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Abstract

The inhuman element in Djuna Barnes’s works has been widely acknowledged. So far 
the research has, however, concerned itself primarily with animality, thus neglecting the 
importance of things and thingliness in her texts. In this essay I outline a new way of 
approaching Barnes were things are taken into account as a vital element in her literary 
world, using theories on prostheses, fetishes and souvenirs. In Nightwood and four of 
the short stories, ”A Night Among the Horses”, ”Aller et Retour”, ”Cassation”, and 
”The Grande Malade”, I examine clothing, interiors, collections, statues and dolls as 
objects that in different ways harbour meaning, dream, riddle, memory, history, longing 
and desire. The aim is not at translating these objects; my concern is not so much with 
what they mean, as how they mean; how they are used and thus how they interact with 
the characters.
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Inledning

Barnes och frågan om tingen

I sitt berömda förord till Djuna Barnes Nightwood (1936) skriver T. S. Eliot att karaktärerna i 
romanen framstår som dockor i ett vaxkabinett, som plötsligt, när man betraktar dem en andra 
gång, har blivit livs levande.1 Denna förvandling har till viss del att göra med Barnes litterära 
stil, som pendlar mellan drastiska, rappa karakteriseringar och djup tragisk känsla, så att man 
ibland tror sig se människor och ibland typer eller figurer. 

Men det har också någonting att göra med alla de ting som förekommer i Nightwood, och i 
många andra av hennes texter. Det kan vara tavlor, klädesplagg, leksaker, möbler, statyer, 
prydnadsföremål, eller åttiotvå gipsmadonnor på rad. Ibland liknas också karaktärerna vid 
ting, exempelvis dockor, statyer eller mekaniska leksaker.

Föremål används många gånger i litterära texter för att ge ökad realism, för att göra 
fiktionsvärlden mer rik och levande för läsaren.2 Men Barnes värld strävar inte efter realism – 
där finns inga beskrivningar av väder, måltider, ansiktsuttryck eller dagliga bestyr. Föremålen 
som förekommer beskrivs inte heller i närmare detalj, hur de ser ut eller känns. De vädjar inte 
till sinnena, till den sensuella upplevelsen av omvärldens materialitet. Istället framstår de som 
gåtfulla – betydelsefulla, men utan att tydligt ange vilken denna betydelse skulle vara. De 
utgör heller inte en bakgrund; snarare är de byggklossar i en värld där allt är lika viktigt. För i 
Barnes texter har, som Daniela Caselli påpekar, allting mening, eller med John McGuigans 
ord, allt är yta.3 

Det kan verka självklart att ett föremål i en text har mening – allt en författare har lagt in i 
en text, varje ord, har potentiellt betydelse. Små detaljer, såsom föremål, kan förutom att ge 
realism även användas för att gestalta och visa något för läsaren. Men det är inte bara litterär 
gestaltning som sker i Barnes texter. Även själva karaktärerna ägnar sig åt att läsa av föremål 
eller ladda dem med mening.

Så vad gör tingen där; hur ska man förstå dem och vilken roll spelar de i texterna? Det är 

1 Barnes, Djuna, Nightwood (1936), Faber and Faber, 2007, s. xx. Hädanefter hänvisad till som N samt 
sidnummer i den löpande texten. På svenska som Nattens skogar, övers. Thomas Warburton, Lind & Co, 2009.

2 Se Sara Danius nyutkomna Den blå tvålen: romanen och konsten att göra saker och ting synliga, Albert 
Bonniers förlag, 2013, som behandlar realismens framställning av föremål, med fokus på Stendhal, Balzac 
och Flaubert. 

3 Det både Caselli och McGuigan är ute efter är att mening hos Barnes skapas i textens ytskikt, snarare än 
genom att referera till någon tänkt eller faktisk verklighet bortom eller bakom denna yta. Caselli, Daniela, 
Improper modernism: Djuna Barnes’s bewildering corpus, Ashgate, 2009, s. 11. McGuigan, John, ”Against 
the ’Foetus of Symmetry’: Sur-Realism and Djuna Barnes’s Nightwood”, The Journal of the Midwest 
Modern Language Association, Vol. 41, No. 2, Fall 2008, s. 24. 
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utgångspunkten för följande undersökning som alltså ska ägnas åt tingen4 i några av Barnes 
verk. För även om ting kan framstå som något trivialt, vill jag hävda att de i Barnes litterära 
universum utgör ett helt centralt element, vilket framförallt blir tydligt om man betraktar de 
verk som kommer att behandlas i uppsatsen, nämligen romanen Nightwood samt de fyra 
novellerna ”A Night Among the Horses” (1918), ”Aller et Retour” (1924), ”Cassation” 
(1925), och ”The Grande Malade” (1925).5 Här blir ting bland annat vördade, samlade, 
inspekterade och framstår stundtals till och med som hotande. Tingligheten är ett tema som 
dyker upp på ett flertal ställen i Barnes författarskap,6 men i dessa texter är det ett 
genomgripande tema som är svårt att bortse från.

Ändå är det precis vad som gjorts. Tingens trivialitet gör att det är lätt att antingen inte ge 
dem någon betydelse alls, eller genast ge dem en annan betydelse. Förutsättningen för att 
undersöka tingen är därför att inte alltför snabbt översätta dem. Olika ting i olika texter har 
olika betydelser, och även om vi tillåter dem att ha mer än en betydelse riskerar vi att plötsligt 
ha löst ut tingen, löst upp dem, så att vi bara har klassmarkörer, maktmarkörer, 
känslomarkörer och så vidare. Det betyder givetvis inte att de inte också är allt detta. Men för 
att få syn på dem som en återkommande kategori behöver de fortsätta vara just ting. Jag är 
därför inte främst intresserad av vad tingen betyder utan hur de betyder; hur de används av 
och interagerar med karaktärerna.

Barnes författarskap är oundvikligen förknippat med modernismen. När hon 1921 flyttar 
från New York till Paris hamnar hon mitt i modernismens epicentrum. Hon umgås med 
stadens andra exilförfattare, bland annat James Joyce och Gertrude Stein, och stannar där 
under hela 1920-talet. Under New York-åren skriver hon en del dramatik, samt reportage, 
intervjuer och noveller för en rad tidningar och tidskrifter, vilket hon fortsätter med under 
åren i Paris. Men hon ger också ut Ladies Almanack 1928 – en satirisk redogörelse över Paris 
lesbiska kretsar – och publicerar samma år romanen Ryder som behandlar hennes 
släkthistoria; båda texterna skrivna i en exprimenterande stil som lånar från Shakespeare, 
Rabelais och Bibeln. Barnes ger även ut ett urval av sina noveller i volymen A Book 1923, 
samt i A Night Among the Horses 1929. I slutet av 1920-talet börjar hon skriva på det som ska 

4 Med ting menar jag det som är oorganiskt, livlöst, i motsats till det organiska och levande. Föremålen som tas 
upp är dessutom med några få undantag människotillverkade snarare än naturliga. Jag kommer omväxlande 
att använda orden ting, föremål och sak utan att göra någon betydelseskillnad. 

5 Novellerna återfinns i volymen Collected Stories, Sun & Moon Press, 1996, hädanefter refererad till som Cs 
samt sidnummer i den löpande texten. Novellerna publicerades ursprungligen i olika tidskrifter, och ett antal, 
däribland dessa fyra, reviderades av Barnes och gavs ut under titeln Spillway 1962. Samtliga av Barnes 
noveller (i sitt reviderade skick) är samlade i Collected Stories. På svenska ingår dessa fyra noveller i 
samlingen Natt bland hästar, övers. Reidar Ekner & Mårten Edlund, Gebers, 1961.

6 Man finner det även till viss del i romanen Ryder (1928) samt pjäsen The Antiphon (1958), och anar det i 
ytterligare några noveller och journalistiska texter, vilket dock bara kommer att nämnas i förbigående.
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bli Nightwood, hennes mest kända roman, som till sist utkommer 1936, mycket tack vare att 
Eliot går med på att skriva förordet.7 

Barnes är inte ensam om intresset för ting under den här tiden – man finner det hos 
teoretiker såväl som författare och konstnärer. Futuristerna drömmer om sammansmältningar 
mellan människa och maskin, afrikanska masker inspirerar kubistiska målare och används i 
dadaisternas föreställningar och surrealisternas fotoexperiment. Marcel Proust hittar i À la 
recherche du temps perdu (1913–27) sina ofrivilliga minnen inbundna i ting, likt andar i träd, 
och Virginia Woolf ägnar mittensektionen av To the Lighthouse (1927) åt huset och dess 
föremål sådana de är när människorna lämnat dem. Gertrude Stein utforskar intimiteten med 
tingen i Tender Buttons (1914), i den surrealistiska forskningsbyrån försöker man läsa av 
tingens latenta betydelser, och Louis Aragon och André Breton fascineras av stadsrummets 
detaljer och föremål i Le Paysan de Paris (1926) respektive Nadja (1928).

Just staden beskrivs i väldigt liten utsträckning av Barnes. De saker som framförallt 
förekommer i hennes texter är istället ting burna på kroppen, hemmets föremål, eller saker 
som liknar människor. Dessa typer av ting sammanfaller också med den här undersökningens 
uppdelning. Uppsatsens första avsnitt handlar om dräkter, och dit räknar jag inte bara kläder 
utan även ting man bär med sig, som accessoarer och vissa redskap. Här ägnar jag mig 
framförallt åt texterna ”A Night Among the Horses” och ”The Grande Malade”. Det andra 
avsnittet behandlar interiörer och samlingar, alltså möbler, inredningsting och 
prydnadsföremål, och tittar närmare på ”Cassation”, ”Aller et Retour” samt delar av 
Nightwood. Tredje och sista avsnittet ägnas åt statyer, dockor och andra ting som avbildar och 
liknar människor. Där berörs även människor som liknas vid dessa ting, och det är framförallt 
Nightwood som står i fokus. 

Dessa grupper av ting kan sägas utgöra olika lager av tinglighet – kläderna och redskapen 
som det närmsta tingliga höljet som omsluter kroppen, sedan huset, rummen och dess prylar 
som nästa lager av materialitet, och så statyn där själva den mänskliga kroppen blir ett ting.  

Material och tidigare forskning

De texter jag valt att behandla innehåller alla specifika föremål som spelar en viktig roll. Det 
är också texter som inte så lätt låter sig beskrivas. Att sammanfatta deras handling går fort – 
där händer oftast inte särskilt mycket – men ett referat säger väldigt lite om dem. Utmärkande 

7 Enligt Cheryl Plumb påbörjade Barnes troligen skrivandet 1927 under sitt första uppbrott från Thelma Wood, 
den kvinna hon levde med under åren i Paris och som står som förebild för romanens centrala karaktär Robin. 
Plumb, ”Revising Nightwood: ’A Kind of Glee of Despair’”, The Review of Contemporary Fiction, Vol. 13, 
No. 3, fall 1993, s. 149. Angående Eliots roll i slutbearbetningen och utgivningen av romanen, se även Jonas 
Thentes efterord i Nattens skogar. 
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för Barnes texter är nämligen en viss osäkerhet som ständigt framkallas – är det komiskt eller 
tragiskt, bokstavligt eller symboliskt, är den som talar ett barn eller vuxen, kvinna eller man, 
eller ens mänsklig? Satiriska karakteriseringar blandas med mörka teman som 
identitetsupplösning, underkastelse, död och visdom kontra oskuld; karaktärerna är 
genomgående undflyende, antingen för att de beskrivs med bara några få ord, eller med så 
många överlagrade bilder att de ändå blir ogripbara – och deras tankar och motiv förblir allt 
som oftast oåtkomliga för läsaren. Stilen, om än igenkännbar, pendlar mellan att vara koncis 
och drastisk, som oftast i novellerna, eller invecklad, vindlande och närmast ogenomtränglig 
som den stundtals är i Nightwood.

Forskningen kring Barnes var länge blygsam, men har sedan 1990-talet tagit rejäl fart, och 
Nightwood har sent omsider fått status som modernistisk klassiker. 1991 kom antologin 
Silence and power: a reevaluation of Djuna Barnes, och till de mest ambitiösa arbeten som 
publicerats på senare år hör Diane Warrens Djuna Barnes’ consuming fictions (2008) och 
Daniela Casellis Improper modernism: Djuna Barnes’s bewildering corpus (2009), som båda 
täcker in hela Barnes författarskap.8 

Det ökade forskningsintresset för Barnes verk hänger samman med ett fokus på frågor som 
rör identitet, genus, lesbisk kärlek och sexualitet, historia och utanförskap, samt karnevaliska 
och groteska gränsöverskridanden. Andra frågor, som behandlades redan i den tidiga 
forskningen, handlar om stilen – om de vindlande metaforerna och det uppbrutna narrativet – 
samt om Barnes plats i, eller vid sidan av, modernismen. 

Om tingen i Barnes verk finns mycket lite skrivet. Enskilda föremål i texterna berörs 
ibland i förbigående, till exempel nämns ofta det faktum att flera av karaktärerna i Nightwood 
samlar på och omger sig med saker, men inget har skrivits om tingen som egen kategori. 
Dianne Chisholm och John McGuigan har båda i varsin artikel gjort kopplingar mellan Barnes 
och surrealismen, men ingen av dem berör i någon större utsträckning surrealisternas eller 
Barnes speciella förhållande till ting.9 Ett viktigt tema som forskningen ständigt återkommer 
till från olika perspektiv är lekandet med, överträdandet och utsuddandet av olika gränser, och 
en av dessa gränser är den runt människan. Det finns hos Barnes ett tydligt intresse för det 
icke-mänskliga, vilket delvis blivit uppmärksammat genom ett antal undersökningar av den 
rikliga mängden djur i hennes texter – det gäller liknelser såväl som faktiska interaktioner 

8 Broe, Mary Lynn (red.), Silence and power: a reevaluation of Djuna Barnes, Southern Illinois University 
Press, 1991. Warren, Djuna Barnes’ consuming fictions, Ashgate, 2008. Caselli, Improper modernism, 2009.

9 Chisholm fokuserar istället på begreppet ”profane illumination”, vilket är ett uttryck Benjamin använder om 
surrealisterna, medan McGuigan försöker visa på likheter mellan Nightwood och surrealismens idéprogram 
för romanen. Chisholm, ”Obscene Modernism: Eros Noir and the Profane Illumination of Djuna Barnes”, 
American Literature, Vol. 69, No. 1, Mar. 1997, och McGuigan, ”Against the ’Foetus of Symmetry’: Sur-
Realism and Djuna Barnes’s Nightwood”. En jämförelse mellan Barnes och surrealismens relation till ting 
vore givetvis intressant, men ryms inte inom denna undersöknings ramar.
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mellan djur och människor, och har kopplats till ett djurblivande i Deleuze och Guattaris 
mening samt den groteska kroppens blivande hos Bachtin.10 Det är ett viktig element i Barnes 
verk, men jag tror att man måste se ett ännu bredare spektrum där också tinget finns med som 
en pol jämte djur och människa; där både djuret och tinget på varsitt håll kan upprätta såväl 
som upplösa gränsen till det mänskliga. 

Barnes noveller har tilldragit sig betydligt mindre uppmärksamhet än Nightwood. Några 
som ändå berört dem, och som jag kommer att nämna, är Carolyn Allen i artikeln ”Writing 
toward Nightwood: Djuna Barnes’ Seduction Stories”, samt Caselli och Warren i sina 
studier.11 Vad gäller forskningen om Nightwood kommer jag bland annat att beröra Joseph 
Frank som var en av de första forskare att skriva om Barnes i och med sin artikel ”Spatial 
Form in Modern Literature” från 1945, där han intresserar sig för romanens dragning mot 
rumslighet och stillastående, vilket kommer att visa sig viktigt senare i min undersökning.12

Tingteori

Tingen och deras vara är en fråga som behandlats genom filosofins historia, från Aristoteles 
substansbegrepp till Kants tinget-i-sig och Heideggers don, för att bara nämna några. Med 
begreppet tinget-i-sig ville Kant sätta en gräns för vår kunskap om tingen – vi kan inte veta 
något om hur tinget är bortom vår uppfattning av det, hur det är i-sig. Det är också bara i 
relation till människor som tingen kan sägas ha mening. Och den mest uppenbara meningen 
handlar förstås om användbarhet; ting får mening eller bruksvärde genom att nyttjas som 
verktyg för det ena eller andra syftet. 

Men även om en del föremål i Barnes texter är just bruksföremål, exempelvis kläder, så är 
det också tydligt att deras betydelse sträcker sig utöver detta. Föremål kan nämligen också, 
vid sidan av den rena användbarheten, ges mening av en enskild individ, av en grupp, en 
institution, ett samhällssystem eller en kultur, varför man också kan tala exempelvis om 
tingens affektionsvärde, bytesvärde och symboliska värde. Ting har ofta ett sådant 
tvillingväsen – ett uttryck Marx använder när han ska beskriva varor – alltså å ena sidan en 
materiell sida, kopplad till föremålets specifika användbarhet och funktion, och å andra sidan 

10 T.ex. Carrie Rohman, ”Revising the Human: Silence, Being, and the Question of the Animal in Nightwood”, 
American Literature, Vol. 79, No. 1, march 2007, och kapitlet ”Carnival Bodies, the Grotesque, and 
Becoming Animal” i Alex Goodys Modernist Articulations – A Cultural Study of Djuna Barnes, Mina Loy 
and Gertrude Stein, Palgrave Macmillan, 2007, samt Bonnie Kime Scott, ”Barnes being ’beast familiar’: 
representation on the margins of modernism”, The Review of Contemporary Fiction, Vol. 13, No. 3, fall 1993.

11 Allen, ”Writing toward Nightwood: Djuna Barnes’ Seduction Stories”, i: Silence and power. Warren tar bl.a. 
upp ”Aller et Retour” i Djuna Barnes’ consuming fictions, och Caselli skriver om ”Cassation” och ”The 
Grande Malade” i Improper modernism.

12 Frank, ”Spatial Form in Modern Literature” (1945), i: The Idea of Spatial Form, Rutgers University Press, 1991.
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ett värde som inte är synligt för ögat – i Marx exempel själva varukaraktären. För vissa 
föremål, exempelvis varan, är denna osynliga sida helt central. Det gäller även sådana föremål 
som souveniren eller samlingsobjekt, som av Susan Stewart beskrivits som ting konstituerade 
av ett narrativ,13 och i samma anda har psykoanalytikern Robert Stoller kallat den sexuella 
fetischen för en historia förklädd till föremål.14  

Fetischbegreppet är ett sätt att beskriva just denna tingens andranatur, och det är ett centralt 
begrepp för den här undersökningen eftersom det tecknar ett mer komplext förhållande mellan 
ting och människa än den vardagliga relation där föremålen används och brukas i sitt 
sammanhang. Begreppet beskriver ett slags felanvändning eller nyanvändning av tingen, där 
föremålen ges ytterligare syften och betydelser utöver den funktion eller det bruk som de är 
utformade för.15 Termen nyttjas av både Marx och Freud – av Marx för att förklara varornas 
roll i det kapitalistiska samhället, medan Freud, och Alfred Binet före honom, lånar 
fetischbegreppet för att beskriva sexuell dragning till föremål.16 Deras teorier ingår i en större 
ström av fascination för ting, vilken inte kan begränsas till 1900-talets början utan sträcker sig 
tillbaka till 1800-talet. Det är ett intresse som uppstår som ett svar på den nya tekniken, 
kapitalismen och kolonialismen. 

Den nya tekniken aktualiserar frågan om relationen mellan människan och hennes ting. 
Med hjälp av nya produktionssätt växer under 1800-talet en kapitalistisk varumarknad fram, 
och år 1851 hålls i London The Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations, den 
första i raden av gigantiska världsutställningar som anordnas under 1800-talet samt 1900-
talets början. De gestaltar tidens fascination för ting – där ska alla ting samlas och visas upp: 
avancerat hantverk och masstillverkat, nytt såväl som gammalt, från enkla vardagsting som 
bestick till maskiner och nya uppfinningar, uppstoppade djur och konstföremål; från världens 
alla delar.17 Utställningarna i sina väldiga glaspalats kan ses som föregångare till både det 
moderna museet och varuhuset.

13 Stewart, On Longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the Collection (1984), Duke 
University Press, 2007, s. xii.

14 ”A fetish is a story masquerading as an object”, citerat av Barbara Johnson i: Persons and Things, Harvard 
University Press, 2008, s. 143.

