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sätt öppnar för, medan Rydberg direkt naglas fast 
i rollen som ”kvinna” när hon stiger ut på offent-
lighetens scen. I kraft av att han är man blir inträ-
det på denna scen mer positivt laddat. Enligt Le-
nemark spelar Rydberg själv med i den roll medi-
erna tillskriver henne – som kvinnligt offer – och 
som aggressiv eftersom hon utmanar patriarkaliska 
strukturer samtidigt som hon göra dem tydliga och 
visar hur de är konstruerade. Ändå ”renaturaliseras”, 
menar avhandlingsförfattaren, detta blottande av 
kvinnligheten som konvention. Larsson, däremot, 
som vid åtminstone ett tillfälle överskrider könsdis-
kursen genom att alltså hävda att alla män tänder 
på 13-åriga tjejer, tycks gå relativt opåverkad ur den 
mediestorm som detta uttalande gav upphov till. 
Till skillnad från Carina Rydberg påverkas alltså 
inte Stig Larssons position av hans mediala utspel: 
han prisbelönas trots allt efter vad man i vissa lä-
ger uppfattade som starkt komprometterande ut-
talanden, medan hon beskrivs som dokusåpaförfat-
tare. Hon uppträder i ”könade” mediala samman-
hang, medan han bereds plats i mer könsneutrala 
fora. Generellt är medialiseringen av Larsson yt-
terst lojal, vilket inte är fallet för Rydberg som på 
det hela taget misstänkliggörs. Vidare konstaterar 
avhandlingsförfattaren att medan mottagandet av 
Rydbergs böcker drog åt det etiska – och kom att 
handla om gott och ont, sant eller falskt – så ägna-
des mottagandet av Larsson främst estetiska frågor.

Kapitlets välgrundade och lika viktiga slutsats 
blir därför att medialiseringen av Rydberg respek-
tive Larsson är tydligt genuskodad, men också att 
teorierna om själva fenomenet medialisering är 
konstruerade utifrån manliga exempel och därmed 
i hög grad är blinda för kvinnliga författares media-
lisering. Det är därför, menar avhandlingsförfatta-
ren, nödvändigt att ”revidera dessa teorier genom 
att integrera de insikter om det partikuläras och 
skillnadernas betydelse som i det föregående kom-
mit upp” (s. 169). Lenemarks slutsats och plädering 
för att medialiseringsprocesser är könsligt kodade 
– och varför skulle de inte vara det? – är alltså över-
tygande formulerad. Vilket inte hindrar att detta 
synsätt bör och kan tänkas samman med frågan 
om kulturell position, det vill säga var i den kultu-
rella hierarkin vederbörande författare kan inord-
nas. Detta gör visserligen Lenemark, men sin vana 
trogen rätt sent i framställningen. Av hans egen 
framställning framgår dock tydligt att Rydberg på 
ett mycket tydligt sätt så att säga ”flirtat” med po-
pulärkulturen (jämför hennes genreval, hennes ut-
talade ambition att uppträda som marknadsförfat-

tare med goda inkomster och hennes kritik av den 
manliga höglitterära offentligheten i Den högsta 
kasten) medan Larsson alltid bemödat sig om sin 
höglitterära status. Så är ju åtskilliga av hans böcker 
också publicerade i det som träffande kallats Bon-
niers ”geniformat”.

I en avslutande ”Epilog” diskuteras så med ut-
gångspunkt från Maja Lundgrens Myggor och tig-
rar (2007) respektive Lars Noréns En dramatikers 
dagbok (2008) förhållandet mellan etik och estetik, 
vilket allt oftare kommit upp till diskussion när det 
gäller litterära verk som i likhet med Rydbergs och 
Larssons upprättar dubbla kontrakt med sina lä-
sare: ett fakta- respektive ett fiktionskontrakt. Det 
visar sig, menar Lenemark, att frågan om vad som 
anses passande att skriva allt oftare kopplas sam-
man med frågan hur det är skrivet. Detta innebär 
att om en kritiker finner texten bra – det vill säga 
”estetiskt fullödig” – tenderar hon eller han att ha 
överseende med det som kan uppfattas som ”etiska 
övertramp” och ”moraliska tveksamheter”, medan 
sådant absolut inte får passera obemärkt i en text 
som utmärks av låg estetisk kvalitet. Vad vi bevitt-
nar är en förnyelse av etikens esteticering vars röt-
ter man kan spåra till sekelskiftet 1900.

Sist i avhandlingen finns på traditionellt sätt 
summary, notapparat, källförteckning och ett kom-
binerat, mycket användbart person- och termre-
gister.

Sanna lögner är en avhandling som både vittnar 
om stor teoretisk samt litterär/allmänkulturell be-
läsenhet och om utmärkt förmåga till problemdri-
ven framställning genom effektivt bruk av adekvat 
teori i textläsningspartierna. Invändningen att av-
handlingen bitvis är märkt av sin tillkomstprocess 
och kanske skulle tjäna på en större teoretisk och 
metodisk ”vänstertyngd” – de teoretiska korten ut-
spelade i god tid före själva analyserna – väger dock 
lätt i ljuset av dess perspektivrikedom. Därtill är av-
handlingen föredömligt välskriven.

Anders Ohlsson

Anna Clara Törnqvist, Likt ett brustet halleluja. 
Trons och tvivlets tematik i Christine Falkenlands 
prosa. Makadam förlag. Göteborg & Stockholm 
2010.

