
0 

 

MITTUNIVERSITETET 

Institutionen för humaniora 
Magisterutbildning i litteraturvetenskap 
Juni 2008 
 

 

 

 

 

 

                       Kvar fanns en historia att berätta 
 

                    En studie i Per-Olov Enquists roman  
                    Boken om Blanche och Marie 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                 Magisteruppsats, 30 hp              

                                                                                                 Författare: Åsa Molin 
                                                                                        Handledare: Anders Johansson 
 

                                                                                                                                                                                                                
 
 



1 

 

                                                                                                                           
 

Innehåll 
 
 
Inledning…………………………………………………….  2 

 
Bakgrund………………........................................................  2                  
 
Syfte …………………………………………………………  3                            
 
Tidigare forskning …………………………………………  4            
 
Disposition…………………………………………………..  5                            
 
 Det logiska och det osägbara………………………………  5 
 
Hess ett formexperiment …………………………………   10              
 
 Ställföreträdaren och jämlikhetstanken…………………  13     
 
 Ombytta roller i Boken om Blanche och Marie …………..16      

 

 Konstnären och charlatanen……………………………….17                                                   
 
 Radium, kärlek och död …………………………………...18         
 
Den amputerade…………………………………………….25                        
 
Blanche, Marie och Afrodite……………………………….29      
 
Maria och Pasqual Pinon…………………………………...34 

 
Sammanfattning…………………………………………….40 
 
Litteraturförteckning……………………………………….42 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 
 
 
 
Inledning 
 

  Det som lockade vid läsningen av Per-Olov Enquists bok var till en början de ”luckor” i 

texten som formades till frågor och lämnades obesvarade till läsaren. Frågorna gjorde att 

något ”sattes igång” hos mig som läsare och sporrade till vidare undersökning och vilja att 

hitta svaren på mina frågor. Efter omläsning fann jag att inga entydiga svar fanns. Det var 

som om texten hela tiden gled undan och lämnade plats för nya tolkningar. Där jag tyckte mig 

finna ett svar uppkom en ny fråga. Som läsare tvingades jag att förhålla mig till texten.  

     Boken om Blanche och Marie är en kärleksroman. Kärlekstemat i Enquists roman är 

klassiskt men har också Enquists speciella prägel, där allt inte är klart och tydligt uttalat, 

mycket lämnas till mig som läsare att fundera över. Kärlekens väsen är ju till sin natur svår att 

ringa in, dess många ansikten och obestämbarhet verkar vara en lockelse för många 

konstnärer, så även Enquist. Kärlekens svårbeskrivbarhet är en utmaning i sig, och hur ska 

man beskriva den? ”vilka vore vi om vi inte försökte” säger Enquist. I hans författarskap finns 

återkommande bilder som verkar peka mot en tankeform med ursprung i ett existentiellt 

filosofiskt sätt att tänka. Tråden från Boken om Blanche och Marie ledde bakåt i tiden, till 60-

talets nya svenska romanprosa. Där fann man inte bara en ny läsarroll utan även ny slags 

författarroll kopplad till samhället och världen. Det är också under den tiden som Enquist 

tycks inta undersökarens roll som ett förhållningssätt till det han vill förmedla. Rollen 

inbegriper Enquist själv och som läsare och uppsatsförfattare har jag på ett egenartat sätt blivit 

delaktig i en utforskning som inte enbart försiggår själva berättelsen utan även i romanens 

form. Enquist läser i sin roman  Blanches frågebok, ställer frågor och vill förstå på samma sätt 

som jag läser i förhållande till Enquists roman ställer frågor och vill förstå. På det viset har jag 

blivit delaktig i ett skeende av speglingar som hela tiden öppnar sig för nya betraktelsesätt.   