15 Detta kan liknas vid vad Bill Brown i sina texter om thing theory kallar ”misuse”, även om han inte nämner 
just fetischbegreppet. Brown, ”The Secret Life of Things (Virginia Woolf and the Matter of Modernism)”, 
Modernism/modernity, Vol. 6, No. 2, april 1999, s. 3. Termen thing theory, eller new materialism, har 
myntats av Brown, och tillägnades ett helt nummer av Critical Inquiry 2001 som han var redaktör för. Thing 
theory är dock inte så mycket en teori som ett tvärvetenskapligt forskningsfält, med grundfrågan hur 
mänskliga subjekt och oorganiska objekt konstituerar varandra. Brown, ”Thing Theory”, Critical Inquiry, 
Vol. 28, No. 1, autumn 2001.

16 Jag använder mig dock av ett generellt fetischbegrepp, vilket betyder att Freuds och Marx teorier inte tjänar 
som annat än just exempel på diskussioner av fetischer.

17 Briggs, Asa, Victorian Things, B. T. Batsford Ltd, 1988, i kapitlet ”The Great Victorian Collection”.
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Varor och råvaror importeras också från kolonierna, och mötena med främmande kulturer 
genererar ett intresse för det primitiva hos bland annat antropologer, psykologer och 
konstnärer. Bland annat rör det sig kring de främmande kulturernas förhållande till just ting, 
vilket artikuleras i begreppet fetisch. Inlånandet av termen i Marx och Freuds teorier visar 
dock att fetischen inte enbart hör hemma i ett svunnet animistiskt tidevarv, utan i allra högsta 
grad tillhör den moderna världen. 

Det är förstås ändå lockande att fråga efter fetischbegreppets ursprung och egentliga 
mening, men frågan har inget enkelt svar. Fetischens ursprung ligger inte dolt bland 
afrikanska traditioner och religioner. William Pietz som studerat begreppets historia och 
utveckling menar att det uppstod i mötet och handeln mellan européer och afrikanska kulturer 
längs västafrikas kust under 1500- och 1600-talen – alltså i mötet mellan afrikansk kultur, det 
kristna feodala systemet och de europeiska köpmännens kapitalistiska system.18 Mellan dessa 
tre system behövde föremål och deras värde kunna översättas, och tingens inneboende 
religiösa, estetiska eller sexuella värde kom att utgöra problem i handelsflödet. Ordet fetisso 
uppstod vid den här tiden som ett pidginord, med ursprung i portugisiskans feitiço som under 
medeltiden betydde magi, och som än längre tillbaka härrör ur latinets facticius med 
betydelsen tillverkad.19

Fetischbegreppet var alltså från början européernas sätt att förstå det i deras ögon 
oförnuftiga sätt varpå afrikanska kulturer förhöll sig till och värderade vissa föremål. Och det 
var ett fenomen som inte gick att inordna under det som kallades avgudadyrkan; tillbedjan av 
avgudabilder eller idoler. Fetischen var inte avbildande, utan kunde vara ett föremål som helt 
slumpmässigt valts för att välsigna ett projekt eller en önskan.20 Och medan avgudabilden var 
en symbol eller representation för något annat, en kraft eller guddom, så var fetischens kraft 
något som bodde i den, som den var ett med. Föremålet var alltså inte ett tecken utan en 
materiell förkroppsling av en kraft, en gud, vilja, önskan, ett värde eller begär; och på så sätt 
en specifik sammanfogning av två annars åtskilda företeelser som skapat en ny identitet.21

Dessa drag syns i både Freuds och Marx användning av ordet. Den sexuella fetischen 
uppstår, hävdar Freud i texten ”Fetischism” (1927), som en sammanlänkning av ett föremål 
eller en kroppsdel med idén om moderns penis, vid det tillfälle när barnet (för Freud alltid en 
pojke) uppdagar att moderns penis inte finns. Föremålet blir då ersättare för moderns penis, så 
att den falska idén kan bevaras, även om den måste byta form. Det gör även att den 

18 Pietz, William, ”The Problem of the Fetish, I”, Res 9, spring 1985, s. 5–7.
19 Ibid, s. 5.
20 Ibid, s. 8.
21 Ibid, s. 7.
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kastrationsskräck som pojken känner vid åsynen av moderns ”stympning” kan avvärjas.22

Marx ägnar sig istället åt varufetischer, vilket är hur han betecknar varorna i det 
kapitalistiska samhället i Kapitalet (1867).23 Varan är en fetisch för att den är en 
sammanfogning av ett föremål och ett värde, ett pris. Detta värde kommer sig av det 
mänskliga arbete som lagts ned på produkten, och som sedan omvandlas till dess 
marknadsvärde, från ett kvalitativt värde till ett kvantitativt. Därmed blir något från början 
mänskligt till en egenskap hos produkten. För när föremålen uppträder som varor på en 
marknad framstår de som självständiga entiteter avskurna från sitt sammanhang – deras 
bruksvärde blir inte aktuellt förrän de köps och används, och deras ursprung, själva 
arbetskraften som lagts ner i dem, är osynlig. Vi är därför benägna att tro att värdet varan har 
är något som stiger ur föremålet självt, och vi har en tendens att skapa en nästan mänsklig 
relation till den istället för till de människor som tillverkat den; varan verkar närmast överta 
deras mänskliga egenskaper. Det fetischistiska här är alltså att värdet verkar bo (och leva sitt 
eget liv) i tinget oberoende av de mänskliga relationer som egentligen skapat detta värde.24

Dessa olika fetischdiskurser har sedan också sammanförts, till exempel av Walter 
Benjamin som apropå varor i Paris 1800-talets huvudstad: Passagearbetet talar om det 
oorganiskas sex-appeal; varans attraktionskraft får alltså ett sexuellt drag.25 Även 
surrealisternas fetischistiska konstföremål sammanför och åkallar ett flertal fetischdiskurser: 
den etnografiska, marxistiska och psykoanalytiska.26 

Fetischen är alltså ett ting som laddats med något som inte är synligt för ögat. Fixerandet 
av det specifika värdet vid föremålet kan göras av en individ, som är fallet med den sexuella 
fetischen, eller av ett helt samhällssystem när det gäller varornas värde – och denna första 
fixerande händelse fortsätter sedan att upprepas genom fetischen, så att den kommer att utöva 

22 Freud, Sigmund, ”Fetischism” (1927), i: Samlade skrifter IX, Natur och Kultur, 2008. En av de första att 
teoretisera kring en möjlig kvinnlig fetischism var Naomi Schor som i artikeln ”Female Fetishism: The Case of 
George Sand” tar fasta på fetischens obestämbarhet, att den oscillerar mellan de båda positionerna kastrerad/inte 
kastrerad – vilket för flickan gäller huruvida hon själv är kastrerad eller ej, och inte huruvida modern är det, som 
i pojkens fall. Schor, ”Female Fetishism: The Case of George Sand”, Poetics Today, Vol. 6, No. 1/2, 1985.

23 Marx, Karl, Kapitalet. Kritik av den politiska ekonomin. Första boken (1867), Bo Cavefors Bokförlag, 1969. 
Teorin om varufetischismen utvecklas i första bokens första kapitels fjärde avsnitt, under rubriken ”Varans 
fetischkaraktär och dess hemlighet”.

24 I sin kritik riktar Marx därmed in sig på vad man kunde kalla en biverkan av fetischen, nämligen glömskan 
om att fetischen är just en fetisch. Man kan dock hävda (vilket verkar underförstått hos Marx) att en sådan 
glömska nödvändigtvis följer med fetischen – att för att fetischen ska kunna utöva sin kraft krävs att man, i 
alla fall tidvis, glömmer att den är skapad av en själv eller det ekonomiska systemet, på samma vis som den 
sexuella fetischen oscillerar mellan förnekelse och erkännande av kastrationen.

25 Benjamin, Walter, Paris 1800-talets huvudstad: Passagearbetet, band 1, Symposion Bokförlag, 1990, s. 46. 
Se även Johnson, Barbara, ”Passage Work”, i: Walter Benjamin and the Arcade Project, (red.) Beatrice 
Hanssen, Continuum, 2006, s. 70.

26 Pietz, ”The Problem of the Fetish, I”, s. 10.
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en form av påverkan på individen eller människorna i samhället.27 Fetischbegreppet pekar 
därmed också ut ett beroende och en delaktighet mellan människa och ting. Pietz betonar detta 
beroende genom att likna fetischen vid ett yttre, kontrollerande organ, som därmed 
undergräver föreställningen om människan som självständig och självstyrande varelse.28 En 
sådan delaktighet beskrivs även av Bernard Stiegler i Technics and Time 1: The Fault of 
Epimetheus (1994), men då på ett än mer grundläggande plan, nämligen som en viss 
protesiskhet hos människan.29

Att fetischbegreppet är viktigt för den här undersökningen betyder inte att alla föremål i 
Barnes texter är just fetischer. Även om tingen ofta uppvisar en del sådana drag är det många 
gånger omöjligt att avgöra om alla kriterier är uppfyllda, och jag kommer därför inte försöka 
sätta en etikett på varje ting som tas upp. Förutom fetischbegreppet använder jag mig även av 
andra begrepp, såsom protes, souvenir och avbild, vilka till viss del överlappar varandra. 
Medan fetischens mening kommer sig av en slumpmässig händelse eller ett godtyckligt val, 
får andra ting mening genom att vara spår eller rester, såsom souveniren som står för den plats 
och händelse den kommer ifrån. Andra ting får mening genom att avbilda något, som 
exempelvis en staty som betecknar det den liknar eller avbildar. Både souvenirer och avbilder 
kan förstås också anta fetischkaraktär om de laddas med ytterligare mening som inte har att 
göra med det de är spår av eller det de avbildar. 

Några teoretiker som förekommer i uppsatsen, förutom Pietz, Marx, Freud och Stiegler, är 
Walter Benjamin som bland annat avläser interiörer och samlingar i sitt stora och oavslutade 
projekt Paris 1800-talets huvudstad: Passagearbetet. Benjamin försöker där genom sin 
samtid beskriva 1800-talet med hjälp av ett slags montage av citat och egna iakttagelser, och 
lägger i stor utsträckning fokus på ting; det kan vara skyltdockor, Paris passager eller 
inredningsdetaljer i det borgerliga hemmet.30 Vidare tar jag också upp Susan Stewart, som i 
On Longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the Collection (1984) 
även hon behandlar samlingar, och dessutom souvenirer, vilka hon ser som föremål delvis 
skapade av ett narrativ; ett narrativ vars kärna är nostalgi, en längtan efter något förlorat.31 

Apropå statyer berör jag även Lacans teori om spegelstadiet, som beskriver hur människan 
identifierar sig som form och ting.32

27 Pietz, ”The Problem of the Fetish, I”, s. 7.
28 Pietz, ”The Problem of the Fetish, II: the origin of the fetish”, Res 13, spring 1987, s. 23.
29 Stiegler, Bernard, Technics and Time 1: The Fault of Epimetheus (1994), Stanford University Press, 1998. 
30 Benjamin arbetade på Paris 1800-talets huvudstad: Passagearbetet mellan 1927 och sin död 1940, och 

verket utgavs postumt. 
31 Stewart, On Longing, s. xii.
32 Lacan, Jacques, ”Spegelstadiet som utformare av jagets funktion sådan den visar sig för oss i den 

psykoanalytiska erfarenheten – Föredrag hållet vid den 16:e internationella kongressen för psykoanalys i 
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DEL 1

Dräkter, kläder

Proteser
Novellen ”A Night Among the Horses” handlar om John, stalldrängen som tar hand om 
hästarna, och Freda Buckler som är husets härskarinna.33 Eventuellt tänker hon gifta sig med 
honom, John är inte säker, men hon lovar i alla fall att hon ska göra en gentleman av honom, 
och, säger hon, ”I’ll step you up from being a ’thing’” (Cs 249). I själva verket är det ett ting 
han är rädd att bli. Han oroas över vad som ska hända: ”He wouldn’t fit in anywhere after 
Freda, he’d be neither what he was nor what he had been; he’d be a thing, half standing, half 
crouching, like those figures under the roofs of historic buildings” (Cs 251, originalets 
kursivering).34 Texten är den enda som explicit tar upp tingen som ett ämne, men den är också 
laddad med en rad teman, såsom makt, klass, sexualitet och natur kontra kultur. Att säga att 
den handlar om ting – rädsla för dem eller för att själv bli ett – är därför långtifrån självklart; 
Johns rädsla att bli ett ting kan helt enkelt tolkas på en mängd olika sätt. Men tar man hans 
oro bokstavligt blir en rad föremål synliga i novellen: redskap, dräkter och prylar, som får 
större betydelse än enbart som rekvisita i texten. 

Det är Freda som är orsaken till rädslan; hon och hennes värld framstår som tinglig. Å ena 
sidan verkar hon likna hans älskade hästar, å andra sidan är hon i jämförelse med dem 
artificiell. När John och Freda är ute och rider tillsammans uppmärksammar han till exempel 
hennes tänder och näsborrar; inte typiskt erotiska delar av en kvinna, men väl framträdande 
drag på en häst. Och vid ett tillfälle ger hon också ifrån sig vad som nästan är ett gnäggande: 
”She almost whinnied as she circled on her heels” (Cs 250). Hon bär också en gul slöja samt 
de klackar som nämns i citatet; två attribut som utan att det uttalas i texten ändå kan sägas 
likna hästens hovar respektive man – men med den skillnaden att de är oorganiska, artificiella 
varianter av hästens kroppsdelar. Tillsammans med de ridpiskor och sporrar som förekommer 
i den korta beskrivningen av ridturen utgör slöjan och klackarna förlängningar av personerna, 
är skapta ersättningar för de hovar, klor och starka tänder som djuren har men människan 
saknar. 

Zürich den 17 juli 1949”, i: Écrits: spegelstadiet och andra skrifter, Natur och Kultur, 1989.
33 I den svenska översättningens förord nämns att Barnes låtit sig inspireras av Strindbergs Fröken Julie. Miljön 

och förutsättningarna är i mycket desamma, med ett tydligt tema om att sjunka och stiga i status, även om 
upplösningen ser helt annorlunda ut och tingtemat tillkommit i novellen (fastän just ridpiskan förstås spelar 
en viss roll redan i pjäsen). ”Företal”, Reidar Ekner, i: Barnes, Natt bland hästar, s. 10.

34 Novellen är berättad i tredje person, men intar ofta Johns perspektiv, som här där texten indirekt återger hans 
tankar.
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Människan är på detta sätt det ofärdiga djuret. Den grekiska myten om Prometheus (så som 
den berättas i Platons ”Protagoras”) säger att eftersom hans bror Epimetheus glömde ge de 
första människorna några medel att skydda sig med – såsom horn, klor, vassa tänder samt 
hård eller tålig hud som de andra djuren fick, så stal Prometheus eld och praktiskt kunnande 
från gudarna och gav till människan. Därefter kunde hon skapa sig språk, dyrka gudar och 
tillverka hus, kläder och skor.35 Med dessa gåvor, elden och det praktiska kunnandet, tekniken, 
får människan alltså hela tiden kompensera sin brist genom att skapa sig proteser. 

Bernard Stiegler beskriver i Technics and Time människan som protesisk, och han 
använder sig av Prometheusmyten för att argumentera för att tekniken, det protesiska, redan 
från början är sammanbundet med människan. Tekniken är inte ett senare tillägg till det 
mänskliga utan de två uppstår samtidigt: tekniken skapar människan lika mycket som 
människan skapar tekniken.36 Det betyder att det artificiella inte står som motsats till det 
ursprungliga eller essentiella, utan att det artificiella är det essentiella. Genom att vara 
protesisk är människan exterioriserad, placerad delvis utanför sig själv, och därmed formbar.37

Enligt Stiegler är allt människan skapar proteser, även språket, men de mest påtagliga 
proteserna är förstås de oorganiska sakerna runt omkring oss. Oftast tänker vi ändå inte på 
dessa föremål eftersom de blir osynliga i sin funktion. Men i novellens inramning blir de med 
ens märkliga, för att inte säga oroande. Fredas slöja är för John ”that aggravating floating 
yellow veil” (Cs 249), och när hon visar honom sina prydnadsföremål är det en tortyr: ”She 
tormented him with her objects of ’culture’” (Cs 251). Vidare finns en kvinna som John 
dansar med på den maskeradbal Freda ordnar som är en blandning av smördeg och paljetter, 
”a great soft puff-paste of a woman, showered with sequins, grunting in cascades of plaited 
tulle” (Cs 253); en beskrivning som ger en vagt kuslig känsla av att kvinnan mer är dessa 
material än hon är människa. Förutom denna vaga kuslighet är hon dessutom rent konkret ett 
hot, då hon håller honom så hårt att han knappt kan andas och måste tvinga sig ur hennes 
grepp (Cs 253). Tingen är inte bara naturligt där, till hands, utan de tränger sig på och blir 
hotfulla.

Denna tingens eller protesernas delaktighet i människan framstår som skrämmande 
eftersom tingligheten även riskerar att sprida sig till det levande. I romanen Nightwood 
förekommer en mindre berättelse som inbegriper något vi mer konventionellt skulle kalla en 
protes. Det är Matthew O’Connor – doktor, transvestit och självutnämnd expert på den 
mänskliga existensen – som i en av sina många märkliga anekdoter berättar om en kvinna som 

35 Platon, ”Protagoras”, i: Skrifter. Bok 2, Atlantis, 2001, s. 80–82.
36 Stiegler, Technics and Time, s. 137.
37 Ibid, s. 193.
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förlorat båda benen och därför tar sig fram sittandes på ett bräde med hjul. En gång får en 
sjöman syn på henne, och tycker att hon liknar en galjonsfigur, ”the figure head of a Norse 
vessel that the ship has abandoned”, varpå sjömannen, berättar doktorn, helt enkelt tar henne 
med sig; ”he snatched her up, board and all, and took her away and had his will; when he got 
good and tired of her, just for gallantry, he put her down on her board about five miles out of 
town, so she had to roll herself back again” (N 24). Att hon liknar en galjonsfigur är dels för 
att hon likt en sådan saknar ben, men också på grund av att brädan hon sitter på utgör ett 
skepp; ett ting som hon är del av, eller ett ting som är del av henne. Hon blir också behandlad 
som ett ting, något som bara går att plocka upp, som om brädan som ersätter halva hennes 
kropp med sin tinglighet har smittat av sig på henne.

I ”A Night Among the Horses” går det så långt att Freda sägs likna ett mekaniskt ting eller 
en insekt (och trots att insekter förstås är levande varelser har de här ett tydligare släktskap 
med mekaniska maskiner än djur). Hon har ”a battery for a heart and the body of a toy [...] 
with a mechanical buzz that ticked away her humanity” (Cs 249), hennes hår liknar en insekts 
känselspröt (Cs 252), och under maskeradens dans ser hon plötsligt ut som en bedjande 
bönsyrsa som väntar på sitt byte (Cs 253). Efter denna syn lämnar John genast festen. Han 
beger sig till hagen och hästarna, men tingligheten sprider sig även där, genom att sådant som 
egentligen är levande beskrivs som stelnat och livlöst. Hästarnas ben går upp och ner som 
nålar, ”like savage needles taking purposeless stitches” (Cs 248), och de vita björkstammarna 
blir tänder i en dödskalle, ”a grove of white birch shimmering like teeth in a skull” (Cs 247).

Den kusliga känslan hänger över hela texten. När Jentsch 1906 beskriver det kusliga, eller 
das Unheimliche, så är osäkerheten om huruvida något är levande eller dött det som särskilt 
väcker denna känsla.38 Just den intellektuella osäkerheten är för Jentsch det centrala, medan 
Freud några år senare istället hävdar att det kusliga härrör ur återkomsten av ett övervunnet 
stadium av animistiskt tänkande, alltså en övervärdering av tankens makt och en projicering 
av egna tankar och känslor på världen omkring en så att även föremål tros ha själ och liv. Så 
gör de primitiva människorna, hävdar Freud, och menar att det egentligen är helt naturligt att 
förstå tingen så som man förstår sig själv och andra människor.39 Freuds hänvisning till detta, 
som det tänks, ursprungliga eller ”primitiva” tankemönster, kan dock inte lika väl förklara den 
kusliga upplevelsen av att något till synes levande egentligen är dött. För kanske är det lika 
vanligt att vi projicerar vår förståelse av tingen på andra människor – vare sig detta sedan 

38 Jentsch, Ernst, ”On the Psychology of the Uncanny” (1906), Angelaki: Journal of the Theoretical 
Humanities, Vol. 2, No. 1, 1995.