I Likt ett brustet halleluja. Trons och tvivlets tema-
tik i Christine Falkenlands prosa undersöker Anna 
Clara Törnqvist det hon kallar för Falkenlands 
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”brustna halleluja” samt trons och tvivlets tematik 
i romansviten Släggan och städet (Gedins, Stock-
holm 1996), Skärvor av en sönderslagen spegel (Ge-
dins, Stockholm 1997), Min skugga (W&W, Stock-
holm 1998) och Själens begär (W&W, Stockholm 
2000). Men även den nästföljande romanen, Öde 
(W&W, Stockholm 2003), kommenteras avslut-
ningsvis. Efter Öde har författaren utkommit med 
ytterligare två romaner, Trasdockan (W&W, Stock-
holm 2006) samt Vinterträdgården (W&W, Stock-
holm 2008). Den förstnämnda kommenteras helt 
kort i slutet av avhandlingen.

Urvalet motiveras genom att de fyra första ro-
manerna ger uttryck för en väl sammanhållen te-
matik – trons och tvivlets – som är utmärkande 
för en viktig period i författarskapet. Falkenland 
sägs skriva in sig i och bli en egen röst i en kristen 
litterär tradition, samtidigt som hon bryter mot 
denna genom att gestalta den moderna människans 
ifrågasättande av den kristna föreställningsvärlden. 
Falkenland både närmar sig och tar avstånd från 
Bibelns texter i romanerna. Huvudpersonerna ger 
enligt Törnqvist uttryck för en existentiell grund-
position (s. 13) jämförbar med Jobs och Jakobs tros-
kamper. Denna kampposition kallas den ”falken-
landska urscenen” (s. 13). Den ges i första hand en 
kristen förståelseram, i mindre utsträckning en psy-
kologisk sådan. Den psykoanalytiska, freudianska 
urscenen eller primalscenen är underordnad.

Avhandlingen är logiskt och stringent dispone-
rad. Romanerna analyseras i kronologisk ordning 
där den fjärde i den tematiskt sammanhållna svi-
ten, Själens begär, sägs återföra delarna till den te-
matiska helheten; Själens begär länkar således sam-
man sviten om fyra delar till ett sammanhängande 
verk. I det sista kapitlet förs sedan en sammanfat-
tande diskussion. Romanen Öde anges bilda en 
länk mellan det tidigare och det fortsatta författar-
skapet. Törnqvist visar med andra ord att Falken-
lands första romaner har en tydlig linje: ett etiskt, 
kristet budskap.

Valet av avhandlingsämne är djärvt och origi-
nellt, då ett tidigare outforskat och fortfarande 
pågående författarskap behandlas. De bibliska, 
kristna sammanhangen behärskar Törnqvist på ett 
ypperligt vis. Att avhandlingen är säkert och drivet 
skriven med schvung och starkt engagemang gör 
att den är både lättläst och rolig att läsa. Och hon 
övertygar även för det mesta – men inte alltid – om 
att den kristna tematiken är central i författarska-
pet. Nedan kommer jag att diskutera hur Törnqvist 
ibland övertolkar och emellanåt reducerar Falken-

lands romaner på grund av en alltför snäv tema-
tisk metodisk hållning. Detta är förmodligen inte 
ovanligt när ett centralt tema får styra tolkningen 
av litterära texter. Det som pekar åt helt andra håll, 
eller som inte passar in i det valda temat, faller bort 
i analysen. Det jag efterlyser är att Törnqvist ibland 
skulle ha haft ett mer problematiserande, distanse-
rat och kanske kyligt förhållningssätt: att hon visat 
på eller åtminstone hänvisat till osäkerheter, mot-
sägelser och andra centrala aspekter av dessa roma-
ner än de strikt kristna.

Centralt för Törnqvists tolkningsmetod är det 
hon kallar för den etiska relationen mellan henne 
själv som uttolkare och den existentiella kamp och 
kristna livsförståelse som gestaltas i romanerna. 
Törnqvist relaterar till ett forskningsområde som 
ägnar sig åt att studera sambandet mellan livsåskåd-
ning och skönlitteratur. Hon menar att den livså-
skådning som framträder i litteraturen kan länkas 
samman med läsarens och den slutsats som där-
med dras är följande: ”Läser man litteratur så, blir 
det sökande som ständigt pågår i texterna också 
del av läsarens sökande” (s. 15). Uppenbarligen 
finns ett slags identifikation mellan Törnqvist och 
den kristna livsförståelse romanens hjältinnor en-
ligt henne uttrycker, baserad på ett kristet sökande 
efter nåd.

En annan central aspekt av metoden är förstås 
den tematiska litteraturanalysen som presenteras 
helt kort inledningsvis som en grund för avhand-
lingen. Tematik är således enligt Törnqvist ett sam-
lande begrepp, ”en benämning för det enhetsska-
pande mönster som står att finna i det textmate-
rial som studeras” (s. 16), medan ett enskilt tema 
är en del av denna övergripande struktur som då är 
trons och tvivlets tematik. Varje enskilt tema byggs 
i sin tur upp av olika motiv vilka i sin tur uttrycks 
genom metaforer och symboler. ”Hittar man tex-
tens tema hittar man också textens struktur” (s. 
17), tycks Törnqvist mena med referens till Jean-
Pierre Richard.

