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Sammanfattning 

 

I uppsatsen undersöker jag hur huvudkaraktären Mimmi, under vägen att etablera sig som 

författare och i mötet med Hugo, söker nå balans mellan intellekt och kropp. Utifrån Julia 

Kristevas teori om abjektionen utforskar jag på vilka sätt Mimmi förhåller sig ambivalent till 

viljan att vara å ena sidan innesluten, å andra sidan avgränsad, och hur i sin tur synen på 

kroppen, dess samverkan med själen samt synen på andra kroppar präglas av begär och äckel. 

Som metodisk språngbräda använder jag paradoxen utifrån Kristina Fjelkestams definition. 

Med hjälp av den jag fokuserar på motsättningar och dubbeltydigheter hos karaktären och i 

texten utifrån frågeställningen: hur ser spelet ut mellan Mimmis förhållande till kroppen 

(Kvinnan) respektive själen (Konstnären), och är det möjligt för henne att förena kropp och 

själ i något som skulle kunna bli en fullbordad Människa? 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Stina Aronson föddes 1892 i Uppsala. Feberboken – Stoffet till en roman publicerades 1931, 

tio år efter den litterära debuten, under pseudonymen Mimmi Palm. Genombrottet lät vänta på 

sig. Först 1946, med romanen Hitom himlen, slog Aronson igenom. Tio år senare dog hon och 

hade då gett ut sammanlagt 17 böcker.1 Utmärkande för författarskapet är en litterär dialog 

med tiden, vilken är en anledning till Aronsons märkbara skiften i stil. Estetiken under tidiga 

tjugotalet är idyllisk och berättelsen utspelas ofta i en småstadsmiljö. Senare under tjugotalet 

prövar hon nya litterära uttrycksformer, och från och med 1928 skriver hon under 

pseudonymen Sara Sand (med undantag för Feberboken, som är den sista boken under 

perioden). Hon har då kommit i kontakt med Artur Lundkvist och ett antal andra nydanande 

författare och skribenter, som på olika vis och i olika utsträckning inspirerar Aronson att 

pröva nya språkliga stilar och olika genrer. Den modernistiska perioden pågår till 1931, året 

då Feberboken ges ut, och följs av en tredje period. Under denna får Aronson, som ovan 

nämnt, sitt publika erkännande och hon författar åter med sitt riktiga namn. Hon utvecklar 

under senare delen av decenniet även de könsrelaterade spörsmål som hon påbörjar i 

Feberboken.2  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av Julia Kristevas teori om abjektionen samt Kristina 

Fjelkestams definition av paradoxen undersöka hur Mimmi förhåller sig ambivalent till 

förhållandet mellan kropp och intellekt. Utöver detta undersöks orsakerna till att kropp och 

intellekt framstår som motsater, och vad som kan tänkas röra sig i sprickan mellan dem, i 

fråga om Mimmis karaktär samt med fokus på texten. Kristeva används genomgående för att 

undersöka hur Mimmi slits mellan – med Kristevas vokabulär – inneslutning respektive 

avgränsning. Abjektionen menar att människans förhållande till den fas som råder före 

separationen från moderskroppen präglas av begär och äckel, sedan kroppen blivit ett eget jag. 

I uppsatsen prövar jag att applicera teorin på huvudkaraktärens ambivalenta förhållande till 

kroppen, mannen samt skrivakten. 

                                                
1 Åsa Nilsson Skåve, Den befriande sången. Stina Aronsons berättarkonst, diss. Växjö (Växjö 2007) s. 8. 
2 Caroline Graeske, Bortom ödelandet. En studie i Stina Aronsons författarskap, diss. Uppsala (Stockholm 2003) 
s. 11f. 
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     Eva Adolfsson konstaterar, med Kristeva som stöd, att konflikten mellan känsla och 

intellekt är ett av Aronsons genomgående litterära teman, och formulerar motsättningen med 

orden innestängning och utbrytning.3 Synonymerna tydliggör området för min undersökning. 

Också Ebba Witt-Brattström deklarerar i förordet till 2008 års utgivna upplaga av Feberboken 

att boken laborerar med konflikten, då den ”konfrontera[r] (mannens) idealiserade driftsspråk 

med (kvinnans) kulturellt skapade kropp”4. Huruvida intellektet jämte kroppen inverkar på 

just denna skapade kropp blir ett slags huvudsakligt område för min undersökning och med 

hjälp av Fjelkestams paradox som metodisk språngbräda formulerar jag min frågeställning: 

hur samverkar huvudkaraktärens komplexa förhållande mellan kroppen (Kvinnan) och själen 

(Konstnären)? Kan kroppen vara konstnär och själen kvinna? Och går det att förena kropp och 

själ i något som skulle kunna bli en fullbordad Människa? I uppsatsen arbetar jag vidare med 

två frågor: 

 

• Vilka könsrelaterade problem uppstår hos Mimmi, när hon bejakar sexualiteten 

respektive konstnärskapet, i den tid för vilken romanen utspelas? 

 

• Hur skildras begäret och åtrån? Innebär den intellektuella åtrån ett försök att slå sig fri 

ur en kvinnlighetens boja – och den fysiska ett försök att etablera dialog? Eller 

tvärtom: kan den intellektuella åtrån vara ett försök att etablera dialog – och den 

fysiska ett sätt att slå sig fri?  

 

1.3 Teoretisk grund och metod 

Julia Kristevas abjektionsteori används i utifrån dess grundpelare: icke-existensens 

(inneslutningens) samspel med viljan att avgränsa sig. Teorin tillämpar jag när jag undersöker 

Mimmis dilemma att balansera kropp med själ. Slitningen mellan idealisering och avsky 

handlar här alltså inte i bokstavlig bemärkelse om barnets förhållande till stadiet då det befann 

sig i moderskroppen (som teorin ursprungligen behandlar) utan om Mimmis förhållande till 

den egna kroppen. Kristeva tolkar jag via Ebba Witt-Brattströms Stabat Mater. Julia Kristeva 

i urval av Ebba Witt-Brattström samt Witt-Brattströms artikel ”Den främmande kvinnan – 

presentation av Julia Kristeva” ur Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2-4, 1983. I avsnitt 2.2 

redogör jag för teorin. Jag använder mig även av begreppen inneslutning och avgränsning när 

                                                
3 Eva Adolfsson, I Gränsland. Essäer om kvinnliga författarskap (Stockholm 1991) s. 339. 
4 Ebba Witt-Brattström, förord till Stina Aronson, Feberboken, 1931, andra uppl. (Stockholm 2008) s. 6. 
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jag undersöker språket i Feberboken. Tidigare forskning om Aronson använder ibland samma 

terminologi vid diskussion om Aronsons språk. Exempelvis menar Adolfsson, influerad av 

Kristeva och Michail Bachtin, att Aronsons språk strävar efter att framställa något 

förspråkligt.5 I uppsatsens sista avsnitt resonerar jag kring hur slitningen mellan intellekt och 

kropp framställs i språket och diskuterar huruvida skrivakten för Mimmi kan kopplas till 

abjektionen. 

     Begreppen logos och patos använder jag mig av när jag undersöker de dubbla 

motsatsförhållanden som Mimmis karaktär präglas av: kropp kontra själ, man kontra kvinna. 

Jag undersöker dessa dualismers stabilitet och som redan nämnt i syftesformuleringen ställer 

jag frågan om hur kroppen kan bli människa, själen bli kvinna och om kroppen och själen 

tillsammans kan enas i en kvinnlighet som inte är definierad utifrån manlighet. Detta sker i 

avsnitt 2.5, mot bakgrund av föregående kartläggning av modernismens könsdiskussion. Det 

känns relevant att ha ett sådant avsnitt med i uppsatsen, dels för att skänka ett slags 

socialpolitisk kontext åt min tolkning, dels eftersom jag, liksom Åsa Nilsson Skåve, anser att 

modernismen lika mycket som en litterär brytningstid, är en brytningstid för villkoren mellan 

könen.6  

     Viss forskning om Stina Aronson pekar i en riktning som vill tolka Feberboken som 

feministisk motskrift. Precis som Witt-Brattström påpekar i sitt förord,7 anser jag att 

exempelvis Caroline Graeske ibland är snäv i sin feministiska läsning, då den inte riktigt går 

till botten med Mimmis komplexa förhållande till sexualiteten. Tolkningen riskerar att snudda 

vid reduktionism, så som Adolfsson menar att de litteraturstudier som i allt för hög grad läser 

samman litterära texter med samhällsvetenskap eller psykologi ofta gör.8 Mimmis begär är 

enligt min uppfattning en dialog med tiden och med en platonsk idétradition där förnuftet 

varit överlägset känslan. Hennes kroppsliga åtrå kan därmed tänkas vara uttryck för tvivel hos 

Mimmi inför logos – i linje med hur modernismen i nietzscheansk andemening funderar över 

huruvida det konstnärliga skapandet hindras av intellektets överlägsenhet. Kanske uttrycker 

Mimmis begär ett uppror, en vägran att välja mellan logos och patos. Kanske avspeglar den en 

vilja att välja, och då inte nödvändigtvis logos. Om man enbart tar fasta på Mimmis strävan 

efter intellektuell samvaro (och därmed antar att hennes längtan efter fysiskt umgänge är 

någonting hon är invaggad i av ett patriarkat) vidhåller man samtidigt en skev maktbalans 

mellan logos och patos. Ändå är det ett faktum att Mimmi söker intellektuell kontakt med 
                                                
5 Adolfsson, I gränsland, s. 312. 
6 Nilsson Skåve, s. 140. 
7 Witt-Brattström, förord till Feberboken, s. 11f. 
8 Adolfsson, s. 339. 
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Hugo – hon vill uppenbarligen logos. Av denna anledning har Kristina Fjelkestams definition 

av paradoxen visat sig vara användbar som metod. Genom att tillämpa paradoxen undersöker 

jag hur Mimmi å ena sidan slår sig fri ur en passiv kvinnoroll (avgränsar sig), men där denna 

handling inte nödvändigtvis innebär att hon ska/kan/vill avsäga sig ett begär inför sin egen 

kropp, sin sexualitet och/eller inför Hugo (innesluta sig). Tolkningen förutsätter en diskussion 

kring särarts- respektive likhetsfeminism. Utan att ansluta mig till en den ena eller andra 

uppfattningen vill jag undersöka möjligheterna för en läsning som tar vara på Mimmis patos, 

hennes begär, hennes tvetydiga förhållande till kroppen. Min förhoppning är här att med hjälp 

av Kristeva genomföra en feministisk tolkning som kanske skulle kunna kallas utvidgad.  

     Witt-Brattström vänder sig sin avhandling om Moa Martinson emot den könsanaloga 

läsning hon menar att kvinnliga författares verk systematiskt utsatts för på grund av en 

gammalmodig och felaktig tendens att dela upp manligt och kvinnligt tänkande i två binära 

oppositioner, vilket enligt Witt-Brattström resulterar i ”polariserade låsningar”9. Detta menar 

hon, är gemensamt för såväl ”falliska” som ”nyfeministiska” läsningar, trots tankegångarnas 

diametralt olika ideologiska utgångspunkter. Witt-Brattström formulerar ungefär vad jag 

försökt klargöra ovan, när hon skriver att ”nyfeministerna ’svarar’ på nedvärderingen med ett 

symmetriskt uppvärderande”10. Den sympatiska läsningen innebär att texterna tolkas som 

”direkta uttryck för diktarens innersta”11 och intagandet av försvarsposition gör att det tolkade 

verket riskerar att läsas ”sympatiskt”, en term Witt-Brattström lånar av Attle Kittang. För att 

förtydliga begreppets betydelse vänder Witt-Brattström på konceptet - en ”fallisk” läsning av 

ett verk skulle då kunna kallas ”antipatisk”12. Nyfeministiska läsningar kan alltså leda till att 

den falliska läsningens antipatiska tolkning bara ersätts med en ny, lika fördomsfull läsning, 

med positiva förtecken. För att undvika detta är min vision att tolka Feberboken på ett sätt 

som sträcker sig bortom en ”sympatisk” läsning, men som för den sakens skull inte ansluter 

sig till en ”antipatisk” tolkning. Som inte låser fast förhållandena mellan logos och patos, 

intellekt och kropp samt man och kvinna i binariteter, men som undersöker vad som finns i 

sprickan mellan dem.  

