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Abstract

Based on the assumption that the work of contemporary Swedish poet Helena Eriksson, in

various ways elaborates the inseparable relation between body and language, this study aims

to investigate how this view of language comes to expression in her poetry. Stepping from a

theoretical background of feminist perspectives on the body, as well as recent theories on

poetic materiality, the analysis points out how the concepts of aesthetic and/or linguistic

materiality, social and technological materiality, and what can be described as the ethical

dimension of materiality, all as termed by Jesper Olsson and Fredrik Hertzberg, take on

feminist implications in Eriksson’s poetry. Through the theory of feminist anthropologist

Vicki Kirby and her account of Derrida’s general view of writing, the study makes use of a

deconstructive approach to the later work of Eriksson. It is shown in the analysis how this

poetry can be effectively mirrored against Kirby’s concept of corporeography, in order to

make visible the elision of the breach between meaning and materiality. In this respect,

Kirby’s theoretical device ”The body as the scene of writing” in particular, is vastly adapted.

Arriving at its conclusion, the study suggests that by engaging the body in the writing of

poetry, allowing it to re-inscribe the scripture already made upon it by culture, the poet as

woman can preserve her subjectivity and her sense of corporeality.
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Är språket en kropp eller är kroppen ett språk?

En tisdagkväll i början av februari 2010 befinner jag mig på ett kafé vid Hornstulls strand i

Stockholm. Jag har kommit för att höra poeterna Karl Larsson och Helena Eriksson läsa. De

läser parallellt ur respektive texter, utdrag ur föregående års Nightsong för Larssons del och ur

ännu opublicerat material för Erikssons.1 Det är lampljust och kroppsvarmt i lokalen, imma på

fönsterglasen ut mot vintermörkret. Efter läsningen följer ett samtal med moderatorn, som i

stora drag (här gäckar mig minnet) rör sig kring skriften, fiktionen och läsandets

förutsättningar. Koncentrationen i rummet är hög också sedan samtalet öppnats för frågor från

publiken. Jag sitter själv och ruvar på en. Ingen pratar om kroppen och jag undrar varför.

Eftersom, när jag läser och lyssnar till Helena Erikssons poesi, kroppens närvaro i språket

förefaller mig så uppenbar, för att inte säga central för den läsakt där jag lika påtagligt erfar

språkets närvaro i min kropp. Jag vill benämna det här på något sätt. Så i nästa lucka som

uppstår tar jag mod till mig, riktar mig till Eriksson, öppnar munnen och utstöter till synes

utanför sammanhanget, orden:

”Är språket en kropp eller är kroppen ett språk?”

Svaret kommer först dröjande. Anstrykningen till ett leende.

”Ja du...”

Så en kort paus, innan hon med utmanande tydlighet fäller ett uttalande som jag sedan

dess inte har kunnat släppa:

”Jag har inga problem med att se på mig själv som en bokstav.”

Kroppen som tecken. Fortfarande försöker jag smälta vad hon egentligen sade. Det låter så

självklart och samtidigt omvälvande, ”att se på sig själv som en bokstav”, men vad innebär

det? Är det att på postmodernt vis inse att kroppen lika mycket som språket är en social

konstruktion? Eller bär utsagan på mer djupgående ontologiska anspråk? Bokstavskroppen,

som andas och pulserar av levande materia, och vars innebörd förändras beroende på vilka

andra kroppar den står i förbindelse med. Och vilken betydelse har det reflexiva ”mig själv”

för uttalandet?

Helena Erikssons poesi brukar beskrivas som svårtillgänglig och oberörd inför

läsarkonventioner. Det är en formellt aktiv, ofta fragmenterad, starkt intertextuell, eller kanske

                                                  
1 En kvalificerad gissning är att åtminstone delar av det material Eriksson läste ur vid detta tillfälle, återkommer i
Täthetsteoremet (Stockholm 2012) som förhåller sig intertextuellt till bland annat Larssons Nightsong.
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snarare interskriptuell, dikt som i likhet med stora delar av samtidspoesin aktualiserar

begreppet “materialitet”. Språkets materialitet förstådd som dess sinnliga, kroppsliga sida,

men också som de socialt och kulturellt materiella villkor som formar en dikts tillblivelse.

Hon debuterade 1990 med samlingen en byggnad åt mig som tillsammans med Spott ur en

änglamun från 1993 kan sägas bära släktskap med ett samtida författarskap som Mare

Kandres. Här gestaltas bland annat ett våldsamt flickskap och ett djurblivande (det kan talas

om ett “jag-djur” eller ett “ödlebarn” ) – element som benämns som “gurleska” av Maria

Margareta Österholm i en uppmärksammad avhandling från 2012.2 Det går också att, med

Åsa Beckman, knyta Eriksson till en tradition av kvinnlig poesi med upprinnelse i svenskt

1980-tal, (representerad av Katarina Frostenson, Ann Jäderlund med flera) som aktiverar vad

Beckman kallar för “ett kropps- och sinnesspråk”.3 Men framförallt förknippas Eriksson med

de “språkmaterialistiska” eller “språkpoetiska” grenar av samtidspoesin som i nära eller mer

vida kretsar kring tidskriften OEI influerats av motsvarande rörelser i främst USA och

Frankrike. Linjen kan här dras bakåt via 60-talets konkretistiska språkknådande till det tidiga

1900-talets avantgarde, till poeter som Gertrude Stein, Mallarmé och Marinetti. Anders

Olsson skriver i en recension av Erikssons sjunde diktsamling, De, bara från 2008, att “hela

hennes författarskap [...] vittnar om denna språkupprorets tradition”.4 Tillsammans med OEI-

redaktören Jonas (J) Magnusson har Eriksson översatt ett flertal franska poeter som verkar

inom samma tradition. Antologin Jag skriver i dina ord. 12+1 franska poeter (2000) hämtar

sin titel från en rad av Ann-Marie Albiach. Det är en rad som ringar in en syn på poesin som

starkt relationell; ett uttryck för  “den gemensamma textens politik – ‘interskriptionen’”, som

Eriksson och Magnusson skriver i förordet, med en term lånad från kritikern och poeten Jean-

Marie Gleize.5 Antologin innehåller bland annat en text av Pierre Alferi och Olivier Cadiot

som återkommer längre fram i uppsatsen. Likt Alferi och Cadiot samarbetar Eriksson gärna

med andra poeter, konstnärer och översättare och har i sådana samarbeten även överfört

författare som Anaïs Nin, Unica Zürn och Marguerite Duras till svenska. Hennes tionde och

senaste diktsamling, Täthetsteoremet, kom 2012.

                                                  
2 Maria Margareta Österholm, Ett flicklaboratorium i valda bitar. Skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980
till 2005, diss. (Uppsala/Stockholm 2012).
3 Åsa Beckman, ”Den herrelösa dikten”, Nordisk kvinnolitteraturhistoria på nätet (Kvinnsam/Kvinfo 2012),
http://nordicwomensliterature.net/sv/article/den-herrel%C3%B6sa-dikten, 2014-12-20.
4 Anders Olsson, ”I språkupprorets tradition. Helena Erikssons klart starkaste diktsamling”, Dagens Nyheter
2008-02-16.
5 Jag skriver i dina ord. 12+1 franska poeter, red. och övers. Helena Eriksson och Jonas (J) Magnusson
(Stockholm 2000), s. 9.
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Frågeställning; teoretisk utgångspunkt
Utgångspunkten för den här uppsatsen är antagandet att språkets fundamentala kroppslighet i

Helena Erikssons poesi, på ett både begreppsligt och uttrycksmässigt plan följs åt av,

reflekteras, upprepas som kroppens lika grundläggande språklighet. Om hypotesen således är

att Helena Erikssons poesi på skiftande sätt gör bruk av tankar på språket som kropp i

oupplöslig relation till kroppen som språk, är syftet med undersökningen att närmare ringa in

denna språksyn, för att utreda vilka konsekvenser den får för poesin. Givet de frågeställningar

Erikssons författarskap reser, vill jag undersöka hur en kvinnlig erfarenhet av att språk och

subjektivitet i större eller mindre utsträckning alltid materialiseras som kropp, bidrar till hur

poeten begreppsliggör sin syn på skrivandets praktik. Eller, formulerat som en fråga, vilka

feministiska och språkteoretiska implikationer har materialiteten (kroppens och språkets) för

det aktuella författarskapet?

En viktig ingång i uppsatsarbetet har härvidlag varit Vicki Kirbys utveckling av Jacques

Derridas generella skriftbegrepp, det hon i Telling Flesh. The Substance of the Corporeal

(1997) kallar för corporeography, korporeografi, kroppsskrift.6 Hon introducerar termen för

att beskriva en ömsesidig påverkan mellan kroppens skrift och det skrivnas kropp. Samtidigt

inleder hon en diskussion om vad hon uppfattar som en överdriven rädsla inom

poststrukturalistisk feministisk teori att befatta sig med det kroppsliga annat än som helt

avskuret från subjektiviteten. Denna rädsla för att förknippas med essentialism leder enligt

Kirby, paradoxalt nog till ett befästande av uppdelningen mellan natur och kultur, kropp och

medvetande, efarenhet och språk etcetera.7

Studien ansluter, via Kirby, till ett sådant normkritiskt, feministiskt perspektiv som söker

upplösa binära oppositioner och hierarkiska dikotomier av ovan nämnda slag. Men uppsatsen

behandlar också, i linje med en mer traditionell kvinnolitteraturforskning, frågan om

författaren som kvinna; om vilken betydelse det har för texten att författarens kropp inte bara

bär tecknet för utan också erfar världen som – kvinna. I detta avseende aktualiseras även teori

av Simone de Beauvoir, Judith Butler och Teresa de Lauretis.