Törnqvist motiverar vidare sin metod med att 
hänvisa till att den tematik som romanerna ut-
trycker också är angelägna för författarjaget Fal-
kenland (s. 18). Men hon poängterar samtidigt att 
det inte är frågan om, som i den tematiska kritiken, 
att studera Falkenlands cogito, det vill säga förfat-
tarens undermedvetna. Istället föredrar Törnqvist 
att kalla detta författarjag, som framträder i annat 
offentliggjort material än de skönlitterära texterna, 
för det kommunikativa författarjaget. Detta kom-
munikativa jag används således som ”tolknings-
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nycklar” (s. 18) och som ett ytterligare belägg för 
att trons och tvivlets tematik är grundläggande för 
författarskapet. I kapitel 2, ”Christine Falkenland 
– liv och dikt”, där detta utreds är det dock svårt 
att förstå hur de skilda jag som presenteras skil-
jer sig från varandra. Diktjag nämns, likaså privat-
jag, det sanna jaget, sanningen om en själv samt 
personen Falkenland. Vad är således det sanna ja-
get och personen respektive författarjaget och det 
kommunikativa författarjaget? Med hänvisning till 
hur Törnqvist använder Falkenlands uttalanden 
som belägg för sina tolkningar, menar jag att hon 
lika gärna hade kunnat stryka bestämningen ”kom-
munikativ” och kallat Falkenland för ”författaren”.

Vad gäller Törnqvists kritik av den identifika-
tion som den tematiska kritiken av tradition pos-
tulerar mellan uttolkaren och författarens medve-
tande och ibland undermedvetna, menar jag, som 
redan antytts, att även Törnqvist använder Falken-
land identifikatoriskt. Istället för ”cogito” relaterar 
hon till ”det kommunikativa författarjaget” Falken-
land och använder hennes återkomst till tron samt 
hennes uttalanden som belägg för sina tolkningar. 
Likaså menar ju Törnqvist att det sökande som på-
går i romantexterna blir en del av läsarens sökande. 
Detta är enligt mig ett slags identifikation. Jag me-
nar dock att det generellt är en sympatisk hållning 
som inte behöver ifrågasättas: Litteraturen talar till 
oss om väsentliga frågor och för att detta tal skall bli 
genomgripande krävs viss identifikation, inlevelse 
men även avståndstagande och kritisk distans. Det 
senare saknas dock ibland vilket kommer att exem-
plifieras nedan.

Falkenlands kristna livsförståelse sägs vidare 
yttra sig via romanernas intertextualitet och dialo-
gicitet. Det specifika är att Falkenland låter en se-
kulariserad livsförståelse samtala med eller kämpa 
emot en kristen sådan. Även Gud deltar enligt 
Törnqvist som en osynlig samtalspartner i texterna 
(s. 26), med argumentet att man kan tolka bibeltex-
ternas starka närvaro som en representation av hans 
röst. En ytterligare dimension är dialogen visavi lä-
saren. Denna eller denne inlemmas som åhörare i 
det samtal som sägs pågå i romanerna mellan jag-
berättarna och Gud och därför måste också denne 
läsare ta ställning enligt Törnqvist.

Ett exempel på hur ett annat perspektiv än det 
kristna borde ha kommenterats mer utförligt är i in-
ledningen då det för avhandlingen så centrala be-
greppet ”den falkenlandska urscenen” presenteras. 
Det finns ingen hänvisning till Freud, utan det slås 
fast att begreppet har sin grund i en biblisk före-

ställningsvärld (s. 13). Generellt menar jag att den 
psykologiska/psykoanalytiska föreställningsvärl-
den är minst lika grundläggande som den kristna i 
de utforskade romanerna. Ett annat exempel ur av-
handlingens inledning är när vissa delar av ett citat 
där Falkenland själv kommenterar sin romansvit 
uteslutits (s. 12). I de uteslutna citaten anför Falken-
land en riktning för just en psykologisk eller psy-
koanalytisk förståelse av romanerna. Hon talar om 
kammarspel, mor och dotter, en kvinna och hennes 
föräldrar, modern och moderns älskare, sanningen 
om och uppgörelsen med en barndom, kärlek och 
begär (4xprosa (samlingsvolym) W&W, Stock-
holm 2008, s. 470).