 

                                                
9 Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson. Skrift och drift i trettiotalet (Stockholm, 1988) s. 112. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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1.4 Tidigare forskning 

Underrubriken Stoffet till en roman understryker att Feberboken ställer sig utanför gängse 

genrer och pekar på en vilja hos boken att skriva sig in i en ny tradition. Aronsons 

modernistiska period är en distinkt fas i författarskapet och i samband med ett inom 

litteraturvetenskapen genomgripande intresse för epoken har också Aronsons verk från denna 

tid hamnat i dagern. Av tidigare forskning om Aronson och Feberboken bör nämnas ett par 

viktiga trycksaker, där flera av författarna tycks vara ense: Aronsons författarskap har 

förblivit undanskymt.13 

     Margit Rasmussons Lång väg hem: En bok om Stina Aronson utkom 1968 och är den enda 

biografin om Aronson.14  

     Petra Broomans avhandling Detta är jag diskuterar avsaknaden av litteraturhistorisk 

diskussion om Aronsons modernistiska (och också mest produktiva) period. Med avstamp i 

ett antal svenska litteraturhistorier konstaterar hon att Aronson ofta tecknats (enkom) som 

norrlandsskildrare. Hon frågar sig hur Aronson ska placeras i en litteraturhistoria samt om och 

hur en särskild feministisk litteraturhistoria skulle vara fruktbar att använda för att vidga en 

fortfarande sluten kanon där Aronson förpassats till att representera provinsialism.15 

Feberboken nämns i de stycken av studien som berör modernismens primitivistiska 

strömningar. Broomans tecknar även en omfattande bild av bokens reception.16 

     Gunilla Domellöfs studie Mätt med främmande mått analyserar Feberboken ur ett 

perspektiv med fokus på mellankrigstidens socialpolitiska idéklimat. Domellöf tar fasta på 

bokens könsdiskussion och menar att de kvinnliga författarna under modernismen använde sig 

av sin ”kvinnlighet” på ett sätt som gjorde erotiken till källa för skaparkraften. Detta är enligt 

Domellöf en konsekvens av Friedrich Nietzsches inflytande. Intellektets bromsande verkan på 

det kreativa skapandet utgjorde en förklaring till modernismens uppbrott mot tidigare gängse 

normer inom såväl litteratur som levnadsmönster.17 

     Eva Adolfssons I gränsland. Essäer om kvinnliga författarskap kopplar Julia Kristevas 

teorier om moderskroppen till Aronsons språk och pekar på hur språket pendlar mellan 

längtan efter både inneslutning och avgränsning.18  

                                                
13 Se t ex Nilsson Skåve, s 8. 
14 Graeske, s. 13. 
15 Petra Broomans, Detta är jag. Stina Aronsons litteraturhistoriska öde (Stockholm 2001) s. 11-16. 
16 Broomans, se kapitel 3, ”Stina Aronson: ett författarskaps receptionshistoria”, s. 89-118. 
17 Gunilla Domellöf, Mätt med främmande mått, Idéanalys av kvinnliga författares samtidsmottagande och 
romaner 1930-1935 (Hedemora 2001) s. 31. 
18 Adolfsson, s. 313f. 
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     Caroline Graeskes omfattande studie Bortom ödelandet syftar till att nyansera bilden av 

Aronsons författarskap, denna studie är också den som flitigast diskuterar Aronson ur 

feministiskt perspektiv.19 Jag har huvudsakligen använt mig av kapitel 3, ”Möte med 

modernismen”, där jag haft nytta av Graeskes studie av modernismens könsdiskussion.  

     Åsa Nilsson Skåves avhandling Den befriade sången innehåller två delar, där den första 

behandlar Hitom himlen och den andra har rubriken ”Modernitet och genus”. Precis som 

redan framhållet skriver Nilsson Skåve att Aronsons modernistiska fas är den som kretsar 

kring könsrelaterade frågor. I det avsnitt av kapitlet som behandlar Feberboken kretsar 

innehållet kring splittringen mellan natur och kultur, spänningsfältet som den primitivistiska 

diskursen frammanar mellan både den personliga och samhälleliga relationen mellan kvinna 

och man.20 

  

2. Undersökning 

2. 1 Begreppen logos och patos och dualismen mellan intellekt och kropp 

Grekiskans logos kan översättas till ord, tal, tanke och dess betydelse inom grekisk filosofi 

sammanfattas enligt Nationalencyklopedin som ett världsförnuft: ”[l]ogos ställdes ofta i 

motsättning […] till den blinda övertygelsen eller förutfattade meningen (doxa)”21. Logos 

återfinns också i Johannesevangeliet där begreppet hänsyftar Jesus som Guds inkarnation och 

därmed tankens budbärare.22 Ordet pathos (framöver utskrivet patos) betyder ungefär lidande 

eller passion.23 Logos och patos är även delar i den grekiska retoriken. Medan logos definierar 

tanken, förnuftet och ordet, är patos den språkhandling som är knuten till känsla. Förhållandet 

mellan intellekt och känsla som dualistiskt kan spåras till Platon.24 Descartes härleder 

tudelningen till inom kroppen två oförenliga substanser – en utveckling av den platonska lära 

som sätter tanke över känsla och som senare definieras av Ludwig Klages som logocentrism. 

Enligt Klages är motsättningen mellan den medvetna, självreflekterande anden och det 

driftsstyrda, omedvetna själslivet oupplöslig.25 

                                                
19 Graeske, se t. ex. s. 71. 
20 Nilsson Skåve, se t. ex.  s. 139f. 
21 [logos], Nationalencyklopedin (framöver förkortat NE), band 12, (Stockholm 1993), s. 423. 
22 Ibid.  
23 [pathos], NE, band 15, s. 13. 
24 [Platon] ibid., s. 152f. 
25 [Klages, Ludwig], NE, band 11, s. 69.  
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2.2 Julia Kristeva och abjektionen  

Enligt Julia Kristevas abjektionsteori upplever individen vid ungefär sex månaders ålder ett 

gränsstadium, även kallat den primära narcissismen. En kamp mellan idealisering av ”Fadern” 

och bortstörning av ”Modern” tar fart inom barnet. Moderskroppen utgör den förspråkliga 

världen och kan liknas vid en imaginär ordning. När barnet inser att det befinner sig utanför 

moderns kropp griper det efter språket för att beteckna, eller fylla, sprickan mellan då och nu. 

Därmed flyttar barnet in i den symboliska ordning som är lika med språket; ”tecken, syntax, 

grammatik, lag.”26 Den symboliska ordningen regleras av vad Kristeva benämner som 

Faderns Lag. Å ena sidan vill barnet åter innesluta sig, å andra sidan bär det en längtan efter 

att avgränsa sig, bli ett med den nya ordningen och därmed förtränga det förspråkliga stadiet. 

Förhållandet grundlägger en ambivalens mellan två sidor av jaget och som en följd av 

abjektionsfasen upprättar barnet en idealisering av det språkliga stadiet. Här emellan rör sig 

den poetiska texten - ”i korsningen mellan Faderns Lag, språket, och moderns kropp, det vill 

säga i dialektiken mellan den symboliska ordningen och den imaginära”27. Korsningen utgör 

även den samverkan mellan ”moderskropp” och ”Faderslag” som blir Kristevas feministiska 

diskurs och hennes teori om den kvinnliga inneboende paradoxen. Enligt Witt-Brattströms 

uttolkning bottnar Kristevas tankar om kvinnorörelsen i en övertygelse att ”[v]illkoret för 

könens allians i västerlandet är […] att män och kvinnor förhåller sig olika till den religiösa 

och politiska lagen”28. ”Faderns lag […] är tecken och tid. Kvinnan tvingas acceptera att hon 

är utanför det sociala kontraktet.”29 Kvinnan är placerad i en valsituation, där hon, förenklat, 

måste välja mellan att antingen ”identifiera sig som moderskropp utan röst och språk […], 

eller att vara röst utan kropp, en ’ordets jungfru’”30. Eftersom kvinnan saknar självklar roll 

inom de sociala strukturerna tvingas hon representera ”det individuella i det allmänna”31. 

Kvinnan kan sägas inkarnera den paradox som inom människan pågår mellan motsatsparen 

kropp - medvetande, kön - intellekt, homo sapiens - individ. Den enda möjliga bryggan över 

gränslandet, mellan dessa motpoler, är enligt Kristeva havandeskapet. Därmed blir kvinnan 

både natur och kultur, både biologi och språk. Hon hamnar i samhällets och textens skarv, i ett 

gränsland.32 Kvinnan blir ”det talande djuret”33, en ”tänkande och talande varelse”34. Vilket 

                                                
26 Witt-Brattström, Stabat Mater, Julia Kristeva i urval av Ebba Witt-Brattström, övers. Ann Runnqvist-Vinde 
(Stockholm 1990) s. 16. 
27 Ibid., s. 17. 
28 Ibid., s. 9. 
29 Witt-Brattström, ”Den främmande kvinnan – presentation av Julia Kristeva”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 
2-4, 1983, s. 48. 
30 Witt-Brattström, Stabat Mater. s. 9. 
31 Ibid., s. 10 
32 Ibid.  
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enligt Witt-Brattström ”är främmande för en svensk offentlighet om hellre talar om 

’jämställdhet’ än om ’könsskillnader’”35.    

     Eftersom havandeskapet är en fas som enbart erfars av kvinnor betraktas kvinnor som 

olika gentemot män. Det faktum att kvinnor och män står olika inför ”Lagen” gör att 

kvinnorörelsen bör iakttas som en uppföljning av frågan om hur vi ska kunna leva utan tro på 

både Gud, och på mannen som ”den självskrivna (enda) människan”36. Detta aktualiserar 

behovet att vid användning av Kristeva diskutera de inom feministisk forskning 

återkommande begreppen särart och likhet. Detta återkommer jag till i avsnitt 2.3. 

     Liksom Jacques Lacan menar Kristeva att språket föder det mänskliga subjektet, men att 

det också är språket som klyver det. Språket är förbundet med en oral, muntlig tradition, som 

är oberoende av texten – språket konstituerar världens betydelse. Men hur skapas betydelsen, 

när språkbärarna svävar olika inför den grammatik som konstitueras av Faderns lag? När 

Kristeva kombinerar strukturalism och psykoanalys sammanför hon två sätt att se på 

betydelsers gränsstadier. Med termen intertextualiet menar Kristeva att alla texter för ett slags 

dialog – texterna talar med varandra. Hon anser traditionell lingvistik och strukturalism som 

begränsade, eftersom teorierna inte tar hänsyn till kommunikationen mellan strukturerna. Det 

språkliga yttrandets bärare – som även är bärare av bristen på språklig struktur – ingår inte i 

strukturalismens idé, menar Kristeva.37 Därför studerar hon meningens uppkomst och lagar, 

en tanke Witt-Brattström tolkar enligt följande:  

 
Litteraturteoretikernas uppgift […] är att peka på och förstå det poetiska språkets funktion: att slå sönder och 
rekonstruera den sociala tvångsmässigheten. En sådan uppgift kräver att man förvandlar hela den kritiska 
apparaten och de traditionella begreppen, eftersom det klassiska tänkandets metoder privilegierar stabilitetens 
ögonblick och inte krisens, närhelst mening slås fast. Det poetiska språket däremot artikulerar det outsagda 
och förträngda. Skriket, gesten, det socialt oacceptabla.38  

 

Motsatsförhållandet mellan ”stabilitet” och ”kris” – struktur och kaos – skapar en spricka som 

präglar såväl studiet av den litterära texten som det mänskliga beteendet. Havandeskapet blir 

bryggan över dualismen – kärnan i studiet av gränslandet mellan förspråkligt och språkligt. 