Vidare pekar Kirbys arbete mot vad Kristina Fjelkestam i Ta tanke. Feminism,

materialism och historiseringens praktik (2012) refererar till som the material turn – en

sentida materiell vändning där intresset för ontologiska frågor har seglat upp på

dagordningen.8 Några sådana frågor kommer inte att besvaras här, endast ställas. Men en

                                                  
6 Vicki Kirby, Telling Flesh. The Substance of the Corporeal (New York 1997).
7 Kirby, s. 83 ff.
8 Kristina Fjelkestam, Ta tanke. Feminism, materialism och historiseringens praktik (Lund 2012), s. 12.
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ambition har varit att i någon mån placera analysen i gränsområdet till denna de senaste

decenniernas ”posthumanistiska” teoribildning, vars syn på subjektet, kroppen och delningen

mellan mening och materialitet är av relevans för undersökningen.

Metodologiska ingångar
Kirbys många såväl uttryckliga som antydda hänvisningar till Derrida har fått motivera en

dekonstruktiv ansats in i läsningen av Erikssons texter, vilka i hög grad arbetar med

förskjutningar, iterationer, spår och brott, alla tacksamma element för en sådan analys.

Begreppet corporeography har här fått tjäna som språngbräda, men också som spång över till

det övergripande intresset för materialitetens såväl estetiska som sociologiska betydelse för

poesin. Materialitetsbegreppet ska inte betraktas som en del av en tydligt definierad

metodologi. Det är mer av en mångfunktionell/tvärvetenskaplig optik, här inställd på vad som

snarast ska beskrivas som en poetik, en teori om poesin formulerad genom författarens syn på

språket och den egna verksamheten.

Läsningen av Eriksson rör sig på så vis i spänningsfältet mellan två poler. Om en studie

av textens kropp och dess spel med skillnader utgår från den ena, sätter utforskandet av

författarens språksyn igång den motrörelse, som förhindrar den dekonstruktiva läsartens

upplösande av texten i en meningens självgenererande nollpunkt.

Forskningsläge; avgränsningar
Frågor om materialitet i relation till svenskspråkig modernistisk poesi behandlas av Fredrik

Hertzberg i Moving materialities. On poetic materiality and translation, with special

reference to Gunnar Björling's poetry (2002).9 Och av Jesper Olsson i Alfabetets användning.

Konkret poesi och poetisk artefaktion i svensk 1960-tal (2005).10 Också Ingemar Haags Att

gnistra i sitt varas glans. Tankar om språkets föremålslighet och materialitet under 1900-talet

(2011), rör sig i en modernistisk, senmodern kontext men bortom det svenska språkområdet.11

Där Hertzberg och Olsson intresserar sig för den faktiska materialitetens implikationer för

poesin vid en viss tid, frågar Haag på idéhistoriskt vis hur föreställningen om materialitet har

tagit sig uttryck i ord- och bildkonst under den moderna eran. Av dessa tre verk är Olssons det

                                                  
9 Fredrik Hertzberg, Moving materialities. On poetic materiality and translation, with special reference to
Gunnar Björling's poetry, diss. (Åbo 2002). I första hand används dock i det följande Hertzbergs
sammanfattande ”Tio teser om materialitet”, OEI 2005:25, s. 14-18.
10 Jesper Olsson, Alfabetets användning. Konkret poesi och poetisk artefaktion i svensk 1960-tal, diss.
(Stockholm 2005)
11 Ingemar Haag, Att gnistra i sitt varas glans. Tankar om språkets föremålslighet och materialitet under 1900-
talet (Stockholm 2011)
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som även drar linjen fram till poeter verksamma inom en svensk, samtida

”språkmaterialistisk”, eller ”språkpoetisk” praktik.12

Studien lutar sig mot Olssons och Hertzbergs likartade sätt att definiera och aktivera

materialitetsbegreppet. Haags bruk av idén om materialiteten som något förspråkligt, något

som står för en längtan efter ett ursprung, ligger inte i linje med uppsatsens huvudsakliga

antaganden och har därmed mindre relevans för undersökningen. Delvis av samma anledning,

men främst av utrymmesskäl, har det psykoanalytiska perspektivet så gott som utelämnats ur

avsnittet om synen på kroppen i feministisk teori, trots dess inflytelserika bidrag inte minst i

den frågan. Det är inte fruktbart att här kategoriskt skilja ett perspektivt från ett annat.

Tvärtom är min övertygelse att en uppdaterad feministisk psykoanalys kan vara nog så

produktiv i relation till en liknande frågeställning som den som formuleras här, men i en

annan studie.

För en överblick över aktuell teoribildning kring feminism och materialitet har i

synnerhet de inledande och avslutande kapitlen i Fjelkestams Ta tanke varit klargörande. Här

finns för vidare förkovran även gott om referenser till internationell forskning på området.13

Längre akademiska studier av Erikssons författarskap saknas i dagsläget. Det

sekundärmaterial som har använts är därför bestående av essäer och tidskriftsartiklar (både av

poeten själv och av andra), ett radioreportage samt enstaka recensioner.

Uppsatsen är disponerad så att inledande tyngd läggs vid den teoretiska bakgrunden, där

huvuddragen i de tankar som analysen senare speglas mot tecknas utförligt. Eftersom

analysen inte syftar till att frilägga en viss tolkning, utan snarare en (kropps)poetik, eller

kanske en poetisk etik, tillåts den röra sig fritt genom den senare delen av författarskapet, där

sådana drag utskrivs och elaboreras mer tydligt än tidigare.

Slutligen, en anmärkning om skrivsätt: Ibland används snedstrecket, inte för att likställa

eller ställa två uttryck mot varandra, utan snarare för att bevara en spänning/glidning mellan

dem. På samma sätt kan en parataktisk kommatering förekomma för att synliggöra en

betydelseförskjutning genom raden av uttryck.

                                                  
12 Olsson, s. 469.
13 Fjelkestam, s. 7-17, s. 83-104.
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Språk, kropp och materialitet

Litteraturen och det materiella
Vad är materia och hur närmar vi oss den? Vad är mening och hur vet vi att vi begriper den

rätt? Djupt mänskliga begär att gripa-nå och greppa-förstå, har drivit västerländsk idétradition

sedan antiken fram till vårt globaliserade, högteknologiska nu. Och det mellanting, det

förbryllande både-och som framför allt har funnits att tillgå för att förbinda tanke med ting, ja,

det har varit språket. Men inte ens språkets särställning som mellanhand, dess förmedlande

funktion, tycks riktigt kunna överbrygga klyftan mellan tingets materialitet och meningens

idealitet. Ingemar Haag ger i en belysande exposé över den språkliga materialitetens

idéhistoria, ett flertal exempel på filosofer (Platon, Kant, Heidegger är några) som visserligen

erkänner men strävar att fjärma materialiteten från språket.14 Materialiteten förknippas med

sinnena, och sinnena, varseblivningens femmes fatales, förför och förleder, iväg från det som

skulle förmedlas.15

Jesper Olsson skriver i inledningen till sin avhandling om den svenska

sextiotalskonkretismen tvärtemot: ”Man kan inte nöja sig med att betrakta språket som ett

transparent medium, som ett fönster mot en yttre värld eller, för den delen, som en spegel för

den flyktiga själens rörelser. Språk är något materiellt: ljudvåg, inskription, trycksvärta.”16 Det

går att röra vid, det är beröring. Och jag vill genast tillägga: språk är något kroppsligt.

Tungspets mot tandrad, stämbandsvibration, handens rörelse över papperet.

Haag utgår från tanken att materialiteten i 1900-talets litteratur står för en föreställning

om något förspråkligt. Materialiteten kommer ”före meningen, före språket i egenskap av

kommunikation”, den leder i riktning mot ett ursprung, samtidigt som den tenderar att glida

undan och sjunka, som en pärla, djupt ned genom lagren av betydelsesediment.17 Det står

förvisso klart att om det språkliga tecknet drog för mycket uppmärksamhet till sin egen

materialitet, så skulle det undergräva den inte minst i vår informationsmättade tid, så

(eventuellt) eftersträvansvärda kommunikativa transparensen. Emellertid har poesins språk

som bekant sitt särskilda sätt att kommunicera, och senare tiders materiellt aktiva poesi i

synnerhet, rymmer element som vägrar att inlemmas i det begreppsliga, men som likväl med

                                                  
14 Haag, s. 19-65.
15 För en utredning av könsmaktsordningen bakom västerländska filosofers ihärdiga upphöjande av
förnuftet/anden över sinnena/kroppen genom historien, se Genevieve Lloyd, Det manliga förnuftet. ”Manligt”
och ”kvinnligt” i västerländsk filosofi (1984), övers. Elisabeth Stjernberg (Stockholm 1999).
16 Olsson, s. 1.
17 Haag, s. 57.
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Olssons ord,”likt en oväntad flyktlinje ut ur det som redan är identifierat som menings- och

värdefullt”, genererar mening.18 Vid sidan av en föreställning om materialiteten som ett

förspråkligt ursprung, frammanas här alltså idén om en materialitet som är meningsalstrande

och meningsfull i sig själv.