   

Bakgrund 

 Som bakgrund vill jag beskriva inte bara det litterära och intellektuella utan också det 

samhälleliga och politiska samtidsklimatet under sextiotalet. Det politiska uppvaknandet 

under sextiotalet avspeglas i litteraturen och i författarrollen som inte längre var den 

utanförstående betraktaren av världen, utan en del av den. Författarens roll är solidarisk och 

jämlik. Subjektets försvinnande proklameras av de franska strukturalisterna, och människan 
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ses som en produkt av sin miljö och sin historia. Filosofin diskuterar nu språk och mening 

utifrån ett perspektiv där språket ingår i och är bundet vid en kontext. Till bakgrundsbilden 

hör även den människosyn som växte fram efter andra världskriget. Välfärdssamhället byggde 

på effektivitet och organisation styrt av experter och socialpsykologin fick en ökad aktualitet. 

Man ville kartlägga och förutse mänskligt beteende, socialpsykologin lade tonvikten på 

individen och hennes förhållande till det omgivande samhället.1 

 

Vår personliga kontinuitet är en produkt av språket. Allt hänger samman, andra 

människor blir en del av oss genom vår interaktion med dem. Vi utgör tillsammans 

delar av ett större helt.2  

  

60-talet kan betraktas som en tid av uppvaknande. Utifrån en insikt om sin egen delaktighet i 

den omgivande världen och det politiska klimatet föds en aktiv kulturvänster som mynnar ut i 

solidaritetsrörelser och kampgrupper. Inom litteraturen gestaltas det politiska 

ställningstagandet som ett problem och under perioden utkommer en rad experimentella 

romaner. 

   

 

Syfte 

Kunskapsteoretiska spörsmål gällande språk och mening är av betydelse i min uppsats. 

Filosofen Ludwig Wittgensteins tankar om språkets gräns för känslans och tankens uttryck, 

och att mening endast kan uppstå mellan flera språkanvändare är viktiga utgångspunkter för 

min tolkning. Mitt syfte är att visa hur detta kunskapsteoretiska problem behandlas i Per-Olov 

Enquists roman. 

    Tanken att vi ingår i strukturer, språkligt och socialt får hos Enquist betydelse även politiskt 

och moraliskt. I min uppsats vill jag därför visa hur även detta framträder genom författarens 

roll i  Boken om Blanche och Marie.  

     Kärlekstemat är centralt i Enquists roman Boken om Blanche och Marie och jag har för 

avsikt att visa på de ingångar och förslag till tolkning av kärlekstemat som det 

kunskapsteoretiska betraktelsesättet ger.     

     I Enquists författarskap verkar vissa teman och berättarformer eller ”metoder att berätta” 

återkomma. Jag kommer därför att jämföra några av hans tidigare verk med Boken om 

                                                      
1 Holmqvist, Bosse, Individens tidsålder är förbi. Några nedslag i femtiotalets människosyn, Eslöv 2004,  s. 227. 
2 Holmqvist 2004, s. 228. 
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Blanche och Marie och därigenom beskriva den teknik som kan sägas vara typisk Enquist och 

den existentiella tematik som är speciell för Boken om Blanche och Marie.  

 

 

    

Tidigare forskning 

 Beata Agrell skriver om sextiotalsromanen i Romanen som forskningsresa, forskningsresan 

som roman.
3
 Boken utgör en fenomenologiskt läsarorienterad undersökning. Samtidens 

samhällsklimat ser Agrell som direkt kopplat till litteraturen, hon beskriver den nya 60-

talsprosan som en text som ”inte var sig själv nog” utan sattes fram för någon, tillägnelsen och 

läsakten var en social handling. Romanen hade funktionen av verklighetsforskning, ”men den 

verklighet som skulle undersökas var varken ’världen’ eller ’själen’, utan relationen dem 

emellan.” Eller med en annan formulering av Agrell, ”olika mänskliga sätt att se och förhålla 

sig till den värld som ’ser’, och ’förhåller sig’ till människan.”4 Agrell beskriver dessutom 

’formfiktionen’ i Enquists roman Hess som en demonstration av det fiktiva problemet att hålla 

ihop en text. 