Likaså är den psykologiska förståelsen ibland 
mer avgörande än den kristna vilket aktualiserar en 
metodisk fråga: Om ett tema är centralt för en ro-
mansvit, innebär det att det måste vara lika centralt 
i svitens alla delar? Kan det vara givande att även 
peka på avvikelser och grader av tematisk tyngd? 
När Skärvor av en sönderslagen spegel diskuteras 
(kapitel 4) anges att den kristna tolkningsramen är 
mer angelägen att lyfta fram än den individualpsy-
kologiska eller lacanska (s. 92). Detta låter sig sägas, 
men Törnqvist lyckas inte övertyga om detta i sin 
analys av nämnda roman. Istället rör sig tolkningen 
på en nivå som ofta är deskriptiv med en hänvisning 
till Kristevas abjekt (s. 100–101) som samtidigt ifrå-
gasätts: ”Men psykoanlysen ger bara en delförkla-
ring till huvudpersonens komplexa förhållande till 
modern. Drömmen om modern är också drömmen 
om ett annat vara, en kraft bortom mänskliga re-
lationer, ett transcendent du. Det finns en tydlig 
parallell mellan moder och Gud” (s. 101). Detta är 
en central iakttagelse – att förälder–Gud-relatio-
nen sammanförs till en för jagberättarna gemensam 
projektionsyta – men denna vision om det trans-
cendentala mötet ryms också inom psykoanalysen. 
Det ena utesluter inte det andra. Ett citat ur en ra-
diointervju med Falkenland används som belägg 
för att spegelbilden i Skärvor av en sönderslagen 
spegel uttrycker ett slags gudsbild (s. 103–104). Det 
finns dock ingenting i detta citat som visar detta. 
Istället är det den kvinnliga huvudpersonens ero-
tiska bekräftelse och spegling i män som Falkenland 
kommenterar (s. 104). övriga exempel på övertolk-
ningar är när Törnqvist tillskriver huvudpersonen i 
denna roman drivkrafter som om hon vore en verk-
lig person: ”Någonstans djupt inom sig när hon 
fortfarande ett hopp om att förmågan till tro ska 
gå att återfinna” (s. 118), vilket vi läsare faktiskt inte 
vet någonting om efter att ha läst romanen. Min po-
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äng är att Skärvor av en sönderslagen spegel skulle 
ha vunnit på att ha satts in i både en kristen och 
ett psykologiskt eller psykoanalytiskt sammanhang 
för att belysa att ett sammanhållet verk i fyra delar 
också förtjänar att differentieras och särskiljas från 
ett gemensamt tematiskt angreppssätt. Tolknings-
resultatet i kapitel 4 består istället av en kristen te-
matisk förankring som egentligen är förutsägbar 
och borde ha utvecklats vidare.

Begreppet ”struktur” nämns också i inledningen 
med hänvisning till Jean-Pierre Richard som enligt 
Törnqvist menar att synliggörandet av verkets tema 
leder till verkets struktur som ”bildar verkets osyn-
liga arkitektur” (Törnqvist s. 17 citerar Richard). 
Denna centrala tematik kallas också olyckligtvis för 
”verkets essens” (s. 20), vilket anger att Törnqvist 
menar att det kristna perspektivet är själva kvintes-
sensen i romanerna. Detta är menar jag ett alltför 
starkt påstående.

Frågan är också om ett verks ”struktur” är sy-
nonymt med dess möjliga tematik. Enligt mig sig-
nalerar ordet och begreppet ”struktur” ett narra-
tologiskt eller just ett strukturellt förhållningssätt 
som inte nödvändigtvis har något med ett verks te-
matik att skaffa. Jag menar att en tydlig trian gulär 
maktstruktur finns i de fyra romanerna som både 
pekar i en religiös, kristen riktning, men även i en 
psykologisk eller psykoanalytisk sådan som i sin 
tur säger något väsentligt om romanernas gestalt-
ningar av de kvinnliga huvudpersonernas begär. 
Det är alltså frågan om följande relationer: kvinna–
man–gud, dotter–man–moder, dotter–fader–mo-
der, kvinna–man–psykoanalytiker. Positionerna i 
denna maktstruktur är tydligt avgränsade och via 
dem iscensätts ett oidipalt kammarspel. Maktstruk-
turen förblir alltid intakt; det är bara själva positio-
nerna som skiftar när slaven kan bli herre, herren 
slav och därav den destruktivitet som läsare ofta 
uppfattar finns i dessa romaner. Detta påpekas med 
anledning av att Törnqvist själv inte kommente-
rar strukturer i denna mening. Hon hävdar även 
att gränserna mellan offer och förövare, skuld och 
oskuld, skulle vara utsuddade hos Falkenland (s. 
65), och att Gud i Släggan och städet skulle sam-
mansmälta med modern och mannen i romanen, 
vilket visar hur även ”jordisk förlåtelse och him-
melsk försoning” (s. 80) skulle smälta samman. 
Detta har jag svårt att se med hänvisning till den 
triangulära struktureringen som ger ett determi-
nistiskt intryck och som i min mening även under-
stryker vikten av det psykologiska eller psykoana-
lytiska inslaget i romanerna. Törnqvist själv dis-

kuterar hur romanfigurerna i Min skugga åtrår var-
andra (s. 155) enligt ett triangulärt mönster. Detta 
utvecklas dock inte vidare, även om det tycks visa 
att en transcendental relation, baserad på duets re-
lation till en frånvarande, undflyende Gud, skulle 
vara incestuös till sin karaktär, då en tredje avskil-
jande part inte finns eller kommer in och ”stör” den 
duala relationen. Detta incestuösa drag gestaltas för 
övrigt av Falkenland i romanen Min skugga.

Den gammaltestamentliga, straffande Gud och 
lag som Törnqvist skarpögt relaterar Falkenlands 
romaner till tycks styra de kvinnliga huvudperso-
nerna med järnhand. På åtminstone ett ställe näm-
ner Törnqvist ordet ”patriarkal” men relationen 
mellan den valda kristna tematiken och denna lag 
och en eventuell patriarkal ordning utvecklas inte. 
Är denna lag könsneutral och är kvinno- och mans-
kroppar och deras respektive sexualiteter knutna 
till samma kristna föreställningar? Det hade varit 
på sin plats att kommentera frågor som dessa och 
även hänvisa till tidigare teologisk eller religions-
vetenskaplig forskning inom området. Om adek-
vat sådan inte finns, borde även detta ha påtalats, 
eftersom Falkenlands romaner gestaltar en närmast 
övertydlig erotisk sadomasochistisk kamp där kvin-
nan är underordnad med bland annat kristna för-
tecken.