Olsson anlägger tre huvudperspektiv på materialitet: en estetisk eller lingvistisk

materialitet, en (medie)teknologisk materialitet och en social materialitet. Estetisk materialitet,

med avledning från den etymologiska grunden för ordet; aisthesis (=sinnesförnimmelse),

beskriver han som en sensualisering av språkets yta, en förflyttning av tonvikt från Saussures

signifikat till signifikanten, en accentuering av språkets visualitet, sonoritet och taktilitet.19

Denna betoning av språkets yttre, fysiskt påtagliga sida i (den konkreta) poesin, visar Olsson,

ligger i linje med Derridas dekonstruktion av Saussure, vilket pekar mot en materialitet med

mer omfattande implikationer.

Saussures teori om att språkliga uttryck har betydelse endast i relation till andra språkliga

uttryck i ett system av skillnader, kritiseras av Derrida för att vara alltför idealistisk och

baserad på det talade ordet. Derrida utvidgar skriftbegreppet i det att han återinför det

materiellas betydelse för systemet av skillnader. Därmed installerar han en mer långtgående

form av skillnad, différance, eller ”det rena spåret”, som står för den dialektiska frånvaron av

en närvaro, det som inte är där men som lämnar ett avtryck och på samma gång – den rörelse

som leder bort mot något annat. Detta ”rena spår”, skriver Olsson ”blir villkoret för såväl

formen, det ideala, som för det singulära och tecknets fysiska materialitet”, och det är det som

kan beskrivas som en lingvistisk materialitet, ”som ett slags inskriptivt gränsvärde, som görs

till det yttersta villkoret för mening”.20

Bredvid en materialitet som sätter tecknets kroppsliga, sinnliga sida i förgrunden på det

sätt som beskrivs ovan, ställer Olsson så ytterligare två aspekter av materialitet. Den ena har

att göra med skrivandets teknologiska villkor och framställningssätt, med vilka verktyg och

material som används, kort sagt. Det är den (medie)teknologiska materialiteten, och med den

sammanhänger en social materialitet, vilken innefattar de ekonomiska och

produktionsmässiga villkor som omringar en dikts tillblivelse – det kan gälla allt ifrån

distributionskanaler till hierarkier inom kritikerkåren.21

Även den estetiska materialiteten är intimt förbunden med den sociala. Fredrik Hertzberg

talar i en föreläsning från 2005, publicerad i OEI samma år, om svårigheten i att dra en skarp
                                                  
18 Ibid., s.2.
19 Ibid., s. 102 ff.
20 Ibid., s. 110.
21 Ibid., s. 112 ff.
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gräns mellan materialitetens estetiska och sociala dimension. För Hertzberg innefattar den

estetiska dimensionen allt som har att göra med hur en dikt är gjord, medan den sociala

dimensionen utgörs av diktens institutionella och historiska kontext.22 Den sociala

dimensionen är alltid i någon mening primär, menar Hertzberg. Att bortse från en dikts

tillblivelsekontext i analysen av dess materialitet leder till en nivellering av

materialitetsbegreppet, eftersom all poesi, och inte bara den materiellt aktiva, går att läsa med

fokus på en estetisk materialitet.23 Olsson instämmer i att poesins ”sociala” villkor går att

betrakta som en förutsättning för den estetiska materialiteten, men tillägger:

Å andra sidan kan man inte se det som en enkelriktad trafik, i den mån som man vill tillskriva poesin en

möjlighet att om inte omforma, så åtminstone störa de diskursiva villkor under vilka den opererar. Om

poesin insisterar på ett mått av ogenomtränglighet, kommer den, bara genom att göra anspråk på

lagringsutrymme i kulturens växande databank, att påverka densamma. Den är en störning i systemet.24

Resonemanget påminner om det Hertzberg för när han postulerar materialitetens etiska

dimension vid sidan av den estetiska och sociala. Den etiska dimensionen, skriver Hertzberg

”involverar en sorts ärlighet i förhållande till språket, där språkets grundläggande kroppslighet

avspeglar människans kroppslighet, där diktens relativa obegriplighet avspeglar vår relativa

obegriplighet inför varann”.25

Diskussionen kring den sociala materialiteten ovan visar, vilket Olsson också påpekar, att

materialitetsbegreppet kan vidgas i riktning mot en marxistisk analys.26 Härifrån kan det

tyckas följdriktigt att ta ytterligare ett steg, och låta materialitetsbegreppet verka på den

skrivande kroppens kön och sexualitet, i riktning mot en feministisk analys.

I Ta tanke skiljer Kristina Fjelkestam på en ”materialistisk” feminism och en ”materiell”

feminism – där den förra ”specifikt fokuserar könsförtryckets materiella struktur utifrån

marxistiska premisser”  och den senare är ”mer generellt filosofiskt orienterad [...] kring olika

aspekter av materialitet”.27 Själv söker hon med sitt feministiskt kulturmaterialistiska ramverk,

intressant nog kombinera en politisk ingång med den ”materiella vändningens” mer

ontologiskt anlagda perspektiv. Kulturmaterialismen beskriver, med Marx’ begreppsapparat,

samhällets kulturella överbyggnad som varken mer eller mindre materiell än

produktionsbetingelserna i dess bas, vilket Fjelkestam påpekar, implicerar en stor plasticitet i
                                                  
22 Hertzberg, 2005, s. 15.
23 Ibid., s. 18.
24 Olsson, s. 115.
25 Hertzberg, 2005, s. 18.
26 Olsson, s. 115.
27 Fjelkestam, s. 12.
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tolkningen av historiska skeenden. Liksom, som vi sett ”att även kulturproduktion och -

konsumtion betraktas som aspekter av materialitet”.28 I synen på ett sådant samspel, ”där

objektet snarast konstitueras i termer av ett slags ständigt pågående social process än som ett

stumt och orörligt vara”, förenas den feministiska kulturmaterialismens och den materiella

vändningens ontologiska premisser, skriver Fjelkestam.29 Härvidlag intresserar hon sig främst

för närmandet mellan mening och materialitet utifrån frågan om referentialitet. Det är en fråga

som kommer att aktiveras ytterligare genom undersökningen. Men närmast skiftas

perspektivet till några av den mångfald av feministiska teorier som under 1900-talets andra

hälft har formulerats med avseende på kroppens materialitet.

Feminismen och det kroppsliga
Den problematik feminister har stått inför, när de har försökt att på samma gång bevara sin

kroppslighet och befria den från den könade tingslighet som utesluter såväl rationalitet som

subjektivitet, har givit upphov till en mängd olika strategier. Här finns inte utrymme att

fullständigt täcka fältet, men ett par nedslag vid en fenomenologisk och en poststrukturalistisk

huvudlinje tjänar uppsatsens syfte.

I inledningen till Det andra könet (1949) skriver Simone de Beauvoir:

I teoretiska diskussioner med män har jag ibland blivit irriterad av att höra dem säga till mig: ”Ni tänker så

för att ni är kvinna.” Men jag visste att mitt enda försvar var att säga: ”Jag tänker så för att det är sant”, och

därigenom eliminera min subjektivitet. Det var inte tal om att invända: ”Ni tänker motsatsen för att ni är

man.” Därför att det är underförstått att detta att vara man inte är ett särdrag, en man är i sin fulla rätt i och

med att han är man, det är kvinnan som är fel. [...] Kvinnan har äggstockar och livmoder, speciella villkor

som innesluter henne i subjektiviteten; man säger ofta att hon tänker med hormonkörtlarna.30

Såsom kvinna finner sig Beauvoir tvingad att antingen avsäga sig sin subjektivitet eller förbli

fängslad i den förkroppsligade subjektivitet som gör henne till en annan i förhållande till

mannen och därmed i praktiken, till ett illegitimt subjekt, ett objekt. Såsom fenomenolog

förnekar Beauvoir inte att kvinnans kropp har betydelse för förståelsen av hennes ”levda

erfarenhet”. Tvärtom går hon mycket grundligt igenom hur kvinnans biologiska

förutsättningar begränsar hennes frihet. Vad Beauvoir däremot med bestämdhet motsäger sig

är att det med nödvändighet måste vara så; att biologiska data i sig själva har någon betydelse,

                                                  
28 Ibid.
29 Ibid., s. 17.
30 Simone de Beauvoir, Det andra könet, övers. Adam Inczèdy-Gombos och Åsa Moberg (Stockholm 2002), s.
25.
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och framför allt – att de skulle rättfärdiga en underordning. Biologiska könskillnader är enligt

Beauvoir kontextberoende, omgivna och begreppsliggjorda genom historiskt och kulturellt

skiftande sociala villkor.

I Det andra könet formulerar hon därför sin fenomenologiska syn på förhållandet mellan

kropp och subjekt så här: ”Närvaron i världen inbegriper obönhörligen befintligheten av en

kropp som på samma gång är ett ting i världen och en synpunkt på världen[.]”31 Och lite

längre fram, något förskjutet, skriver hon att ”om kroppen inte är ting, är den en situation: den

är vårt grepp om världen och utkastet till våra projekt”.32 Om projektet är att skriva, innebär

det att en för detta skrivande specifik situation kommer att uppstå. Om projektet samtidigt är

att föda barn medför det ett ytterligare annat förkroppsligat förhållande till världen. Och, som

Toril Moi skriver i en essä från 1997, ”[a]ndras situationer kommer att påverka våra projekt,

som i sin tur kommer att forma erfarenheten av våra kroppar”.33 För Beauvoir möjliggör

situationsbegreppet – genom vilket kroppen både är en situation och situerad i ett visst här

och nu – att förståelsen av den levda erfarenheten kan befrias från en påtvingad

subjekt/objekt-dualism. För kvinnan öppnar sig därmed en möjlighet att överskrida det hon är

född till, i det att hon inser att vägen till frihet inte är att bli (som) en man utan att ständigt,

genom de projekt hon anställer sin kropp i, bli kvinna och subjekt i egen rätt.