Om moderskapet som idé innebär att korrelationen mellan människor vilar på relationen till 

den andre inom en själv, är moderskapet också modellen för intersubjektivitet. ”Moderskapet 

                                                                                                                                                   
33 Ibid., s. 11 
34 Ibid. 
35 Ibid., s. 10 
36 Witt-Brattström, ”Den främmande kvinnan – presentation av Julia Kristeva”, s. 48. 
37 Ibid., s. 47 
38Ibid. 
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förutsätter att du älskar din nästa ty han/hon bebor dig”39. Klivet från moderskroppen – den 

omständighet som gör att barnet möter språket (som en nödvändighet; ”att säga ’jag’ är att 

mena ’inte-mamma’”40) – representerar avgränsning av, och på samma gång möte med, en av 

två möjliga delar av den hela individen: 1) intellektet (logos) eller 2) kroppen (patos). Om 

förstadiet utgörs av kroppen (patos) och klivet ut ur den därmed är ett möte med intellektet 

(logos) innebär abjektionen en process där människan försöker förtränga den köttsliga sidan 

av jaget, samtidigt som hon åter söker sig till det. Kajsa Ekis Ekman definierar denna vilja att 

stöta bort genom att klarlägga abjektionens bokstavliga innebörd:  
 

Abject betyder ungefär 'äcklig' på engelska och franska, och med abjektion menar Kristeva bortträngandet av 
detta 'äckliga.' För varför finns det egentligen saker man inte står ut med, som när det blir skinn på mjölken 
och man ryser i hela kroppen, eller mormorsfingrar ur badkaret, trasiga naglar eller mer fundamentalt äckel 
som kiss, bajs, könsvätskor och allmänt slem? I Fasans makt [sic] förklarar Kristeva att det rör sig om ett 
äckel inför det ursprungliga köttsliga stadiet. När barnet grimaserande stöter bort den skinniga mjölken, stöter 
det samtidigt bort sig själv. För att kunna bli de subjekt vi är har vi förträngt detta köttsliga och vill inte 
påminnas om det.41 

 

När individen stöter bort sitt köttsliga stöter det samtidigt bort sig själv. Detta äckel inför allt 

som tycks hota ordningen innebär samtidigt en fascination, ”såsom varande både hot och löfte 

om en bortglömd existens”42. Jaget befinner sig i konstant kris, ”slitet mellan avskyn inför ett 

moderligt element och idealiseringen av en inbillad fadersgestalt”43, två sidor, binariteter, som 

tycks oförenliga.  

     Brist på kontroll har enligt tradition förknippats med patos och kvinnlighet, medan 

grammatik sammankopplats med logos och manlighet. Jorden som den mottagande kvinnan, 

himlen som den befruktande mannen. Var hamnar sexualiteten i denna krigszon? Man skulle 

kunna tänka sig att den på grund av motsatsförhållandet mellan de två krafterna kommer att 

präglas av pendlande maktbalans – dominans respektive underlydnad. Bortstötandet av det 

förspråkliga är självutplånande. Samtidigt är kärleken och sexualiteten är en produkt av 

avvisandet, då behovet av kärlek uppstår ”med den primära narcissismen, vars första ansikte 

är abjektionen, bortstörningen av det moderliga elementet”44. På det abjektala stadiet existerar 

två olika jag; dels jaget som ännu inte blivit ett jag, samt moderns värld, som ännu inte blivit 

objekt. Då ”kommer det in ett tredje element. Det som räddar mig från att låsas fast i den 

ojämna tvekampen, det som räddar mig från att slukas av tomheten, är en möjlighet till 

                                                
39 Witt-Brattström, Ur könets mörker Etc., s. 20. 
40 Ibid. 
41 Kajsa Ekis Ekman, ”I begynnelsen var modern”, Fria Tidningen, 2005-12-06 
42 Witt-Brattström, Stabat Mater, s. 20. 
43 Ibid., s 22. 
44 Witt-Brattström, Den främmande kvinnan – presentation av Julia Kristeva” , s. 51. 
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idealisering som plötsligt erbjuds mig”45. Bortstötningen går in i en positiv fas där 

idealiseringen utgör en början på det kommande jaget.46 Kärleksrelationen är en repris på 

barnets narcissistiska kris, när det slits mellan avsky och idealisering. Vi söker därför ”den 

som kan förstå och älska oss men fruktar för den intima föreningen av kropp och själ, som 

minner alltför mycket om den uppslukande, hotande tomheten, icke-existensen, där jagets 

gränser suddas ut”47. Hur spänningsfältet mellan kropp och intellekt i sin tur präglar det 

poetiska språket föreslår Ekis Ekman:  

 
Vi önskar renhet, kategorier, grammatik, men det bortträngda fortsätter att jaga oss och kommer upp mot vår 
vilja, vi stammar, dreglar, sluddrar och tappar kontrollen över våra kroppar. Kanske längtar vi samtidigt efter 
det, vilket poesin och kärleken tycks vittna om.48 

 

På vilket sätt söker Mimmi förtränga sitt förspråkliga? Är åtrån inför Hugo ett resultat av 

bortträngning hos Mimmi? Finns drag av att både vilja innesluta och avgränsa begäret? Och 

finns det något i hennes beteende som skulle kunna tolkas som idealisering av köttet?  

 

2. 3 Paradoxen som metod och frågan om lik eller olik 

Förhållandet mellan de två (särskiljda) ytterligheterna – logos och patos – synes hos Mimmi 

vara en konflikt som inte enbart är könsrelaterad utan därtill också är en strävan efter balans 

mellan det egna jagets två motsatta uttryck. Dessutom är konflikten förankrad i tiden. För att 

tolka tvetydigheterna med feministiska analysverktyg uppstår en grundläggande fråga om 

teoribildningens fokus. Ska feminismen fokusera likhet eller skillnad mellan kvinna och man, 

mellan det normativa och abnorma inom den rådande könsmaktordningens ramar? När 

Kristina Fjelkestam presenterar paradoxen som litteraturvetenskaplig metod vänder hon sig 

emot ett begrepp hon kallar könskomplementaritetens doxa. Betraktelsesättet anser (de två) 

könen som komplementära till varandra. Litteraturen och däri modernismen präglas av denna 

syn på könen som två motstridiga element som gör varandra fullständiga genom sin 

särskillnad.49 Könskomplementaritetens doxa måste enligt Fjelkestam luckras upp, genom 

paradoxen. För att närma mig en precisering av hur paradoxen fungerar som metod citerar jag 

Fjelkestam:  
 

                                                
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Ekis Ekman 
49 Kristina Fjelkestam, Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer. Modernitetens litterära 
gestalter i mellankrigstidens Sverige, diss. Stockholm, (Stockholm 2002), s. 30. 
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Paradoxen betecknar en kapacitet att balansera komplext motstridiga tankar och känslor och, i förlängningen, 
poetisk kreativitet. Ordets vardagliga användning bär spår av denna formella och estetiska innebörd, men 
oftast får ’paradox’ beteckna en åsikt som utmanar den etablerade ortodoxin (att bokstavligen gå emot 
doxan), och motsätter sig traditionen. Paradoxen utgör en position som går emot den dominerande genom att 
betona skillnaden.50  

 

Genom att betona skillnad kan man alltså motverka dominans. Innebär det 

litteraturvetenskapliga feministiska studiet att uppvärdera något kvinnligt i förhållande till 

något manligt? Fjelkestam baserar sin forskningsmetod på Joan W. Scott teori om 

feminismens dilemma: att den paradoxalt nog ofta byggs utifrån en idé som är 

kontraproduktiv för jämställdheten mellan könen eftersom den utgår från en vilja att likställa. 

W. Scott använder orden equality (jämställdhet, eller i detta fall snarare likhet) och difference 

(skillnad). Är kvinnor och män lika? frågar hon sig. Och är denna likhet i så fall det enda som 

kan frambringa jämställdhet mellan könen? Eller, är könen olika, och just på grund av denna 

olikhet berättigade att behandlas lika? W. Scott redogör för hur franska feminister kring förra 

sekelskiftet istället för att hävda könens likhet, trädde in i den gruppidentitet som av 

motståndaren använts för att motarbeta kvinnorörelsen, och därmed använde sig av sin 

olikhet, sin abnormitet. Denna paradox, hävdar W. Scott, gav feminismen en del av dess 

rörelse framåt.51 Problemet är enligt W. Scott att feminismen tvingas välja mellan att betrakta 

könen utifrån teorier som baseras på antingen likhet eller skillnad, där det ena alltid står högre 

än det andra.52 Feminismens historia brottas med motsägelser mellan universella principer och 

uteslutande praktik, som bottnar i vad W. Scott kallar sexuell skillnad. ”This paradox – the 

need both to accept and to refuse ”sexual difference” – was the consitutive condition of 

feminism as a political movement throughout its long history.”53 Men i estetiska 

sammanhang, menar W. Scott, betecknar paradoxen ofta en möjlighet att balansera 

motsägelsefulla tankar och känslor i något som kan resultera i ett kreativt flöde.54 W. Scotts 

försök att upphöja ”kvinnligheten” blir problematisk då den bortser från i vilken grad denna 

kvinnlighet är socialt konstruerad. Så motiverar exempelvis särartfeminismen att kvinnor och 

män är olika. Ett problem med begreppet särart är det syftar på kvinnors särart i förhållande 

till män, istället för på könens (eventuella) olikheter inför varandra. Som sociologen Carin 

Holmberg påpekar i sin feministiska handbok Det kallas manshat påstår man utifrån ett sådant 

sätt att se på könen samtidigt ”att kvinnor är avvikande och män förkroppsligar det 

                                                
50 Ibid., s. 29. 
51 Joan Wallach Scott, Only paradoxes to offer: French eminists and the rights of man, (United States of 
America 1996) preface, s. x-xi 
52 Ibid., s. 1. 
53 Ibid., s. 3f. 
54 Ibid., s. 4. 
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’normala’”55. Witt-Brattström hävdar om samma problematik att kvinnans sexualitet på grund 

av ett sådant synsätt i litteraturen bara kan ”beskrivas genom en analogi.”56 Särartsfeminismen 

utesluter dock inte särarten som ett fenomen som erkänner att det finns socialt betingade 

skillnader mellan hur kvinnor och män beter sig och förväntas bete sig och förhålla sig till 

varandra, och sig själva. Är det möjligt att, istället för att betrakta den ena av två olikheter 

som högre stående än den andra, analysera hur olikheterna samspelar med varandra och 

undersöka vad som händer i gränsen mellan dem? Utan att för den sakens skull, i enighet med 

könskomplementaritetens doxa, betrakta kvinnor och män som komplementära motsättningar? 

Utifrån W. Scotts betraktelsesätt ligger det nära till hands att betrakta Mimmis feber som ett 

resultat av en paradox. Paradoxen innebär i så fall kanske en vilja att avgränsa sig från, men 

samtidigt innesluta sig i, såväl ett modernistiskt tanke- och skrivsätt som en traditionell 

fördelning av logos och patos inom hennes eget jag. Vill hon vara lik eller olik? 

