnets rörelser genom den po-
rösa jorden skildras.112 Denna aspekt av dy och lera som en födande blandning av vat-
ten och jord återfinns också hos Bachelard som menar att denna form av vatten är mo-
derlig. Utifrån dessa tankar blir det möjligt att se hur Mordorana i detta avseende bär 
något som Tobit saknar: en kreativ, formbar källa till livsduglighet och kraft. Samtidigt 
försvåras en sådan tolkning då andra aspekter talar för en mer destruktiv förståelse av 
hennes förbindelse med dy. Jag tänker här på det ”sörjiga språk” hon talar. För Trotzig 
är språket livgivande och bär på en kraft till förändring, men då Mordorana inte blir 
förstådd pekar språket, eller bristen på det, snarare mot hennes utsatta tillvaro förtviv-
lade ensamhet och påtvingade annanhet.113 Sörja är besläktat med den konsistens dy 
kan ha och i en värld där språket tycks så viktigt för människoskapet blir till och med 
Mordoranas ord förknippade med ett slags dy där ingenting kan växa eftersom Tobit 
förblir oförstående inför henne. När han sedan lämnar staden, lämnar också berätta-
ren Mordorana och läsaren får aldrig veta vad som händer med henne. Hon förblir en 
parentes i berättelsen om Tobit, Ingrid och Tora-Greta och kanske är detta ett av de 
största sveken. Att Mordorana genom att förknippas med dymotivet ingår i en livgi-
vande gemenskap är i berättelsen en klen tröst när Tobit, för att hindra henne från att 
följa med honom bort från den ruttnande staden, kastar sten efter henne. Inte heller en 
materiellt ekokritisk läsning kan lyfta karaktären Mordorana ut ur en, för henne, förö-
dande materialitet.

Det bråddjupa vattnet. En avslutande diskussion
I de skönlitterära texter som berörts i denna analys har den återkommande metafori-
ken kring vatten, femininitet och moderskap undersökts ur ett materiellt ekokritiskt 
perspektiv. Med avstamp i utsagan ”det här är ingens mor” i Mara Lees Kärleken och ha
tet har jag följt dess spår i tidigare verk av framför allt författarna Birgitta Trotzig och 
Mare Kandre. I synnerhet Trotzigs författarskap rymmer en mängd exempel på meta-
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foren ”havet är en mor” och artikeln har ägnats romanerna En berättelse från kusten och 
Sveket. Tillsammans med en analys av Kandres Bestiarium har jag visat hur skiftande 
tropen kommer till utryck, och hur metaforen både förstärker och stundom utmanar 
essentialistiska, antropocentriska och patriarkala förståelser av kopplingen mellan vat-
ten och femininitet. Genom att utforska de skönlitterära texterna utifrån ett materiellt 
ekokritiskt perspektiv har metaforikens möjliga verkningsområde både fördjupats och 
breddats till att innefatta fler former av vatten än just det salta havet och andra former 
av kroppar än mänskliga. Dessa kroppar, både de hydrologiska och de köttsliga har vi-
sat sig vara inbegripna i en gemensam process som också sätter förståelsen av dem som 
just ”hydrologiska” och ”köttsliga” på spel. Men i mina läsningar har också det teore-
tiska ramverket blivit utmanat av de skönlitterära texterna då de nymaterialistiska och 
posthumanistiska ingångarna inte alltid leder till slutsatsen att den intra-aktiva pro-
cessen att vara av världen är ett subversivt tillstånd. Materialiteten kan leda till inklu-
derande och livgivande erfarenheter, men kan också vara det som hindrar tillblivelse-
processer i narrativen.