39 Freud, Sigmund, ”Det kusliga” (1919), i: Samlade skrifter XI, Natur och Kultur, 2007, s. 341. Både Freud och 
Jentsch tar E.T.A. Hoffmanns Sandmannen som exempel, men medan Jentsch menar att det är Olympia, 
automaten, som utgör berättelsens kusliga inslag, så hävdar Freud att det framförallt är huvudpersonens 
rädsla att förlora ögonen som väcker känslan, vilket översätts som kastrationsskräck. 
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uppfattas som kusligt eller ej. 
I novellens slut blir Johns rädsla att bli ett ting, eller behandlas som sådant, på ett sätt 

förverkligad i och med att han dör. Och vägen dit kan sägas börja med att han tar klivet in i 
Fredas tingliga värld. När hon bjuder honom på maskeraden klär han upp sig som en 
gentleman, trots att han tidigare visat misstänksamhet och till och med rädsla för vad en sådan 
transformering kan föra med sig. 

”Come” she said, ”just as you are, and be our whipper-in.” [...] He had obeyed, except that he did 
not come ”just as he was.” He made an elaborate toilet; he dressed for evening, like any ordinary 
gentleman; he was the only person present therefore who was not ”in dress,” that is, in the 
accepted sense. (Cs 253)

Han missförstår klädkoden och är den enda som inte klätt ut sig. Å andra sidan är det förstås 
det han har gjort, klätt ut sig, när han inte kommer som han är, utan iförd hög hatt, stärkt 
skjortbröst och käpp; det är hans utklädnad och maskeraddräkt eftersom han ännu inte är den 
gentleman som Freda vill göra honom till. När han sedan lämnar festen är det för att gå till 
hästarna, där han tycker sig höra hemma – men de verkar inte känna igen honom. ”He did not 
think of his dress, the white shirt front, the top hat, the waving stick, his abrupt rising out of 
the dark, their excitement. Surely they must know him – in a moment” (Cs 254). Men 
novellen avslutas med att han blir nedtrampad av den framrusande klungan av hästar.

Man kan förstås se upplösningen som en konsekvens av att John maskerar sig, förfalskar 
sin identitet och inte är sann mot sig själv – men en sådan sensmoral är väl simpel. Det är 
tingen som blir hans fall. Kläderna är de ting eller proteser som sitter allra närmast kroppen 
och därför på ett sätt ingår det mest intima sambandet med den, särskilt för ögat eftersom det 
många gånger inte är så mycket människa som syns. När Descartes i ”Betraktelser” 
bestämmer sig för att betvivla allt, så säger han att trots att han brukar tycka sig se människor 
gå förbi på gatan så ser han ju egentligen bara hattar och ytterkläder, och alltså kan det lika 
gärna dölja sig automater där under.40 Johns dräkt är ett tillägg som gör att hästarna inte längre 
känner igen honom. Men inte bara det, han har blivit så mycket ting, inhöljd i dessa attiraljer, 
att hästarna inte ens ser en människa, och därför inte väjer för honom. Därmed verkar hästarna 
ha anammat samma tvivlande blick som han själv tidigare uppvisat. 

Det är också en grym ironi att novellens sista mening, precis efter stycket där John blivit 
nedtrampad, beskriver hur hästarna särar på sig, ”avoiding a patch of tall grass” (Cs 255) – 
som om det levande, organiska gräset visas större respekt än mannen inbäddad i ting.

40 Descartes, René, ”Betraktelser över den första filosofien”, i: Valda skrifter, Natur och Kultur, 1998, s. 102.
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Klädnad, förklädnad
Även i novellen ”The Grande Malade” (ursprungligen med titel ”The Little Girl Continues”)41 

spelar kläder en viktig roll. Den handlar om systrarna Katya och Moydia – hur de kommer till 
Paris, hur Moydia tar sig en älskare, Monsieur X, som sedan snabbt blir sjuk och dör medan 
hon är bortrest. Men handlingen kan också sammanfattas som en serie klädesplagg: en hatt, 
ett par stövlar, satängbyxor, en resdräkt, och tillsist en cape som Moydia ärver efter Monsieur 
X. Kläderna, eller proteserna, väcker dock ingen rädsla som i ”A Night Among the Horses”, 
utan används aktivt av systrarna för att berätta vilka de är. 

Katya och Moydia är ursprungligen ryskor men lever på resande fot, och de antar en ny 
identitet för varje ny plats de kommer till: ”We are were we are. We are Polish when we are in 
Poland, and when in Holland we are Dutch” (Cs 394). Det är Katya som berättar, riktat till 
någon hon kallar Madame, och hon inleder med konstaterandet: ”And there we were, my 
sister Moydia and I” (Cs 393). Detta där – som alltså kommer att vara bestämmande för deras 
identitet eftersom vad de är sammanfaller med var de är – är alltså till att börja med en helt 
obestämd position. Katya fortsätter sedan att tala om sig och systern som ett vi, berättar hur de 
reser och förändras med resorna, och det första hon säger om bara sig själv är att hon glömt 
nästan allt av språken hon lärt sig i de olika länderna; en rad beskrivningar som mer håller 
karaktärerna kvar i en obestämd och rörlig icke-identitet än bestämmer dem.

Därefter berättas att hon nu kommit till Paris, samt vad hon har på sig i Paris.

Now I have come to Paris and I respect Paris. First I respected it in a great hat. I am short and a 
great hat would not, you see, become me, but I wore it for respect. It was all a jumble of flowers 
and one limber feather; it stood out so that my face was in the middle of a garden. Now I do not 
wear it any more. I have had to go back in my knowledge, right back to the remembrance, which 
is the place where I regard my father, and how he looked when in from the new snow. I did not 
really see him then. Now I see he was truly beautiful all the time that I was thinking nothing 
about him at all – his astrakhan cap, his frogged coat, with all those silver buttons, and the tall 
shining boots that caught him just under the knee. Then I think of the window I looked down 
from and saw the crown of that hat – a wonderful, a mysterious red felt. So now, out of respect 
for that man, I wear my hats small. Some day, when I have money, my shoes will be higher and 
come under my knee. 

This is my way, Madame, but it is not the way it is with Moydia. She has a great memory in 
the present, and it all turns about a cape, therefore now she wears a cape, until something yet 
more austere drives the cape away. But I must explain. (Cs 394–395, originalets kursiv) 

Beskrivningen av vad de har på sig berättar vilka de är nu när de är i Paris. Det är först genom 
hennes val av hatt som Katya framträder i texten, och på motsvarande vis presenteras Moydia 

41 Novellen är en fristående fortsättning på ”Cassation”, som ursprungligen hette ”A Little Girl Tells a Story to 
a Lady”. Texterna har samma berättare, men utspelar sig i övrigt på olika platser och har olika persongalleri.
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genom capen – ur vilken själva historien sedan vecklar ut sig: ”But I must explain.”
Kläderna är relaterade till minnet av personer och respekten för dem, eller respekten för en 

plats; i början är det Paris Katya respekterar och vördar genom den stora hatten. Dock berättas 
aldrig varför respekten sedan riktas mot fadern istället, varför hon behövt gå tillbaka i minnet 
som hon säger. Vad denna respekt egentligen innebär är inte heller lätt att veta. Vill hon 
minnas fadern, eller likna honom? Eller vill hon knäcka en gåta? 

Hattens ovansida, som hon i minnet ser uppifrån ett fönster, är i röd filt, ”a wonderful, a 
mysterious red felt” – men varför mystisk? Snarare bör fadern vara den mystiska – man får 
senare veta att han är resande försäljare och alltså ständigt kommer och går, säkert även vid 
det tillfälle då hon ser honom från fönstret. Men gåtan förs över på hatten, som själv blir ett 
chiffer. Denna ”astrakhan cap” – vad som även kallas kosackmössa – är en rysk 
cylinderformad huvudbonad i astrakanpäls som ibland har filttyg i olika färger på toppen. För 
ett barn som ser mössan snett nedifrån skulle den röda ovandelen för det mesta vara dold och 
därmed kunna få ett hemligt, mystiskt skimmer över sig, och det röda tyget skulle framträda 
tydligt först i ovanifrånperspektivet från fönstret. Dess ryska namn är dessutom papakha 
(папáха), vilket betyder ungefär pappas land eller mark, och förstås förstärker överföringen 
mellan fadern och hatten. 

Systrarnas utveckling i Paris fortsätter att beskrivas genom antingen klädesplagg de bär 
eller gester de lägger sig till med. Moydia börjar enligt Katya bli överdriven, strör socker i 
teet från för hög höjd: ”That was how it was with my sister Moydia in that autumn. [...] And 
me? I went about in satin trousers for respect to China, which is a very great country and has 
majesté because you cannot know it. It is like a big book which you can read but not 
understand” (Cs 396, originalets kursiv). Vilka de är och hur det är med dem blir i väldigt 
liten utsträckning en fråga om inre tankar och känslor, utan rapporteras i form av gester och 
tillhörande föremål. Samtidigt som plaggen på så vis är svar utgör de också i lika hög grad 
gåtor. Kina är precis som fadern något outgrundligt, något som kan läsas men inte förstås. 
Och ytterligare ett sådant chiffer eller gåtfullt tecken är Moydias resdräkt som hon 
införskaffar när hon ska resa iväg och träffa fadern.

She bought herself a new dress to please Monsieur X, and to go away in, and not to alarm father 
– all at the same time. So it was a cunning dress, very deft and touching. It was all dotted suisse, 
with a very tight bodice, and into this bodice, just between the breasts, was embroidered, in very 
fine twist, a slain lamb. It might, you see, mean everything and it might mean nothing, and it 
might bring pleasure to both father and lover. (Cs 400) 

Dräkten är här ett tecken som ska avläsas av olika personer och kommunicera något om 
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henne, men olika i varje enskilt fall; det beskrivs uttryckligen som att det kan betyda både 
ingenting och vad som helst. Tecknet är inte bara gåtfullt eller ogenomträngligt, det verkar 
närmast tomt, eller oändligt mångtydigt.

Medan Moydia är bortrest insjuknar och dör Monsieur X, och Katya ber att få något till 
systern. Hon får hans cape, som Moydia sedan ständigt bär (i alla fall tills något strängare 
dyker upp, som Katya konstaterar i det första citatet). I och med det har Katya kommit till det 
sista klädesplagget i serien, och har därmed inte mycket mer att säga; ”that’s all. There’s 
nothing else to tell, except – in the débâcle my boots were quite forgotten” (Cs 403). 
Monsieur X har lovat henne de knähöga stövlar som hon önskar sig och som ska likna hennes 
fars, men han hinner alltså dö innan han kan uppfylla sitt löfte. Stövlarna blir seriens saknade 
element.

I Carolyn Allens läsning av novellen har Katya en maskulin roll och Moydia en mer 
feminin, men båda systrarna rör sig från det feminina mot det maskulina genom övertagandet 
av de manliga kläderna, faderns respektive älskarens.42 Katya väljer en manshatt framför en 
stor och blombeprydd, och trots att Moydia i textens början vill vara som de berömda franska 
kvinnorna, ”like the great period Frenchwomen” (Cs 393), så bär hon på slutet den stränga 
capen. ”[F]or both, clothes mark their move away from boundaries of gender identity toward 
an ambiguous center”, skriver Allen.43

Man kan dock hävda att deras identiteter hela tiden varit tvetydiga, eller i alla fall 
förhandlingsbara, och att just denna rollförskjutning inte varit den första och sannolikt inte 
heller är den sista de genomgår, då novellens avslutande mening avslöjar att de återigen 
tänker flytta.

Denna förhandlingsbarhet bär drag av teater och rollspel, och det är ingen slump att två 
kasperdockors spel rör Moydia till tårar: 

[...] we bought pink and blue candies outside the Punch and Judy show and laughed when the 
puppets beat each other [...] and tears [were] coming down from her [Moydias] eyes as we 
thought how perfect everything was; the dolls at their fight and the trees bare [...]. (Cs 395)

Kopplingen till teater och förklädnad blir än tydligare i ett reportage av Barnes, skrivet året 
innan novellen, där två holländska systrar förekommer, Bronja och Tylia, som båda klär sig i 
cape. De är modeller och musor åt olika konstnärer och modeskapare, och i texten, som har 

42 I ”Writing toward Nightwood: Djuna Barnes’ Seduction Stories” undersöker Carolyn Allen novellerna 
”Cassation”, ”The Grande Malade” och ”Dusie”, som alla tre berättas av samma karaktär, och riktar sig till 
samma Madame. Allen ser i dem ett underliggande förförelsetema, såväl som en behandling och diskussion 
av genus och sexualitet.

43 Ibid, s. 63.
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titeln ”The Models Have Come to Town” (1924), återfinns även Man Rays berömda musa 
Kiki.44 Systrarna beskrivs som att de väljer drinkar, Yvette och Menthe, för färgens skull (rosa 
respektive grön, vilket påminner om de rosa och blå karameller som systrarna i novellen 
köper), och de säger till en skådespelare i baren: ”A high lace collar, a pair of tights, and 
immediately you are almost something else! Isn’t it?”45 Deras tillvaro handlar lika mycket 
som skådespelarens om utklädnad och spel.

Maskerad och teatralitet är ett återkommande tema hos Barnes,46 och förekommer även, 
som vi sett, i ”A Night Among the Horses”. Där antyds fortfarande en skillnad mellan rätt och 
fel kostym – när John kommer uppklädd till festen heter det att han inte kommit som han var 
– medan den gränsen i andra, senare texter, är mer utsuddad. Nightwood genomsyras till 
exempel på flera nivåer av maskerad, och där finns ständigt ett mer eller mindre komplicerat 
spel mellan yta och essens; det är aldrig så enkelt som att det handlar om att förklä sig eller 
låtsas. Det förutsätter nämligen en tydlig skillnad mellan det yttre och det inre  – men dessa 
båda kategorier sammanvävs tvärtom ständigt i romanen, så att begrepp som mask och äkthet 
blir i det närmaste upplösta. Kanske sker det allra tydligast i beskrivningen i Nightwood av 
cirkusartisten och trapetskonstnären Frau Mann och hennes dräkt.

She seemed to have a skin that was the pattern of her costume: a bodice of lozenges, red and 
yellow, low in the back and ruffled over and under the arms, faded with the reek of her three-a-
day control, red tights, laced boots – one somehow felt they ran through her as the design runs 
through hard holiday candies [...] The stuff of the tights was no longer a covering, it was herself 
[...]. (N 12)

Doktor Matthew O’Connor i samma text ägnar sig även han åt rollspel – främst genom de 
historier han berättar där han personifierar olika historiska eller fiktiva gestalter – men också 
genom sin dräkt. När Nora besöker honom i hans lägenhet finner hon honom liggandes i 
sängen, sminkad och iklädd nattlinne och blond peruk, vilket får henne att tänka att han har 
återvänt till sin dräkt, med en antydan om att detta också är hans rätta dräkt; ”he had 
evacuated costum and gone back into his dress” (N 71).

Reportaget om modellerna avslutas med konstaterandet att ”their life is their ’confession’ – 
the only one they make. Any other would be unnecessary”.47 Det finns alltså ingen bekännelse 
vid sidan av eller bakom deras uppträdande, vilket också tas upp av Caselli. ”Their capes and 

44 Barnes, I could never be lonely without a husband: Interviews, Virago Press, 1987.
45 Ibid, s. 301.
46 Temat maskerad, karneval eller cirkus har berörts av många, t.ex. Jane Marcus i artikeln ”Laughing at 

Leviticus: Nightwood as Woman’s Circus Epic”, i: Silence and power, samt av Alex Goody i kapitlet 
”Carnival Bodies, the Grotesque, and Becoming Animal” i Modernist Articulations, för att bara nämna några.

47 Barnes, Interviews, s. 303.
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their colourful drinks do not stand, then, for artificiality opposed to naturalness, but are made 
to coincide with the performance of their life, which amounts to a confession.”48 

Detsamma gäller givetvis Katya och Moydia i ”The Grande Malade”, med sina 
klädesplagg och färgglada karameller. De holländska systrarna i reportaget, såväl som 
novellens ryska systrar, ägnar sig åt en form av självstilisering. De estetiserar sina liv; efter att 
Katya och Moydia har betraktat kasperdockornas fulländade spel känner de strax ”a great 
despair that people do not live or die beautifully” (Cs 395–396, min kursiv). Det betyder 
också att de inte, som John i ”A Night Among the Horses”, skräms av dräkter, redskap och det 
protesiska, utan tvärtom omfamnar proteserna, aktivt hanterar och manipulerar dem, och 
villigt ingår sammanslutning med dem. 

Dekoration och souvenir
Genom räckan av klädesplagg ägnar sig systrarna åt självstilisering – men istället för att 
hävda, som Allen gör, att de i novellens slut har klätt sig för att likna fadern och älskaren, och 
därigenom gjort sig mer maskulina eller androgyna, kan man också se hatten och capen som 
minnessaker eller souvenirer burna på kroppen.

Vad dessa minnessaker ska påminna om är dock inte helt klart. Moydias cape kan förstås 
fungera som en påminnelse om älskaren, och bärandet av den blir då ett sätt att ha honom 
närvarande. Man kan till och med tänka sig att plagget, genom att ha varit hans, bär med sig 
något av honom, krafter eller egenskaper som hon får del av genom att bära det – i enlighet 
med klassiskt metonymiskt magiskt tänkande,49 alltså att helheten kan påverkas genom delen 
eller att delen bevarar helhetens kraft, som i fallet med hartassen eller reliken.50

Även om Monsieur X är del av capens betydelse är dock själva erfarenheten som den 
uttrycker än viktigare. I novellens början berättar Katya att Moydia vill bli tragisk, sorglig och 
fantastisk, ”’tragique’ and ’triste’ and ’tremendous’ all at once, like the great period 
Frenchwomen, only fiercer and perhaps less pure” (Cs 393, originalets kursiv). Senare, efter 
att Moydia fått reda på att älskaren Monsieur X har dött, blir hon till en början förtvivlad, och 

48 Caselli, Improper modernism, s. 16.
49 I ”Totem och tabu” beskriver Freud två olika sorters magi, kontagiös magi som verkar genom närhet och 

relation, och imitativ magi som verkar genom likhet, och alltså påminner om just metonymi och metafor. 
Freud, ”Totem och tabu” (1913), i: Samlade skrifter X, Natur och Kultur, 2008, s. 156–158. 

50 Ordet relik kommer från latinets reliquiae som betyder rest, något kvarlämnat, och det är inom katolicismen 
ett heligt föremål som varit del av eller tillhört ett helgon. Relikerna indelas i tre olika klasser, där klass 1 
innebär alla typer av rester från Jesus samt fysiska kvarlevor av helgon, t.ex. hår eller ben; klass 2 innefattar 
kläder och föremål som ett helgon använt eller tortyrredskapen som använts mot denna; och klass 3 är 
kontaktreliker, alltså föremål som vidrört reliker och därmed fått del av heligheten. Klassificering utgår alltså 
från graden av närhet. Inom katolska kyrkan dyrkas inte relikerna – det vore avgudadyrkan – utan de ska 
endast vördas och högaktas. Reliker ingår även i en del andra religioner.
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systrarna sitter uppe hela natten och dricker. På morgonen har det dock gått över. ”Toward 
morning she said, ’Now I have a great life!’ and she wept and went to sleep, and by noon she 
was quite well.” (Cs 402) Hennes liv är inte ”great” i betydelsen bra – så känslokall är hon 
inte – men däremot storslaget. Kort därpå, i textens sista stycke, beskrivs hon av Katya som 
”gay, spoiled, tragique” (Cs 402, originalets kursiv). Alltså har hon till slut blivit det hon 
önskade i början: tragisk, sorgsen och storslagen – och på köpet glad och bortskämd. 

Det är en sorts egenregisserad mognadsresa hon gör, ett samlande av erfarenhet för att 
uppnå specifika egenskaper och bli en viss sorts person. Och capen verkar förkroppsliga detta. 
”Men admire her in it, indeed she looks very well in it” (Cs 402), konstaterar Katya, vilket 
antyder att plagget inte gör henne mer maskulin eller förtar hennes kvinnliga charm, så som 
Allen hävdar. Det männen ser och beundrar är istället möjligen just den erfarenhet som hon 
vill visa upp.

Capen är en souvenir, och souveniren, menar Susan Stewart i On Longing, är ett föremål 
som fungerar som ett spår av autentisk erfarenhet.51 Hon noterar vidare att souvenirer hör till 
vissa typer av erfarenhet – vi behöver dem inte för de tillfällen som återkommer och upprepas 
utan för de unika händelserna, där det enda som finns kvar efteråt är en berättelse. Souveniren 
styrker då denna berättelse, autentiserar den. Det kan gälla semesterresor, men även 
övergångsriter, där souveniren blir ”the material sign of an abstract referent: transformation of 
status”.52 Det senare är vad Moydia genomgår, och vad capen kommer att handla om.