     Eva Adolfsson använder sig av Kristeva för att konstatera att Aronsons språk bottnar i ett 

förspråkligt stadium: ”mörkret finns, men också rösterna, talet, alla ordmöjligheterna, bryggan 

över”57. Detta gränsland påminner om Kristevas idé om den innersta kvinnligheten. Adolfsson 

menar dock att ”kvinnliga som manliga författare vidareskapar det Litterära Språket”58 och att 

detta är ”en företeelse utan kön”59. Hon påpekar hur festande det kan vara att i feministiska 

litteraturstudier leta efter likheter kvinnliga författare emellan – här finns en risk att 

konstruera likheter. Hon konstaterar att hon ”inte är på jakt efter Lika”60, utan vill frilägga 

texter skrivna av kvinnor utan att för den sakens skull låsa fast dem i Kvinnliga 

författarskap.61 Den textliga paradoxen är ett resultat av ett gränstillstånd, något Adolfsson 

kommer fram till med hjälp av Michail Bachtin. Hans tankar om motsättningar inom 

litteraturen är jämförbara med Kristevas abjektionsteori. Enligt Adolfsson närmar sig Bachtin 

nämligen, på ett sätt liknande Kristevas, litteraturen underifrån:  

 
[D]är det förut varit ’hjälte’ och ’värld’ och hierarkiskt ordnade motsättningar – natur mot kultur, mörkt mot 
ljust, man mot kvinna – där kunde bachtinläsaren se en annan sorts mycket rörligare litterära landskap. 
Orden, meningarna bär inne i sig en ambivalens som hos den havande kroppen.62        
 

                                                
55 Carin Holmberg, *Feminista: Det kallas manshat (Stockholm 1996) s. 30. 
56 Witt-Brattström, Ur könets mörker Etc. Litteraturanalyser 1983-1993; 1993-2003 (Stockholm 2003), del 2, s. 
15. Obs. Ur könets mörker Etc. består av två delar, där den ena utgörs av analyser från åren 1983-1993 och den 
andra från åren 1993-2003. Jag benämner dem framöver som del 1 resp. del 2. 
57 Adolfsson, s. 317. 
58 Adolfsson, s. 318. 
59 Ibid. 
60 Ibid., s. 336 
61 Ibid., s. 338 
62 Ibid., s 319 
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2.4 Modernismens könsdiskussion – kartläggning 

Tidigare forskning om Feberboken har ibland dragit slutsatsen att Mimmi utgör Stina 

Aronsons alter ego och att Hugo representerar Artur Lundkvist.63 Åsa Nilsson Skåve skriver 

exempelvis i fråga om Aronsons pseudonym Mimmi Palm att: ”vissa faktiska biografiska 

kopplingar till Aronsons eget liv är omöjliga att förbise och valet att använda pseudonym kan 

så delvis uppfattas som en diskretionssak. Särskilt Feberboken […] är i stora stycken nära nog 

identisk med delar av den brevväxling som ägde rum mellan Stina Aronson och Artur 

Lundkvist”64. I kandidatuppsatsen Vem är Hugo L? ifrågasätter Frida Jörgensen denna typ av 

antagande om förhållandena mellan verklighetens och bokens karaktärer och pekar på viktiga 

skillnader mellan den autentiska och fiktiva brevväxlingen.65 Dock står förstås användbart 

material att finna i läsningen av relationen mellan Aronson och Lundkvist. Genom att studera 

deras brevväxling noterar Caroline Graeske exempelvis skillnaden i synen på erotik. För 

Aronson är erotiken intellektuell, för Lundkvist är den fysisk. Detta känns igen hos 

karaktärerna i Feberboken. Av breven framgår även Lundkvists manschauvinistiska attityd 

med vilken han ömsom dumförklarar, ömsom objektifierar Aronson.66 Vid en tolkning där 

syftet bland annat är att undersöka hur manligt och kvinnligt skildras i Feberboken som 

modernistiskt tidsdokument blir sådan information fruktbar. Att särskilja bokens karaktärer 

och de som de kan tänkas ha inspirerats av ur verkligheten är vikigt i min uppsats. Att 

överhuvudtaget nämna Lundkvist känns samtidigt nödvändigt för att närma mig förståelsen 

för modernismens könsdiskussion.  

 

För att definiera modernismen och dess syn på kön har jag valt att ta hjälp av Witt-Brattström 

och Graeske. Båda anlitar Lundkvist när de kartlägger fasen. Graeske utgår från en artikel 

författad av Lundkvist 1930 i tidningen Brand. Lundkvist skriver att modernismen lika 

mycket som ett konstnärligt, är ett samhälleligt kall, den är  

 
icke enbart en litteraturinställning, den är först och sist en livsinställning. Dess grundprogram går ut på 
anslutning till det primära, skapande driftlivet, kamp för dettas rationalisering på analysens väg, ständigt 
skapande av nya former för det allrörliga livets flöde.67  

 

                                                
63 Se t. ex. Witt-Brattström, förord till Feberboken, s. 6.  
64 Nilsson Skåve, s. 131. 
65 Frida Jörgensen, Vem är Hugo L.?, Kandidatuppsats i litteraturvetenskap, Stockholms universitet (Stockholm 
2011) se t. ex. s. 4. 
66 Graeske, s. 77-81. 
67 Citat efter Graeske, s. 73. 
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Bakgrunden är bland annat det moderniseringsprojekt som i Sverige hade lett till 

emancipation för kvinnan och gynnat hennes möjligheter att yrkesarbeta. Urbanisering i 

kombination med ökad teknologisering gjorde att könens roller, kring vilka 

samhällsstrukturen tidigare varit stadigt förankrad, nyanserades. Parallellt pågick stilskiften 

inom litteraturen. Sambandet pekar Witt-Brattström på, när hon menar att den nya litterära 

profil som trettiotalets autodidakter påbörjade både var en revolt mot såväl den tidigare 

bundna versen och borgerliga romanen, som mot den framryckande socialdemokratin. 

Modernismen blev sexualpolitisk aktion. Männens avköning var en produkt av 

maskinciviliseringen – de feminiserades när maskinerna tog deras plats. Diktarens uppgift 

blev att fylla ett nytt slags poesi – maskinpoesi eller stadspoesi – med sexuell laddning68 där 

driften, enligt Witt-Brattström, blev ett maktmedel:  

 
Arbetarnas nya maktposition under trettiotalet tolkas i arbetarförfattarnas böcker som en fråga om sexuell 
potens. De var influerade av Freuds betoning av sexualdriften som konstruktiv för människan. Om kvinnan i 
litteraturen tidigare varit tecknet för ett förföriskt med lockande kaos så blir hon nu en milstolpe för mannens 
drift, ett delmål ämnat att ge hans drift klarare konturer. Primitivismen förklarar sexualdriften för manlig och 
lyckas därigenom förvandla dess traditionellt feminina och därigenom negativa förtecken till ett bevis på 
maskulinitet och råstyrka. […] Sexualdriften blir helt enkelt ett redskap för ordning. Med denna batong håller 
man överklassen, symboliserad av kvinnosakskämpen eller yrkeskvinnan, på mattan.69  

 

De sexuella regelverk som dikterades problematiserades bland andra av Moa Martinson med 

romanen Kvinnor och äppelträd, där hon gjorde upp med den sexualromantiserande bilden av 

kvinnan och naturen. Witt-Brattström konstaterar med utgångspunkt från Lundkvists texter att 

de unga manliga modernisterna var ”utrustade med ett sexuellt färgat begär efter att erövra 

världen/kvinnan”70. Lundkvist själv beskriver den unga modernistiska generationens mål som 

”en revolt mot en civilisation, som hotar leda till sterilisering genom förträngning av 

drifterna”71. Föreställningen om en sexualiserad kvinna på mannens villkor, påminner om 

Strindbergs förord i Fröken Julie. Här förestavas villkoren: den kvinna som inte går med på 

mannens sexuella invit avvisas. Hon tillhör en ras som förr eller senare kommer att gå under, 

bland annat på grund av den undertryckta driften.72 Kvinnans bildning kan lätt kväsas genom 

mannens drift eftersom kvinnans intellekt inte går att förena med hennes sexuella lustar. 

Bilden av sexualiteten och intellektet som oförenliga tydliggörs då ord som kvinnlig och 

okvinnlig knyts till kvinnans sexualitet. Äkta kvinnlighet identifieras med brist på intellektuell 
                                                
68 Witt-Brattström, Moa Martinson – Skrift och drift i trettiotalet (Stockholm, 1989) s. 97f. 
69 Witt-Brattström, Ur könets mörker Etc., del 1, s. 216f.  
70 Witt-Brattström, Moa Martinson – Skrift och drift i trettiotalet, s. 83f. 
71 Citat efter Witt-Brattström, Ur könets mörker Etc., del 1, s. 218. 
72 August Strindberg, förordet till Fröken Julie, 1888, samlingsvolymen Fadren, Fröken Julie, tredje 
pocketutgåvan (Stockholm 2009), s. 85. 



 17 

begåvning.73 Ingår inte jämlikhet mellan könen i den nydanande våg som sägs genomsyra 

både litteraturen och det sociala livet? Kan man tolka modernismen som om den vänder på 

den klassiska fördelningen mellan manlighet – logik och kvinnlighet – känsla? Vill 

modernismen slå ett slag för den utlevande känslan hos alla individer, oavsett kön? Och 

vilken ställning tar en modernistisk kvinna som Aronson, i fråga om sexualiteten?  

     Enligt Eva Adolfsson befinner sig Aronsons författarskap i ett slags gränsland, mellan å 

ena sidan då, och å andra sidan nu. En gräns som Aronson erövrar med möda, ”en 

nödvändighet att skala bort de gamla orden och spräcka de gamla historierna, inte minst det 

gamla sättet att läsa och skriva kvinnan”74. Har modernismens kvinnliga författare ett behov 

av att ”tömma” litteraturen på gamla historier, och då i synnerhet den gamla kvinnohistorien? 

Mimmi tycks i hela sin person vara en gräns mellan en, kanske både gammal och ny, 

kvinnlighet. Å ena sidan bryter hon med det trånga livet i sitt småborgerliga äktenskap på 

landsbygden, å andra sidan erbjuder den ”nya” plattformen föga större frihet, då hon 

fortfarande förväntas inta en kvinnoroll – vars definition någon annan slagit fast. Adolfsson 

konstaterar att detta leder till en konflikt hos Mimmi som handlar om att ha möjlighet att vara 

(både) älskande och skapande människa och noterar en scen där hon betraktar en flodfåra 

uppifrån en bro. Mimmi funderar över hur hennes bröst skulle se ut om hon badade i floden. 

Sättet på vilket hon beskriver sin egen kropp är typiskt för hur primitivismen framställde den 

kvinnliga kroppen. Men på grund av ett moln blir sikten skymd, ”vattnet oläsligt”75. Mimmi 

slår ifrån sig bilden och Adolfsson klargör att ”för den skrivande kvinnan är det samtida 

avantgardets kvinnobild oläsbar”76. Feberboken blir en gräns, en paradox, mellan å ena sidan 

då och å andra sidan nu. Som band mellan dåtid och nutid korsar såväl de litterära som 

moraliska tankesystemen i Feberboken. Att Hugo känner sig besläktad med den mystiska 

vitalism som är hämtad ur D. H. Lawrences Lady Chatterlys lover fungerar som tidsmarkör. 

Primitivismen tycks å ena sidan vara en gubbsjuk konstnärs- och maskulinitetsvurm, å andra 

sidan är den, som redan nämnt, också en strävan efter någonting bortom konventionen, 

utanför ramarna. Feberboken söker en definition av denna frihetslängtan, någonting som 

enligt somliga uttolkare beror på att Aronson driver med primitivismen. Så hävdar till 

exempel Nilsson Skåve att Aronson parodierar över primitivismen genom att använda den på 

                                                
73 Asta Ekenvall, ”Varför har kvinnan ansetts intellektuellt underlägsen mannen? Biologistiska teorier i 
traditionerna kring ’manligt-kvinnligt’”, Könsroller i litteraturen från antiken till 1960-talet, red. Karin 
Westman Berg (Stockholm 1968) s. 13. 
74 Adolfsson, s. 331. 
75 Ibid., s. 332. 
76 Ibid. 
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ett överdrivet sätt.77 Gunilla Domellöf menar å sin sida, liksom Adolfsson, att Aronson i 

likhet med många andra modernister ansluter sig till Nietzsches kritik av den förnuftsdyrkan 

som Sokrates grundlagt. Förnuftet hotar enligt Nietzsche den skapande kraften.78 Kanske är 

denna kritik mot logocentrismen grundpelaren för den primitivistiska diskurs som också 

menar att en mekanisering av tillvaron hotar de drifter som i grund och botten ger upphovet 

till konsten. Var befinner sig Aronson i förhållande till sin tid? Vill hon, med anknytning till 

Kristevas vokabulär, innesluta sig i eller avgränsa sig i förhållande till modernismens 

tankegångar – om en av dess grenar innebär en ökad tro på känslan, på patos? Och hur ska 

hon hantera denna tankegång – om en annan av dess grenar vill stöpa henne i en förlegad 

kvinnoroll? Enligt Domellöf inspirerades Aronson av Edith Södergran, som under sitt 

skrivande lät instinkten ligga till grund för vad intellektet åsåg i ”i avvaktande hållning”79. 