Denna sadomasochism diskuteras självfallet av 
Törnqvist på ett mycket intressant och initierat vis. 
Hon relaterar den till en sadomasochistisk teologi 
med hänvisning till Ola Sigurdson. Han menar att 
detta är en teologi koncentrerad kring ett lidande 
där smärta och njutning blandas samman (s. 52–
53). Falkenlands romaner skulle alltså gestalta en 
livsförståelse ”där erotik och tro möts och flätas 
samman och blir en förvriden form av teologi” (s. 
53). Vad är i så fall den ”normala”, icke förvridna 
formen av teologiskt synsätt på erotik och kvin-
nors sexualitet inom den kristna föreställnings-
världen? Är det kanske så, för att dra frågan till 
sin spets, att Falkenland skildrar hur kvinnlig sexu-
alitet kan skuldbeläggas och patologiseras inom en 
”normal” kristen tradition? Eller är det snarare så 
att den martyr- och offerideologi som skildras i ro-
manerna visar hur religiös repression av framför allt 
kvinnors sexualitet och kroppslighet fungerar i ett 
strikt kristet sammanhang? Det Falkenland visar 
enligt mig är hur hennes kvinnliga huvudpersoner 
internaliserar en redan tillskriven skuld och makt-
hierarki med kristna, patriarkala och psykologiska 
förtecken. Den botgörings- och offerstruktur som 
de kvinnliga huvudpersonerna anammar på skilda 
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vis kan också uppfattas som en kristen ram som 
av tradition har använts för att förklara, men även 
kontrollera, kvinnors sexualitet. Eftersom ett ge-
nusvetenskapligt perspektiv valts bort diskuteras 
inte frågor som dessa vilket i ett specifikt fall leder 
till en reduktiv uttolkning av Själens begär.

I romanen sticker den manlige huvudpersonen 
Ernst en strumpsticka i underlivet på den kvinn-
liga huvudpersonen Cora för att abortera det barn 
hon bär som han är far till. Tidigare har Ernst ut-
satt Cora för ett psykologiskt och fysiskt våld som 
i slutet av romanen kulminerar i att han mördar 
henne. Enligt Törnqvists teologiska utläggning blir 
Cora ett slags Kristusgestalt. Problemet uppstår när 
Törnqvist gör en stark teologisk utläggning som 
ligger utanför romantexten:

Så blir Coras kropp inte den kropp som slagits och 
våldtagits av Ernst, inte den kropp som styrts av er-
otiska begär. Hon är heller inte en död kropp. Hon 
är en lidande kropp som därigenom är en del av 
Kristi kropp. Uppståndelsens hopp anas i hennes 
ansikte:
 ’När jag åter tvingade mig att se Cora i ansiktet, 
märkte jag att ett leende höll på att leta sig igenom 
munnens bistra dödsgrimas. Jag [Coras präst] har 
ofta sett de döda le på ett sådant sällsamt vis. Det 
är ett allt försonande leende.’
 Frånvaron av den frälsande Kristus, som har 
varit ett avgörande signalement för tematiken i 
Falkenlands författarskap genom avsaknaden av 
nåd och frälsning, har här förbytts i försoningens 
närvaro. (s. 255)

Om vi bokstavligen följer det som står i själva ro-
mantexten, är Cora visst en litterär gestalt som både 
slagits, våldtagits och mördats av en annan litte-
rär gestalt vid namn Ernst. Törnqvists retorik ut-
trycker en med den kristna livsförståelsen identifi-
katorisk hållning som är problematisk när den dri-
ver den valda tematiska uttolkningen så kraftfullt 
som i citatet ovan. Ur ett icke kristet perspektiv och 
med romantexten strikt för ögonen är det också 
svårt att se den fullkomliga försoning och det hopp 
som Törnqvist utläser ur detta romanslut. Hon be-
lägger sin slutsats bland annat med en hänvisning 
till Falkenland själv som säger att det finns ”en slags 
seger i” att en ”våldsman” till och med kan döda dig, 
”men han kan inte ta din själ, han kan inte ta din 
ande. Så där finns en slags seger för ljuset […] Där 
finns en uppenbar tröst.” (s. 262). Denna tröst finns 
måhända om man sammanställer våld mot kvinnor 
och deras offer med försoning och en ”seger” över 
mörkret så som Törnqvist gör:

Läst så blir Själens begär en roman om godheten 
som besegrar ondskan, om inte i livet så efter 
döden. Ljuset har en gång segrat genom Jesus 
Kristus och detta är en evig seger som inget mänsk-
ligt mörker kan förinta, hur djupt det än må vara. 
På så vis visar romanen inte bara en strimma av nåd 
utan ett evigt flödande sken. (s. 262).