För att återkoppla till Neimanis figuration bodies of water så argumenterar hon för 
att människors kroppar, eftersom de i så hög grad består av vatten, inte kan separe-
ras från andra kroppar. Genom hydrologiska kretslopp intra-agerar människans ma-
teria med världen. I de valda narrativen skildras detta på sätt som också öppnar för ett 
problematiserande av metaforiken. Att Merete, Dolores, Ingrid, Mordorana och El-
len alla kan läsas som hydrologiska kroppar betyder inte att de är det på samma vill-
kor. Berättelserna visar att deras ontologiska närhet till vatten har olika konsekven-
ser. Merete och Ellen mister livet i havet, medan Dolores för en tid lever vidare i en av 
omgivningen uppfattad monstruös form. Vad som sker med Mordorana framgår inte, 
men hennes utsatta situation tycks omöjlig att förändra och Ingrid, Tobits fru i samma 
roman, tynar slutligen bort på ett sanatorium. Utsuddandet av gränserna mellan det 
mänskliga och mer-än-mänskliga leder således inte alltid till något gott; tvärtom tycks 
det handla om ett villkor som karaktärerna tvingas förhålla sig till, eftersom de är en del 
av världen. På så vis är det också möjligt att se hur antropocentrismen utmanas i narra-
tiven eftersom karaktärernas öde saknar betydelse i världens ständigt pågående tillbli-
velseprocess. De ingår i kretsloppet av liv, död, förruttnelse och återigen liv.

En gemensam nämnare för Merete, Ingrid och Mordorana i Trotzigs berättelser är 
fattigdomen; de lever under mycket svåra förhållanden där de är socialt och ekono-
miskt utsatta. Detta medan Dolores och Ellen kan beskrivas som tillhörande ett med-
elskikt med ett större ekonomiskt kapital och sociala, trygga relationer. Trots dessa 
skillnader belyser mina läsningar med vattenmotivet som utgångspunkt att de kan för-
enas och dessutom binda samman plats och tid i de olika verken. Neimanis skriver:
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A transcorporeal interpermeation is not only a transit across bodies in space; it is also a 
transcorporeal gestationality across times. Water not only flows between, and connects 
bodies; it also facilitates new kinds of bodies. And in this engendering of new watery 
bodies, water becomes difference.114

Citatet betonar hur kroppar uppbyggda av vatten är transkorporala, intimt förbundna 
med andra kroppar genom ett givande och tagande av vatten. Detta innebär också att 
uppfattningen om tid och plats ständigt förflyttas, rinner genom kropparna då vatten 
färdas både rumsligt och genom tider; det vatten som en gång för längesedan var kall 
och hård is smälter och tar nya ringlande vägar. Vattnet som blivit kvar i en het, solbe-
lyst klippskreva förångas för att senare återvända i form av regn som sugs upp av jorden 
och stiger i stjälkarna på en växt. Genom att uppmärksamma karaktärernas hydrolo-
giska existenser blir det alltså möjligt att läsa dem som delar av en gemensam tillblivel-
seprocess. Detta trots att de skrivs fram i olika tider, på olika platser och av olika för-
fattare. Till följd av kropparnas vattniga attribut överskrider de kvinnliga karaktärerna 
spatiala, kroppsliga och temporala gränser så som exempelvis Dolores i Bestiarium. Li-
kaså gestaltandet av hur Merete äts upp av havet och på så vis införlivas i ett vidare hy-
drologiskt kretslopp pekar mot ett förenande av kroppar då hon ur ett hydrologiskt 
perspektiv indirekt kommer färdas och förvandlas till is, ånga, regn och kanske dy. De 
är alla av världen, och världen är av dem. Den materiellt ekokritiska läsningen ruckar 
på gränserna mellan romanernas framberättade världar när den visar hur karaktärerna 
utmanar sina egna kroppars materiella villkor och blir en del av ett hydrologiskt krets-
lopp och således också av varandra.