Mimmis ambivalens kan alltså betraktas som en tidsmarkör kopplad till hur modernismens 

nietzscheaner ansåg att den skapande människan hindrades av förnuftets och logikens 

överordning. Frida Jörgensen beskriver hur tidigare forskning pekat på samband mellan 

Aronsons egen uppväxt och sättet på vilket hon tecknat sina karaktärer. Jörgensen refererar 

till Margit Rasmussons avhandling om författarskapet, där Aronson sägs ha ”bipolära 

tendenser”80 och en svårighet att knyta an fysiskt till människor, vilket enligt Rasmusson en 

följd av hennes barndom, som präglades av ”osäkerhet, rotlöshet”81. Ett splittrat jag fick 

möjlighet att läkas av skrivakten.82 Aronson tycks ha en konkret spricka att fylla. Domellöf 

noterar hur tidens litteraturkritiker avfärdade Feberboken genom att lägga tonvikt vid 

motsättningarna mellan privat och offentligt, formlöshet och form. Därmed undvek man att 

beröra ”på vilket sätt boken skulle kunna ha intresse i den pågående debatten om den 

alternativa konstriktningen och om en ny könsmoral.”83 Domellöf påpekar dock att dessa 

motsättningar är ju förknippade med ”grundmotsättningen mellan kvinnligt och manligt”.84 

Tematiken är återkommande hos Aronson. I Feberboken, och enligt Domellöf också i den 

tidigare Fabeln om Valentin (1929) där den kvinnliga huvudpersonen vägrar välja vare sig en 

konventionell eller gränslöst promiskuös livsbana. Men genom att bejaka sin sexualitet som 

                                                
77 Nilsson Skåve, s. 145. 
78 Gunilla Domellöf, Mätt med främmande mått, Idéanalys av kvinnliga författares samtidsmottagande och 
romaner 1930-1935 (Hedemora 2001) s. 182. 
79 Domellöf, s. 182 
80 Jörgensen, s. 12. 
81 Ibid., s. 11. 
82 Ibid., s. 12. 
83 Domellöf, s. 75. 
84 Ibid. 
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ett ”livsfrämjande värde” representerar hon en ny moral.85 Jag återkommer till resonemanget i 

avsnitt 2.6, där jag fortsätter diskutera förhållandet till primitivismen ur Mimmis perspektiv 

och funderar över om det kan finnas en bakvänd primitivism och hur den i så fall skulle kunna 

se ut.  

 

2.5 Spänningen mellan logos och patos hos Mimmi  

2.5.1 Begäret  

Skiljelinjen mellan kropp och intellekt klargörs av Mimmi tidigt i Feberboken. Förberedelsen 

inför att möta Hugo, preparationen för kontakt, innebär både kroppslig och intellektuell 

rannsakan: 

 
Flera veckor förspillde jag faktiskt på att söka utforska mig själv bara för att Hugo (Hugo är min älskare, eller 
rättare sagt han kunde vara det om han ville) skulle få veta allt om mig. Mitt ansikte, mina händer, mina 
utbrott, min andedräkt.86  

 

Inledningen berättas i imperfekt – som ett slags sammanfattning av konflikten som sedan skall 

följa i form av slitningen mellan logos och patos. Tempusbytet klargörs ironiskt, efterklokt, i 

den följande meningen: ”Den där tiden hoppades jag ännu att det skulle intressera honom”87. 

Mimmis beskrivningar av den egna kroppen ger känsla av att hon inte riktigt vet vad hon 

tycker om den, hur hon ska hantera den. Ska hon stänga inne den eller låta den fladdra vilt? 

Kroppen är bilder, som vore hon ett landskap, ansiktet är ”likt en bördig trakt i molnigt 

middagsljus, [p]annan bred som en åker, ögonen stora, outsinliga […] Och läpparna en aning 

för fylliga, oroliga, sensuella, barbarläppar. Fördömda ogräsläppar.”88 Åsa Nilsson Skåve 

menar att ”spänningen mellan förnuft och känsla är allt annat än enkelt könsrelaterad i texten. 

Hugo skriver till Mimmi i brev: ”’Du kastar dig över kärleken med ditt intellekts 

precisionsinstrument. Stackars kärlek’ (72) [sic]. Kärleken och sexualiteten bör, menar han, 

inte teoretiseras, endast bejakas, vilket inte är lika komplikationsfritt ur hennes perspektiv.”89 

Hugo stoltserar inför Mimmi med sin balans. För honom verkar konflikten obefintlig och i 

ytterligare brev skriver han frejdigt: ”Jag är ju inte helt primitiv, jag har fått en infusion av 

kultur, jag är inte länge enkel och ett. Min själ lever i min kropp, de två är nödgade att fördra 

                                                
85 Ibid., s. 186. 
86 Stina Aronson, Feberboken. Stoffet till en roman, 1931, andra uppl. (Stockholm 2008) s. 23. 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Nilsson Skåve, s. 142, 



 20 

varandra, ibland vill de detsamma, ibland ej”90. Mimmi stretar med medvetenheten om att hon 

innehåller både och – hon är förnuft och känsla i samma kropp. Hon tycks känna krav att 

inordna sig enligt den mall som Hugo erbjuder henne – han vill patos, vill lära henne känna: 

”Om du sluter ögonen och uppger dig själv. Blir kosmos och gränslöshet…”91 Men när 

hennes sinnliga slår rot måste hon måste skärpa sig: ”Ta ditt förnuft till fånga, Mimmi”92, 

beordrar hon sig själv. Hugo hamnar i överläge då han inte behöver brottas med konflikten på 

samma vis som hon. När tristessen blir henne övermäktig funderar hon om hon hur hon ska gå 

tillväga för att skapa förnimbar spänning. ”Kanske egga min kärlek till H., skriva ett 

hänsynslöst brev och bekänna den? Har inte mod till det. Har inte färg till det. Och förresten 

trivs jag bäst i antydningarnas värld som en krukväxt innanför ett fönster.”93 Kanske är det ett 

sätt för Mimmi att behålla kontrollen att förse Hugo med köttsliga attribut – attribut som 

också hänger samman med hans litterära preferenser: ”Han vill visst att litteraturen och 

bakom den verkligheten ska framför allt vara något som känns bastant och saftigt som ett 

byte. Han vill kött – ett par dar gammalt förresten så att det har hunnit skaffa sig omisskännlig 

råhet.”94 Hennes eget jag kontrasterar när hon förklarar hur hon ”älskar […] stoffet mindre 

som helhet och kulör än [hon] mal och finfördelar det”95. Att hålla sig till logos blir 

självbevarelsedrift. Samtidigt finns ett begär inom Mimmi, en längtan efter också kött, för 

vilken förnuftet tycks stå i vägen: ”[d]et är den egenskapen som hindrar mig från att erfara 

och annonsera mig okonstlat och fysiskt fast jag skulle vilja det. Fastän jag längtar och vill.”96 

Med Kristevas vokabulär är begäret och lidandet på en och samma gång inbyggt i henne. Har 

Mimmis polariserade låsning mellan kropp och intellekt att göra med en förträngd urkraft? 

Under resan till Paris beskrriver hon en paradoxal situation: 
 

En man – manlig man – iakttog mig på en restaurang idag. Han bearbetade mig, fick önskningar av mig, han 
såg ut som en permitterad soldat, hade ett ärr över kinden. Och genast märkte jag de där bubblorna i mitt inre, 
som när nånting överslammat lösgör sig och stiger opp till ytan. Jag drömmer romantiska drömmar ibland 
också (där jag går in på förslag). O kallblodighet. Hjälp mig att ta mig i akt för tillmötesgåendets 
förnimmelser.97 
 

Medveten om könsmaktordningen beskriver Mimmi hur hon objektifieras. Likväl håller hon 

tillbaka ett ”tillmötesgående”. Som var hon tvungen att tygla sitt begär för att anses som – och 

                                                
90 Aroson, s. 80. 
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92 Ibid., s. 109. 
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94 Ibid., s. 37. 
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96 Ibid., s. 37f.  
97 Ibid., s. 36f.  
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på grund av denna omgivningens syn kanske också betrakta sig själv som – intellektuell. 

Bottnar motviljan i en befintlig ovilja hos henne att befatta sig med sin kropp? Hur mycket 

kommer inifrån – som ett minne av en abjektion – och hur mycket har att göra med det 

omgivande patriarkat som sätter regler för hur hon som kvinna ska bete sig för att vara 

konstnär? Citatets sista mening kan sägas syfta på Hugo som handlande person – Mimmi vill 

inte nedlåta sig till en relation där han ställer krav och hon inrättar sig. Men det kan också 

handla om ett inre tillmötesgående, där förnimmelserna handlar om kontakt med kroppen, 

någonting under ytan. Det där äckliga, fascinerande, som abjektionen sökt förtränga och stöta 

bort. Samma vokabulär använder Mimmi gentemot Hugo när hon frågar sig: ”Varför ska jag 

egentligen envisas med att låta min fantasi bearbeta H. liksom med sugmun?”98 Föremålen för 

Mimmis av både begär och äckel präglade förhållningssätt är två: kroppen, men också 

mannen. Vid ett kafébord i Paris reflekterar hon över en man:  

 
[…] ett fördömt utseende på människan, ogenomtränglig hårbuske som en svartnad grästorva på huvut, 
utmärglad panna, vilda ögon, långa agerande armar, trasor som en läderrem gjorde till kläder. Som en gles 
förtätning av skymningen dyker han upp framför kaféborden, skrikande på ett ickespråk, gestikulerande, 
skrattande, gnistrande […] Jag blev upptänd av människan, fascinerad. Fick en vanvettig lust att äga honom, 
bebo hans värld, vara galen med honom.99 

 

2.5.2 Äcklet och ytterligare en omöjlig motsättning 

Mimmis vämjelse inför kroppen inkluderar även andras kroppar. Hon reagerar till exempel 

inför sin husjungfru som har en vana att smacka med läpparna: ”likt det där slappa åtråsljudet 

efter kyssar hos somliga förälskade och mödrar”100. Nilsson Skåve är förklarar motviljan som 

en produkt av ”kulturen, konventionen, uppfostran”101. När Mimmi jämför sig själv med 

Nike, den kvinna som Hugo tillslut väljer att vara med, konstaterar hon att Hugos idealkvinna 

är av fysiskt slag:  

 
[H]an är beröringsförälskad, uppfylld… och ännu har en kvinna med slanka svala lemmar och lågmäld röst 
gått före en av de satta, om man placerat båda på ett elementärt fysiskt startplan. Ja utom i de moraliserande 
lögnerna. Min kropp, vad ska jag med den, till vad? Jo till två oeftergivliga ting: moral och värk, olidlig värk. 
Hur kan jag för resten nånsin hoppas vinna något: allt vad jag möter tjänar ju bara till att med våldsam kraft 
slunga mig tillbaka i mig själv Där hamnar jag tillsist och krossas i mitt eget.102 

 

                                                
98 Ibid., s. 27. 
99 Ibid., s. 109. 
100 Ibid., s. 85. 
101 Nilsson Skåve, s. 144. 
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Värken i kroppen är konkret, och gör hennes fysiska till ett skal och där det starkare jaget 

utgörs av intellektet. Men den uttrycker också en svårighet att kommunicera med kroppen. 