Återigen vill jag hänvisa till en retorik som rör sig 
utanför romantexten: Att ingen kan förinta detta 
mörker framgår inte i romanen, ej heller gestaltas 
något ”evigt flödande sken”. Detta är en tolkning 
som alltför mycket lutar sig emot det Falkenland 
själv har sagt om den roman hon skrivit. För en 
icke kristen läsare eller för en läsare som inte har 
tillgång till Törnqvists starka övertygelse vad gäl-
ler betydelsen av den försonande teologiska offer-
tematiken i romanen, är det svårt att se detta flöde 
av ljus och denna seger över ondskan. Detsamma 
gäller Törnqvists uttolkning av romanfiguren Ernst 
som tillskrivs en kristen referensram med hänvis-
ning exempelvis till Luther utan några egentliga 
belägg i romantexten. Hon diskuterar även Ernst 
som ett offer, vilket då skulle leda till att bilden av 
en person som ”lever i Guds frånvaro” (s. 257) skulle 
framträda tydligare: I ”Guds frånvaro blir Cora den 
enda närvaro som Ernst kan känna. Hon ska fylla 
alla hans behov och brister” (s. 258). Samtidigt som 
detta konstateras, det vill säga Ernst icke-tro, sätts 
han i relief till en Gud som han de facto enligt ro-
mantextens logik aldrig närmat sig eller intresserat 
sig för. Han görs till ett ”offer” – vilket han enligt 
romantexten inte är – och till en mer komplex figur 
än vad han framställs som i romanen med hjälp av 
uttolkaren Törnqvists djupa teologiska kunnande. 
I själva verket har Falkenland skapat en tämligen 
stereotyp bild av en förövare. Hårdraget är denna 
uttolkningsmetod ett slags teologisk utläggning 
som skulle kunna utnyttja vilken litterär fiktiv fi-
gur som helst för att illustrera kristna övertygelser 
och trosföreställningar. Det är också en med en 
kristen offertematik införstådd tolkning som kan 
te sig något främmande för en person som inte tror.

Här är det på sin plats att även diskutera den 
distinktion som Törnqvist gör mellan det kristna, 
traditionella och det sekulariserade, moderna, 
eftersom detta i förlängningen har betydelse för 
hur romanernas gestaltning av kvinnlig erotik ut-
tolkas. Då ett genusvetenskapligt perspektiv valts 
bort, förs heller ingen diskussion om hur den 
kristna bilden av kvinnan och hennes erotik hänger 
samman med sekulariserade könsföreställningar. I 
själva verket återfinns en rad etablerade och inom 
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genusforskningen väl genomgångna representatio-
ner av kvinnan i dessa romaner: skökan, madon-
nan, lolitan, dottern, offret, botgörerskan, den 
onda förförerskan. Då föreställningar som dessa 
iscensätts skapar det även specifika föreställningar 
om det motsatta könet: offret måste ha en förö-
vare, botgörerskan någon som skuldbelägger, skö-
kan sin kund. Falkenland ger en mycket mörk bild 
av kvinnan men även mannen i skärningspunkten 
mellan tradition (kristna föreställningar) samt det 
moderna (det sekulariserade). Kvinnan är ofrukt-
sam, kärnfamiljen existerar inte, hemmet och för-
äldraskapet nedmonteras, maktkamperna som ut-
spelas leder aldrig till någon lösning eller till nå-
got fruktsamt utan tycks uteslutande reproducera 
en oruckbar lag och maktordning. Törnqvist ci-
terar Anders Tyrberg som menar att människan 
i begynnelsen levde i ”kommunikation och kom-
munion med Gud, men efter syndafallet bröts det 
ursprungliga kontraktet” (s. 175). Enligt Tyrberg 
handlar de bibliska texterna om ”ingångna förbund 
och brutna löften” (s. 175). Hur yttrar sig således 
lagen eller förbundet i en sekulariserad värld där 
Gud inte existerar? Är det också detta Falkenland 
skildrar, det vill säga ett slags återgång till ett urtida 
kontrakt eller förbund som håller den enskilde, sär-
skilt kvinnan, i ett järngrepp? Eller är det snarare 
de klassiska kontraktsfilosoferna som bör åbero-
pas? Vad skall vi således göra för att disciplinera 
naturtillståndets anarki och kaos? Falkenland ak-
tualiserar både samhällskontraktstankens och fa-
miljekontraktets grundfrågor vilka är centrala för 
förståelsen av det moderna, sekulära i relation till 
den kristna gammaltestamentliga förbunds- och 
syndafallsföreställningen.

Den offertematik som gestaltas av Falkenland 
har också enligt mig tydliga beröringspunkter med 
verk av andra nutida kvinnliga författare. I en ar-
tikel i Ur könets mörker. Etc. Litteraturanalyser 
1983–1993 (Norstedts, Stockholm 2003) analyse-
rar Ebba Witt-Brattström Mare Kandre, Ann Jä-
derlund och Katarina Frostenson i likartade ter-
mer fastän ur ett psykoanalytiskt perspektiv. Hon 
skriver om subjektets relation till det sociala kon-
traktet, det vill säga till makt, språk och mening (s. 
175). Hon berör också offer- och bödelstrukturen 
i verk av nämnda författare. Witt-Brattström drar 
slutsatsen att den könets positionsbestämning som 
skildras av exempelvis Kandre har beröringspunk-
ter med det sena 1880-talets. Det tycks med andra 
ord finnas en kvinnolitterär historisk kontext där 
Falkenland hör hemma men som följaktligen inte 

utvecklas av Törnqvist då hon valt bort genusper-
spektivet. Enligt mig är det mycket intressant att 
så många nutida kvinnliga författare fortfarande 
brottas med en kvinno- och människosyn på grän-
sen mellan det kristna och det sekulära med berö-
ringspunkter i det förra sekelskiftet.