Även om det går att jämte Moi argumentera för att den beauvoirska förståelsen av

kroppen som situation inte rymmer någon motsättning mellan natur och kultur, kön och

genus,34 så har Det andra könet inte desto mindre försett efterföljande feminister med ett

kritiskt vokabulär för hur femininitet konstrueras socialt. Att ingen föds till kvinna är en

lärdom som idag sprider sina ringar även i de lugnaste vatten. Men Beauvoirs

situationsbegrepp och tankar om kvinnoblivande kan också knytas till en sentida syn på

kroppen som aktiv och stadd i förvandling. Fjelkestam pekar här ut hur en utmärkande gren

av aktuell posthumanistisk teori utgörs av ”uppdaterade fenomenologiska eller

Deleuzeinspirerade analyser av kroppen i termer av ett slags ständig tillblivelseprocess, eller

’förkroppsligande’”.35

Också Judith Butlers poststrukturalistiska perspektiv är förenligt med Beauvoirs

påstående om att en inte föds som utan blir till kvinna. ”Kvinna” med citationstecken hos

Butler (aldrig hos Beauvoir), i de fall hon motvilligt använder ordet. Hennes performativa syn
                                                  
31 Ibid., s. 44.
32 Ibid., s. 69.
33 Toril Moi, ”Vad är en kvinna? Kön och genus i feministisk teori”, övers. Lisa Wilhelmson och Måns Winberg,
Res Publica 1997:35/36, s. 110.
34 Ibid., s. 120 f.
35 Fjelkestam, s. 15.
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på genussubjektivitet har dominerat feministisk teori sedan början på 1990-talet. Butler,

liksom många av 70- och 80-talens feminister före henne, avvisar tanken på att skillnader i

genus har sitt ursprung i biologiska skillnader. I likhet med Michel Foucault betraktar hon i

stället diskurser som produktiva för de identiteter de förefaller beskriva. Femininitet och

maskulinitet blir för Butler kroppsliga uttryck, stilar som våra kroppar framträder med för att

tillägna sig en viss genussubjektivitet. Modellen medför att det inte finns något nödvändigt

samband mellan anatomisk form och framträdande genus; detta samband är endast en norm,

öppen för destabilisering och förändring. Möjligheten till en sådan destabilisering finner

Butler i Derridas syn på iterabilitet. Enligt Derrida är vi så fort vi använder ett ord eller utför

en handling involverade i en citeringspraktik. Vår (språk)användning ekar av de

föreställningar vi har om tidigare och framtida möjliga användningar, på ett sätt som

omöjliggör en stabil meningsproduktion. Butler skriver i Gender Trouble från 1990:

”Genusförvandlingens möjligheter ligger just i [...] att upprepningen kan misslyckas, i en de-

formering eller parodisk upprepning som avslöjar att intrycket av en varaktig identitet är en

politiskt svagt underbyggd konstruktion.”36

Vid en första anblick kan det se ut som om Butlers perspektiv förstärker distinktionen

mellan naturligt kön och socialt konstruerat genus. Men Butler är mer radikal än så.

Skillnader i kön är inte av naturen givna eftersom själva biologin inte undslipper diskursiva

formationer. Uppfattningen om att det bara finns två kön dikteras av ”den heterosexuella

matrisen”, och inte av en natur som antas befinna sig utanför sådana normskapande

instanser.37

Emellertid återstår frågan om en performativ syn på både köns- och genusmarkerade

kroppar som Butlers, kan beskriva hur kroppens materialitet svarar mot vår subjektivitet. I så

fall – hur? I Bodies that Matter. On the Discursive Limits of ”Sex” (1993) besvarar hon

sådana frågor genom att tala om kroppens materialitet i termer av en process. Vad vi betraktar

som materiellt är inte något som vi har omedelbar tillgång till, menar Butler. Det materiella är

i sig självt resultatet av olika former för begreppsliggörande, av vilka ingen undflyr maktens

praktik. Det är skälet till att vissa kroppar kan betraktas som mer kroppsliga än andra.

Butler tillämpar här en utvidgad variant av Julia Kristevas teori om abjektionen, där det

abjekta är det som placerar sig någonstans mellan subjekt och objekt. Det är det både-jag-och-

inte-jag som framkallar mitt äckel: avklippta naglar, mensblod, snor eller mat som påminner

                                                  
36 Judith Butler, Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion, övers. Suzanne Almqvist (Göteborg 2007),
s. 120.
37 Ibid., s. 94 f.
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om snor. Jag vill spotta och spy, jag vill stöta det i från mig. För Kristeva är abjektionens

process en nödvändig del i subjektets identitetsskapande, i det att den samtidigt påminner om

de osäkra gränserna mellan jaget och omvärlden. I Butlers version av abjektionen görs den till

en socialt konstituerad process, aktiverad hos det normativt skapade subjektet av de kroppar

som påminner det om dessa osäkrade gränser. Den dubbla betydelsen av engelskans ”matter”

i Butlers titel, drar därför en skiljelinje mellan vilka kroppar som anses vara

materiella/kroppsliga och därmed, enligt Butler, placeras i en abjekt position, och vilka

kroppar som ges en betydelse och ett värde.

Vi måste alltså tänka på materia ”not as site or surface, but as a process of materialization

that stabilizes over time to produce the effect of boundary, fixity, and surface we call matter”,

skriver hon.38 Det här betyder inte att det inte finns något utanför diskursen, utan att kroppen,

enligt Butler, aldrig helt kan fångas i en diskurs – däri ligger dess subversiva potential; att den

övergår allt vad vi kan tänka om den. Paradoxen är att vår enda möjlighet att närma oss den

utom-diskursiva kroppen, är att utforska de diskursiva rum till vilka vi har tillträde.

Annorlunda uttryckt görs den kroppsliga substansen, verklighetens råmaterial, i Butlers

mening till ett tecken snarare än till en referent. Därav, återigen, citattecknen kring titelns

”sex”.

Sammanfattningsvis: Egentligen är varken Beauvoir eller Butler intresserad av ”tinget i

sig”; båda är icke-essentialister. Beauvoir utgår provisoriskt från att det finns kvinnor medan

hon undersöker fenomenet. Butler visar hur diskurs materialiserar och materialiseras. Men

slående är hur det också ur bådas arbeten framträder en bild av ett subjekt som alltid i första

hand identifieras med sin kropp och denna kropps abjekta annanhet. Vidare hur samma

identifikation verkar och värker inom subjektet och skapar en övertygelse om att kropp har

betydelse; att kropp menar.

Kropp, skrift, erfarenhet; Kirby och de Lauretis
I Telling Flesh går Vicki Kirby minutiöst igenom hur hon menar att delningen mellan kultur

och natur, mening och materialitet oavsiktligt har upprepats även hos teoretiker som har

strävat att upplösa den. Via en extensiv meditation över Derridas berömda uttalande om att

det inte finns något ”utanför text”, inget text-utanför (”il n’y a pas de hors texte”), lutar sig

hennes argumentation mot Derridas syn på textualitet som ”skrivande” eller ”skrift” i en

mycket utvidgad, ”generell” mening; det vill säga i en mening som innefattar långt mer än

                                                  
38 Judith Butler, Bodies that Matter. On the Discursive Limits of ”Sex” (London/New York 1993), s. xviii.
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enbart en litterär praktik.39 Kirbys avsikt är dels att friskriva Derrida från kritiken om språklig

reduktionism, och dels att argumentera för att dekonstruktionen enligt Derrida är förenlig med

en syn på förkroppsligandet, kroppens materialitet som styrt av samma generativa skillnad

som språkets. ”Or is it absurd to assume, that if there is no outside of textuality, then the

differential of language is articulate in/as blood, cells, breathing and so on?”, frågar hon

inledningsvis.40

En av dem vars tankar Kirby uppehåller sig längst vid är Butler, genom vad hon kallar för

en parasitär kritik av argumentationen i Bodies that Matter. Hon sympatiserar med den

huvudsakliga riktningen i Butlers analys, varför hennes läsning av de delar av den som enligt

henne avlägsnar sig från sina egna insikter, ”mimar” Butlers argument. På samma sätt

fungerar enligt Kirby Butlers egen kritiska granskning av ”konstruktionens diskurs”.41 (Det

här är naturligtvis ett elaborerat sätt att beskriva den dekonstruktiva analysmetod som genom

upprepning blottlägger en framställnings sprickor och självmotsägelser.)