Under feberns gång tycks Mimmi successivt närma sig patos. När det fysiska jaget får 

övertaget gentemot det intellektuella får febersjukdomen sällskap av en annan åkomma: ”Jag 

hatar mig själv. Jag är svartsjuk på mig själv”103. Hon slits mellan åtrån inför Hugo och hyser 

samtidigt aversion inför hans förhållande med Nike. Mimmi vill ansluta sig till en intellektuell 

klubb. För att komma i kontakt med konsten skönjer hon kanske en möjlighet att använda sig 

av Hugo. Syftet, att möta men kanske också i viss mån dra nytta av, den unge poeten 

misslyckas när han påtalar hennes könstillhörighet – och nedvärderar sättet på vilket hon 

”förvaltar” sitt kön: hon vill vara själ, en människa. Det passar inte Hugo, som söker en 

kropp, en kvinna. Utöver detta visar sig Mimmis eget begär. För att nå Hugo sexuellt kräver 

åtrån att hon återgår till ett jag som mötet med Hugo skulle vara en väg ifrån. Därmed gör han 

sig oumbärlig. Mimmi kastas mellan inneslutning (i det här fallet i en litterär krets, en vilja till 

intellekt) och avgränsning (tillbakagång till tidigare landsortsliv, förpassning till könsvarelse). 

Men måste hon egentligen välja?  

     Witt-Brattström jämför modernismens dialog mellan manligt och kvinnligt med 1880-

talets liknande könsdiskussion.104 Även Fjelkestam noterar hur den valsituation som tvingar 

kvinnan att välja mellan kärlek och konst är tematisk för förra sekelskiftets romaner.105 

Utifrån romanen Ingen mans kvinna av Hilma Angered-Strandberg tecknar Fjelkestam det val 

som huvudpersonen står inför i egenskap av att vara kvinna med konstnärsambitioner, en 

situation liknande Mimmis: 

 
Allt tycks vara klappat och klart mellan de älskande tu, men då inser Irma att hon trots allt måste göra ett val 
mellan Konsten och Kärleken. Det är bara kvinnan som måste göra detta val, eftersom för ”mannen var 
kärleken och konsten något som hörde samman. För kvinnan två vitt skiljda poler”(s. 75).106  

 

Fjelkestam exemplifierar ytterligare med Aronsons tidigare roman Två herrar blev nöjda och 

menar att titeln klarlägger att det går att tillfredställa båda herrarna; konsten och kärleken. 

Hon konstaterar också apropå Feberboken att ”dilemmat fortsätter […] utmana de kvinnliga 

gestalterna i Aronsons följande romaner”107. Något att kanske betrakta parantetiskt men 

samtidigt talande är hur Fjelkestam formulerar problemet – ”att vara kvinna med 

konstnärsambitioner”. Formuleringen förutsätter att kvinnan är olik mannen – en ”man med 
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konstnärsambitioner” existerar inte som begrepp på samma vis. Hur skulle det vara att vända 

på begreppet – problemet med att vara konstnär med kvinnoambitioner? Mimmis problem 

tycks vara att hon är fånge i en tanketradition där hon måste välja mellan att vara antingen 

eller. Antingen kvinna – och konstnär, eller konstnär – och kvinna. Vilketdera är hon 

egentligen mest? Konflikten mellan intellekt och känsla blir könsrelaterad när kvinnligheten 

blir beroende av Mimmis val mellan antingen konst eller kärlek. Nilsson Skåve noterar 

konflikten och refererar till Witt-Brattströms förord, som menar att primitivismen ersätter 

”den traditionella stereotypen att mannen står för förnuft och kultur, kvinnan för känslosamhet 

och natur […] med en delvis omvänd dikotomi.”108 I detta primitivismens herravälde prövar 

Mimmi bägge varianter, att vara ”både och”, och ”antingen eller”, när hon närmar sig den för 

tiden gångbara livsstilen: ”Mitt fysiska jag har befäst sig och vill nu undantränga mitt 

intellektuella.”109 Hon utvecklar en retorik också för detta, nya, område: 

 
Jag blir mer och mer lejoninna. Blodlukten kväljer men avskräcker mig inte. […] Jag menar apparaten för 
livets fortbestånd, livets inälvor, livsprocessens brutalitet. Allt detta. Ifall man inte är nog förblindad och 
bedövad och begravd av den yttre och barmhärtigt konventionella tillvaron för att aldrig oroas av jaktropen 
innerst ifrån.110 

 

2.5.3 Patos – en politisk sak? 

Mimmi tycks successivt pröva gränserna för sitt patos. I vilken grad är detta hennes sanna jag, 

och i vilken grad ikläder hon sig en för omgivningen passande dräkt? Är erotiken och hennes 

frihetslängtan på nietzscheanskt manér förbunden med skrivakten? Eller spelar Mimmi 

läsaren ett spratt – är det i själva verket så att hon ironiserar över primitivismen när hon tycks 

bejaka sitt köttsliga? Witt-Brattström pekar på hur Feberboken ifrågasätter modernismens 

primitivism genom att omfördela rollerna. Aronson prövar att placera mannen, poeten, på ”det 

stumma kvinnliga objektets plats i poetens egen begärslära”111. Kanske innebär denna 

begärslära ett utrymme där poeten, i detta fall Mimmi, slipper göra något val mellan kärlek 

och konst? Witt-Brattström menar att Aronson utforskar primitivismens kvinnobild genom att 

experimentera med erotik och litteratur på ett sätt som är ”närmast parodisk[t]”112. Graeske 

hävdar att Aronson objektifierar mannen när hon gör honom till ”kärleksobjekt för 
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kvinnan”113. Aronsons utgångspunkt är, i motsats till primitivismens gängse (manliga) 

perspektiv, det kvinnliga driftslivet. Domellöf kopplar samman Mimmis skrivande med 

Nietzsche och menar att hans idélära ligger till grund för Mimmi erotiska kraft. Domellöf 

påvisar både skrivandet och erotiken som frigörelseprojekt mot manlig dominans.114 Om den 

erotiska kraften också får följden att Mimmi blir febrig skulle den alltså ha dubbla verkningar 

– sjukdomen är både skaparkraft och (kvinnlig) självhävdelse. Drabbas Mimmi alltså av feber 

för att hennes eroticism vill vara emanciperad, frigörande? Domellöf bortser från möjligheten 

att det inom henne skulle kunna rymmas ett begär, en kraft som står bortom politiska 

intressen. När Graeske diskuterar frågan om den litterariserade passionen drar hon slutsatsen 

att Mimmi använder sig av ”erotiken som litterär metafor”115. Detta i kontrast till Hugo, som 

”vill leva den”116. Både Graeske och Domellöf tar alltså fasta på den socialpolitiska kontext 

som satte kvinnor i en position som de ville skriva sig ur. Detta är enligt min mening exempel 

på hur Feberboken tangerar att läsas sympatiskt. När förklaringen till Mimmis sexuella 

drivkraft är resultatet av politik förpassas hon på sätt och vis till att vara logos, struktur, linjer. 

Som vore hennes driftsliv något beräknat och planlagt. Dock framgår hos båda källorna att 

erotiken inte förmedlas enkelspårigt i boken och Graeske betonar också de aronsonska 

kvinnoporträttens ambivalens och komplexitet.117  

      ”Varför var den primitivistiska lustutlevelsen så problemfri för de litterära männen?”118 

frågar sig Witt-Brattström. Kvinnornas sexuella begär verkar omöjlig att få ihop med arbetet. 

Enligt henne är hos Mimmi ”dödsmedvetandet ständigt närvarande”119, vilket ”punkterar 

lustbejakelsen.”120 När patriarkala strukturer gjort upp spelreglerna får Hugo leva både och – 

medan Mimmi måste välja antingen eller. Vad händer om hon väljer sin sexualitet? 

”Mellankrigstidens kvinnliga samtidsromaner förhåller sig på olika sätt till kärleksoffret”121, 

skriver Fjelkestam. Med kärleksoffer syftar hon på den del av kvinnligheten som valt kärleken 

före konsten i en tid då kvinnlig emancipation trots allt var på frammarsch och regleringar 

som underlättade för kvinnor att yrkesarbeta var ett faktum. Det paradoxala självuppgivandet 

innebär att kvinnan själv valt att bli endast kvinna, såsom hon en gång definierats av mannen, 

och av konsten. Hon betonar de under mellankrigstiden ibland förekommande ”masochistiskt 
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färgade idéer om underkastelse och självutplåning”122 och menar vidare att ”[bilder] av 

mannen som härskare och tyrann var erotiskt laddade och betecknade en ’manlighet’ som 

förstärkte kvinnors ’kvinnlighet’”123. Detta gäller kanske inte i så hög grad Feberboken, även 

om kärleken för Mimmi också är destruktiv: ”Alla som jag älskar befaller över mig, jag älskar 

dem genom lydnad. Se där just mitt fördömda beroende av H. Min vilja binder mig under 

honom, min vilja, förälskad på ett fördömt eget bevåg.”124 Så tar hon till preparat för att slippa 

ledan: ”Mera sömnmedel”.125 

 

2.5.4 Drömmen om frihet  

Orden tid och rum är återkommande hos Mimmi. När hennes make förknippas med tid och 

Hugo med rum gör hon tid och rum till varandras motsatser. Det verkar som om tiden är den 

plats där hon i någon mån har kontroll. Förnuftet styr. Medan rummet blir ett forum för 

känslor. ”Jag älskar min man i tiden men Hugo i rummet”126 skriver hon. Hon älskar sin man, 

men ”Om inte tiden vore, skulle extasen vara. Alltså hatar jag tiden.”127 Nilsson Skåve 

resonerar om Mimmis inre splittring som en följd av att hon gick in i äktenskapet av 

konventionella skäl, men att valet egentligen var omedvetet.128 När Nilsson Skåve påstår att 

Mimmis inre splittring är grundlagd i ett olyckligt äktenskap, fråntas Mimmi möjligheten att 

själv ha fattat beslutet att gifta sig, så som Sally i Martinsons Kvinnor och äppelträd lyckas. 

När Sally till slut bestämmer sig för att gifta sig förefaller beslutet vara riktigt: för henne är 

äktenskapet inget nederlag, utan ett genomtänkt val. Frihet är inte per automatik likställt med 

ogift, därför blir tolkningen trivial om den hävdar att Mimmis feber bara beror på att 

äktenskapet varken är ”lyckligt eller olyckligt, […] bara förflyter”. Mimmis feber utgör hela 

boken, och är därmed, på något vis, dess förutsättning. Med det inte sagt att konstnären måste 

vara olycklig. Nilsson Skåve anknyter till tvärtom Domellöfs resonemang om de kvinnliga 

modernistiska författarna som tagande intryck av Nietzsche. Den nietzscheanska devis som 

säger att kärleken föds ur friheten och kravlösheten, menar Skåve ”fördjupar ifrågasättandet 

av äktenskapet som institution”129. Även om Feberboken inte innehåller någon uttalad 

äktenskapskritik förekommer ämnet som symbol för både en trygghet och fälla. Den låser 
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henne fast i en gammal kvinnoroll, kväver hennes skaparlust: ”[j]ag dör här, dränks av små 

olidligheter, samhällsmikrober. Detta system kallas sammanfattande ’hem’ och ordet hissas 

som en festvimpel i toppen”130. Frågan är om atmosfären utanför hemmets och äktenskapets 

gränser har mer syresatt luft att erbjuda Mimmi.  