Törnqvist gör en annan kontextuell positionsbe-
stämning av Falkenlands författarskap, vilket själv-
fallet är helt i sin ordning. Enligt Törnqvist är Fal-
kenland ett bland flera exempel på författare som 
ger uttryck för Guds återkomst i den svenska lit-
teraturen. Som belägg nämner hon så skilda för-
fattare som Torgny Lindgren, Göran Tunström, 
P O Enquist, Per Gunnar Evander, Jonas Gardell, 
Kers tin Ekman, Margareta Lindholm, Kerstin 
Norborg, Carola Hansson, Lina Sjöberg och Jo-
hanna Nilsson. Hon gör inga närmare analyser om 
på vilka vis de tematiserar eller uttrycker Guds åter-
komst. Den principiella frågan är förstås vad som 
egentligen avses med Guds återkomst. Räcker det 
att, som Carola Hansson i Mästarens dröm, ha två 
kristna missionärer som huvudpersoner i en kom-
plex roman som gestaltar så mycket annat än reli-
giös tematik och missionens tveksamheter? Det 
enda övriga belägg som ges är en krönika av jour-
nalisten P M Nilsson samt en artikel av skriben-
ten Maria Schottenius som menar att den ”andlig-
het” som nu är på väg tillbaka är ”framvuxen ur en 
känsla av brist och tomhet i en krass och materia-
listisk värld” (s. 40). Likaså menar Törnqvist att 
denna återkomsts ”tankemönster, upplevelsearter 
och känsloladdningar” gör den ”tidstypisk” (s. 41). 
På vilket vis utreder hon aldrig.

En principiellt mer viktig och brännande aspekt 
av detta tidstypiska än några uttalanden av Nilsson 
och Schottenius om andlighetens återkomst och 
deras eventuella alienation i en materiell värld, är 
konflikten mellan väst och den islamska världen. 
Om man idag åberopar en nutida religionens åter-
komst borde 9/11 och dess konsekvenser nämnas. 
Törnqvist kommenterar i avhandlingens avslut-
ning återigen detta nyväckta intresse för andlighe-
ten och talar då om bristen på ”existentiell mening” 
i en sekulariserad och materialiserad värld, vilket då 
skulle leda till att ”religionens rester, dess kvarlåten-
skap” blir av ”största vikt” (s. 274). Hon hänvisar till 
Ola Sigurdson som enligt Törnqvist förklarar detta 
nyväckta intresse på följande vis: ”Den kristna tra-
ditionen är oskiljaktigt en del av vår samtida kul-
tur, och en vägran att försöka förstå denna kultur är 
också en vägran att försöka förstå sig själv.” (s. 274–
275) Törnqvist fortsätter: ”Oavsett hur man väljer 
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att förhålla sig till religionen, så kvarstår att det är 
ett måste att förhålla sig till den. Man kan inte bara 
släppa taget.” (s. 275)

I vårt nutida Sverige finns flera kulturer och reli-
gioner representerade och vi lever mitt uppe i kon-
flikten mellan islam och väst. Att då uteslutande 
hänvisa till den svenska prosans mittfåra och till 
ett par skribenters utlåtanden, samtidigt som ett 
”man” och en kristen kultur tas för givna gemen-
samma storheter, ger ett något bristfälligt intryck. 
Det jag saknar är en viss uttalad medvetenhet om 
religionens och trons minst sagt omvälvande sam-
hälleliga betydelse idag. Likaså finns nutida svenska 
författare som själva har medvetandegjort nämnda 
konflikt, både i debatter och i sina egna verk.

Det är dock svårt att kontextualisera sin egen 
samtid, vilket heller inte är avhandlingens huvud-
syfte. Därför ska dessa anmärkningar ses som mar-
ginella.

Sammanfattningsvis är avhandlingen som redan 
konstaterats mycket väl disponerad och välskriven. 
Det är en fröjd att läsa den. Trots att jag menar att 
den kristna tematiken är en del av en mer grundläg-
gande triangulär struktur i Falkenlands romaner, 
har Törnqvist på ett övertygande vis visat att den 
kristna livsförståelsen, den gammaltestamentliga 
lagen och en komplicerad relation till evangeliets 
nåd är en central tematik i Släggan och städet, Skär-
vor av en sönderslagen spegel, Min skugga och Sjä-
lens begär. Likaså visar Törnqvist att Själens begär 
knyter samman romanerna till en tematisk helhet.

Ur ett offentlighetsperspektiv tillför denna stu-
die ett ofta frånvarande perspektiv på vår nutida lit-
teratur: den bibliska, kristna. Det är uppenbart vad 
gäller mottagandet av Falkenland att detta inte dis-
kuterats, säkerligen beroende på att kompetensen 
eller intresset inte finns i någon högre utsträckning 
hos våra framträdande kritiker. Valet av ämne, Fal-
kenlands författarskap, är som konstaterades inled-
ningsvis, originellt och djärvt, särskilt med tanke på 
att jag tycker mig se att Falkenlands gestaltning av 
kön säger något väsentligt om vår svenska nutida 
litteratur skriven av kvinnor vilket belyses indirekt 
av Törnqvist, även om det inte utvecklas. Kan vi 
kanske till och med tala om en kvinnolitterär tra-
dition som iscensätts och vidareförs av Falkenland? 
Jag är övertygad om att forskare intresserade av frå-
gor som dessa kommer att ha stor glädje av Törn-
qvists analys av Falkenlands prosa.