I artikeln ”How the Woman in Love Should Dress” (1925) från samma år som ”The 
Grande Malade”, intervjuar Barnes operasångerskan Mary Garden som fäller följande replik:

Personally I admire no woman so much as that woman called ’false’ and experienced, but I mean 
something quite different from what is ordinarily accepted by these terms. I love that woman who 
has wrestled with life, who has triumphed, and who shows it. I like the deft carriage, the quick, 
capable, dauntless bearing, the maneuver of the flesh – the experience that sits on the body like a 
decoration, every ounce where it belongs.53 

Erfarenheten som sitter som en dekoration på kroppen syftar här på hållning och gester, men 
detta sätt att placera inre erfarenhet synligt utanpå kroppen är även vad Moydia gör med 
capen. Samma sak sker även på ett ställe i Nightwood, fast i annan form, nämligen som 
tatuering. Det är doktor Matthew O’Connor som berättar om cirkusartisten Nikka, en svart 

51 Stewart, On Longing, s. 135.
52 Ibid, s. 139.
53 Barnes, Interviews, s. 312. Även Barnes intervjuer är mycket litterära, och alla talar på ett mycket ”barneskt” 

vis, varför man lika gärna kunde tillskriva Barnes repliken – eller som Douglas Messerli skriver i förordet om 
huruvida de intervjuade verkligen sagt dessa saker: ”One devoutly wishes it were so, but one has doubts.” 
Barnes, Interviews, s. 7.
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man med hela kroppen fylld av olika tatueringar som mer eller mindre tydligt kan kopplas till 
hans historia och västerlandets behandling av och syn på svarta (N 14–15).54 Till exempel står 
namnet Desdemona på hans penis, vilket minner om Othello och en rädsla för vad svarta män 
kan göra med vita kvinnor, och på hans bröst möts två händer med vit spets kring handlederna 
i ett handslag, strax under ett skepp, vilket minner om slavhandel.

Hållningen och tatueringen är erfarenhet flyttad utanför kroppen, men fortfarande på den, 
medan klädesplagget innebär ytterligare ett avlägsnande, så att denna ”dekoration” också får 
egen materialitet. Ett annat exempel, från ”A Night Among the Horses”, är Fredas försök att 
locka John med de hedersbetygelser han kommer kunna hänga på bröstet när han blivit någon. 
”’With a broad, flat, noble chest,’ she said, ’you’ll become a pavement of honors [...].” (Cs 
250) I sammanhanget framstår det dock också som ett hot, eftersom kroppen som 
dekorationen ska fästas på framställs som ett platt, tingligt underlag.

Katyas hatt är till skillnad från Moydias cape inte ett materiellt spår – den liknar bara 
faderns hatt. På så vis är den inte en souvenir, även om den på andra sätt fungerar likadant. 
För hatten är precis som capen metonymisk. Stewart kallar souveniren metonymisk eftersom 
tinget står för och ersätter platsen eller sammanhanget den togs ifrån. Men hon påpekar också 
att den är metonymisk i flera led, som en kedja.55 Vad gäller capen är den till exempel del av 
Monsieur X och hans dräkt, och han är i sin tur del av ett helt händelseförlopp; relationen, 
sjukdomen, döden; som i sin tur är del av Moydias utvecklingsresa och erfarenhetsjakt. 
Faderns hatt är del av fadern eller faderns dräkt, som är del av den scen Katya minns när han 
kommer in från snön eller när hon ser honom och hattens röda ovansida uppifrån ett fönster. 
Den vidare betydelsen av scenen får vi dock inte veta något om. 

På ett annat ställe i novellen gestaltas just den metonymiska figuren. När Katya berättar att 
hon glömt alla språk hon lärt sig nämner hon ett undantag, en dikt hon minns; på vilket språk 
framgår dock inte av texten. ”Ah, that poem, that small piece of a poem! a very touching thing, 
heavy, sweet – a fragment of language. It makes you feel pity in your whole body, because it is 
complete but mutilated, like a Greek statue, yet whole, like a life, Madame.” (Cs 394) 

Lemlästad och ändå hel som ett liv. Stewart är ute efter samma sak när hon säger att det 
metonymiska föremålet innebär både ägande och förlust på samma gång. Genom att vara en 
ersättning pekar föremålet mot det som gått förlorat. Och samtidigt innebär den metonymiska 
kedjan ett överflöd av betydelse, ”a surplus of signification”, eftersom den inte har något 
tydligt slut.56 Det gör att frågan om hattens betydelse – och det gäller förstås även capen – på 

54 Jane Marcus har uppmärksammat passagen, och gjort denna tolkning av den i ”Laughing at Leviticus: 
Nightwood as Woman’s Circus Epic”, s. 224ff.

55 Stewart, On Longing, s. 136.
56 Ibid, s. 135.
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ett sätt blir obesvarbar; betydelsen är just ett ogripbart överflöd. 
Det är därför inte nödvändigtvis så att Katya själv vet någonting om den scen som läsaren 

tycks utestängd från. Minnet är kanske otydbart även för henne, men viktigt just genom att 
äga ett sådant överflöd av mening. I sin undersökning av fetischbegreppet nämner Pietz en 
text av Michel Leiris57 där den enskilda fetischens tillkomst beskrivs som ett tillfälle när det 
inre och det yttre på ett särskilt sätt kommer att korrespondera. Det kan vara en händelse som 
verkar banal, men ändå framstår som oändligt betydelsefull eftersom den inte helt och hållet 
har något symboliskt värde och inte kan smältas till någon enkel kommunicerbar betydelse. 
En sådan kris, skriver Pietz, ”brings together and fixes into a singularly resonant unified 
intensity an unrepeatable event (permanent in memory), a particular object or arrangement of 
objects, and a localized space”, alltså en fetisch.58

En sådan beskrivning verkar giltig för Katyas hatt såväl som Moydias cape, och begreppen 
souvenir och fetisch kommer här att överlappa varandra. Båda är föremål vid vilka minne, 
mening eller begär fixerats vid ett visst tillfälle, och denna ursprungsscen gör sig sedan 
påmind genom föremålet. Men för souveniren handlar det om ett nostalgiskt tillbakablickande 
mot något i alla fall delvis förlorat, medan fetischen snarare upprepar kraften i denna 
ursprungsscen så som något aktuellt. Vidare är souvenir alltid ett fysiskt spår från denna scen, 
vilket fetischen inte behöver vara – till exempel är den sexuella fetischen i regel inte det, utan 
en generalisering har gjorts till att gälla en hel kategori föremål.

Ordet souvenir betyder på franska helt enkelt minne, och det är alltså fråga om ett 
materiellt minne utanför kroppen. På så vis närmar den sig inte bara fetischen utan utgör 
också ett högst konkret exempel på den rörelse som Stiegler anger för protesen, nämligen 
externalisering. Det gör också att själva föremålet och dess materialitet inte är 
ovidkommande; när Katya säger att för Moydia rörde sig allting kring en cape, ”it all turns 
about a cape” (Cs 395) så kan man ta det rent bokstavligt. Capen är inte bara ett 
genomskinligt tecken, är inte sekundär i förhållande till den historia som finns bakom den.

57 Texten heter ”Alberto Giacometti” och publicerades 1929 i den surrealistiska tidsskriften Dokument. Pietz, 
”The Problem of the Fetish, I”, s. 11.

58 Ibid, s. 12.
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DEL 2

Interiörer, samlingar

Interiören och drömmen
Stödd på en ottoman visar Freda i ”A Night Among the Horses” fram sina olika föremål för 
John; ”she would hold up and out, the most delicate miniature, ivories cupped in her palm [...] 
saying: ’But look, look!’” (Cs 251). Hon ber honom även hålla gamla inbundna böcker, men 
han försöker komma undan genom att stoppa händerna bakom ryggen. Hennes gest framstår i 
sammanhanget som hotfull, rent av en tortyr; hon visar upp sin upphöjda position, sitt 
kulturella kapital, och han ska se det, erkänna det och böja sig inför det. När han sedan ser sig 
själv som en hukande stenstaty i fasaden på en historisk byggnad har dessa föremål både böjt 
ner honom under historiens tyngd och förvandlat honom till en like; ytterligare ett ting för 
någon att samla och visa upp. 

I Barnes texter finns flera karaktärer med samlingar. Där förekommer också en mängd 
interiörer, beskrivningar av saker i ett hem – även om gränsen mellan inredning och samling 
många gånger är flytande. 

Föremålen i interiörerna blir för det mesta inte närmare beskrivna utan bara namngivna, en 
efter en i ett slags uppräkning. Som kontrast kunde man tänka sig en beskrivning där 
interiören behandlas som en helhet, som fokuserar på hur ljuset faller, på färger, ytor, material, 
stämningar eller placeringen av olika element i förhållande till varandra så att läsaren tydligt 
förstår hur rummet är uppbyggt. Men hos Barnes får vi inget, eller väldigt lite av detta. 
Föremålen lösgör sig, så att interiörerna framstår som anhopningar av saker, snarare än 
inredda och inbodda helheter.

Under 1800-talet växer en ny hemideologi fram, och det tillverkas en oändlig mängd 
inredningsprylar. Det borgerliga hemmet står för trygghet, och alla de föremål som 
översvämmar det ingjuter en känsla av beständighet i en föränderlig värld.59 Man börjar dyrka 
hemmet i egen rätt, utan någon religiös inblandning – det är rent av så att hemmet blir en ny 
helig plats och härden ett nytt altare, ”watched over by Household Gods” som John Ruskin 
skriver år 1864.60 En sådan husgud eller heligt föremål var till exempel pianot, som skulle stå i 
varje hem och såldes i massor.61

Den här typen av borgerligt hem förekommer ofta hos Barnes, till exempel i novellen 
”Cassation” (ursprungligen med titeln ”A Little Girl Tells a Story to a Lady”). Historien 

59 Ambjörnsson, Ronny, ”Tingen”, i: Tokstollen och andra idéhistorier, Carlsson Bokförlag, 1995, s. 41.
60 Briggs, Victorian Things, s. 213–214, i kapitlet ”Hearth and Home”.
61 Ibid, s. 248.
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berättas av samma Katya som i ”The Grande Malade”, och även här riktar hon sig till en viss 
Madame. ”Cassation” utspelar sig före den andra novellen, och Katya berättar här om när hon 
sexton år gammal kommer till Berlin från Ryssland med förhoppningar om en karriär som 
dansare. Hon brukar sitta på ett kafé, och ser där en kvinna som en dag föreslår att hon ska 
följa med henne hem och flytta in, vilket Katya också gör. Kvinnan, Gaya, har en liten och 
svag make som bor i eget rum, samt en liten dotter som tillbringar all tid i sängen och bara ger 
ifrån sig surr som från en fluga. När Katya bott där ett år säger kvinnan att hon måste stanna 
för evigt, och ber henne hjälpa dottern; ”undo time for her as it passes” (Cs 389). Men Katya 
säger nej, vill hellre se Paris, och reser sin väg. 

Novellen består ändå på ett sätt mest av det som inte berättas, av tomrummen som lämnas 
mellan det som beskrivs. I glappen anar Carolyn Allen en erotisk underström, där den äldre 
kvinnan i själva verket förför den yngre.62 Men novellens kärna är själva gåtfullheten, att 
relationen mellan Katya och kvinnan förblir oklar – ska hon ersätta mannen i familjen och bli 
kvinnans partner och älskare, eller bli skötare och andra moder åt barnet, eller själv bli ett 
omskött barn? Det pekas mot alla dessa roller vid olika tillfällen, utan att frågan får någon 
lösning. 

Förutom denna relation står också huset i centrum, inte bara som platsen där händelserna 
utspelar sig, utan som del i gåtan. Första gången Katya kommer dit leds hon först in i 
sängkammaren.

Everything was disorderly, and expensive and melancholy. Everything was massive and tall, or 
broad and wide. A chest of drawers rose above my head. The china stove was enormous and 
white, enameled in blue flowers. The bed was so high that you could only think of it as 
something that might be overcome. The walls were all bookshelves, and all the books were 
bound in red morocco, on the back of each, in gold, was stamped a coat of arms, intricate and 
oppressive. [...]

A great painting hung over the bed; the painting and the bed ran together in encounter, the 
huge rumps of the stallions reined into the pillows. The generals, with foreign helmets and 
dripping swords, raging through rolling smoke and the bleeding ranks of the dying, seemed to be 
charging the bed, so large, so rumpled, so devastated. The sheets were trailing, the counterpane 
hung torn, and the feathers shivered along the floor, trembling in the slight wind from the open 
window. (Cs 385)

Allting är stort, brett och högt, som om det vore i fel skala och nära att övermanna 
människorna, så att sängen till och med blir något att besegra, ”overcome”. De stora möblerna 
och böckerna som täcker alla väggarna inkapslar och innesluter, så att det inte bara är ett hem 

62 Allen, ”Writing toward Nightwood: Djuna Barnes’ Seduction Stories”, s. 58–59. Allen uppmärksammar även 
i sin läsning den genusförskjutning som sker, där t.ex. Gayas make är liten, vek och tyst medan hon är lång, 
kraftfull och närmast krigisk, så att könsrollerna verkar vara ombytta.
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utan ett bo eller en grotta. I den sker ytterligare inkapslingar, för bland kuddarna i sängens 
kaos upptäcker Katya först efter ett tag det lilla barnet med det surrande lätet, så liten och 
nedbäddad är hon. Den säng hon själv får i rummet bredvid är också inneslutande, med sina 
förhängen i röd sammet och med guldfransar, samt överkast i samma tyg. 

När Benjamin i Passagearbetet behandlar 1800-talets interiörer kallar han det borgerliga 
hemmet för hölje och etui. ”Detta århundrade betraktade våningen som människans fodral och 
bäddade ned henne så djupt med hennes tillbehör att man skulle kunna associera till ett 
ritbestick, i vilket instrumentet med alla sina reservdelar ligger nedbäddat i djupa, mestadels 
violetta sammetshålor.”63 Detta hölje påminner förstås också om den ursprungliga 
inneslutningen i en livmoder64 – det lilla barnet som ligger i sängen och varken går eller talar 
är kvar i ett slags fosterstadie, och även Katya erbjuds rollen som litet barn när kvinnan säger 
att hon ska ha henne i knät, mata henne, vagga henne till sömns; hon ska aldrig behöva lämna 
rummet, ”[y]ou must never see any other room than this room” (Cs 389). Det hon ber Katya 
om, att lösa upp tiden för dottern, är också vad hon själv försöker göra med det slutna 
rummet; hejda och backa tidens gång.

Hemmet är också ett skydd och försvar mot yttervärlden. För kvinnan är världen bara ett 
oväsen, ”a noise, as hot as the inside of a tiger’s mouth. They call it civilization – that is a 
lie!” (Cs 390). Dottern måste hållas borta från detta på grund av sin brist: ”She has no claws 
to hang by; she has no hunting foot; she has no mouth for the meat” (Cs 391). Tavlan med sin 
stridsscen utgör en representation av denna yttervärld i hemmet, som en ständig påminnelse. 
Samtidigt speglar motivet den härjade sängen – ja speglingen övergår till och med i det 
speglade när hästarnas bakdelar sägs möta kuddarna och generalerna verkar attackera bädden. 
Tavlan signalerar på en och samma gång världens barbari såväl som moderns kvävande 
inkapsling, som båda två utgör en fara.

Benjamin förknippar inte bara 1800-talets interiörer med inkapsling utan också med 
drömmande – där förträngs det samhälleliga och hemmet görs till ett helt universum, som 
håller illusioner vid liv och där drömbilder och fantasmagorier gror.65 Även interiören i 
”Cassation” är starkt kopplad till drömmande, och mer konkret sovande. Sängen framstår som 
hemmets centrala pjäs, och sovrummet är det första rum Katya leds in i. När kvinnan föreslår 
att Katya ska flytta in i huset erbjuder hon henne inte att bo utan att sova där:

63 Benjamin, Passagearbetet, band 1, s. 211.
64 Sängen utgör ”at once womb and inferno” enligt Deborah Parsons i Djuna Barnes, Northcote House 

Publishers Ltd, 2003, s. 25.
65 Benjamin, Passagearbetet, band 1, s. 47. Han upprepar också tanken att människor måste väckas från dessa 

1800-talets drömbilder. 
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It is difficult to live in, but it is lovely – Italian you know, like the interiors you see in Venetian 
paintings, where young girls lie dreaming of the Virgin. You could find that you could sleep 
there, because you have dedication. (Cs 384)

Här anas förstås den erotiska ton som Allen tar fasta på, även om det i texten uttryckligen sägs 
att det inte är något mellan dem.66 Vad som tydligare utpekas i texten är istället sambandet 
mellan sovande, drömmande och religion. Kvinnan introducerar kopplingen när hon beskriver 
sitt hem genom liknelsen med en venetiansk tavla, och fastän det är huset och interiören hon 
ska beskriva följer en specifik sysselsättning med, nämligen sovandet och drömmandet om 
jungfrun.

Första kvällen Katya är där ber hon och kvinnan en bön tillsammans på knä framför en 
italiensk bibel, och trots att de aldrig upprepar proceduren igen hävdar Katya att hon gett upp 
sina dansdrömmar och blivit religiös. Men det är en särskild sorts religion:

I stayed a year. The thought of the stage had gone out of my heart. I had become a religieuse; a 
gentle religion that began with the prayer I had said after her the first night, and the way I had 
gone to sleep, though we never repeated the ceremony. It grew with the furniture and the air of 
the whole room, and with the Bible lying open at a page that I could not read; a religion, 
Madame, that was empty of need, therefore it was not holy perhaps, and not as it should have 
been in its manner. (Cs 387, originalets kursiv)

Religionen är som så ofta hos Barnes inte särskilt andlig utan konkret, och utgår från det 
materiella; från de religiösa föremålen, såsom helgonbilder, madonnastatyetter och kyrkor, 
samt vissa handlingar kring dessa som att be och tända ljus. Här är det en religion som verkar 
stiga direkt ur interiören, ur själva möblerna; till och med bibeln utgör ett ting mer än text 
eftersom hon inte kan läsa den. Katya medger själv att det är fråga om en särskild sorts 
religion, som kanske inte är helig. Men vi vet inte huruvida den riktar sig till den heliga 
jungfrun – så att Katya blivit den unga drömmande kvinnan på en venetiansk tavla67 – eller 

66 ”[...] she put me down at her side and said a prayer in German, then in Italian, and ended, ’God bless you,’ 
and I got into bed. I loved her very much because there was nothing between us but this strange preparation 
for sleep.” (Cs 386–387)

67 I en tidig pjäs av Barnes, ”The Dove” (1926), förekommer målningen Due dame veneziane (ca 1490) av 
Vittore Carpaccio (i: Barnes, At the Roots of the Stars: The Short Plays, Sun & Moon Press, 1995) – och det 
är därför inte helt orimligt att tänka sig att de venetianska tavlor Gaya här nämner i själva verket åsyftar en 
annan målning av Carpaccio, nämligen Sogno di sant’Orsola, sankta Ursulas dröm (ca 1495). Där avbildas 
ett rum med en stor säng med sänghimmel (dock utan draperier) i vilken en ung kvinna ligger sovandes under 
ett rött täcke (även om rummet till skillnad från det som beskrivs i ”Cassation” är väl upplyst och spartanskt 
möblerat). I rummets andra ände finns en läspall med en uppslagen bok på en röd kudde med fransar, och i 
dörröppningen står en ängel, som enligt legenden berättar för Ursula i drömmen att hon ska bli en martyr – 
hon och hennes elvatusen jungfrur sades ha dödats av hunnerna under en pilgrimsfärd (Nationalencyklopedin, 
Ursula). Vidare är det förstås inte omöjligt att tänka sig att Gaya vill se antingen dottern eller Katya i rollen 
som denna jungfru och martyr. 
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om religionen är en bokstavlig variant av hemmet som altare och tingen som husgudar. Bara 
att den göds av husets drömtillstånd och vad Benjamin skulle kalla interiörens fantasmagorier.

Att religiositeten stiger ur, eller i alla fall stärks av möblerna, har också att göra med deras 
rent konkreta inverkan på Katya. Möblerna har, som noterats tidigare, en inkapslande effekt, 
men också deras storlek är viktig. De är breda och höga, som i en överdriven skala, vilket gör 
att Katya automatiskt måste känna sig som om hon krympt. Hon intar därför ett barns position 
redan i mötet med själva interiören, långt innan kvinnan säger att hon vill mata henne och 
vagga henne till sömns.68 Kvinnan däremot beskrivs som ”tall, kraftvoll and thin” (Cs 382, 
originalets kursiv) och passar alltså bättre i hemmets skala. Känslan av underdånighet som 
från början kunde vara en helt bokstavlig upplevelse inför till exempel den byrå som reser sig 
över hennes huvud, förvandlas till ett religiöst knäböjande.