Kirby delar således Butlers ståndpunkt att föreställningen om det materiellas utestängning

från det diskursivas domän kräver en kraftfull motbild. Men där Butler menar att det

”bortom”, ”utanför”, ”nedanför” eller ”före” språket där konstruktionens diskurs oundvikligen

placerar kroppen, i själva verket befinner sig inom den kulturella diskursen, invänder Kirby att

Butler bara suddar ut eller stryker över den andra termen i binariteten kultur/natur. I stället för

att öppna upp båda termerna för deras skilda innebörder, väljer Butler att utvidga den ena och

i samma rörelse tömma den andra på mening genom att göra den till ett oåtkomligt okänt,

menar Kirby.42

På vilka punkter skiljer sig nu Butlers bestämda hävdande av att det hon sysslar med inte

kan karakteriseras som språklig monism från Derridas tillika? Kirby menar att även om det

kan verka som om Butler och Derrida säger ungefär samma sak, förutsätter Derrida varken att

det mänskliga tillståndet är bundet inom språket/diskursen eller att själva denna bindning

medierar verklighetens icke-representerbara substans.43 Teorier som undersöker

representationens gränser kan utgöra viktiga provokationer av socio-kulturellt tvingande och

begränsande normer, men de placerar sig icke desto mindre ”within the hermeneutic maze of

                                                  
39 Kirby, s. 60 f.
40 Ibid., s. 4.
41 Ibid., s. 106.
42 Ibid., s. 107.
43 Ibid., s. 109.
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language and representation that is regarded as separable from ’something’ that preexists

humanness, ’something’ that lacks language”.44

Kirbys egen lösning består i att göra kroppen till själva den plats där ”skrivandet” äger

rum; ”the body as the scene of writing”.45 Det gör hon genom att väsentligen ställa frågan om

skillnad som frågan om materiens skillnad (”I explore ’the matter of difference’ as ’the

difference of matter’”).46 Hennes argument faller tillbaka på Derridas tankar om att vi för att

förstå det språkliga spelet med skillnader i världen, först måste greppa tanken om världens

spel. Det här innebär inte bara ett ifrågasättande av den förmodade skillnaden mellan

immateriella tecken och materiella ting, som i kritiken av Saussure, utan också av själva vår

syn på orsak och verkan. Kirby skriver:

We think of writing as something that originates in the writer/author; as something that reports what

originally happened in a speech act; as something that re-present a distant reality. If however whatever

writing measures itself against is also a scripture – and this will include the assumed substance and solidity

of nature as ultimate cause [...] – then the phallocentrism and ethnocentrism that is endorsed within such

notions might be more effectively engaged. In sum, we might consider that, in every possible sense,

representation matters.47

Hennes beskrivande exempel utgörs av det medicinska fenomen med beteckningen

dermografism (skrivhud) som i likhet med många andra somatiska symptom, framkallades

hos patienter som behandlades för hysteri, på det legendariska Salpêtrière-sjukhuset i 1870-

talets Paris. Läkaren ”skriver” med en gummistilett någonstans på patientens hud medan

denna befinner sig under hypnos, samtidigt utsägs en uppmaning om när och var det skrivna

ska framträda. Vid angiven tidpunkt, timmar efter det att patienten har väckts ur hypnosen och

återförts till sin sal, avtecknar sig sedan skriften som en rodnad och upphöjning i patientens

hud. Vem/vad skriver och vem/vad skrivs?

Idén om en korporeografi, en kropp som är en skrift som är en kropp, föranleder Kirby

att närma sig frågan om essentialism ur ett något annorlunda perspektiv. Det är inte möjligt att

identifiera eller upplösa essentialismens material bara genom att säga ja eller nej till det,

menar Kirby. Vad som återstår är snarare att fråga hur detta stoff, ”essensen”, ”tinget i sig”

naturaliseras som sådant i vårt tänkande och hur tanken stelnar till faktisk, anatomisk kropp.48

                                                  
44 Ibid., s. 110.
45 Se Kirby, kapitel 2 ”Corpus Delicti. The Body as the Scene of Writing”, s. 51-81.
46 Ibid., s. 60.
47 Ibid., s. 62.
48 Ibid., s. 72.
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Om essentialismen är moraliskt, politiskt och logiskt falsk, hur materialiseras dess felsteg? Ett

anti-essentialistiskt antagande om att referentens identitet är oåtkomlig för all diskurs gör

enligt Kirby inte reda för det, utan befäster bara den fallogocentriska premissen om ett

medvetande skilt från kroppen. I stället argumenterar hon för att referenten återfinns i själva

sammantvinnandet av biologiska data och socio-kulturell tolkning, i den kroppens skrift där

Beauvoirs ”kvinnofråga”, genom spårets (värk)arbete, fortsätter att ha politisk betydelse

mellan raderna.49

Slutligen, helt kort: Frågor om kropp och referentialitet, om erfarenhet och subjektivitet

har också adresserats av filmteoretikern Teresa de Lauretis. I ”Semiotik och erfarenhet” (ur

Alice Doesn’t. Feminism, Semiotics, Cinema 1984) använder hon ett erfarenhetsbegrepp som

betecknar interaktionen mellan subjekt och diskurs; erfarenheten är, säger hon, ”en pågående

process genom vilken subjektiviteten konstrueras semiotiskt och historiskt”.50 För att

ytterligare bestämma denna process tar de Lauretis hjälp av Charles Sanders Peirces

teckenteori och hans begrepp ”semios”, vilket står för interaktionen mellan de tre delarna i

hans teckenmodell och således beskriver tecknets betydelseproduktion. För att vidare peka ut

relationen mellan betydelseproduktion och erfarenhet använder de Lauretis Peirces begrepp

”vana”, vilket hon förstår som den ”betydelseeffekt” ett tecken har på ett subjekt. En effekt

som leder till handling eller skapar en beredskap för handling. Den mer precisa bestämningen

av erfarenheten blir då det ”komplex av vanor som uppstår genom [...] ett jags eller subjekts

bestående engagemang i den sociala verkligheten”.51 Både subjektet och den sociala

verkligheten ses av de Lauretis som semiotiska entiteter, tecken, och den process där de

ömsesidigt konstituerar varandra benämner hon därmed semios. Men samtidigt säger hon, är

syftet med hennes omläsning av Peirce ”att återge uttolkaren, semiosens subjekt, en kropp,

[...] den kropp, där tecknets betydelseeffekt får fäste och verklig-görs”.52 Vi har alltså hos de

Lauretis att göra med ett subjekt som är både tecken och kropp, ”ett subjekt som är fysiskt

indraget eller kroppsligen engagerat i produktionen av mening, representation och

självrepresentation”.53  Vilket för oss direkt tillbaka till Helena Eriksson.

                                                  
49 Ibid., s. 80.
50 Teresa de Lauretis, ”Semiotik och erfarenhet”, feminismer, red. Lisbeth Larsson, övers. Sven-Erik Torhell
(Lund 1996), s. 56.
51 Ibid.
52 Ibid.
53 Ibid.
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Helena Eriksson och kroppens bokstavlighet

”Min kropp har börjat avge mörker”; materialisering, rörlighet
”Var går gränsen mellan kropp och skrift? / Var går gränsen mellan bild och kropp? / Var går

gränsen mellan kropp och skrift på kroppen?”  Lite längre ned i samma text: ”Kroppen som

tecken. […] Var går gränsen mellan bild (representation) och skrift?”54

Det är Helena Eriksson själv som ställer frågorna, i en lång essä om den iranska

exilkonstnären, Shirin Neshat. Och det är frågor, det är ett ifrågasättande av gränser, som i

allra högsta grad är aktivt också i Erikssons eget författarskap. Hennes poetiska praktik kan

beskrivas som undersökande, nästan ett slags forskning. I en radiointervju med Jörgen

Gassilewski från 2008, i anslutning till att Eriksson tilldelades Sveriges Radios Lyrikpris,

talar hon om poesin som ”en sorts filosofi”, där allt hon skriver är ett led i ett ständigt

pågående tänkande. ”Att tänka poesi”  är för henne att röra sig ”i gränslandet mellan att tänka

poetiskt och filosofiskt”, säger hon.55 Det är ett uttalande som ligger i linje med hur Lisa

Schmidt i sin magisteruppsats från 2005, beskriver den samtida språkpoesin i Sverige som

upptagen av filosofiskt ställda frågor om ”vad språk och text egentligen är”.56

I essän om Neshat engageras frågor om makt och motstånd i förhållande till språket.

Eriksson skriver: ”Neshats bilder visar och säger vad som inte får visas och sägas, men utan

att bryta med den islamiska kvinnans kroppsliga koder.” 57 Hon jämför två bild- och filmsviter

av Neshat, Women of Allah, med kvinnor i svarta chadors och med vapen, vars synliga hud,

ansikte, händer, är helt täckt av kalligrafi; ”där man lägger tecknet/ordet på bilden av

kvinnan”, och Rapture och Fervor, där kvinnornas svartklädda kroppar avtecknar sig som

skrift mot bakgrunden, där kvinnan ”själv [är] tecknet/ordet – sedan kommer bilden”.58 Att

vara en bild betyder att det är omöjligt att vara ett subjekt. Liksom det för Beauvoir blir

omöjligt att vara ett subjekt i den stund hennes manliga kollega säger att hon tänker som en

kvinna. Förutsatt att bilden själv inte är medveten om att den också är ett tecken i de Lauretis

mening, ett tecken och en kropp. Om bilden av den förföriskt beslöjade kvinnliga jihadisten

täcks av skrift, inte från koranen, utan av poeten Forough Farrokhzad, vars erotiskt och

                                                  
54 Helena Eriksson, ”Skriften som galler, eller I begynnelsen var – vems ord?”, OEI 2004:18-21, opag.
55 Jörgen Gassilewski/Svergies Radio P1, ”Biblioteket: Sveriges Radios Lyrikpristagare – Helena Eriksson”,
2008-12-22.
56 Lisa Schmidt, KR’PTA: Samtidspoesin och Derrida. Spår och ärrbildningar hos Johannes Heldén, Ingrid
Storholmen och Anna Hallberg, magisterupps. (Södertörns högskola 2005), s. 5.
57 Eriksson, 2004, opag.
58 Ibid.
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politiskt laddade poesi sedan länge är förbjuden i Iran, möts den manliga, västerländska

blicken av en motsägelsefull invertering av sin egen framställning. Eriksson skriver: ”Denna

orientaliska odalisk tittar tillbaka, skjuter tillbaka, beslöjar sig för att avslöja – hur en kropp

används, för patriarkala och koloniala syften.”59 Kroppen som tecken blir i denna bemärkelse

kroppen/skriften som motstånd – mot den förtryckande skrift som fungerar som ett galler för

den kvinnliga subjektiviteten. Women of Allah kan sägas exemplifiera en performativ

felcitering, med Butler, åstadkomma en förändring i betraktarens vana, med de Lauretis. Hon,

kvinnan, inte bara tittar tillbaka, hon tar tillbaka sin subjektivitet. Eriksson frågar sig om det

då inte till och med är ”ett betydligt allvarligare brott att deras [kvinnornas] kroppar blir

skrift?”, som i Rapture och Fervor: ”Att de ’skriver sin egen text över öknen’[.]” Så tvekar

hon: ”Eller är det så? Är det inte tvärtom så att kvinnorna med sina svarta chadors just sugit

upp all skrift, omvandlat den – absorberat texten!” 60 Utropstecknet är helt motiverat som

markör för en öppning mot denna förunderliga transubstantation: kroppen är skrift, i Derridas

bemärkelse. Skriftens substans har sugits upp av kroppen och klädnaden som samtidigt sägs

aktivt omförhandla den text som konstituerar dem. (Vem/vad skriver och vem/vad skrivs?)