Avhandlingens syfte och val av en tematiskt in-
riktad tolkningsmetod är väl avgränsad. Fokus sägs 
vara trons och tvivlets tematik vilket också fram-

går klart och tydligt genom avhandlingen. Jag me-
nar dock att tematiken lika gärna skulle ha kunnat 
identifieras som en struktur av triangulär karak-
tär, vilket enligt mig visar att det Törnqvist kallar 
en kristen tematik eller livsförståelse också har en 
psykologisk, lagisk-strukturell och psykoanalytisk 
innebörd som även har civilisationsteoretiska och 
kontraktsfilosofiska implikationer. Det ena är inte 
mer framträdande än det andra. De är snarare de-
lar av en gemensam struktur som också i förläng-
ningen öppnar för frågan: Har den kristna livsför-
ståelsen hos Falkenland en psykologisk och civili-
sationskritisk grund?

Törnqvists studie öppnar också för frågor som 
idag är minst sagt akuta och som berör det religiösa 
medvetandets funktioner och bevekelsegrunder. 
Här har förstås skönlitteraturen, vilket Törnqvist 
också anger genomgående, en väsentlig existentiell 
roll att spela. Det religiösa perspektivet i litteratu-
ren idag har även en mer brännande roll, förutsatt 
att man sätter in den i ett samhälleligt samman-
hang. Men även, vad gäller den erotiska tematiken, 
skulle den sexualisering som är central i vår offent-
lighet kunna nämnas, samt det bekönade vis varpå 
kvinnliga respektive manliga författare mottas. Li-
kaså kanske det inte räcker i framtida studier om 
religionens återkomst i vår nutida litteratur att ute-
slutande studera den kanoniserade litteraturen eller 
den etablerade litteraturens mittfåra, eftersom äm-
net eller temat är centralt idag inom andra konstar-
ter och inom den så kallade populärkulturen.

Den lag som genomgående strukturerar Falken-
lands romaner har som redan antytts enligt mig en 
vidare innebörd än den gammaltestamentliga vil-
ket den genusvetenskapligt inriktade forskningen 
skulle ha kunnat belysa. Talar vi om en patriarkal 
ordning? En makthierarki? Finns relevant genus-
vetenskapligt inriktad forskning inom religionsve-
tenskapen som skulle ha kunnat föra diskussionen 
om lagen vidare? De föreställningar om kvinnligt 
och manligt som romanerna gestaltar – inte minst 
botgörings- och offermotivet kopplat till kvinnliga 
huvudpersoner – borde ha kommenterats av tidi-
gare genusvetenskapligt inriktad forskning inom 
religionsvetenskapen, åtminstone efterlyser jag en 
etisk diskussion. Det är inte helt oproblematiskt att 
tillskriva en plågad och mördad kvinna ljusa för-
hoppningar. För att godta denna tolkning bör man 
kanske själv vara troende, det vill säga läsa Cora 
som en Kristusgestalt i första hand och inte som en 
kvinna. Den etiska fråga som pockar på uppmärk-
samhet efter avslutad läsning av avhandlingen är: 
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Varför måste kvinnan plågas eller mördas för att 
uppfylla våra behov av nåd, frälsning, katharsis eller 
sexuell njutning? Häri tror jag att Falkenlands pro-
vokation ligger; en kvinna söker aktivt en man som 
utraderar henne. Jag saknar en medveten hållning 
till frånvaron av ett genusvetenskapligt perspektiv 
som för mig, också med hänvisning till min kun-
skap om nutida litteratur skriven av kvinnor, fram-
står som central vad gäller Falkenland och hennes 
roll och plats i ett nutida litterärt sammanhang, 
inte minst vad gäller det som i avhandlingen kallas 
för det kommunikativa författarjaget.

En annan aspekt jag har lyft fram är Törnqvists 
eget förhållningssätt till den litteratur och den te-
matik hon studerar. Bedriver Törnqvist identifi-
kationskritik liknande den traditionella tema-
tiska kritikens som hon tar avstånd ifrån? Detta 
får ibland vissa negativa konsekvenser för tolk-
ningarna: ett ljus tolkas fram ur något som jag me-
nar är ett övergrepp, en stereotyp fiktiv manlig ge-
stalt analyseras bortom romantextens gestaltning 
av densamme.

Avslutningsvis menar jag – invändningarna till 
trots – att fördelen med denna identifikatoriska 
hållning är att den framträder klart och tydligt i 
Törnqvists sätt att skriva. Hon vill ju föra in ett ljus 
av nåd i de mörka rum Falkenland gestaltar (nu tra-
vesterar jag Törnqvist). Jag tror mig se att Törnqvist 
har en övertygelse och drivkraft som forskare som 
i grund och botten även bygger på en tro på skön-
litteraturens kraft och förmåga att tala till oss och 
om oss och vår belägenhet. Jag uppskattar forskare 
som vågar och vill situera sig själva i sin forskning 
via sitt sätt att skriva, vilket borgar för en öppen 
fortsatt dialog om både forskarens egna bevekelse-
grunder och övertygelser och forskningens resul-
tat och betydelse i ett vidare sammanhang än det 
inomdisciplinära.

Cristine Sarrimo