Detta påminner också om den respekt och vördnad som Katya ägnar sig åt i ”The Grande 
Malade”, även om den där inte tar formen av religion. Där är det fadern och Kina som vördas, 
och det senare liknas vid en stor bok som man kan läsa men inte förstå (Cs 396). En sådan bok 
förekommer även här, för religiositeten växer inte bara med möblerna och rummets stämning 
utan också med den uppslagna bibeln, ”with the Bible lying open at a page that I could not 
read”. Huset i ”Cassation” är ytterligare ett objekt att respektera, och liksom fadern och Kina är 
det outgrundligt, kan inte läsas, eller läsas men inte förstås – vilket i sig gör det värt att vörda.

Mellan hemmet och marknaden
En annan interiör är den som Madame von Bartmann återvänder till i novellen ”Aller et Retour” 
efter sju års bortavaro för att återse dottern som nyligen blivit faderslös. Dottern, Richter, har 
hunnit bli sjutton år och befinner sig i gränslandet mellan barn och vuxen; när de möts i 
trädgården har hon jord på knäna efter att ha lekt i skogen och bär fortfarande en kort klänning, 
men när Madame Bartmann granskar hennes ansikte blir omdömet: ”now you are a woman” 
(Cs 365, 367). Modern inspekterar därpå hemmet, förhör sig om dotterns kunskaper om världen 
och färdigheter i språk, samt radar upp olika livsvisdomar, som att: ”You must know everything, 
and then begin”, ”[m]an is rotten from the start”, ”[t]hink everything [...] and do everything”, 
och hon avslutar med uppmaningen att dottern ska komma tillbaka till henne som en god 
kvinna, ”a good woman” (Cs 370–371, originalets kursiv). Exakt vad detta ska innebära är långt 
ifrån klart, men modern verkar i alla fall missnöjd när Richter i novellens slut berättar att hon 
tänker gifta sig med en ung statstjänsteman, varpå texten avslutas med att Madame Bartmann 
tar tåget därifrån med orden: ”Ah, how unnecessary” (Cs 373).

68 Caselli gör här samma iakttagelse. Improper modernism, s. 138.
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Det är lätt att fokusera på mötet mellan mor och dotter, men novellen har också en första 
del som är minst lika viktig. Texten inleds med att Madame Bartmann sitter på tåget från 
Marseilles till Nice – vi får senare veta att hon bor i Paris och att Marseilles är ett stopp på 
vägen till Nice, där dottern bor. Det beskrivs hur det pinglar och klingar om henne när hon rör 
sig på grund av alla smycken, att hon beställer en öl, samt att hon läser Madame Bovary som 
hon köpt i Marseilles. Därpå återges vistelsen i Marseilles, vars gator är smutsiga och lukten 
frän, men trots detta är hennes min oberörd, ”neither pleased nor displeased” (Cs 363).

Det hon gör på sin promenad genom staden är att betrakta tingen omkring sig; ”staring 
right and left, noting every object” (Cs 363). Det är till att börja med en kvinna sittandes med 
utspärrade ben i en dörröppning och bakom henne andra kvinnor med bara axlar, därpå 
vykort, sängöverkast, begravningskransar och bilder med det katolska Heliga Hjärtat i stånden 
i hamnen. Allt är föremål till salu, och kvinnorna, som man får förmoda är prostituerade, 
tillhör raden av sådana varor. En säng syns i rummet bakom den sittande kvinnan för att 
tydligt peka ut vad hennes yrke är, men också flera av föremålen på marknaden är 
sexualiserade. Sängöverkasten i färgstark satäng är ”vulgar” och säljs i en gränd, och vykorten 
föreställer badande kvinnor samt ”happy mariners leaning above full-busted sirens with sly 
cogged eyes” (Cs 363). När Bartmann sedan återvänder till hotellet fortsätter hon att notera 
föremålen i sitt rum: spegeln, de åtta uppradade stolarna, gardinerna samt en röd tvål, och 
dessutom duvorna som säljs utanför på gården. Sakerna i hotellrummet är visserligen inte 
varor, men rummet som helhet är likväl en vara som hon hyr.

Detta första avsnitt i texten utgör en kontrast till den miljö läsaren senare förs in i; staden 
och den offentliga världen ställs gentemot hemmet. Och det är först och främst en skillnad 
som gör sig gällande i tingen; varor och produkter på en marknad gentemot det borgerliga 
hemmets inrednings- och prydnadsföremål.

Men Madame Bartmann fortsätter att agera inspektör när hon kommer till sitt föredetta 
hem. ”Let me see you” säger hon till Richter och tar hennes haka i sin hand, men så fort hon 
fällt kommentaren att dottern blivit kvinna släpper hon hakan och säger att de ska gå och titta 
på huset (Cs 367). Genast börjar hon förhöra sig om olika föremål: ”Is the black marble Venus 
still in the hall? [...] Are the chairs with the carved legs still in existence?” Richter bekänner 
att hon haft sönder en av stolarna och får som svar konstaterandet: ”Growing up”. Till sist 
frågar modern om den stora tavlan över hennes gamla säng hänger kvar, och Richter säger att 
det nu är hennes rum (Cs 367).

Även här antyder tingen något sexuellt; en säng återigen, överlåten från mor till dotter, 
stolarnas kurviga ben som minner om en kvinnas, och så kärleksgudinnan Venus som staty. 
Från dotterns ansikte vänder sig Madame Bartmann direkt till föremålen för att, vad det 
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verkar, fortsätta uttolka hennes utveckling – rent konkret i fallet med den trasiga stolen som 
genast översätts till flickans växande, även om läsaren inte (nödvändigtvis) ser på vilka 
grunder. 

Tingen i hemmet skiljer sig från varorna på marknaden; statyn, stolarna och tavlan har 
inget bytesvärde. Men de har knappt heller något bruksvärde. Jean Baudrillard hävdar i The 
System of Objects (1968) att inredningen i det gamla borgerliga hemmet har som sin allra 
viktigaste funktion att personifiera och förkroppsliga mänskliga relationer, och att föremålens 
bruksvärde är sekundärt och ofta döljs.69 Däremot har hemmets föremål känslomässigt värde, 
de är laddade med minnen och betydelser. De utgör på så sätt en hemlig text – som senare till 
viss del också uttolkas explicit av Madame Bartmann. Mitt i hennes upplärning av dottern 
kommer nämligen följande stycke:

Horses hurry you away from danger; trains bring you back. Paintings give the heart a mortal pang 
– they hung over a man you loved and perhaps murdered in his bed. Flowers hearse up the heart 
because a child was buried in them. Music incites to the terror of repetition. The crossroads are 
where lovers vow, and taverns are for thieves. Contemplation leads to prejudice; and beds are 
fields where babies fight a losing battle. Do you know all this? (Cs 370)

Det är en samling komprimerade visdomar hon förmedlar, och även om stycket förstås kan 
läsas som ledtrådar till Bartmanns egen historia är det inte formulerat som subjektiv 
erfarenhet, utan som sanningar som det är viktigt att dottern vet om. Dessa sanningar är till 
viss del översättningar av olika ting; av tåg, tavlor, blommor och sängar, som alla får en 
specifik och fixerad mening. De framstår därmed närmast som de ting som kan stå uppställda 
runt personerna på renässansporträtt från norra Europa.70 De avporträtterade kan till exempel 
hålla i ringar, mynt, böcker, brev eller något djur, och på ett bord framför eller på en hylla 
bredvid kan vara utplacerat olika instrument eller verktyg, ett timglas, en döskalle eller våg – 
målade med samma skärpa som personen och noga utvalda som symboler för yrke, social 
status, civilstånd, karaktärsdrag och liknande. Även om dessa föremåls symbolik idag inte 
längre är klart avläsbara var den tänkt att vara det då.71 I en annan av Barnes noveller, ”The 

69 Baudrillard, The System of Objects (1968), Verso, 1996, s. 16. I boken betraktar Baudrillard vardags-
föremålen som ett teckensystem, och försöker läsa av deras kulturella och sociala mening och konnotationer.

70 Jag tänker här på porträtt av konstnärer som Jan van Eyck, Petrus Christus, Hans Memling, Albrecht Dürer, 
Lorenzo Lotto och Hans Holbein den yngre, verksamma från ungefär mitten av 1400-talet till mitten av 
1500-talet.

71 Peter Cornell skriver att ”en gång, i det tidiga nederländska måleriet hade livsvärldens vardagliga föremål en 
metafysisk och ödesmättad innebörd”, en uppfattning han menar lever kvar från medeltidens tanke att varje 
ting når över i en annan värld. ”Tingen naglas fast vid bestämda betydelser enligt en strikt kod”, och 
betydelsen härleds ur en analogi med något av föremålets egenskaper. Dessa symboliska betydelser 
förtecknas senare av Cesare Ripa i det allegoriska lexikonet Iconologia. Cornell, Saker – Om tingens 
synlighet, Gidlunds, 1993, s. 40–41.
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Doctors” (1921), refereras det till just en sådan tavla när karaktärerna, två gifta läkare, ska 
beskrivas: ”side by side (like people in a Dutch painting) the doctors sat at their table facing 
the window. [...] A globe of the world was between them, and at his side, a weighing 
machine” (Cs 320).

Man kan utifrån detta lockas att leta efter en fixerad mening hos tingen i novellen. Madame 
Bartmanns översättning av olika saker – en del förekommande i novellen så att hon också 
verkar uttolka texten framför oss – ger en föraning om en definitiv mening hos tingen som 
dock inte utdelas.72 Medan Venusstatyn kan tyckas närmast banalt tydlig i sitt framvisande av 
dotterns mognad till kvinna, så är andra saker det inte, såsom stolarna eller tavlan, vilket gör 
att man misstänker statyn för att också betyda mer än det uppenbara. Bartmanns 
översättningar hintar om en tingens encyklopedi – likt den Cesare Ripa färdigställde 1645 om 
symbolernas avläsande73 – men det är också tydligt att en sådan inte finns. Tingen Bartmann 
nämner framstår inte som uttömda av hennes översättning utan blir bara mer gåtfulla.

Madame Bartmanns utläsande av tingens dolda mening påminner om det som Benjamin tar 
som sin metod i Passagearbetet, nämligen att läsa verkligheten; stadens landskap, platser, 
byggnader och föremål; som en text.74 Särskilt intresserar han sig för de föråldrade, omoderna 
eller kasserade tingen. När ett föremål används uppgår det i den mänskliga aktiviteten, är bara 
förlängning och förmedlare och blir osynligt – men om bruksvärdet försvinner, för att 
föremålet går sönder eller av annan anledning slutar användas, blir tinget på ett sätt 
meningslöst. Då kan det också anta nya meningar. Benjamin citerar i Passagearbetet Adorno 
som formulerar det som att tingen blir ”urholkade och drar som chiffer på sig betydelser. 
Subjektiviteten bemäktigar sig dessa genom att den i dem lägger in önske- och 
skräckavsikter”, varför ”de avsöndrade tingen träder i dagen som bilder för de subjektiva 
avsikterna”.75

En sådan process gäller i själva verket både stora delar av hemmets saker och varorna på 
marknaden. Inrednings- och prydnadsföremålen, särskilt de som räknas upp i novellerna, har 
lite eller inget bruksvärde, de ska inte först och främst användas. Varan har inte heller något 
bruksvärde, än, utan bytesvärde – först när den köpts kan den brukas och då är den inte vara 
längre. Båda är alltså utan mening, tomma, och därför redo att laddas med ny mening. Själva 
inspekterandet, seendet i novellen är symptomatiskt; det förenar varorna i skyltfönster och på 

72 Det är en dubbel rörelse som också formuleras av Caselli som att mening hos Barnes ”[is] gestured towards 
but not unveiled”, Improper modernism, s. 11.

73 Cornell, Saker – Om tingens synlighet, s. 40–41.
74 ”Talet om Naturens bok ger en antydan om att man kan läsa det verkliga som en text. Det är det som här ska 

ske med 1800-talets verklighet.” Benjamin, Passagearbetet, band 1, s. 388.
75 Ibid, s. 389.
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marknader, tingen på museer och till viss del prydnadsföremålen i hemmet – betraktandet gör 
tinget till något annat eller något mer än det annars är.76

När ett ting omvandlas från bruksföremål till ett värde, och alltså blir en vara, så liknar 
Marx detta vid översättningen till ett annat språk. Men det är inte ett språk vi enkelt kan läsa, 
för det står ”inte alls skrivet utanpå värdet, vad det är”, utan värdet är en ”samhällelig 
hieroglyf”, som vi sedan kan försöka dechiffrera för att avslöja dess hemlighet.77 Att den inte 
enkelt kan läsas betyder att vi inte tydligt ser att varans värde springer ur mänskligt arbete, 
eftersom varan döljer detta bakom sitt chiffer.

I linje med detta ser Benjamin i de då omoderna Parispassagerna hur ”[s]kyltvarorna bildar 
en rebus: man anar hur man kan läsa och tyda fågelmaten i fixeringsskålen, blomfröna 
bredvid fältkikaren, den avbrutna skruven på nothäftet och revolvern på guldfiskskålen”.78 

Men han nöjer sig inte med att utläsa något om de mänskliga relationerna och arbetet bakom 
varorna, utan ägnar sig framförallt åt de subjektiva såväl som kollektiva drömbilder som 
häftar vid föremålen, med inspiration från Freuds idéer om drömarbetet, och vidare hur dessa 
bilder säger något om en hel epok.79 

Madame Bartmann läser också hon varornas rebus i novellens början, eller, läsaren gör det 
när hon inspekterar dem en efter en. Och inspektionen fortsätter i hemmet. Om det som 
används blir osynligt, så är det utan bruksvärde tvärtom något man tittar på, möjligen också 
känner på, så som Freda räcker fram sina konstföremål för att John ska se och hålla i dem. Det 
finns en dubbelhet i Bartmanns inspektion, för å ena sidan blir varorna tecken på dotterns 
uppväxande och inträde i sexualiteten – och de olika bilder och möjligheter samhället ger en 
ung kvinna – och å andra sidan verkar dottern inspekteras som en vara redo för 
(äktenskaps-)marknaden. Områdena färgar av sig på varandra.

Men Madame Bartmann är framförallt en utpräglad konsument. Även när hon går in i en 
kyrka i slutet av sin promenad i Marseilles för att tända ljus, så går hon fram och känner på 
tyget i altarduken, på samma vis som hon tidigare känt på sängöverkasten på marknaden (Cs 
364). På tåget läser hon Madame Bovary, vars huvudperson, påpekar Warren, kvävs i det 
borgerliga hemmet och äktenskapet80 – men som också, kan man tillägga, är just en ivrig 

76 ”Att förevisa måste vara en magisk akt: se här, titta! Det är ett varde synligt som låter sakerna framträda ur 
det osynliga, samma ting men ändå inte desamma.” Cornell, Saker, s. 9–10.

77 Marx, Kapitalet, s. 64.
78 Benjamin, Passagearbetet, band 2, s. 454–455.
79 Vad man faktiskt kan läsa ut ur den specifika rebus av varor som Benjamin nämner går han inte närmare in 

på, annat än genom en kort spekulation om tingens tidigare ägare, t.ex.: ”noterna har näppeligen kunnat rädda 
sin tidigare ägarinna från svältdöden när de sista eleverna uteblev”. Istället reflekterar han i avsnittets 
inledning mer generellt över Parispassagernas likhet med grottor, där varorna är fossiler som med sina 
avtryck kan berätta något om en tidigare historisk period. Ibid, s. 454–455.

80 Warren, Djuna Barnes’ consuming fictions, s. 105. I sin diskussion om ”Aller et Retour” fokuserar Warren 
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konsument. Det antyds att moderns förhoppningar är att dottern ska lämna det slutna hemmet 
för den offentliga världen, trots att risken för en kvinna där är att bli en vara att konsumera 
istället för konsument. Dottern väljer dock att byta ett hem, en inneslutning, mot ett annat, och 
den kommande maken säger att hon visserligen kommer att kunna åka vagn, men 
förhoppningsvis ska trivas allra bäst i hemmet.

Samlingar
1800-talet präglas av en samlarmani, som tar sig uttryck i privata samlingar såväl som privata 
och offentliga museer.81 Den ger sig även till känna i den hemideologi som ibland liknar ett 
samlande utan slut. I inredningshandboken The Drawing Room från 1877 ger Mrs Orrinsmith 
rådet att när det gäller prydnadsföremål ska man hela tiden tänka ”[w]hat shall be added 
next?” – varpå svaret alltid är ”another ’object of taste’”.82

Interiörerna som förekommer i Barnes texter påminner många gånger om just samlingar. 
Det har att göra med det uppräknande draget hos beskrivningarna. Inordnade i en serie och 
fråntagna det sammanhang där föremålen skulle kunna användas framstår de som ekvivalenta 
och likställda. 

Om inredningsföremålen har ett bruksvärde som många gånger hamnar i skymundan, så är 
det helt försvunnet hos samlarobjekten. Benjamin skriver om samlaren att ”[p]å hans lott 
faller sisyfosuppgiften att genom sitt blotta innehav av tingen avtvå dem deras varukaraktär. 
Men han förlänar dem bara ett affektionsvärde i stället för bruksvärdet”.83 Trots att samlaren 
kan önska tvätta bort varukaraktären så blir föremålen i hans händer i själva verket nya 
fetischer, som på sätt och vis minner om marknadens varufetischer; urholkade ting som kan 
fyllas med värde. Samlarobjekten blir betraktade och beundrade, de blir enligt Benjamin 
förskönade, varför samlingen, med Stewarts ord, innebär ”the total aestheticization of use 
value”.84 

I Nightwood presenteras alla karaktärer med någon eller några ägodelar; ibland är det 
enstaka minnesföremål, ibland regelrätta samlingar. Flera av dessa karaktärer är exilerade och 
samtliga på något sätt i kamp med sin historia eller historien som sådan, och föremålen 
upprätthåller deras härkomst, identitet eller relationer. Till och med Robin – den närmast 

även på det upprepningstvång hon ser i novellens tema med repetitioner (dottern som verkar upprepa 
moderns öde). Med andra ord kan man också säga att hemmets tid framställs som cirkulär.

81 Briggs, Victorian Things, s. 47.
82 Ibid, s. 246. Briggs ger en del exempel från den uppsjö av böcker med råd och tips om hemmets inredning, 

ordning och skötsel som kom under den viktorianska perioden.
83 Benjamin, Passagearbetet, band 1, s. 48–49.
84 Ibid, s. 48. Stewart, On Longing, s. 151.
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identitetslösa och ständigt undflyende kvinna som utgör det centrum i romanen som 
karaktärerna Felix, Nora och Jenny i tur och ordning dras till – äger en liten samling leksaker. 

Men det finns framförallt två karaktärer med tydliga samlarpersonligheter: Jenny 
Petherbridge, snyltaren och andrahandsrövaren som visar upp Eleonora Duses vänsterhandske 
och lämnar efter sig ett spår av små elefanter i jade, samt Felix Volkbein som har en stark 
passion för ”det gamla Europa”, och ständigt söker nya fakta och föremål att vörda, alltifrån 
adel, kejsare och kungar till lagar, dikter, folksagor och ritningar, med förhoppningen om att 
historien tillsist ska helna, ”mend a little if he bowed low enough” (N 8).85 Men varken Jennys 
eller Felix samlingar blir närmare beskrivna, vilket eventuellt kan förklaras av att deras 
samlande mest liknar ett närmast urskiljningslöst ackumulerande eller hopande av nästan vad 
som helst, och därför inte resulterar i ordnade helheter. 

De två samlingar som beskrivs mest ingående tillhör istället Felix föräldrar Guido och 
Hedvid Volkbein, respektive Nora och Robin. Både det Volkbeinska hemmet, och senare 
Robins och Noras, beskrivs som ett museum över parets möte, och just denna beteckning gör 
att vi kan betrakta dessa interiörer som samlingar, trots att det ordet inte nämns.86

Guido är från början italiensk jude, men har med hjälp av ett förfalskat släktträd tagit sig 
titeln baron och namnet Volkbein, som han påstår är en österrikisk adlig ätt. I bokens första 
kapitel beskrivs hans och österrikiska hustrun Hedvigs hus i Wien.

The long rococo halls, giddy with plush and whorled designs in gold, were peopled with Roman 
fragments, white and disassociated; a runner’s leg, the chilly half-turned head of a matron 
stricken at the bosom, the blind bold sockets of the eyes given a pupil by every shifting shadow 
so that what they looked upon was an act of the sun. The great salon was of walnut. Over the 
fireplace hung impressive copies of the Medici shield and, beside them, the Austrian bird.