Kirby påpekar: ”In Of Grammatology, Derrida returns us to origins, to the nature of language

’as such’ – not in order to merely write about it, but to write it, to write ’on’ it – to reinscribe

the textile of a different opening for another subject.”61

I Erikssons diktsamling strata (2004) går rörelsen i stället i motsatt riktning – skriften

kommer ut ur kroppen, det står: ”Min kropp har börjat avge mörker.” Och: ”Utifrån denna

cykliska figur – som alltså centrifugalt sprider sina mörker – försöka arbeta”.62 Den kropp

som absorberat, införlivat skriften, svärtan, svämmar nu över och börjar läcka av en obestämd

(mörk) materia. Senare, i De, bara (2008), är återigen riktningen motsatt – rörelsen går in i

ordet; ”ordet som beter sig / som en snurra, drar allt in i // sin krets, ber mig / komma”.63 Det

är som om kropp och skrift i Erikssons poesi befinner sig i ett ständigt kraftfält, där den enas

verkan i den andra beror av spänningens skiftningar, och där båda ömsom sprider, ömsom

samlar sin mening och materia över världen, rör sig in i den, ut ur varandra. I intervjun med

Gassilewski berättar hon om hur hon starkt upplever att ”texten kommer genom handen”. Inte

bara är det så att bokstäverna finns ”i kroppen”, utan (igen), ”kroppen är mer eller mindre

                                                  
59 Ibid.
60 Ibid.
61 Kirby, s. 157.
62 Helena Eriksson, strata (Stockholm 2004), s. 70 och s. 64.
63 Helena Eriksson, De, bara (Stockholm 2008), s. 108/109.
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text, eller bokstäver”, säger hon.64 Upplevelsen resulterar i en textuellt reduktiv metod, där en

stor mängd anteckningar tillåts komma ut ur handen i skrivandets första skede, för att sedan

skäras ned; dikten, fiktionen, skalas fram, och de luckor som uppstår får stå kvar, som delar av

den bärande strukturen. Det är värt att notera här hur den fysiska erfarenheten av att texten

kommer hur handen för Eriksson, direkt påverkar det Olsson skulle beskriva som den

medieteknologiska materialiteten hos hennes poesi. Hon säger om ett parti i De, bara, där

texten är placerad centrerat i mitten av uppslaget och löper över både vänster och höger sida,

att det bara blev så, eftersom hon hade en väldigt smal anteckningsbok.65 Men beslutet att

också i den tryckta boken placera dikten över båda sidorna, med mittvecket som ett lod

genom texten, framstår likväl knappast som en tillfällighet. Det är lika lite en slump att denna

dikt rör sig runt sin kropps ryggrad som att hon skriver för hand.

Ytterligare en annan sorts rörlighet hos orden, har inte direkt med att de kommer ur

handen att göra, säger Eriksson, men är likväl en som de delar med handen, nämligen en

rörlighet ”runt lederna”. Ett intresse för anagram har gjort det särskilt tydligt för henne hur

ord genererar ord, hur orden rör sig runt varandra, men även att de är ”ledade runt själva

bokstäverna”, säger hon.66 I De, bara står samma tanke utskriven, så här:

”gjord av jord ord av jord”

Nej: orden är inte av jord, inte avgjorda

utan ledade ledande67

Orden är inte avslutade eller för den delen döda och begravda (”av jord” osv.), de är inte en

gång för alla stöpta och brända i en form. De lever, leder och ledas av och genom différance,

vilket skapar den metonymiska spridning och ”tolkningsmångfald”, som gör läsaren till

diktens nödvändiga medskapare. Detta demokratiska drag, viljan att bryta ned hierarkier

mellan läsare och författare, trycker Elin Cullhed i sin kandidatuppsats från 2008 på som

typiskt för samtida svensk språkpoesi.68 Det sammanhänger med en litteratursyn som

ifrågasätter det romantisk-lyriska subjektets hegemoni, som ser språket som allas egendom,

som konstituerande för identiteter snarare än tvärtom, och alltid materialiserat i en viss

kulturell och social miljö.
                                                  
64 Gassilewski/SR P1.
65 Ibid.
66 Ibid.
67 Eriksson, 2008, s. 66.
68 Elin Cullhed, Gräset är apoteksgrönt eller var går gränsen för ett gränslöst språk. Om nationell identitet i
svensk språkpoesi, kandidatupps. (Södertörns högskola 2008), s. 4.
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Även om det svårligen går att säga att de enskilda samlingarna i Erikssons produktion

”handlar om” det ena eller andra på ett avgränsat sätt – snarare löper genom hela hennes verk

ett antal tematiska trådar omlott med varandra – är Täthetsteoremet från 2012, den av hennes

böcker som tydligast tematiserar just relationen mellan den läsande och den skrivande:

– en besynnerlig kommatering, tänker jag

och läser vidare

det din kropp avger, skrämmande materia; steg,

som jag tar för ”oförklarliga ljud”   men ljudandet

är i den mun som räcks fram för min text69

Den främmande materien; texten som ”jag” läser, visar sig här som ett

förkroppsligande/förfrämligande av den egna texten. I en associationsbana som knappast går

att transkribera, upplöses gränserna mellan kropp och text, jag och du, samtidigt som en

annanhet, en skillnad, skrivs in i själva upplösandet. Ett par sidor längre fram sägs det att ”jag

tänker på dig med en ny förnimmelse av kroppslighet / du vore som ditt språk, eller mitt /

lever hoptvinnade av ett avstånd som är en täthet”.70 Ett avstånd som är en täthet –

Vad är täthet om inte den egenskap hos kroppar och ting som gör dem möjliga att beröra,

att taktilt förnimma? Textens täthet, dess ogenomtränglighet, tar här fysisk gestalt, ställer sig

mellan läsaren och den som skriver som en ”absorberande vägg”, ett membran; en hud?

nej

säger den läsande till den skrivande

du tror fortfarande

att vi är fast i samma konstellation

men vi har bytt platser

            rör oss mot texten, som rakt

in i en vägg

Inte ett hålrum mellan oss, utan denna

form just nu som en absorberande

vägg

och utbryter igen

                                                  
69 Eriksson, 2012, s. 12.
70 Ibid., s. 14.
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dränks in med någon utsöndring

från andra sidan

väggen71

Den sensualisering av ytan som Olsson talar om i relation till den estetiska och den

lingvistiska materialiteten är här i hög grad aktiverad även på ett tematiskt plan. Men det rör

sig alltså om en absorptiv yta, som dessutom själv sägs sippra av ”någon utsöndring”. Inte

enbart en yta, snarast en organisk ”form” utan stabil gräns mellan utsida och insida. Den

läsande och den skrivande dras ”in i” textens kroppslighet, ”dränks in med” dess

mening/obegriplighet. Det är ett ohöljt begär som sätts i rörelse i och med erkännandet av

detta avstånd, denna täthet, och därmed av materialitetens etiska dimension, för att tala med

Hertzberg. En poetisk etik som hos Eriksson tar sitt uttryck i ansatsen att låta textens kropp

vara kropp. I egen rätt. Utan att reducera den, kontrollera den eller underordna sig den,

tvärtom – släppa den fri att själv producera sin mening; låta den lossa ur den inlärda

språkanvändningens konvention. Och så blir skriften, poesin, till ”i det mellanrum som bildas

mellan att kunna tala (formulera sig) / och att ge kroppen fritt utlopp”.72

Täthetsteoremet är till stora delar lekfullt bemängd med intertextuella referenser till

litteratur, film och kollektiva myter, omförhandlade och muterade på ett sätt som har föranlett

några recencenter att tala om den i termer av en ”textmaskin” 73 eller en ”diktapparat”74. Vi

befinner oss ”i ett rum där att skriva för alltid också är att läsa”, som Göran Sommardal

mycket riktigt påpekar.75 Ett sådant synsätt, där poesin alltid är lika delar läsakt och skrivakt,

impliceras också av vad de franska poeterna Pierre Alferi och Olivier Cadiot föreslår i ”La

mécanique lyrique” (1995) och ”Digest” (1996): ”Vad fiktionen behöver är ett särskilt

konstruktionsmaterial: klot av förnimmelser-tankar-former. Beräkingar, svalbon. Man kan

kalla dem Objekt, eftersom de är framställda och för att fungera måste befinna sig på samma

nivå.”76 Till en början förutsätter således dessa ”oidentifierade verbala objekt” en utförlig

transkribering- och identifieringsprocess: de är avkodade språkakter, sammanpressade

mångfaldigheter, på samma gång ”komplexa och avhierarkiserade”.77 Det väsentliga för Alferi

och Cadiot är att lyrikens material aldrig kan utgöras av språket som system, utan bara av
                                                  