Braidotti och Neimanis förstår figuration som en modell som förstärker något re-
dan existerande och diskuterar hur den kan verka för ett mer dynamiskt och mång-
bottnat subjektskap. Men även metaforen har en dynamisk kraft genom dess språkliga 
och bildliga förmåga att förstärka. Den är inte enbart en estetisk språkfigur som syf-
tar till att utforma något njutbart eller illustrativt. Den har också ett framåtriktat syfte 
som handlar om att skapa nya förståelser genom att kombinera det förflutna eller det 
konkreta med något oväntat vilket genererar en rörelse framåt. Detta nya har förmå-
gan att visa fram det redan existerande som något mer komplext än vad det tidigare har 
uppfattats som. Återigen föreslår jag därför att metaforen och figurationen inte är så 
väsensskilda som det har brukat framhållas, utan att det finns en kreativ relation dem 
emellan. Både metaforen och figurationen beskrivs som grundade i materialiteten och 
i mina läsningar av de skönlitterära texterna träder det metaforiska bildspråket fram 
som kreativa byggstenar till en figuration. De kvinnliga fiktiva karaktärerna är alla för-
knippade med en slags metamorfosprocess i det mer-än-mänskligas tecken, där en po-
rositetens föränderliga ontologi skapas i narrativens fokus på vatten. De olika karaktä-
rerna skapar skikt eller lager av ett agentskap där flera erfarenheter samsas, vilket kän-
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netecknar det rörliga och dynamiska subjekt som en figuration förkroppsligar.
I Kandres Bestiarium beskrivs hur modern Dolores under sin tunna hud har ett 

”bråddjupt vatten”.115 Jag vill föreslå att detta bråddjup kan förstås som en fiktiv plats 
där Dolores inte bara släpps fri, utan där hon också möter Merete, Mordorana, Ellen 
och de övriga kvinnliga karaktärer som i Trotzigs och andra författarskap kopplats 
samman med hav och vatten. Det bråddjupa vattnet kan således läsas som en figura-
tion där de kvinnliga, hydrologiska subjekten möts och där de skönlitterära texterna 
med sitt metaforiska bildspråk öppnar för nya sätt att skildra hydrologi, moderskap 
och femininitet. Skildringarna provocerar genom att ställa föreställningar kring mo-
derskap och agens på sin spets. Det uppmärksamma och sensoriska språket i Trotzig 
och Kandres verk, tillsammans med skildringarna av moderskap, mer-än-mänsklig ma-
teria och subjekttillblivelse, är särskilt givande men också utmanande för en studie vars 
teoretiska utgångspunkt ligger i den materiella ekokritiken. Det mer-än-mänskliga är 
närvarande i all form av litteratur, men det krävs en läsart som är lyhörd inför skönlit-
teraturen och teorin för att öppna texten och visa på vilket vis detta framträder. Ana-
lyserna behöver balansera mellan att respektera det skönlitterära verkets egenhet och 
samtidigt låta det utmanas av nya teoretiska perspektiv. Utifrån verk av Trotzig och 
Kandre har jag i den här artikeln studerat havet, sjön och dyns materiella, estetiska och 
diskursiva element som en möjlig metod att åskådliggöra den intra-aktiva och dyna-
miska tillblivelseprocessen mellan det mänskliga och det mer-än-mänskliga som litte-
ratur kan rymma.
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With Deep Water Underneath the Skin: A Reading of Hydrological Bodies and Femininity in 
Works by Birgitta Trotzig and Mare Kandre (Med bråddjupt vatten under huden. En läsning 
av hydrologiska kroppar och femininitet i verk skrivna av Birgitta Trotzig och Mare Kandre)

The image of the sea as a gestational entity can be traced through history in various kind of sto-
rytelling and writing. This depiction is part of a rich and diverse understanding of femininity 
and ecology, and it has been both cherished and rejected by feminist scholars.
In this article my aim is to illuminate and analyze the metaphorical language describing and 
combining motherhood, femininity and water in the writings of Birgitta Trotzig (1929–2011) 
and Mare Kandre (1962–2005). Through a material ecocritical framework my analysis focuses 
on the process of becoming water/subject and the relationship between the concepts of met-
aphor and figuration. As my readings will show, the metaphorical language in Trotzig’s and 
Kandre’s narratives creates complex examples of being of the world, where the boundaries 
between the human and the more-than-human are porous and transformative. An overarch-
ing aim of this study is to explore some of the new and rich approaches to literary fiction that a 
material ecocritical perspective can offer. The attentive and sensorial language in Trotzig’s and 
Kandre’s works, and the both flourishing and sometimes provocative portrayal of femininity, 
more-than-human matter and subjecthood, appear as a particularly rewarding source for such 
an investigation.

Keywords: Birgitta Trotzig, figuration, Mare Kandre, material ecocriticism, metaphor, water