 

2.6 Feberns två sidor som konsekvenser av konflikten mellan kropp och intellekt 

Domellöf påpekar hur receptionen av Feberboken gav näring åt en uppfattning att manliga 

och kvinnliga författare beskrev sjukdom på olika sätt. Medan det anliga 

sjukdomsperspektivet upprör, saknar den kvinnliga sjukdomsbilden allmänt intresse.131 Den 

hysteriska och sjukliga kvinnan är en återkommande karaktär i litteraturen. Adolfsson menar 

att kvinnan visserligen förväntats kliva in i sjukdomsrollen, men att den också har genererat 

uppmärksamhet, omvårdnad, en lyssnande omgivning. Sjukdomen har därmed kunnat utgöra 

flyktväg för den kvinna som sökt skaparro och ensamhet – konsekvensen av att ”försvinna”, 

eller ”bli galen”, har varit en väg till ökat svängrum. Adolfsson resonerar om den kvinnliga 

författarens förhållande till sin kropp som en del av modernismens frigörelseprojekt. Hon 

refererar till Sandra M. Gilbert och Susan Gubar, som menar att kvinnan som vägrade anpassa 

sig till en trång kvinnlighet drabbades av en kreativ vrede – i The Madwoman in the Attic 

redogör de för hur denna vrede ledde till att omgivningen ansåg att kvinnan var galen (på 

vinden). Bilden av kvinnan som tar för stor plats menar Adolfsson är ett exempel på den 

kvinnliga skaparlusten och skaparvåndan: ”Den groteska kvinnokroppen blir den förnekande 

kroppen. Men samtidigt, i samma berättelse, blir den groteska kroppen den avgörande 

konstnärliga (och mänskliga) möjligheten: att förbinda sig med det kroppsliga-kreatursaktiga, 

med det låga, det är också att föra dess livgivande talan”132. Adolfsson knyter ambivalensen 

(mellan innestängning och utbrytning) till modernismen: här utgör den kreativa vreden inte 

bara en undertext, utan en utskriven del av texten. Dock vänder hon sig emot den trivialisering 

av kvinnofrågan som hon menar att Gilbert och Gubar är farligt nära när de ställer 1800-

talskvinnans svårigheter att göra sig hörd endast mot patriarkatet, eftersom ett sådant 

resonemang ”könsbestämmer skaparkraften och skaparrättigheten som manlig”133. 

Skaparvåndan kan inte enbart vara en konsekvens av manligt förtryck, menar Adolfsson. Den 
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verkar enligt henne på något vis vara universell, även om man inte kan ”bortse från den 

förhistoria av redan skrivna berättelser som det nya skapandet utgår från.”134  

     Också skrivakten för Mimmi påverkas av gränstillståndet, splittringen, slitningen mellan 

inneslutning och avgränsning. Utifrån Kristevas teoribildning kan man fråga sig om det är 

någon skillnad mellan kvinnligt och manligt skapande. Skillnaden skulle kunna vara att 

skrivakten för kvinnan innebär att hon på ett annat sätt än mannen måste förhålla sig till den 

egna kroppen så som en moderskropp och samtidigt slå sig in i den manliga konstnärens sfär. 

Kanske står trots detta det konstnärliga skapandet fritt från könsbestämning – eftersom det 

kommer till i ett ögonblick av (mänskligt) gränsöverskridande. Adolfsson hävdar att könet 

alltid finns närvarande i texten – detta är grundlagt i att texten föds ur en gräns, som en 

paradox. Utifrån en dödslängtan föds författarens språklust – begäret  ”att gå utöver den gräns 

som världen har utstakat för den enskilda individen – och att se tillbaka mot det dunkla land 

som rymmer det egna ursprunget. Vilket också är att gå utöver det egna könets gräns, att 

återerövra det egna könets ursprung. På så vis, i denna uppbrytande rörelse, går könet in i 

texten […]”135.  

     Mimmis feber tycks ha två sidor. Den är knuten till skrivakten, men också till hennes 

begär. Hon beskriver sin feber som het, kopplad till lust, men också till något stillastående:  

 
Hetta. Förstår inte mina känsla för H. Har den plötsligt förgrovats, mist sin spädhet, sin mjuka växtlighet? Jag 
har den största, grövsta lust att tillhöra honom. Vid första tillfälle blir jag hans, dit finns ingen omväg. Jag 
känner snörrät som en ljusstråle. Värmen, det kommer sig av den här fördömda värmen, detta heta 
stillastående som bränner kött till tegel.136 

  

Caroline Graeske menar att Mimmis feber är ett resultat av att föremålet för hennes sexuella 

begär är en person som hon faktiskt inte mår bra av. Febern är ”en strategi, en synlig 

protest”137. Graeske sammanfattar passionen som tvetydig, något som ger Mimmi dubbla 

budskap: den gör henne både sjuk samtidigt som den lösgör energi för henne att ”utforska den 

egna identiteten och sexualiteten”138. Mimmi vill både ha honom, och inte ha honom. Det 

verkar som om det ringer en varningsklocka inom henne – hon borde bryta förbindelsen – när 

hon både tappar sin skapande styrfart och dessutom tar till destruktiva metoder såsom 

sömnmedel för att orka vidare. Graeske påpekar att orden passion och sjukdom ofta nämns ”i 
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samma andetag”139 och drar slutsatsen att passionen är orsaken till sjukdomen: ”när Mimmi 

väl låter sig förföras, förs hon samtidigt in i en sjukdomsroll”140. Möjligen kan här tyckas att 

Graeske lägger väl mycket fokus vid Hugos dåliga inflytande och tangerar ett resonemang 

som säger att Mimmi förblivit frisk om hon bara inte vilseletts av Hugo. Graeske menar dock 

att det komplexa förhållandet inför Hugo leder Mimmi till insikt om sig själv och sin 

sexualitet. Feberboken blir i sig självt en väg vidare ur en problematik som hon tidigare 

kanske inte vidrört: ett ”kunskapssökande som manifesteras genom den begärande, lidande, 

protesterande kroppen”141. Kanske kan man tolka skrivakten som ett resultat av det tudelade 

jaget. Då handlar inneslutningen och avgränsningen om både Mimmis jag och hennes 

skrivande. Och detta är kanske typiskt för Feberboken. Vilket leder till frågan om hur texten 

laborerar med spänningen mellan logos och patos.  

 

2.7 Textens konfrontation med spänningen – bakvänd primitivism? 
 
Hur ska jag förstå detta att jag alltid förnimmer Hugo liksom med min känsel? När jag tänker på honom är 
det på ett icketeoretiskt kunskapsbefriat sätt. Jag duger inte till att förklara eller begripliggöra det. Ibland 
faller det mig in att han är svalka, skymningen i en grotta, att han är inte en människa utan ett evigt tillstånd. 
[…] Jag upplever honom plötsligt som något obestämt, formlöst, vidgat.142 

 

Ordet kunskapsbefriat verkar uttrycka en längtan hos Mimmi efter att befria sig från något. Är 

ett steg i denna befrielseakt att Mimmi klär Hugo i ord som går emot det platonska idealet om 

kvinna som jord och man som himmel? ”När jag ser på honom tänker jag: jord, träd, gömslen 

– jag får såna tankar. Hans ansikte är inte en avsnörd tillfällighet. Det är evig bundenhet. Som 

jorden.”143 Hon beskriver honom som natur och formlöshet, hon går till och med så långt att 

han i hennes språkdräkt blir liktydig med ”något vidgat”144. 

     Traditionen av himlen som manlig och jorden som kvinnlig kan i litteraturen spåras till 

exempelvis Aiskylos Eumeniderna. Det heliga bröllopet mellan himmel och jord beskrivs där 

som en akt, där himlens regn befruktar jordens sköte, ur vilken nytt liv börjar gro. Jorden som 

en plats för växande blir den passiva, mottagande parten av akten, medan himlens befruktande 

krafter utgör den aktiva, inträngande delen. Även den avgörande del av fortplantningen som 

utgörs av solen, finns i himlen. Kvinnan är jord, mannen himmel. Idén om modern som 

mottagare och fadern som givare finns hos såväl Platon som Aristoteles. Att detta 
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biologistiska förhållningssätt kunde fortskrida berodde på att man innan år 1827 inte kände till 

kvinnans äggceller. Man tänkte sig att det enkom var mannens sperma som innehöll det 

blivande barnets alla beståndsdelar, och att den kvinnliga kroppen således bara var en plats 

där embryot kunde växa och näras.145 Witt-Brattström menar att Feberboken ”opererar med 

parallella spår, dels metalitterärt genom dialogen med primitivismen, och dels 

kroppsteoretiskt genom att modigt skriva fram ett komplext kvinnligt begär”.146 För 

modernismens kvinna räcker det inte att tänka, hon måste också vara kropp – på den 

modernistiska mannens villkor. Witt-Brattström konstaterar att om ”kvinnan tidigare i 

historien varit tecknet för ett förföriskt men lockande kaos så bli hon nu en milstolpe för 

mannens drift, ett delmål ämnat att ge han drift klarare konturer. När sexualdriften definieras 

som ”manlig” blir den ett redskap för ordning”147. Kvinnan blir tilldelad en roll som är lika 

med kaos, något som får den kvinna som inordnar sig i ledet att tala om kvinnor som yviga 

och män som strukturerade, men där den kvinna som väljer att refusera sin roll söker sig till 

struktur. När Mimmi och Hugo besöker Jardin de Luxembourg står Mimmi knappt ut 

eftersom parken inte är ”vitt, linjer, skrift. Den är dvala, groning, sköte, den välver sig, sluter 

sig.”148 Mimmis längtan efter logos representerar kanske en vilja att skapa dialog med den 

krets till vilken hon anser sig höra hemma – den intellektuella. Men när denna krets visar sig 

hissa det elementära och kroppsliga, hamnar hon mitt emellan. Hennes längtan efter kontakt 

med Hugo är nämligen, som Witt-Brattström påpekar, också av begärlig karaktär. Kan man 

hävda att Aronson vänder bakochfram på primitivismen genom att vända på begreppen? 

Nilsson Skåve hävdar att den primitivism som Mimmi ansluter sig till primitivistiska 

tankegångar som ”närmast slår över i satir”149. Detta kan man möjligen hålla med om när 

Mimmi tycks dra beskrivningen av Hugo till sin yttersta spets:  

 
Nu är han inte längre poeten som skriver vackert skulpterade versrader. Inte nu. Inte för mitt förnimmande, 
för mina armar som vill lyfta sig som vågor och smeka honom. Vem, vem? Han förkroppsligar blinda krafter 
som stiger för att födas seende i sköten. Naturen har honom, han är makt, han är säd, han känner banorna, 
gömställena, den skyddade intimiteten150.  

 

Aronson känner sin tid – och slår tillbaka genom att låta Mimmi skildra Hugo på ett 

förlöjligande sätt. Viss risk finns att läsningen blir sympatisk. Om man hävdar att Mimmi 

förminskar Hugo genom att likställa honom med natur, hävdar man på samma gång att hon 
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förminskar sitt eget begär efter den kroppsliga delen av självet. I enighet med abjektionens 

motsatsförhållande mellan begär och äckel upphöjer hon det senare och tränger bort det 

tidigare. Därmed avslöjas en hållning som låter motsatsförhållandet mellan logos och patos 

förbi ojämlikt. Därmed inte sagt att man ska falla för frestelsen att tala om likhet istället för 

olikhet. I ett ”intertextuellt” sammanhang – där sociala, historiska, kulturella och individuella 

strukturer ständigt är inkorporerade i definitionerna – är logos inte samma som patos. Men 

istället för att läsa Mimmis språk som motsats till Hugos (i och med att befästa motsatsen gör 

man på samma gång Mimmi till avvikelsen från Hugo, och ”Hugo”, mannen, får fortsätta vara 

norm) kan man med Kristeva i ryggen tolka hennes handlande som ett resultat av att hon 

befinner sig i ett gränsland, i en paradox. En förutsättning för att Mimmi ska kunna bli en hel 

människa torde vara att hon lämnar värderingen mellan logos och patos och därmed också 

bryter motsättningen mellan manligt och kvinnligt. Kanske är det som Kristeva hävdar, att 

själva kvinnligheten, på grund av abjektionen, sitter i att kvinnan i en samhällelig kontext 

befinner sig just i en spricka, på en gräns. Och kanske är det som Adolfsson menar, att 

litteraturen är ”ett vidarediktande där manligt och kvinnligt bara är ett av de många 

motsatspar som världen skrivs in i”151. Vilket hos Adolfsson leder till frågan: ”vem vill 

skriva/läsa en text reducerad till bara detta?”152 

 

3. Diskussion och slutord 

3.1 Kort reflektion över problem med feministisk litteraturtolkning 

När litterära verk läses i enighet med politiska och sociala uppfattningar om samhället som är 

den för tiden gångbara, riskerar dess konstnärliga värde att hamna i skymundan. Läsningen 

kan, som Adolfsson påpekat, tangera reduktionism.153 Läser man litteratur skriven av kvinnor 

som ”kvinnolitteratur”, konstrueras den, i all välvilja, till något som skiljer sig från mängden. 