Three massive pianos (Hedvig had played the waltzes of her time with the masterly stroke of a 
man, in the tempo of her blood [...]) sprawled over the thick dragon’s-blood pile of rugs from 
Madrid. The study harboured two rambling desks in rich and bloody wood. Hedvig had liked 
things in twos and threes. (N 5)

Uppräkningen fortsätter vidare med franska fönster, gardiner i österrikiska och tunisiska tyger 
samt venetianska persienner, och på en vägg hänger dessutom två stora porträtt som ska 
föreställa Guidos föräldrar men i själva verket är köpta i en antikhandel och avbildar två 
skådespelare (N 6). Tingen speglar parets historia, eller snarare upprättar och instiftar den, 

85 En föregångare till dessa samlare hittar man i reportaget ”David Belasco Dreams” (1916) där teatermannen 
David Belasco visar upp sin samling med föremål som tillhört bl.a. Napoleon och Lucretia Borgia. I: Barnes, 
Interviews.

86 Om det Volkbeinska hemmet: ”a house that, large, dark and imposing, became a fantastic museum of their 
encounter” (N 5), och om Nora och Robins: ”such was the museum of their encounter, as Felix’s hearsay 
house had been testimony of the age when his father had lived with his mother” (N 50).
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eftersom den i Guidos fall är ett påhitt. Det blir då än viktigare att realisera denna berättelse i 
diverse möbler, föremål och emblem. 

I ”Cassation” beskrevs stridstavlan som att den verkade övergå i sängen med den lilla 
flickan, och det är något liknande som sker i denna interiör. Det är inte bara så att föremålen 
speglar karaktärerna, utan de verkar ingå ett mer intimt samband, faktiskt ett rent kroppsligt 
sådant genom nämnandet av Hedvigs blod i beskrivningen av hennes pianospel, som sedan 
följs av både blodiga mattor och blodiga sekretärer. Drakblod kallades den röda kåda man förr 
kunde använda för att färga och fernissa bland annat tyg och möbler, och är vad som gör 
mattorna och troligen även sekretärerna blodiga. Blod symboliserar förstås även arv, men då 
Hedvigs blod sidoställs med de blodiga möblerna – pianot står till och med placerat på 
mattorna – skapas också en rent konkret koppling dem emellan som får tingen att påminna om 
en form av inre organ flyttade utanför kroppen. 

Även de romerska statyerna dubblerar vissa kroppsdelar. Den kyligt bortvända matronan 
motsvarar Hedvig (hon är beskriven som bastant och militärisk), och benet minner om Guidos 
tagna namn, Volkbein, eller folk-ben. Statyerna är menade att representera den romerska gren 
som förekommer i Guidos påhittade släktträd, men de reflekterar samtidigt en bild av Guido 
och Hedvig som fragment alienerade från sin historia.

Guido är ett gott exempel på vad Nietzsche skulle kalla den antikvariska människan; någon 
som vördar och söker bevara det förflutna, och genom det skapar sig tillhörighet och rötter. 

Ägandet av förfäders möbler förändrar i en sådan själ sin innebörd: för själen ägs snarare av 
dessa. Det lilla, det inskränkta, det murkna och föråldrade erhåller sitt eget värde och sin egen 
oantastlighet därigenom att den antikvariska människans bevarande och vårdande själ flyttar över 
i dessa ting och där skapar sig ett hemtrevligt krypin.87

Själen flyttar över i tingen. Benjamin har säkert detta i åtanke när han i texten ”Unpacking my 
library: A talk about book collecting” (1931) framlägger något liknande om samlarens 
relation till sina föremål: det inte är så att tingen blir levande i honom, utan det är han som 
lever i dem.88 Det antyder att samlingen och samlaren inte är helt skilda åt, eller för att 

87 Nietzsche, Friedrich, ”Otidsenliga betraktelser. Andra delen: Om historiens nytta och skada för livet” (1874), 
i: Samlade skrifter, band 2, Symposion, 2005, s. 96. Nietzsche beskriver i texten tre sätt som historien kan 
användas på: antikvarisk historia handlar om att bevara det förflutna för att teckna härkomst och tillhörighet, 
monumentalisk historia är att ta förgångna personer och handlingar som förebild för eget agerande, och 
kritisk historia innebär att det förflutna döms för sina orättvisor och förkastas för att man ska kunna befria sig 
från ett nuvarande förtryck. 
    Nietzsches beskrivning av historia i denna text har för övrigt stort släktskap med det sätt som historia 
framställs på och problematiseras i Nightwood, vilket jag visat i en tidigare uppsats. Frödin, ”Tänja tiden ur 
sin buk: Nattens skogar och historia”, kandidatuppsats, Södertörns högskola, 2011.

88 ”Not that they come alive in him; it is he who lives in them.” Benjamin, ”Unpacking my library: A talk about 
book collecting” (1931), i: Illuminations, (red.) Hannah Arendt, Schocken Books, 1976, s. 67.
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formulera det annorlunda, att samlingen och dess föremål är något som inte är ett helt och 
hållet yttre ting, utan någonstans mitt emellan yttre och inre. 

Det andra museihemmet i texten tillhör alltså Nora och Robin:

In the passage of their lives together every object in the garden, every item in the house, every 
word they spoke, attested to their mutual love, the combining of their humours. There were circus 
chairs, wooden horses bought from a ring of an old merry-go-round, venetian chandeliers from 
the Flea Fair, stage-drops from Munich, cherubim from Vienna, ecclesiastical hangings from 
Rome, a spinet from England, and a miscellaneous collection of music boxes from many 
countries; such was the museum of their encounter, as Felix’s hearsay house had been testimony 
of the age when his father had lived with his mother.

When the time came that Nora was alone most of the night and part of the day, she suffered 
from the personality of the house, the punishment of those who collect their lives together. 
Unconsciously at first, she went about disturbing nothing; then she became aware that her soft 
and careful movements were the outcome of an unreasoning fear – if she disarranged anything 
Robin might become confused – might lose the scent of home. (N 50)

Varje föremål, står det, vittnar om deras kärlek, och utgör tillsammans ett museum över deras 
möte. Flera av tingen har ingått i sammanhang som har med uppträdande att göra; cirkus, 
teater och kyrka, och både spinetten och speldosorna framkallar musik. Nu står de dock tysta 
och stilla, i alla fall antyder etiketten museum det. Efter varje uppräknat ting nämns också 
platsen det kommer ifrån, precis som i Guidos hem, och även här är det frågan om en spridd 
uppsättning länder och städer. Några av dessa platser, München och Wien, nämns det helt kort 
i stycket som föregår citatet att paret rest till innan de bosatt sig i Paris – så i alla fall några av 
föremålen får man anta kommer från dessa resor. Och cirkusstolarna påminner om deras allra 
första möte, som sker just på en cirkus (N 48–49). 

När Benjamin i ”Unpacking my library” beskriver samlarens relation till sina ting så 
formulerar han det som att samlaren när han betraktar ett föremål ser genom det, och ser de 
egna minnen som är relaterade till det, men att han också blickar ännu längre tillbaka, mot 
tingets öde, alltså hela dess historia av tidigare ägare samt den tid och plats det en gång 
härrört från.89 Samlingens enskilda föremål fungerar i så fall på samma vis som souvenirer, så 
som Stewart beskriver dem.90 

Men enligt Stewart är en samling något mer än bara en grupp souvenirer. Souveniren pekar 
tillbaka mot sitt ursprung, men i samlingen får tingens enskilda historia träda tillbaka till 
förmån för den nya kontext som samlingen skapar.91 Det är också så som föremålen i Noras 
89 Benjamin, ”Unpacking my library”, s. 60–61.
90 Att samlingen för Benjamin egentligen består av det som Stewart skulle kalla souvenirer är en poäng som 

även Naomi Schor gör i artikeln ”’Cartes Postales’: Representing Paris 1900”, Critical Inquiry, Vol. 18, No. 
2, winter 1992, s. 200.

91 Stewart, On Longing, s. 151.
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och Robins, samt Hedvigs och Guidos samlingar framställs – föremålens ursprung berörs bara 
helt kort genom nämnandet av en plats och ges ingen enskild berättelse eller betydelse, för det 
viktiga är den konstellation och betydelse som de tillsammans utgör och uttrycker. För både 
Noras och Guidos samlingar har tydliga syften, i Guidos fall att instifta den historia och 
identitet han önskar sig, och i Noras fall att hålla kvar Robin. Enligt Michaela Grobbels 
tolkning blir Robin samlad som ännu ett samlarobjekt,92 men Noras samling kan också läsas 
på ett annat vis. För även om Nora vill kvarhålla Robin, så gör hon snarare detta genom att 
med tingens hjälp uppföra och konservera deras gemensamma historia, så som Guido 
konstruerar sin. Och eftersom Robin är en person som bara lever i nuet och tycks sakna ett 
minne som håller henne förankrad till något och någon, så blir hemmet och dess samling ett 
yttre, förrumsligat minne, som tingen hela tiden upprepar. Och placeringen, den konstellation 
tingen utgör, är lika viktig som tingen själva, för rubbas den skulle Robin kanske inte känna 
igen sig, ”might lose the scent of home” (N 50).

Deras hem är också ett museum. Museer öppna för allmänheten blev allt vanligare under 
1800-talet, stora som små, men de var inte specialiserade som dagens museer, utan den 
viktorianska inställningen var att samla allt möjligt.93 De var mindre varianter av de 
världsutställningar som arrangerades under 1800-talets andra hälft och 1900-talets början. Om 
den första som hölls i London 1851, skriver Charlotte Brontë: ”Its Grandeeur does not consist 
in one thing, but in the unique assemblage of all things.”94 

Foucault kallar museet en heterotopi som härrör ur 1800-talet och ”tanken att samla allt, 
tanken att upprätta ett slags allmänt arkiv, viljan att stänga in alla tider, alla epoker, alla 
former, alla smaker på en enda plats, tanken att skapa en plats av alla tider som själv befinner 
sig utanför tiden”.95 Guidos och Noras hem är inte museum i bemärkelsen att de samlar alla 
tider och former på en plats (även om de täcker in många länder och Guido har statyer från så 
långt tillbaka som romartiden), men de försöker likt ett museum konstruera en historia, 
samtidigt som tiden verkar utraderas när saker från olika tider samlas i samma rum. Tid 
förvandlas helt enkelt till en konkretiserad, förrumsligad serie av ting.

 Både Stewart och Baudrillard betonar i sina analyser av samlingen dennas speciella 
relation till tid: att samlingen ersätter tiden med sin egen ordning och organisation, så att tid 
blir till samtidighet. Enligt Baudrillard erbjuder samlingens serialitet vidare ett slags skydd 
mot ångesten inför tidens gång och rädslan för döden, genom att serien får tiden att likna en 

92 Även Felix försöker samla Robin, menar hon. Grobbel, Enacting Past and Present: The Memory Theaters of 
Djuna Barnes, Ingeborg Bachmann, and Marguerite Duras, Lexington Books, 2004, s. 28.

93 Briggs, Victorian Things, s. 43.
94 Ibid, s. 52 (originalets kursiv).
95 Foucault, Michel, ”Andra rum” (1984), i: Diskursernas kamp, Symposion, 2008, s. 257.
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ordnad cirkel där man kan röra sig framåt och bakåt och komma tillbaka till samma punkt – 
till skillnad från vanlig tid som bara går framåt och aldrig kommer tillbaka. Tiden upphör på 
detta sätt inte, men den blir hanterbar.96 

Interiören kan på detta vis utgöra en egen värld, en kontrollerbar och trygg drömkammare. 
Där kan man multiplicera sig själv och sin önskan – så att ett ögonblick, ett tillstånd, ett begär 
hålls fast av föremålens exakta konstellation, och konserveras och repeteras. Noras samling 
som förrumsligat minne är just en sådan manipulation av tiden. Precis som Gaya vill hon 
därmed hejda tidens gång. I alla fall försöker de, för i slutändan vandrar både Robin och 
Katya vidare, medan Madame Bartmann sedan länge varit på resa. 

96 Baudrillard, The System of Objects, s. 95–96. Baudrillard beskriver här tingen som ett semiotiskt 
teckensystem, som alltså skulle fungera så som Saussure beskriver språket; som ett system där varje term får 
mening i relation till varandra, från den inbördes skillnaden. Men samlaren försöker upprätta ett eget system, 
ungefär som ett privat språk, där föremålen först och främst står i relation till honom och inte till varandra. 
Baudrillard har vidare ett starkare psykoanalytiskt perspektiv på samlande än Stewart och Benjamin; han 
jämför t.ex. samlingens kontrollerbara serie med fort-da-leken som den lilla pojken använder sig av för att 
repetera och hantera sin mammas försvinnande i Freuds Bortom lustprincipen. 
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DEL 3

Statyer, dockor

Avbilder
Ting som liknar och avbildar människor är ett återkommande element i Barnes texter, både 
som faktiska föremål och genom att olika karaktärer liknas vid dem. Statyer eller dockor 
återfinns i alla fyra novellerna, och i Nightwood spelar de en än viktigare roll. Alla karaktärer 
i romanen har vissa föremål som är värdefulla för dem, och några av dessa ting är just 
avbilder. Till exempel fraktar Felix med sig två porträtt på sina resor, och hans son Guido bär i 
sin tur ständigt en liten madonna i ett snöre runt halsen. Nora och Robin äger en docka 
tillsammans, och när Robin senare flyttar ihop med Jenny har även de en gemensam docka. 
Dessutom skaffar sig Jenny åttiotvå gipsmadonnor.

Dessa föremål – porträtt, dockor och statyetter – får å ena sidan innebörd utifrån det de 
avbildar. Samtidigt har de också mer specifika betydelser. Tavlorna som Felix har med sig är 
de porträtt av en man och en kvinna som tidigare hängt i hans föräldrars hem och som ska 
föreställa hans far Guidos föräldrar, även om bilderna i själva verket är köpta och inte ärvda, 
och de avbildade är två skådespelare (N 6). Eftersom Felix mor dog när han föddes och fadern 
kort dessförinnan, är tavlorna, tillsammans med hans fasters beskrivning av det Volkbeinska 
hemmet, allt som Felix har kvar av sina föräldrar. Felix son, Guido den yngre, är i en liknande 
situation. Han har inget minne av sin mor Robin eftersom hon lämnat honom och Felix när 
han fortfarande var ett spädbarn, men Madonnan som han fått av Felix och ständigt bär i ett 
rött band kring halsen kallar han för mamma, berättar doktorn (N 146). 

Felix porträtt och Guidos madonna påminner om de ryska systrarnas hatt och cape i ”The 
Grande Malade” eftersom också de är ting som, i alla fall till viss del, betecknar en 
frånvarande person (i det fallet fadern och älskaren). Men medan capen och hatten gör det 
genom en närhetsrelation, genom att ha burits (eller likna något som burits) av personerna, så 
står porträtten och madonnan för de frånvarande genom likhet. Det är dock inte frågan om en 
direkt avbildning. Felix tavlor föreställer inte släktingar utan skådespelare, och madonnan 
avbildar inte Robin. Det är istället en slags förskjuten och förvrängd likhetsrelation, som 
framstår som en nästan godtycklig fixering av en längtan efter historia och arv vid bilderna.97 

Porträtten och madonnan är för övrigt inte på samma sätt minnessaker eftersom Guido inte 
minns sin mamma och Felix inte sina föräldrar eller farföräldrar – föremålen får ersätta de 

97 Tavlorna har förstås också en metonymisk relation till föräldrarna eftersom de hängt i deras hem. Likhet och 
närhet blandas även t.ex. i betydelsekedjan för Katyas hatt, som liknar faderns hatt, som var en del av hans 
dräkt osv.
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minnen som saknas.
Olika avbildande, människolika föremål är också centrala i relationen mellan Nora och 

Robin. Vid deras allra första möte, på en cirkus, och vid deras sista möte i ett kapell i bokens 
sista scen finns båda gångerna ett djur med som ett slags förmedlare – först ett lejon och sedan 
Noras hund.98 Däremellan är det dock ting som agerar förmedlare i deras förhållande, dels 
statyer och dels en docka.

När Robin lämnat Felix och deras son träffar hon Nora. De flyttar ihop, och på gården 
utanför huset står en staty i granit föreställandes en kvinna (N 50). Robin börjar efter ett tag, 
sin vana trogen, spendera nätterna på caféer och barer, medan Nora sitter hemma och oroar 
sig. En natt när Nora står i fönstret och väntar ser hon plötsligt Robin vid statyn tillsammans 
med en annan kvinna:

[...] looking out into the garden in the faint light of dawn, she saw a double shadow falling from 
the statue, as if it were multiplying, and thinking perhaps this was Robin, she called and was not 
answered. Standing motionless, straining her eyes, she saw emerge from the darkness the light of 
Robin’s eyes, the fear in them developing their luminosity until, by the intensity of their double 
regard, Robin’s eyes and hers met. [...] Nora saw the body of another woman swim up into the 
statue’s obscurity, with head hung down, that the added eyes might not augment the illumination; 
her arms about Robin’s neck, her body pressed to Robin’s, her legs slackened in the hang of the 
embrace. (N 57–58)

Vad Nora ser är först bara statyn och en dubbel skugga, som om statyn mångfaldigades, vilket 
hon tror är Robin; Robin är en fördubbling av statyn, ytterligare en. Men statyn verkar 
mångfaldiga sig ytterligare för Nora själv står orörlig, ”motionless” och tittar, som om även 
hon vore en staty. Och det är en nära nog frusen scen hon ser därute; det enda som rör sig är 
Robins ögon, som därför ett tag är det enda tecknet på liv, innan den andra kvinnan rör sig 
fram ur mörkret. Och inte heller denna rörelse verkar bryta scenens frusenhet, eftersom Nora 
ser henne flyta fram, ”swim up”, vilket får tolkas som en långsam rörelse där olika element av 
bilden endast förskjuts.

Tidigare i samma kapitel ges en föraning om denna scen. Under en av sina nattliga 
vandringar beskrivs hur Robin betraktar ett stenansikte i en fasad, vilket påminner henne om 
”Nora and her love” (N 54). Stenansiktets bestörta min, ”shocked protruding eyeballs, for 
which the tragic mouth seemed to pour forth tears”, utgör inte bara en karikatyr över Noras 
oro och övervakande kärlek, utan är också en dubblering av Noras frusna, stirrande 
ansiktsuttryck när hon i den senare scenen kommer att betrakta statyn, Robin och älskarinnan 
från fönstret. 

98 I den första scenen är det en stor lejoninna som betraktar Robin med tårar i ögonen (N 49), och i bokens 
berömda slutscen sjunker Robin ner på marken och börjar gläfsa och jaga Noras hund (N 152).
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Stenansiktet och granitkvinnan verkar som förmedlare mellan dem. Det är statyerna som 
först fångar deras blickar, och i statyn ser de sedan den andra – Robin påminns om Nora, och 
Nora tror att det är Robin hon ser på gården när stenkvinnan verkar mångfaldigas – och först 
därpå kan deras blickar mötas.   

Den docka som Robin ger Nora kan tänkas fylla en liknande funktion; i den kan de se sig 
själva såväl som den andra. Men ibland när Robin är full kommer Nora på henne med att stå 
med dockan höjd över huvudet som om hon tänkte kasta den – och vid ett tillfälle är det också 
vad som sker. Robin kommer hem en natt och blir arg, varpå hon slänger dockan i golvet, 
krossar dess porslinshuvud med klacken och slutligen sparkar iväg den, ”its skirt shivering and 
stiff, whirling over and over across the floor, its blue bow now over, now under” (N 133).99 

Snart lämnar Robin också Nora, och flyttar ihop med Jenny. Nora bestämmer sig för att 
söka upp Jenny och konfrontera henne, och i Jennys säng ser Nora då en docka, varpå hon 
omedelbart vet att hon kommit rätt. Dockan verkar uppröra henne mer än både det foto hon 
ser på väggen av Robin som barn, och det Jenny har att säga, för under deras samtal maler 
tanken om vad som är fel; ”what else is it that is hurting me; then I knew – the doll; the doll in 
there on the bed” (N 128). För doktorn förklarar hon efteråt:

’We give death to a child when we give it a doll – it’s the effigy and the shroud; when a woman 
gives it to a woman, it is the life they cannot have, it is their child, sacred and profane; so when I 
saw that other doll –’ Nora could not go on. (N 128)

Dockan är ”the effigy and the shroud”. Effigy betyder avbild, och kommer från latinets 
fingere och effingere för att forma och avbilda. Ordet används inte bara om efterliknande 
representation av någon i allmänhet utan framförallt om tredimensionell avbildning, och 
används mer specifikt om dels gravskulpturer, dels om en tillverkad figur som skadas eller 
bränns upp för att vanära den specifika person som figuren liknar eller har fått namn efter. 
Traditionellt har man inte bara trott att personen skadas symboliskt utan även konkret, genom 
det slags magiska band som man föreställde sig fanns mellan avbilden och den avbildade.100 

Ett sådant starkt band kan man även ana i Bibelns bud om att inte ha andra gudar, vilket rent 
konkret är ett förbud mot att göra avgudabilder – eftersom risken alltid finns att de också blir 
levande, som Barbara Johnson noterar i Persons and Things (2008).101 Enbart genom att vara 

99 På andra ställen i romanen kopplas dockan som figur också samman med androgynitet och homosexualitet, 
och därför läser Frann Michel förstörandet av dockan som Robins förstörelse av bilden av den 
homosexuella, som ett motstånd mot att bli definierad. Michel, ”Displacing Castration: ’Nightwood, Ladies 
Almanack’, and Feminine Writing”, Contemporary Literature, Vol. 30, No. 1, spring 1989, s. 45.