71 Ibid., s. 56.
72 Ibid., s. 7.
73 Magnus Ringgren, ”Täthetsteoremet sviktar under sin tyngd”, Aftonbladet 2012-11-01.
74 Göran Sommardal/Sveriges Radio P1, ”Kulturnytt: Helena Eriksson – Täthetsteoremet”, 2012-10-31,
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5329934, 2014-11-08.
75 Ibid.
76 Pierre Alferi och Olivier Cadiot, ur ”Den lyriska mekaniken/Smältning”, Jag skriver i dina ord. 12 + 1 franska
poeter, red. och övers. Helena Eriksson och Jonas (J) Magnusson (Stockholm 2000), s. 316.
77 Ibid., s. 319.
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dessa främmande föremål som uppkommit genom ”smältning”. Skrivandet innebär dels att de

avlästa textdelarna genom förskjutning ges nytt liv (villkoren för arbetet), och dels en

dubblering av det synliggjorda begäret (insatsen). ”Konturerna av en främmande kropp i

texten kan utplånas för att sedan bättre träda fram på nytt – ett rytm-vinkel-spel.”78 Det poeten

bygger är en lyrisk mekanik, en maskin att beröra med.

Och om vi nu föreställer oss att maskinen hela tiden var en kropp? Om det material som

dikten tillverkas av absorberats, smälts och åter utsöndrats av kroppen. Då blir handens

rörelse över papperet resultatet av en begärsmekanik utan början och slut. Handen som skriver

(”poesin måste fortsätta, din hand får inte / sluta röra sig”)79 och handen som läser:

som rör sig över bordet över glasen

brödet grönsakerna, den rör sig över böckerna, över

sidorna, över bokstäverna

   över talet, över språken, de främmande och de

välbekanta

   över texterna, egna och andras, över min

text – mitt språk, syntax, kropp

a som söker b, x som söker y80

Och samtidigt lossar alltså ur Täthetsteoremet en annan, mötande kroppslighet, en hand

rentav, som aktivt griper efter den som skriver/läser. På ett ställe står det om ”den hand som

sträcktes ut i min text.   Den som / sträcktes ut ur den”, och på ett annat frågar dikten ”hur

kommer det sig / att skrift plötsligt // tätnar // sträcker sig efter handen”.81 (Vem/vad skriver

och vem/vad skrivs?)

Kroppen som skriftens scen som scenen för brottet
Jörgen Gassilewski beskriver i det radioreportage som tidigare nämnts Helena Erikssons poesi

som en ”skriftens teater”, där orden växlar roller och där kön och identitet osäkras.82 De

rollfigurer som förflyttar sig över sidorna i De, bara är avtäckta pronomina (”han”, ”hon”,

”jag” och ”du”) med flytande identiteter. Eriksson säger själv att det här är ett sätt för henne

att göra sig fri i relation till läsaren, som aldrig kan vara säker på att ”jag” är lika med
                                                  
78 Ibid., s. 323.
79 Eriksson, 2012, s. 34.
80 Ibid., s. 18.
81 Ibid., s. 12 och s. 60.
82 Gassilewski/SR P1.
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författaren (sanning = biografi). Hon säger att hon vill kunna vara exakt sann i dikten utan att

läsaren för en sekund tvivlar på att det också rör sig om en fiktion, (sanning = fiktion).83 Men

skriftens scen är också den scen där spelet med skillnader äger rum. I De, bara är det inte bara

”de” , det nakna kammarspelets personliga pronomen, vars positioner förblandas, förskjuts

och förnekas. Även ord som ”kappan”, ”kroppen”, ”trappan” och ”koppen” läggs ut som ”kort

och brickor”84, sätts i våldsam spinn genom utsagors upprepning och negering, i en ständigt

accelererande betydelseproduktion. Metaforisk transponering saknas i stort sett helt hos

Eriksson, en kappa är alltid en kappa. Betydelsespridningen sker i stället via klangliga,

visuella och metonymiska associationer. Men det är en bokstavlighet på ytplanet som alltid

bär spår av textens underliggande skikt; det skriften avtecknar sig mot är en annan skrift. Och

finns en kappa finns det en bärare av kappan, om det så är en obestämd ”il, eller var det

elle”.85

I den med De, bara sammanhängande samlingen Logiska undersökningar (2009) har

greppet med obestämd identitet dragits ett steg längre, här spelas rollerna på skriftens scen till

sist av bokstäver (”vad är det y gör i dessa   scener // z sitter på sin säng, lyssnar på en

sång”).86 De liknar variabler i en formaliserad semantik, men beter sig snarast som de lite

sorgsna, vilsna individerna inom ett system där själva strukturen är ifrågasatt (”vad betyder

detta och för vem // din kjol på min stol”).87 De är roller, fiktionsföremål, i någon mån

avkodade, men inte utbytbara och faktiskt inte heller avkönade. Dessa bedrägligt

neutraliserade bokstavskroppar synliggör den latenta maktutövningen i en språklig

bestämning. Här kan spelet med identiteter också associeras till några besläktade tematiska

figurer som ofta förekommer i Erikssons poesi: kopian, tvillingen, dubbelgångaren,

förklädnaden och masken, till vilka i sin tur knyts en annan lika återkommande figur: brottet.

Att vara en kopia är att vara en till, en annan sida, att vara dubbel; att vara en annan ”som kan

begå brott”.88

Central i samlingen strata, både tematiskt och typografiskt – såtillvida att partiet är satt i

bokens mitt och så gott som helt i kursiv stil – är beskrivningen av en tavla föreställande en

rikt utsmyckad kvinna, en renässansdrottning, igenkännbar som Elizabeth I av England, i färd

med att underteckna ett dokument.

                                                  
83 Ibid.
84 Eriksson, 2008, s. 66.
85 Ibid.
86 Helena Eriksson, Logiska undersökningar (Stockholm 2009), s. 66.
87 Ibid., s. 82.
88 Gassilewski/SR P1.
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spröten, kragens silverbroderier. Sjöjungfruns svarta

ostron diadem över det krusade håret ovan pannans gräddvita

kupa.       avbildas med fjäderpenna,

grå blå   fjädrar

    elfenbensvita fingrarna, lillfingret med den svarta

ringen krökt över den röda stolskarmen89

Här liksom längre fram i partiet är det lätt att identifiera bilden som ligger till grund för

dikten; tavlan existerar, den hänger på National Portrait Gallery i London och den föreställer

Elizabeth I. Det är bara det att det inte är ett och samma kända porträtt som frammanas av

ekfrasen, utan en handfull, och de glider in i varandra, lånar varandras klänningar, skiftar

attribut, härmar varandras gester. ”Fiktionen är fogningen” , som dikten själv uttrycker det.90

Eller som Mara Lee påpekar i essän ”Pärlseende”  (2005) – den dräkt som tänks röja en

identitet, döljer här densamma i lager av spetsar, brokader, pärlor; blir en förklädnad.91 Och

dräktens bärare förblir en okänd. Det kunde vara Elizabeth I, det kunde lika gärna vara hennes

kusin, Maria Stuart, vars dödsdom hon kanske just ska underteckna.

Motivet med kopian kan minna om Butlers idéer om den performativa identiteten som en

skevande citeringspraktik. Kvinnan på bilden i dikten, bär drag och uppvisar egenskaper som

bär likhet med de porträtt som finns av Elizabeth I – kragens form, de välvda ögonlocken, den

överbelastade dräkten, den spanska armadan i bakgrunden – som i sin tur refererar till andra

beskrivningar av henne och exemplifierar egenskaper som kan associeras med dessa, kanske

makt, tvång, smärta. Den hårt snörda kroppen, kontrollerad, både fången i sitt kön och på sin

tron. Men i dikten är det i första hand dräkten som framträder, excessen av pärlor, det

svällande överdådet som sammansmälter med kroppen (pannans ensamma pärla precis vid

hårfästet, under vilken / välver sig, sval, pärlvit: pannan).92 Det är en våldsam femininitet,

subversiv genom överdrift. Här pekar Lee också på ett annat slag av ”plågsamt tydlig”

performativitet: ”Hon skriver på dokumentet[...] I stället för Maria Stuart och Elizabeth I

framträder bilden av en kvinna som genom den performativa akten, underskriften, begår ett

brott. Och denna bild pekar vidare in i [...] det poetiska skrivandets akt: vad skriften förmår

och inte förmår göra, en brottslig skrift.”93

                                                  
89 Eriksson, 2004, s. 43.
90 Ibid., s. 23.
91 Mara Lee, ”Pärlseende”, Lyrikvännen 2005:2, s. 88.
92 Eriksson, 2004, s. 44.
93 Lee, s. 88 f.