Bortser man å andra sidan från de omkringliggande politiska och sociala faktorer som 

naturligtvis påverkat (den av kvinnor skrivna) litteraturen rörande såväl tillkomstprocess, 

form som innehåll, blir tolkningen givetvis, vad jag vågar påstå, verklighetsfrånvänd. I 

strävan att undvika en sympatisk läsning av Feberboken har jag försökt fokusera på vad 

upplever att tidigare forskning inte haft i blickfånget. För att öppna texten för en vidare 

feministisk tolkning har jag försökt fylla de luckor jag funnit i andra tolkningar, med en vision 
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om en tolkning som varken är ”sympatisk” eller ”antipatisk”. Det har medfört grubblerier om 

huruvida det är rimligt att hålla en sådan ståndpunkt. Går det att vara opartisk och 

ställningstagande? Detta avslutande stycke i min uppsats inleds med en kort beskrivning av 

den feministiska litteraturteorin, vilken tjänar som underlag för diskussionen.  

 

3.2 Särart eller likhet? 

I förordet till Feministisk bruksanvisning redogör Claudia Lindén och Ulrika Milles för hur 

feminismen i akademiska sammanhang under 1980-talet kom att anta två riktningar; den 

angloamerikanska respektive franska. Med intryck av poststrukturalismen ifrågasatte de 

franska feministerna det västerländska, universella förnuftet. Den inom filosofi och 

psykoanalys ofta av män berättade verkligheten genomgick en revidering – man upptäckte att 

något saknades. ”Den västerländska diskursens vita fläck”154 liknades vid ett tystat område 

och benämndes av bland andra Derrida och Lacan som ”kvinnligt”155. Utifrån denna 

förvissning utvecklade, som redan avhandlat, Kristeva sin feminism. Konflikten mellan 

essentialism och konstruktivism grundlades. Essentialismen har hävdat att det existerar en 

”sann kvinnlighet”, medan konstruktivismen menat att ”kvinnlighet” är socialt konstruerat.156 

Till essentialismen kan särartsfeminismen alltså härledas, och som Lindén och Milles påpekar 

är dess största problem att den ”i sin strävan att bejaka kvinnans ’sanna’ natur accepterar de 

rådande definitionerna av manligt och kvinnligt”157. Var någonstans på det feministiska 

rättesnöret befinner sig Kristeva? Med sin teori om det specifikt kvinnliga språket, det som 

skiljer sig från normen och som uppstår i sprickan eller gränslandet, förefaller hon tangera 

särartsdiskursen. Men hur ska hon tolkas om meningen med att beskriva det särskilt kvinnliga 

språket är att erbjuda en ny litterär ordning, med utgångspunkt från att det litterära skapandet 

är både manligt och kvinnligt eller – rentav – könlöst? Om Kristevas ”kvinnliga språk” 

färglägger den vita fläck som Derrida och Lacan talar om, är hon i så fall konstruktivist? Eller 

närmar sig en sådan syn på könen en komplementär doxa, som den Kristina Fjelkestam 

vänder sig emot? 
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3.3 Diskussion och slutord 

Du sökte en kvinna 
och fann en själ – 
du är besviken.158 

 
Slutstrofen i Edith Södergrans dikt ”Dagens svalnar…” pekar på hur motsättningen mellan 

intellekt och kropp också är förbunden med kvinnans relation till mannen. När kvinnan inte 

kan vara själ hamnar hennes sexualitet i kläm – den måste välja att antingen vara kroppsligt 

eller intellektuellt förbunden. Inför resan till Paris reflekterar Mimmi: ”[d]et blir faktiskt 

spännande att se hur mitt förnuft reder sig mot min kvinnlighet, mitt aktuella jag mot mitt 

urgamla. Endera av damerna kommer att gå ramponerad ur striden.”159 På traditionellt vis blir 

kvinnlighet lika med känslor och natur. Men även den förnuftsstyrda sidan av jaget beskrivs 

som en ”dam”. Att Mimmi har att göra med två olika sidor av ett och samma jag framstår 

alltså som mer viktigt än respektive sidas könstillhörighet. Har Mimmis inre konflikt med 

könsmaktordningen att göra ändå? Om man accepterar, men bortser från, minnet av 

abjektionen, kan Mimmis nedvärderande av kroppen tolkas som ett intellektuellt beslut, ett 

resultat av en platonsk idélära. Den intellektuella åtrå Mimmi känner sig mest besläktad med 

refuseras av Hugo. Man kan tänka sig att Mimmi hos Hugo söker ett intellektuellt utbyte hon 

annars saknar. När hon inte får gensvar söker hon fysisk kontakt – söker etablera dialog. Kan 

både den fysiska och intellektuella åtrån därmed vara uttryck för emancipation – den 

intellektuella som ett sätt att spränga sig loss ur den gamla kvinnobilden, och den fysiska som 

ett sätt att sönderdela sin logocentriska livshållning? Förbindelsen med intellektet – 

livsformen – spåras till barndomen när Mimmi beskriver hur hon som barn dagligen stod och 

blickade ned mot gatan från en vindskupa: 

 
Jag höll just på att grundlägga mig iakttagelse, min absorbtionsförmåga, min livsform. Ståplats, j ståplats. 
Med utsikt även över de sittande. Kanske blev det så av en slump, därför att vi bodde i vindskuporna, allting 
erbjöd sig dit upp till att varsamt och tyst och länge överblickas, bli själ.160 
 
 

Kanske är hon trots allt mest sin själ. Kanske är kroppen för henne något som antingen måste 

förbli mindre viktigt, eller något som måste tillåtas vara överflödigt. Ungefär som när hon 

beskriver sin inställning till Hugo. Hon både är honom, och är honom inte alls.   
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Hugo och jag. Hugoochjag – vi är så lika varandra. Blyga, heta. Ibland är jag rädd för vår likhet då vi utlöser 
exakt samma reagens, ropar samma ord. Kanske har ett fördömt misstag begåtts, så att endera av oss gör den 
andra överflödig. Men det är sant: jag har ett annat och mindre rituellt sätt att hantera min kunskap och mina 
förnimmelser. Hugo kallar det att bolla med orden.161 

 

Formuleringen är densamma som när Mimmi tidigare i boken talar om sitt kroppsliga 

respektive intellektuella jag – då i en andemening som säger att någotdera kommer att gå 

under. Omfattar förhållningssättet också förhållandet till Hugo? Eller är det ett misstag att 

sammanblanda logos och patos med kön?  

     Problemet med sympatiska tolkningar av Feberboken formulerade jag utifrån 

uppfattningen att de ofta överrensstämmer med ideologiska trender, vilket gör att läsningen 

riskerar att glömma bort konstnärliga värden och förpassa föremålet för undersökningen 

endast till politiskt forskningsobjekt. All konst är politik, invänder någon. Och här erbjuder 

Kristeva ett nytt forskningsområde: gränslandet, där både litteraturens och det egna jagets 

klyvningar korsar varandra i ett slags – både litterär och allmänmänsklig – intertextualiet. 

Enligt Kristeva uppstår den poetiska texten i gränsen mellan avskyn och idealiseringen. 

Litteraturteoretikerns uppgift är att ”förstå det poetiska språkets funktion: att slå sönder och 

rekonstruera den sociala tvångsmässigheten.” Kristeva menar att litteraturteoretikern måste 

öppna upp begreppen och i någon mån, kanske, leta efter paradoxer: 

 
En sådan uppgift kräver att man förvandlar hela den kritiska apparaten och de traditionella begreppen, 
eftersom det klassiska tänkandets metoder privilegierar stabilitetens ögonblick och inte krisens, närhelst 
mening slås fast. Det poetiska språket däremot artikulerar det outsagda och förträngda. Skriket, gesten, det 
socialt acceptabla.162  

 

Om Mimmis paradox är en förutsättning för texten kan Feberboken betraktas som något som 

Mimmi griper efter för att fylla en spricka. Är Mimmis röst därmed en produkt av en 

sönderslagen stabilitet? Ett skrik som både vill ta sig upp ur, och söka sig in i, förträngningen 

– och därmed en vilja att bejaka både inneslutning och avgränsning? Är yttrandet ”[m]annen 

har skog i rösten”163, en analogi gentemot hennes egen röst och är Mimmis röst därmed ett 

uppror, mot inte bara ett patriarkat utan mot en logocentrism, i vilken hela hon omöjligt kan 

rymmas? 

     Bidrar Kristevas definition av den förspråkliga tiden som Moder och den språkliga som 

Fader till att befästa samband mellan logos och manlighet respektive patos och kvinnlighet – 

där könen förblir diametrala motsättningar? En feminism som strävar efter jämställdhet kan i 

                                                
161 Ibid., s. 144 
162Witt-Brattström, ”Den främmande kvinnan – presentation av Julia Kristeva”, s. 47. 
163 Aronson, s. 85. 
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mina ögon inte syssla med att särskilja könen. Även om dess syfte är att uppvärdera till 

jämvikt måste feminismens mål vara att mänskliga värden står bortom könsdefinitioner, där 

varje individ möjliggörs att vara både intellekt och kropp. Kanske är det därför nödvändigt att 

betrakta Mimmis feber som åtminstone delvis ett resultat av en kamp mot en patriarkalisk 

idévärld som försvårat för henne att vara både kvinna och konstnär. Slutstrofen i Södergrans 

”Dagen svalnar…” kan tänkas reflektera vad som grundlägger Mimmis inre konflikt. Kanske 

konkluderar raderna även den insikt om sakernas tillstånd som Mimmi slutligen når när hon 

och Hugo skiljs åt, och hon bär övertygelsen om att lagen om deras roller måste brytas, men 

att en förening i gränslandet, på lika villkor, likväl också kan vara möjlig. Kanske handlar 

brytningen egentligen om drömmen om försoning mellan kropp och intellekt, när Mimmi 

slutligen beskriver sitt presens. Åter igen använder hon imperfekt, precis som i början, lika 

sammanfattande, efterklokt: 

 
Ja ja. Hugo sa mig att ”vår sexualitet var av olika art, oförenlig art”, att min var alltför intellektuellt betonad 
för att tillfredsställa hans hud och sinnen, hans mystiska vitalism, hans kropps vidöppna munnar. Ja ja, o 
förbannelse. Men jag borde ha tänt honom med min andedräkt och svarat: min älskade, jag vet att vi bryter 
mot den lag vi båda tillsammans utgör genom att skiljas nu.164 […] Och bollarna, de granna djärva lekfulla 
döda bollarna, som spelar ett spel utan nummerföljd och moral. Jag menar fraserna. Men under dem är 
tomheten där en sten aldrig tar botten.165 

 

 

 

                                                
164 Ibid., s. 148f. 
165 Ibid., s. 152. 
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