100 Det rör sig alltså om det Freud i ”Totem och tabu” kallar imitativ magi som verkar genom likhet. ”Totem 
och tabu”, s. 154–156.

101 Johnson, Persons and Things, s. 136. I sin bok gör Johnson en rad djuplodande dekonstruktiva läsningar av 
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just avbildning av eller bära gudens namn skulle avgudabilden kunna dra denna gudom till 
sig. I själva verket har både statyer och dockor ursprungligen haft just religiösa eller magiska 
syften, och Victoria Nelson menar i sin undersökning av dockor att de fortfarande bär på en 
förtäckt helighet, som vi nu i ett sekulärt sammanhang istället uppfattar som kuslighet.102

Men Noras och Robins docka kommer aldrig i närheten av att bli levande. Visserligen 
kallar Nora den för deras barn, men hon sammankopplar också dockan med död: ”We give 
death to a child when we give it a doll”. Den är vidare inte bara avbild utan också svepning, 
”shroud”, som om den i själva verket avbildade inte ett levande barn utan ett lik.

Ändå framstår krossandet av dockan som kusligt, i alla fall i Jane Marcus läsning av 
passagen.103 Det beror delvis på att händelsen är en upprepning av en tidigare scen då Felix ser 
Robin lyfta deras då nyfödda son Guido högt över huvudet som om hon tänkte släppa honom i 
golvet. Hon lägger ner honom igen, men lämnar dem kort därefter (N 43). Men det kusliga, 
menar Marcus, kommer sig inte bara av denna dubblering, utan också av själva dockan som 
fenomen. Flickor socialiseras till att behandla sina dockor som om de vore riktiga barn, som 
något man måste vårda, handskas försiktig med och vara snäll mot. Krossandet av dockan 
upplevs som kusligt helt enkelt för att skillnaden mellan tecken och betecknat suddats ut. Och 
när illusion väl blir synlig – dockan var död hela tiden – framstår också Robins och Noras 
förhållande som falskt.104

Istället för att se det som en illusion som upplöses när dockan går sönder, kan man förstås 
också tänka sig att det är något som faktiskt förstörs, om än inte ett riktigt liv. Marcus har 
förstås rätt i att dockan är mer än ett tecken, för annars skulle det inte behöva göra Nora så 
upprörd att se Robin förstöra den, eller att finna en annan docka hos Jenny – fotot av Robin 
som Nora också finner där är just ett tecken, och det berör henne inte alls lika starkt. Man kan 
helt enkelt se dockan som en fetisch som laddats med betydelse. Vid den har i så fall fixerats 
Noras och Robins ömsesidiga kärlek, och så länge dockan finns närvarande förmår den 
upprepa och kvarhålla dessa känslor. Krossandet av dockan är då inte bara en symbolisk 
handling utan ett faktiskt brytande av ett kontrakt dem emellan, vilket också är hur Nora 
reagerar på händelsen. 

Och har dockan någon form av liv är det endast det slags liv som fetischen kan misstolkas 

ting-människorelationer. En sådan, som specifikt rör statyer, ska jag återkomma till i nästa avsnitt.
102 Nelson, Victoria, The Secret Life of Puppets, Harvard University Press, 2001, s. 31.
103 Marcus, ”Laughing at Leviticus: Nightwood as Woman’s Circus Epic”, s. 239ff.
104 Ibid, s. 243. Marcus lägger här även fram idén att Freuds teori om det kusliga inte är könsneutral, utan att 

män och kvinnor i själva verket uppfattar olika saker som kusliga, och att Nightwood erbjuder olika 
kvinnliga versioner av kuslighet. För kvinnor, menar hon, är det mest skrämmande i Sandmannen, Freuds 
huvudexempel, inte förlorandet av ögonen, alltså kastration, utan risken att själv bli till en docka eller livlöst 
ting.
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som att den har – något Marx noterar vad gäller varufetischerna: att vi har en benägenhet att 
skapa en mänsklig relation till dem.105 Och något mänskligt må vara fäst vid fetischen – begär, 
värde, minne och så vidare – men det betyder inte att den har eget liv eller själ.

 Krossandet av dockan påminner också om fem kärl eller pottor som förekommer i en kort 
sekvens i Barnes roman Ryder (1928). Karaktären Sophia har låtit göra dem som minne av 
den gången hennes far hjälpte hennes bror gå på pottan; ”she rendered tribute to this memory 
by making something both rounded and excellent to enshrine it”. På dem står skrivet en vers, 
en rad på varje potta: ”Needs there are many, / Comforts are few, / Do what you will / ’Tis no 
more than I do. [...] Amen”.106 Men en efter en går pottorna sönder, tills bara en är kvar: ”there 
were ’no needs,’ and only an ’Amen’ to fall back upon. Sophia looked upon this catastrophe 
with something of fear. ’When that goes what shall we do?”107 Det står uttryckligen att pottans 
runda form ska innesluta och fånga Sophias minne, vilket i lika hög grad gäller för dockans 
ihåliga porslinshuvud, som ju liknar pottan både till form och material. Och Sophias 
uppfattning att det är en katastrof när kärlen går sönder beror på att det som står skrivet på 
dem då verkar upphöra, precis som det som är ”inskrivet” i Nora och Robins docka 
förflyktigas när den förstörs.

Relationen mellan Nora och Robin förmedlas till en början genom statyerna och dockan, 
och sedemera ser de även varandra i gestalten av ett helgon: Nora föreställer sig Robin som på 
en och samma gång helgon och idiot (N 131), och Robin har, hävdar doktorn, gjort Nora till 
Madonna (N 132). För Robin tar sig detta också materiellt uttryck i en faktisk Mariastatyett. 
När även Robins och Jennys förhållande börjar knaka försöker Jenny hantera det genom att 
skaffa sig flera stycken likadana madonnor.

Taken to drink and appropriating Robin’s mind with vulgar inaccuracy, like those eighty-two plaster 
virgins she bought because Robin had one good one; when you laugh at the eighty-two standing in 
a row, Jenny runs to the wall, back to the picture of her mother, and stands there between two 
tortures – the past that she can’t share, and the present that she can’t copy. (N 112–113)

105 Till exempel tycker vi inte att det är konstigt att varorna talar till oss i reklamen, något Marx också leker 
med när han avslutar avsnittet om varufetischism med att ge sig hän åt just den illusion som han ansträngt 
sig för att upplösa, och skriver: ”Om varorna kunde tala, skulle de säga: [...]” (Kapitalet, s. 72). 
    Men är fetischen kuslig? Även om vi inte uppfattar varorna på det sättet så framställer Marx dem ibland 
så genom att tala om deras ”spöklika verklighet” (s. 34). Och Marx använder samma förklaringsmodell för 
varans fetischkaraktär som Freud använder för det kusliga – att de primitiva, animistiska folken projicerar 
sina inre tankar och känslor på saker runtomkring sig och därför tror att världen är full av andar med eget liv 
(Kapitalet, s. 63, ”Det kusliga” s. 341). Freud nämner dock inte det kusliga i sin text om fetischism eller 
fetischen i sin text om det kusliga. Däremot påpekar han att små flickor inte finner tanken att deras dockor 
skulle komma till liv kuslig eftersom detta inte går emot deras önskningar (s. 335), och detsamma borde 
gälla för fetischisten.

106 Barnes, Ryder (1928), Dalkey Archive Press, 1995, s. 11–12.
107 Ibid, s. 12.
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Jennys gipsmadonnor ska inte egentligen föreställa Robin. De är ett försök, som texten 
uttrycker det, att tillgodogöra sig Robins tankar, fast med ”vulgar inaccuracy” – tankar som 
kan förmodas innehålla Nora i helgongestalt. Jenny försöker förstå Robin och komma henne 
närmare genom att helt enkelt som ett eko återge hennes tankar i materiell form.

Därigenom är raden av madonnor ändå på sitt sätt avbilder av Robin, trots att texten hävdar 
att Jenny inte förmår kopiera, annat än på ett vulgärt och oriktigt vis. Lika inexakta avbilder är 
förstås Felix porträtt och Guidos madonna. Och genom madonnorna, såväl som dockorna, blir 
Robin multiplicerad i texten, på samma vis som Nora ser statyn utanför fönstret mångfaldigas 
och bli till Robin. 

Levande statyer
Dockor och statyer uppträder inte bara som faktiska föremål i Barnes texter, utan också 
genom att olika karaktärer liknas vid dessa ting – ett fenomen som framförallt förekommer i 
Nightwood. Det kan ske antingen genom någon karaktärs fantasi och föreställning, eller 
genom själva textens retorik, alltså när någon sägs likna eller vara ett ting utan att detta 
presenteras som någon specifik karaktärs synsätt. Det är dock inte alltid möjligt att skilja de 
två åt.

Den karaktär som oftast omtalas som staty, eller något annat människolikt, är Robin. Nora 
sammanblandar till exempel, som vi redan sett, Robin med statyn på gården. Vid ett annat 
tillfälle när Felix promenerar med henne i en park beskrivs hon som en nött staty, vilket man 
kan förmoda anger Felix uppfattning om henne.  

She wore no hat, and her pale head, with its short hair growing flat on the forehead [...] gave her 
the look of cherubs in renaissance theatres [...]. She was gracious and yet fading, like an old 
statue in a garden, that symbolizes the weather through which it has endured, and is not so much 
the work of man as the work of wind and rain and the herd of the seasons, and though formed in 
man’s image is a figure of doom. (N 37)

Robin liknar alltså ett ting som liknar en människa. I själva verket liknas hon faktiskt vid två 
olika livlösa ting, för det står att cheruberna är sådana på renässansteatrar, vilket alltså syftar 
på skulpturer eller målningar. Roman Jakobson påpekar när han undersöker statyerna i 
Puškins dikter, att statyn är ett tecken som nästan upphäver sig självt genom att till formen 
vara så likt det den avbildar. Den enda skillnaden som kvarstår mellan tecken och betecknat är 
den mellan levande och dött.108 Detta skapar en rundgång: ska den som liknas vid en staty 

108 Jakobson, Roman, ”The Statue in Puškin’s Poetic Mythology” (1937), i: Language in Literature, (red.) 
Krystyna Pomorska & Stephen Rudy, The Belknap Press of Harvard University Press, 1987, s. 353.
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förstås som att den liknar ett livlöst ting, eller som att den liknar den levande person som 
statyn avbildar i en frusen position? Enligt Jakobson skapas här istället föreställningen om ett 
evigt pågående liv. ”The idea of life that is included in the meaning of a statue and the idea of 
duration that is furnished by its outer shape fuse into an image of continuing life.”109 Den som 
liknar en staty får därför något av detta eviga över sig.

Men det går förstås också att uppfatta statyn som att den avbildar inte en stillastående 
levande person utan en död. Till exempel har vi redan sett hur Nora uppfattar dockan som att 
den föreställer inte ett levande barn utan ett lik i sin svepning – för den levande människan och 
liket delar trots allt samma form. Statyn kan alltså utstråla både evigt pågående liv och död.  

Robin beskrivs i Nightwood med en uppsjö olika bilder där statyn bara är en av många. 
Omväxlande uppfattas hon som bland annat fågel, pojke, växt, djur och barn. Hon utgör 
berättelsens centrum på så sätt att de övriga karaktärerna – och främst då hennes tre älskare, i 
tur och ordning Felix, Nora och Jenny – dras till henne, vill ha och behålla henne, samt 
begripa henne, och bilderna är många gånger uttryck för deras misslyckade försök att förstå 
henne. 

Ett exempel på ett sådant flöde av bilder är den scen där Robin första gången introduceras 
för Felix, såväl som för läsaren. Hon ligger sovande i sin säng iklädd både kläder och skor 
och med benen utsträckta som i ett hejdat danssteg. Hon beskrivs därpå bland annat som jord, 
växtlighet, sömngångerska, barn och desperado (N 31), och är strax även ”beast turning 
human”, ”the infected carrier of the past”, samt ”a figurehead in a museum, which though 
static, no longer roosting on its cutwater, seemed yet to be going against the wind” (N 33–34).

Denna räcka bilder som radas upp efter varandra, från jord till galjonsfigur, antyds vara de 
sätt som Felix ser henne på. Texten varnar samtidigt för just detta: ”The woman who presents 
herself to the spectator as a ’picture’ forever arranged, is, for the contemplative mind, the 
chiefest danger. [...] Such a person’s every movement will reduce to an image of a forgotten 
experience” (N 33). Mycket riktigt ska Felix senare komma att bekänna för doktorn att han 
aldrig riktigt förstått Robin: ”I never did have a really clear idea of her at any time. I had an 
image of her, but that is not the same thing. An image is a stop the mind makes between 
uncertainties” (N 100).

Barbara Johnson har noterat att kärleken till statyer hos parnasspoeterna – Banville, 
Baudelaire, Mallarmé och Verlaine bland annat – kan jämföras med subjektets förälskelse i 
sitt ideala jag så som det beskrivs i Lacans spegelstadie. Det ideala jaget baserar sig på 
spegelbilden och kan därför ses som bild eller form.110

109 Jakobson, ”The Statue in Puškin’s Poetic Mythology”, s. 356.
110 Johnson, Persons and Things, i kapitlet ”Romancing the Stone”.
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I teorin om spegelstadiet beskriver Lacan hur det lilla barnet skapar sig en jagföreställning 
med hjälp av spegelbilden. Barnet identifierar sig med bilden, och bilden återger kroppen som 
en sammanhängande, enhetlig och fast form, autonom och självupprätthållande (i Lacans 
beskrivna scen är barnet placerat i någon typ av gå-stol, så att barnet kan se sig själv ståendes 
upprätt trots att det ännu inte kan gå).111

Det här bildjaget är ett idealt jag, en fiktion, som står i kontrast till barnets verkliga 
beroende, oförmågor och mer fragmentariska upplevelse av den egna kroppen. Inte heller för 
den vuxne sammanfaller de två; det verkliga varat framstår alltid som otillräckligt i 
förhållande till jaget som bild. Subjektet blir därmed alienerat från sig själv, och kan aldrig 
sammanfalla med sin egen självförståelse. Lacan kallar det att subjektet är ”fångat i den 
rumsliga identifikationens fälla” (min kursiv),112 vilket alltså står gentemot ett tidsligt 
varande; kroppen och medvetandets ständiga förändring, blivande och förfall, ett varande i 
rörelse – något som istället kommer att uppfattas som brist och otillräcklighet. Jaget som bild 
är enhetligt, fast och kontinuerligt, helt enkelt stelnat och oföränderligt – varför Johnson kallar 
det för ett estetiskt objekt, och Lacan själv för ”den staty i vilken människan projicerar sig”.113 

Robin uppfattas av både Nora och Felix som en sådan perfekt staty; fast och kontinuerlig, 
rent av evig. Men hon är förstås också den som ständigt vandrar vidare, varför det även här 
finns ett glapp mellan idealet och hennes rörliga och ogripbara jag.  Den ”rumsliga 
identifikationen” av henne som bild eller form är ett förnekande av hennes föränderlighet, 
såväl som ett försök att hejda denna, och hålla henne kvar. 

Rädslan för Robins rörelse är, i alla fall för Felix, starkt kopplad till en rädsla för rörelse i 
allmänhet, alltså rädsla för tiden. I början av Nightwood träffar Felix till exempel olika 
cirkusartister och känner sig genast hemmastadd – det beskrivs som att han kände sig trygg som 
på ett museum (N 10). De tar med honom på en fest där ryktet säger att det eventuellt  kommer 
att finnas levande statyer (N 12), vilket sett i ljuset av Felix museianalogi lika gärna kunde vara 
cirkusartisterna själva. På festen träffar Felix även doktorn, och när han i en av sina 
utläggningar använder frasen ”time crawling” (N 17) får Felix ett hysteriskt skrattanfall som 
han inte kan förklara – men det är uppenbarligen ett skratt orsakat av obekvämlighet inför 
tanken på tidens gång, på tiden som något i ständig rörelse, förändring, försvinnande – och 
museet med sina statyer, en plats där tiden verkar ha stannat, utgör den betryggande motpolen.

Medan Felix ser Robin genom en hel serie bilder, en efter en, så ser Nora framförallt en 
bild – den av Robin som död. Idén om det ideala jaget som ren form verkar i själva verket ta 

111 Lacan, ”Spegelstadiet”.
112 Ibid, s. 32.
113 Johnson, Persons and Things, s. 121. Lacan, ”Spegelstadiet”, s. 29.
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sig sitt mest fulländade uttryck i döden, när människan till sist verkligen förvandlas till ett 
ting. ”The kind of stasis that only a thing can have becomes a perfection that the human being 
will never achieve – life itself becomes a flaw the human being strives to deny.”114 Och inte 
bara det egna jaget utan även andra människor kan vara att föredra som ting, eftersom det gör 
dem mer hanterbara. När Nora blivit lämnad av Robin säger hon till doktorn att Robin 
egentligen bara var hennes när hon var riktigt full, ”dead drunk” (N 131), och hon tänker för 
sig själv: ”Die now, so you will be quiet [...] die now, then you will be mine forever” (N 130).

Barnes tidiga journalistiska texter och några av de tidiga novellerna uppvisar en del 
dekadenta drag, samt en estetiserad syn på döden. Till exempel i en text som ”What is Good 
Form in Dying? In Which a Dozen Dainty Deaths Are Suggested for Daring Damsels”, där 
tillvägagångssättet ska matchas med hårfärgen.115 Döden är dock inte på samma sätt 
romantiserad, ens på ett satiriskt vis, i Nightwood. Det kapitel där Nora säger att hon önskar 
Robin död är också det kapitel där doktorn berättar om den unga tenoren Don Anticolo och 
hans döda son; en historia som visar den tragiska och grymma sidan av Noras önskan.

The young tenor burst into tears and burned him and had his ashes put into a zinc box no bigger 
than a doll’s crate and held ceremony over him, twelve sailors all in blue standing about the deal 
table [...] as the distracted father and singer tossed the little zinc box down upon the table crying: 
”This, gentlemen, is my babe, this, lads, my son, my sailors, my boy!” and at that, running to the 
box and catching it up and dashing it down again, repeating and weeping, ”My son, my baby, my 
boy!” (N 120–121)

Det är inte bara förlustens smärta tenoren uppvisar, utan det mycket konkreta och ändå 
ofattbara i omvandlingen av människa till ting. Detta förstärks av att lådan är stor som en 
dockas låda, dockan som ju liknar en människa men inte är det. 

Noras fantasi om Robin som död har en föregångare i ett reportage, eller snarare essä, som 
Barnes skrev 1922 om Paris, med titeln ”Vagaries Malicieux”.116 I texten beskriver hon hur 
hon besöker Musée de Cluny, Paris medeltidsmuseum, i hopp om att få se Thaïs mumie: ”I 
had called out ’Où est Thaïs?’ and called ceaselessly, until the guard was quite convinced that 
I had gone mad”.117 Denna Thaïs förekommer i en medeltida legend där hon är en prostituerad 
kvinna som omvänds till kristendomen. 1901 ställdes vad som påstods vara hennes mumie ut i 
Paris, vilket textjaget har hört talas om och verkar närmast besatt av att få se: ”I was told [...] 
that in one museum or other, there lay the body of the most beautiful woman, – brief of flesh 

114 Johnson, Persons and Things, s. 231.
115 Parsons, Djuna Barnes, s. 8.
116 Barnes, Vagaries Malicieux: Two Stories, Frank Hallman, 1974. På svenska i: Barnes, Ingenting roar Coco 

Chanel efter midnatt: Reportage, Ordfront förlag, 1995.
117 Barnes, Vagaries Malicieux, s. 24.
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and of legend immortal”.118 Det sägs här att legenden gjort henne odödlig, men även själva 
mumifieringen har förstås rent konkret gjort henne om inte odödlig så i alla fall evig eller 
konserverad. Enligt Nelson var mumifierandet ett sätt att bevara själen och göra den evig. De 
gamla egyptierna hade en konkret och materiell syn på själen som något som inte var skilt 
från kroppen, så bevarandet av kroppen var samtidigt bevarandet av själen.119 Fascinationen i 
”Vagaries Malicieux” inför en sådan förevigad kropp går igen i ett stycke i Nightwood där det 
beskrivs hur Nora metaforiskt balsamerar Robin.