27

Vari består brottet? Om den poetiska skriften är ett brott – vad förbryter den sig mot? I en

brevväxling mellan Eriksson och kollegan Beata Berggren, utgiven 2012 på poesiförlaget

Chateaux, i serien ”Arbetets villkor” rör sig samtalet från att handla om sådant som

”(ateljé)rum”, ”pengar till en videokamera” och ”magåkommor på grund av stress” till att

kretsa kring de ur en annan aspekt direkt nödvändiga förutsättningarna för poesin: kroppen

och bokstäverna.94 Ur korrespondensen, som bär titeln Heata-Beana. Det perfekta brottet,

växer tanken på poesin som en ”gemensam sak”, om att tillsammans bilda bokstäver av

varandras kroppar – bokstäver som bildar ett alfabet – och om alfabetet som en teori för

poesin. Helena till Beata, i oktober 2011:

Finns det i vårt alfabet något ”svagt”, något som kan ha en plats i ditt tänkande kring det svaga? Det är inte

perfekt, en del av bokstäverna är snarast lite defekta. (Säger det något om våra kroppar?) Gör man ett

typsnitt av det kommer det säkert att kunna läsas, men vara lite ”skevt”. Skall det användas till att skeva till

en ”stark” text? Jag tänker på makt, lagar och politik. Föreställer mig att Heata-Beana är antihierarkiskt, ja:

lite villt [sic]. Svagheten/skevheten också självsvåldig och irrande.95

Inte Beata-Helena, inte heller Heata-Belena; nej, Heata-Beana. Detta skeva aggregat av två

kroppar som blivit en gemensam ”sak” är det perfekta brottet. Brottsligt därför att det

upphäver gränsen mellan kropp och språk, materia och mening, objekt och subjekt. Det är ett

”du-jag” och ett ”nej-ja”. En oren skrift som inte bara bär spår av kroppen, den är kropp. Det

är kroppen som skriftens scen som scenen för brottet. En corpus delicti – för att tala med

Kirby – i bokstavlig bemärkelse.

Erfarenhetens material
”Vad finns det vi kan fånga upp genom att bilda bokstäver med våra kroppar, att vara

bokstäver, vad kan det säga? OK, vi är behållare för språk, men det vet vi redan. Men vad

innebär det att fysiskt vara den materia som orden tillverkas av? Vad innebär det i förhållande

till att konstnären/författaren uttrycker en teori till det han/hon gör i det han/hon gör?”96

Heata-Beana går att läsa som en handgriplig poetik, där poeterna genom att bilda

bokstäver med sina kroppar både iscensätter den poetiska praktiken och erfar/utforskar dess

konsekvenser. I och med att kroppen blir bokstav aktualiseras frågor om erfarenhet och

referentialitet. Maria Margareta Österholm gör i sin tidigare nämnda avhandling bruk av

                                                  
94 Beata Berggren och Helena Eriksson, Heata-Beana. Det perfekta brottet (Stockholm 2012).
95 Ibid., s. 21 f.
96 Ibid., s. 21.
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Teresa de Lauretis tankar om en skönlitteratur som ”gör” feministisk teori.97 Genom att till

exempel skildra identiteter som inte går att placera under givna kategorier, som Heata-Beana,

transfigurerar, omformar, en sådan litteratur världen. Litteraturens verklighet skrivs in i den

faktiska, den ”verkliga”; tecknet materialiseras. I ”Semiotik och erfarenhet” beskriver de

Lauretis den semios varigenom kvinnor blir ”kvinna” som en teckenpraktik, generativ i båda

dess riktningar: ”I självmedvetandets praktik konstitueras, kort sagt, både ett semiotiskt

innehåll och bäraren av detta innehåll.”98 Kvinnor kan alltså med hjälp av insikten om att de

alltid är både enskilda kvinnor och tecknet kvinna störa den patriarkala diskursen genom att

medvetet iscensätta (det vill säga leva, skriva, tala) denna motsägelse.99 Så, igen: vad innebär

det att fysiskt vara den materia som orden tillverkas av?

”Jag har egentligen ingenting här att göra. Tanken på att här / klä av sig känns helt

främmande. Det finns ingen plats för / materia i absoluta fiktioner”, sägs det i strata.100 Det

ligger nära till hands att här associera ”materia” med biografi; den levda erfarenheten och en

faktisk kropp, nämligen poetens. Raderna röjer därmed den motsägelse som gör just den

läsning texten uttryckligen värjer sig mot till den som likväl presenterar sig för läsaren. ”Jag

har egentligen ingenting här att göra”, det vill säga i texten, som alltså inte kan vara någon

”absolut fiktion”. I intervjun med Gassilewski säger Eriksson att hon uppfattar att texterna

måste ha en förankring i det biografiska för att inte tappa något väsentligt. Och hon säger att

den första delen i De, bara, där bland annat ett ”du-jag” och ”jag-jag” figurerar – tecken för

en symbiotisk relation, den hade hon inte kunnat skriva om hon inte hade fått barn.101 Här

hittas inte en enda förekomst av ordet ”mor”, i stället står skrivet sådant som ”du-vridningen i

jag-formen / i undersjöns aviga vatten” och ”du-formen  och    jag-betoningen   i detta / enda

vatten”.102

I Helena Erikssons poesi framskrivs en subjektivitet där kroppens aktiva medskapande av

skriften utgör ett motstånd mot den begränsande, maktfullkomliga skrift som fängslar jaget i

kroppen. Kroppen blir en bokstav som blir en text som materialiseras som litteratur. I en

korporeografi där erfarenhetens material återfinns mellan raderna, eller med poetens ord, igen,

”i det mellanrum som bildas mellan att kunna tala (formulera sig) / och att ge kroppen fritt

utlopp”.103

                                                  
97 Österholm, s. 82.
98 de Lauretis, s. 59.
99 Ibid., s. 60.
100 Eriksson, 2004, s. 62.
101 Gassilewski/SR P1, 2008-12-22.
102 Eriksson, 2008, s. 10.
103 Eriksson, 2012, s. 7.
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Slutdiskussion

”Akta fittan!”  blev jag helt nyligen uppmanad, i det att en bildörr öppnades rakt på min axel.

En obetydlig episod kan tyckas, inget att lägga någon vikt vid, sådant som kan hända en

lördagkväll på en stökig gata. Det vulgära imperativet var menat som ett skämt, om än riktat

till de andra fyra eller fem passagerarna i taxin. Ändå paralyserade och förstummade det mig

för ett ögonblick, innan jag fortsatte vidare på trottoaren med en rodnad på kinderna som

brände hårdare än smärtan i axeln. Grundade sig min oförmåga att ge svar på tal i en känsla av

hot, skam eller alienation? Uppenbarligen betraktade skämtaren mig som ett enda stort,

vandrande kön. Och under skämtets könande, sexualiserande inskrift på min kropp upplevde

jag, för ett ögonblick, min subjektivitet erodera.

I det ögonblicket föresvävade det mig inte att, som en motbild, föreställa mig själv som

en bokstav. Så jag kan inte veta vilken effekt en sådan tankemanöver skulle ha fått på

verkligheten i den stunden, i den situationen. Men vad jag kan veta, är att poesin erbjuder en

effektivt motskrift mot en socialt tvingande diskurs, för alla som återkommande, dag efter

dag, genomlever liknande ögonblick av subjektserosion, av kroppsreduktion. Syftet med att

läsa Helena Eriksson genom Beauvoir, de Lauretis, Butler och Kirby var att visa hur den här

typen av erfarenheter påbjuder författaren som kvinna, att på ett eller annat sätt göra bruk av

sin kroppslighet i skrivandet. Ett påbud som det för henne inte är möjligt att undkomma. Den

skrivande kroppens kön och sexualitet utgör i det avseendet lika mycket exempel på social

materialitet som säg tillgången till ett (ateljé)rum, eller pengar till en videokamera. Erikssons

författarskap framstår här som ett bland flera – inte minst inom en samtida, svensk

språkpoetisk tradition, där ett påfallande stort antal av de verksamma poeterna är kvinnor.

Men det är ett med omsorg valt exempel. Erikssons egna tydligt artikulerade tankar och utkast

till en teori om poesin har bidragit till att kasta ljus över min frågeställning.

Jag har i min undersökning talat om hur materialitetens etiska dimension hos Eriksson

inte bara handlar om att insistera på en meningens ogenomtränglighet, utan också om att låta

textens täthet förkroppsligas i relation till en läsare. I mötet med denna främmande kropp

ställs läsaren inför sin egen kroppslighet och tar den med sig in i diktens meningsproduktion.

Jag har visat hur den (medie)teknologiska materialiteten hos Eriksson är en konsekvens av

upplevelsen av att själva kroppen är aktiv och medskapande i skrivandet; av att texten

kommer genom handen. Att orden själva är rörliga – ledade och ledande, vittnar i sin tur om

att en lingvistisk materialitet i allra högsta grad är verksam i Erikssons poesi. Spåret
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efterlämnar en krusning i den språkliga ledvätskan, en knappt märkbar nötning på brosket. Jag

har använt Kirbys teoretiska figur ”The body as the scene of writing”, för att visa hur kroppen

som skriftens scen i Erikssons poesi är den spelplats där ord och bokstäver byter roller och

där kön och identitet osäkras. Men kroppen som skriftens scen är också den brottsplats där

gränserna mellan kropp och språk, materialitet och mening, natur och kultur överträds och

upphävs. I kroppsskriften, i korporeografierna, görs den lingvistiska materialiteten levande

och ledande, i kroppen. Det är en skrift som är kropp. Det är en kropp som är aktiv

medskapare av skriften. Och som i rörelsen, i fluktuationen mellan den fysiskt-biologiska

kroppsligheten och den socio-kulturella inskriptionen på densamma, öppnar upp en lucka där

subjektets erfarenhet kan få fäste.
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