Love becomes the deposit of the heart, analogous in all degrees to the ’findings’ in a tomb. As in 
one will be charted the taken place of the body, the raiment, the utensils necessary to its other 
life, so in the heart of the lover will be traced, as an indelible shadow, that which he loves. In 
Nora’s heart lay the fossil of Robin, intaglio of her identity, and about it for its maintenance ran 
Nora’s blood. Thus the body of Robin could never be unloved, corrupt or put away. Robin was 
now beyond timely changes [...]. (N 51) 

I Noras hjärta finns Robin i form av skugga, avtryck och fossil. Detta kunde varit en klassisk 
gestaltning av kärleken, om det inte vore för det morbida draget att den älskade här inte bara 
ligger bevarad i hjärtat, utan ligger där som i en grav, med sina tillhörigheter arrangerade runt 
sig. Som lik eller mumie är Robin gjord evig, ”beyond timely changes”. Samtidigt heter det 
att Noras blod ger näring åt denna fossil, vilket skapar den kusliga föreställningen om ett 
foster närt av moderns blod. Texten går från att beskriva ett lik i sin grav, till att plötsligt 
beskriva hur detta lik bevaras, eller närmast hålls vid liv av Nora. 

Den rumsliga identifikationen av Robin som död och stelnad form verkar här överlagras av 
sin motsats. Det sker också i scenen där Felix ser Robin i formen av en galjonsfigur på ett 
museum, för även denna stelnade form bär med sig ett spår av rörelse, då den, ”though static 
[...] seemed yet to be going against the wind” (N 34).120 Detsamma gäller när Felix uppfattar 
Robin som en gammal staty i en trädgård, som på samma gång symboliserar alla de väder den 
genomlidit under årens lopp – vilket alltså återigen skriver in tid och förändring på statyns 
hårda yta.121 

118 Barnes, Vagaries Malicieux, s. 24. Egyptologen Albert Gayet påstod att han hittat den verkliga Thaïs mumie 
1901, varpå den ställdes ut i Paris, dock inte på Clunymuseet utan Musée Guimet. Det visade sig dock 
senare att mumien föreställde någon helt annan. Fyndet och utställningen verkar ha varit vida känd, och 
legenden om Thaïs var populär under perioden; den låg till grund för en roman av Anatole France (1890) 
och en opera av Jules Massenet (1894), båda betitlade Thaïs, samt ett antal stumfilmer under 1910-talet 
(Nationalencyklopedien, Thais). Detta är i alla fall en förklaring till varför Barnes i texten inte alls förklarar 
vem Thaïs är, eller ens nämner ordet mumie. 

119 Nelson, The Secret Life of Puppets, s. 33.
120 Michaela Grobbel föreslår att rörelsen är Robin som gör motstånd mot att bli gjord till statisk bild av Felix. 

Grobbel, Enacting Past and Present, s. 30.
121 Johnson påpekar att Parnassgruppens dyrkan av statyernas vithet och renhet bär både på idealiserad 

kvinnlighet och rasism (Persons and Things, s. 119). Barnes statyer är dock många gånger påtagliga 
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Stilleben
Scenen där Robin ligger sovandes i sin säng beskrivs av Caselli som en tableau vivant, alltså 
en uppställd och frusen teaterscen, eller bokstavligen en levande tavla.122 Hon ser vidare en 
fara med en sådan tavla, nämligen att man behöver döda för att få bilden att stå still. Det är 
också vad vi sett både Felix och Nora göra med Robin i sina föreställningar om henne.

Men detta växlande mellan stasis och rörelse, eller ting och människa, det är inte bara 
något som sker med Robin, utan är ett genomgående drag i hela Nightwood. Det berör flera 
olika karaktärer, och är då inte, som i exemplen med Robin, tydligt kopplat till någon annan 
karaktärs perspektiv. Det måste istället tillskrivas texten själv, eller om man så vill textens 
berättare, även om en sådan aldrig explicit framträder.

Ett exempel är en av de första beskrivningarna av Nora, där hon kommer att likna en staty: 

[...] though her skin was the skin of a child, there could be seen coming, early in her life, the 
design that was to be the weather-beaten grain of her face, that wood in the work; the tree coming 
forward in her, an undocumented record of time. (N 45)

Noras släta hy överlagras här av en framstigande träådring, och tillsammans med nämnandet 
av träet i verket, ”that wood in the work”, gör det att även Nora, likt Robin, framstår som en 
gammal nött staty, fast snarare en medeltida träskulptur än en i sten. Och precis som i 
exemplen med Robin är det inte bara en skiftning mellan människa och staty som sker, utan 
också en kombination av stasis och rörelse. Här är det statyns stelhet som står gentemot träet 
som verkar försatt i rörelse, som stiger fram, ”coming forward”.

Det senare är en figur som Barnes använder på flera ställen i Nightwood – hur stasis och 
rörelse verkar uppträda samtidigt. I ytterligare en beskrivning av Nora bara en sida senare är 
hon en fallande kropp som ändå ständigt är i blickfånget: ”eternally moving downward, but in 
one place, and perpetually before the eye” (N 46). Vid ett annat tillfälle berättar doktorn om 
en skräckslagen ko som han samsades med i ett skyddsrum under kriget, och som han 
upplevde förflyttade sig fast hon stod stilla: ”believe it or not that cow had gone somewhere 
very fast that we didn’t know of, and yet was still standing there” (N 21). 

Vid sidan av denna väldigt specifika figur finns en rad tillfällen när olika karaktärer 
oscillerar mellan att vara levande människor och att vara något endast människolikt. Detta 
förekommer redan i ”A Night Among the Horses” där Freda ett par gånger beskrivs som en 
mekanisk leksak, men där är det ett perspektiv som måste tillskrivas John. I fallet med Noras 

avvikelser från detta: det är t.ex. nötta, eller som Venusstatyn i ”Aller et Retour” svart. 
122 Caselli, Improper modernism, s. 164–165. Tableau vivant var en populär underhållningsform under 1800-

talet, och den innebär helt enkelt att en grupp människor placeras i en scen och varken pratar eller rör sig.
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träansikte är det däremot som om texten själv inte är säker på vad den har framför sig, 
människa eller ej. 

Det gäller även en rad andra passager i romanen, som när Felix sägs nicka som en docka; 
”as mechanical toys nod to the touch of an infant’s hand” (N 110). Och när Jenny första 
gången presenteras i texten fastslås det att hon påminner om en kasperdocka, varpå det i slutet 
av samma stycke konstateras: ”put out a hand to touch her, and her head moved perceptibly 
with the broken arc of two instincts” – en gest som hör ihop med hur man sträcker sig för att 
känna på ett ting, ett djur, eller något som man inte är säker på vilketdera det är (N 59). Det är 
med andra ord som om texten då och då fryser rörelsen, får människorna att stelna och drar 
livet ur dem. Detta växelspel är säkerligen vad T. S. Eliot är ute efter i sitt förord till romanen, 
fastän det han beskriver i själva verket är den motsatta rörelsen; hur karaktärerna snabbt 
verkar bli människor igen. ”Sometimes in a phrase the characters spring to life so suddenly 
that one is taken aback, as if one had touched a wax-work figure and discovered that it was a 
live policeman.” (N xx) 

Just det frusna och stillastående uppmärksammar även Joseph Frank i sin läsning av 
romanen, vilket är del i hans vidare tes om att den moderna litteraturen (och då, 1945, menade 
han den modernistiska) rör sig allmer mot spatial form och bort från ett sekventiellt 
händelseförlopp.123 Han tar flera litterära exempel men menar att den som gått allra längst i en 
sådan strävan är Barnes i just Nightwood. För där, menar Frank, finns knappt något 
händelseförlopp alls, utan bara en statisk situation som i olika kapitel blir belyst från olika 
håll, varför verket ska uppfattas spatialt, rumsligt; som en plan yta där olika bilder placeras 
och kan sammankopplas på olika vis, vid sidan av den tidsliga läsakten.124 

Mot detta kan man förstås ha många invändningar, till exempel att alla texter potentiellt 
kan uppfattas både som en tidslig läsakt och som samtidighet, så att olika delar av texten som 
annars skiljs åt av läsandets förlopp kan sammanföras. Och även om handlingen i Nightwood 
till det yttre inte rör sig så mycket framåt kan man ändå inte säga att den står still. Men 
betraktar man den språkliga nivån istället för strukturen, så är stasis i form av rumslighet och 
bildlighet förstås ett mycket viktigt drag, även om det också ständigt kontrasteras med rörelse 
och tid.125

Även i flera av novellerna återfinns en typ av växling mellan människa och människolikt 
ting, som dock sker på ett lite annat sätt. Det är helt enkelt inte fråga om en regelrätt växling, 
utan istället om en dubblering. I ”Cassation” vandrar Katya i Tiergarten längs Siegesallee – 

123 Frank, ”Spatial Form in Modern Literature”, s. 10.
124 Ibid, s. 34.
125 Ibid, s. 66, not 23.
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Segerallén, en aveny i dåvarande Berlin som var kantad av nästan hundra marmorstatyer 
föreställande Tysklands olika regenter – och tycker att de tyska kejsarnas statyer ser ut som 
änkor, varpå hon plötsligt kommer att tänka på ”that tall odd woman” (Cs 383). På liknande 
vis vandrar hon i Paris i ”The Grande Malade” och konstaterar att ”the statues in the parks 
were altogether withdrawn, the sentries looked like dolls in boxes” – och får med ens 
ingivelsen att Monsieur X kommer att dö (Cs 401). Vid båda dessa tillfällen framkallar 
statyerna minnet av en person, även om det ena i texten inte uttryckligen följer av det andra. I 
”The Grande Malade” kan man ana ytterligare en sådan dubblering, då av systrarna själva 
genom de två kasperdockorna som slåss, och även venusstatyn i ”Aller et Retour” utgör en 
sådan implicit sidoställning, då av dottern i huset. De romerska statyfragmenten i Guidos 
våning är förstås också exempel på dubbleringar, liksom statyerna, dockorna och madonnorna 
som också förekommer i Nightwood – som dessutom aktivt används av karaktärerna, så att det 
inte alltid bara handlar om en dubblering utan ett närmast maniskt mångfaldigande. 

Medan dubbleringarna eller sidoställningarna alltså återfinns i flera av texterna 
förekommer de faktiska växlingarna och överlagringarna framförallt i Nightwood, vilket har 
att göra med att de kräver det avancerade stilspråk som Barnes utvecklar där, med liknelser 
och metaforer som stundtals läggs på varandra. Men de ger båda liknande resultat, nämligen 
att en karaktär för en kort stund blir sedd som ytterligare ett ting bland andra ting, i ett slags 
stilleben.

En sådan helt igenom förtingligad konstellation finner man också i det dockskåp som 
spelar en central roll i Barnes pjäs The Antiphon (1958), det enda hon kom att producera efter 
Nightwood förutom ett antal dikter. Pjäsen är ett familjedrama där sonen återvänder för att 
konfrontera sin familj med det svek och övergrepp hans syster utsatts för, och med sig har han 
ett dockskåp som är en miniatyr av deras tidigare hem, där bland annat fadern finns som 
docka.126 Där har alltså alla den ursprungliga scenens beståndsdelar blivit till ting. En liknande 
konstellation utgör den scen Nora ser från sitt fönster där alla inblandade; Robin, Jenny och 
Nora själv; framställs som frusna i stunden och därmed lika den riktiga staty som de står 
uppställda kring. Ett annat exempel är förstås den grav som Nora föreställer sig, där Robin 
utgör liket som omges av sina kläder och tillhörigheter (N 51). 

Den som till fullo uppfattar och skräms av dessa stillebens stundtals morbida drag är John i 
”A Night Among the Horses”. Hans tvivel om huruvida det verkligen finns något organiskt 
bakom kläderna, smyckena och prylarna ger röst åt en känsla som läsaren ibland har även 
inför karaktärer i andra av Barnes texter. För författaren ger inte bara liv åt sina karaktärer, 

126 Barnes, The Antiphon (1958), Green Integer, 2000.
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utan verkar ibland också ta det tillbaka. Men det sker i en rundgång där människan visserligen 
görs till ting, men tinget i sin tur många gånger beskrivs så att det verkar få liv och rörelse.

Johns rädsla att bli ett ting står i kontrast till den tingåtrå eller tingavundsjuka som Nora 
och Felix framvisar, där tinget står för det fasta, autonoma och eviga. Att göra den andra till 
ett ting är både att höja upp den till ideal, och att göra den mer hanterbar. Det kan helt enkelt 
verka som att karaktärerna hos Barnes, och särskilt i Nightwood, bara kan se, relatera och 
kommunicera med varandra genom ting.
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Avslutning

”Världen omkring oss består av ting mer än av människor. Och frågan är om inte tingen har 
större betydelse. Tingen är, med normal förslitning, beständiga på ett annat sätt än människor, 
vilka kommer och går. Och framförallt: tingen går att begripa sig på, om man rätt läser 
instruktionsböcker och följer anvisningar.”127 

Så skriver Ronny Ambjörnsson i en essä om tingen. Men om tingen inte är verktyg eller 
don, eller inte är det i första hand? Som bruksföremål må tingen vara begripliga, men så fort 
de utträder ur sin användning och blir synliga så framstår de med ens som märkliga; de 
skrämmer, väcker begär eller avger tecken. Då räcker bruksanvisningar inte till. Istället får 
man försöka läsa tinget självt, även om det på intet sätt är en enkel uppgift. Att läsa ting är till 
exempel vad Freud gör i sitt psykoanalytiska arbete med de patienter som fäst sig vid 
specifika föremål, vilket leder honom fram till sin fetischteori. Och Marx läser varorna när 
han i sina texter försöker översätta dem tillbaka till mänskligt arbete.

Att läsa Barnes saker innebär också att stöta på motstånd. Representativ för tinget i Barnes 
texter är den tjocka boken som inte kan läsas, eller läsas men inte förstås, som förekommer 
både i ”Cassation” och ”The Grande Malade”. Som kontrast står dräkten med det broderade 
lammet, också den i ”The Grande Malade”, som kan betyda både det ena och det andra och 
göra både far och älskare nöjd. Här är tinget alltså tomt, eller har om man så vill en helt icke-
fixerad, oändligt mångtydig mening, medan den tjocka oläsliga boken såsom bild för tinget 
anger att där ändå finns en text, men otillgänglig. Givetvis ”finns” ingen sådan inneboende 
mening hos tingen i Barnes texter – och jag har heller inte haft som mål att leta efter någon 
sådan, även om det förstås varit omöjligt att helt avhålla sig från viss spekulation – utan det 
intressanta är hur Barnes tidvis hintar om en sådan inskriven betydelse, trots att någon sådan 
aldrig utdelas. För ibland verkar tingen så tydligt symbolisera något att man antingen 
förutsätter en gömd mening även hos de andra tingen, eller misstänker att den närmast 
övertydliga meningen gömmer något mer. Anspelningen på renässanstavlor visar tydligt på 
detta. De föremål som förekommer där var en gång tydligt avläsbara, men deras symboliska 
mening är nu till stor del oåtkomlig och förlorad, så att man endast kan ana den tingens 
encyklopedi som låg bakom dem. Denna känsla av förlorade korrespondenser överför Barnes 
till sina verk. 

Bara några enstaka gånger i texterna tillåts man ”blicka in i” tingen, till exempel genom 
Madame Bartmanns ”översättningar”, eller allra tydligast vad gäller hatten och capen i ”The 

127 Ambjörnsson, ”Tingen”, s. 39.
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Grande Malade”. Där ges i alla fall delvis den bakomliggande historien till dessa plaggs 
betydelse, även om det gåtfulla också kvarstår – i sitt återkallande av minnet av faderns hatt 
gör Katya halt vid dess röda ovansida som hon helt enkelt kallar underbar och mystisk. 

I de allra flesta fallen kan man dock bara ana sig till en dold betydelse hos tingen baserat 
på karaktärernas agerande. För vore det inte för detta kunde man mycket väl fråga sig varför 
föremålen måste vara just gåtfulla, snarare än bara tysta, triviala, materiella ting. Men 
karaktärernas relation till tingen framställs aldrig eller sällan som neutral. De känner rädsla 
inför tingen, de vördar dem och bär dem med sig eller på sig – som Moydias cape eller 
Guidos madonna runt halsen – och om tingen skadas eller bara så mycket som flyttas kan det 
innebära att någonting upphör, störs, eller förflyktigas – som den krossade dockan, den trasiga 
stolen som Madame Bartmann förhör sig om, pottorna som går sönder i Ryder, eller 
samlingen som Nora inte vågar ändra på.

Det som dessa olika relationer till tingen sätter fokus på är framför allt frågor som berör 
insida/utsida, samt tid. 

Att ladda ett föremål med mening innebär ett slags externalisering; man kan tala 
exempelvis om Moydias cape, Katyas hatt och Noras docka som externaliserat minne, 
erfarenhet eller kärlek. Protesbegreppet beskriver en sådan externaliserande rörelse, men gör 
det på ett mer allmänt plan, eftersom allt människan gör eller uträttar är just proteser, även 
idéer och språk. En poäng med fetischen, och i viss mån souveniren, är därför att de högst 
konkret visar på en sådan protesisk förflyttning av människan utanför henne själv, och 
fastlåsandet av detta mänskliga i ett materiellt ting, som sedan utövar ett inflytande på 
skaparen. Och just så gör många av personerna i verken: de fixerar mening, värde, drömmar, 
minnen, önskningar, gåtor, längtan eller begär vid saker runt omkring sig.128 De förlänger på 
så vis sig själva, så att de är del av tingen, och tingen del av dem. I Barnes texter ges väldigt 
liten tillgång till karaktärernas inre tankar och känslor. Det som ändå blir synligt blir det bland 
annat genom föremål; sakerna som karaktärerna omger sig med är förrumsliganden av deras 
inre. Men det visar sig inte som en allegori utan som en rebus som man bara delvis får 
nycklarna till. Det ”inre” livet flyttas ut, blir synligt som ting, och därigenom både läsligt och 
oläsligt. Det ges form men inte innehåll. 

Tingen erbjuder även en rad sätt att manipulera tiden. Ett ting kan påminna om något, och 
hjälpa till att plocka fram det ur minnet. Eller som souveniren vara ett minne, eller åtminstone 
ett materiellt fragment av minnesscenen. Men fetischen åstadkommer också något mer än bara 
ett nostalgiskt tillbakablickande. Fetischens unika ursprungshändelse och kraften i den 

128 Huruvida ett föremål sedan är endast tecken eller också fetisch, ett ”förkroppsligande”, är många gånger 
omöjligt att avgöra  – ibland kan man dock ana det senare i de fall där tinget går sönder, eller materialiteten 
på annat sätt visar sig vara viktig. 
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upprepas genom föremålet eller en konstellation av föremål. Så kan man till exempel se hur 
olika interiörer och samlingar, eller en docka, förmår repetera och därmed hålla kvar ett visst 
tillstånd eller ordning, vare sig syftet är att instifta en historia eller konservera ett förhållande. 

Tingen visar även på en viss otidslighet som karaktärerna kan avundas dem. De är mer 
beständiga och verkar äga en fasthet och kontinuitet som människan saknar. Det människolika 
tinget kan ge en glimt av en sådan evighet; ger bilden av en människa utanför tiden, 
oföränderlig och enbart form – i vilket karaktärerna kan se sig själva och varandra. Även 
djuret fungerar för övrigt många gånger som ett sådant exempel på en annan tidslighet än den 
mänskliga – även om det för djuret rör sig om ett slags glömskt och evigt nu, snarare än 
evighet. 

Varje författare har vissa element som återkommer och varieras, och hos Barnes är tingen 
ett sådant element, vid sidan av fåglar, hästar, sjuka barn, maskulina matronor, veka män, 
brådmogna flickor och babblande kvasifilosofer. Man kan också tala om det som en process, 
ett förtingligande. I verken blir erfarenhet, minne, härkomst, relationer, och till och med 
människor till ting, så att hela scener framstår som frusna och förtingligade, blir till stilleben 
eller konstellationer av ting där även det mänskliga ingår som ett föremål. 

Det kan ses som en konkretisering av Franks påstående om att Nightwood är platt och 
rumslig, och berättas mer genom att olika element placeras ut bredvid varandra, än genom ett 
djupseende. På så sätt kan man ana en inspiration från teatern: inget inre liv, bara rum, tal och 
ting. Och så förstås någon figur i kostym, som eventuellt är en människa.
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