    I Peter Hansens avhandling Romanen och verklighetsproblemet ställs frågan ”hur, om alls, 

kan romanens gestaltningsmedel ge rättvisa åt en verklighet fjärmad eller relativiserad av ett 

skeptiskt tänkande?”5 Hansen pekar på det dolda didaktiska budskapet i sextiotalsromanens 

form (eller formlöshet) som har för avsikt att ge läsaren förståelse för berättarsituationen, som 

i Hess leder till en dramatisering av problemet att skildra verkligheten. Hos  Hansen och 

Agrell förs en ganska uttömmande diskussion om Hess. Jag kommer att återkomma till Agrell 

och Hansen för att visa hur Enquists modell är sprungen ur sextiotalets romanform.    

  I Thomas Bredsdorffs bok  De svarta hålen beskrivs den språkliga utvecklingen i Enquists 

författarskap.6 Bredsdorff pekar på influenser från den imagistiska prosan och dess 

montageteknik. Språket behandlas i bemärkelsen uttryck och betydelse, i min uppsats 

behandlas dock inte språket som sådant utan snarare de bilder som presenteras genom språket 

                                                      
3 Beata, Agrell, Romanen som Forskningsresa, Forskningsresan som roman. Om litterära återbruk och 
konventionskritik i 1960-talets nya svenska prosa,  Göteborg 1993.  
4 Agrell 1993,  s. 261. 
5 Peter, Hansen,  Romanen och verklighetsproblemet. Studier i några svenska sextiotalsromaner,  Stockholm 
1996, s. 9.  
6 Thomas, Bredsdorff,  De svarta hålen. Om tillkomsten av ett språk i P.O. Enquists författarskap, Stockholm 
1991. 
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och bildernas betydelse. I min tolkning av Boken om Blanche och Marie förs en dialog med 

Enquists tidigare verk som kommer att anknyta till Bredsdorffs bok.  

 

 

Disposition 

Den Tidigare forskningen om Enquist är mycket omfattande. Jag  kommer här att presentera 

den tidigare forskning som är relevant för detta arbete, framförallt Beata Agrells bok där en 

mer utförlig presentation görs av de tankar som sedan utvecklas i min egen analys av Boken 

om Blanche och Marie. 

     Den kunskapsteoretiska problematiken utgör utgångspunkten för mitt arbete och fungerar 

som en ingång till Enquists författarskap och Boken om Blanche och Marie. Ludwig 

Wittgenstein och hans verk Filosofiska Undersökningar presenteras och kopplas till Enquists 

roman och dess form och innehåll. 

     Under rubriken ”Hess ett formexperiment” presenteras de formfigurer som Agrell och 

även Hansen tidigare pekat på och som sedan används och utvecklas i tolkningen av Enquists 

roman. Under de tre följande rubrikerna visas sedan hur de formfigurer som presenterats i det 

föregående avsnittet gestaltas i Enquists roman. 

  De tre sista avsnitten ägnas åt kärlekstemat.  

   

 

 

Det logiska och det osägbara  

Att gestalta en svårfångad verklighet, eller snarare gestalta det svåra i att beskriva en 

verklighet, var något som flera av 60-talets författare, Enquist inbegripen, var upptagna med. 

Vid läsning av Ludwig Wittgensteins Filosofiska undersökningar slås man av det sätt på 

vilket boken är skriven och under vilka omständigheter. Del ett är skriven i korta stycken, 

anmärkningar, som är numrerade från 1-693. Anmärkningarna behandlar ibland samma ämne 

i långa kedjor, ibland växlar ämnet från ett område till ett annat. Filosofiska undersökningar 

har en viss formlikhet med mobilromanen - som Agrell lyft fram som typiskt för 60-talets 

experiment - där ”mobilen” är svår att överblicka men konkret i varje enskild del. Filosofiska 

Undersökningar är Wittgensteins mest centrala verk och är en sammanställning av 

Wittgensteins tankar och samlade anteckningar under sexton års tid. Jag ska här citera ett 

stycke ur författarens förord: 
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  Efter många misslyckade försök att sammansvetsa mina resultat till en sådan helhet 

insåg jag att detta aldrig skulle lyckas. Att det bästa jag kunde skriva alltid skulle 

förbli filosofiska anmärkningar att mina tankar snabbt förlamades när jag försökte 

tvinga dem in i en bestämd riktning mot deras naturliga böjelse. – Och detta hängde 

ju  ihop med undersökningens egen natur. Ty den tvingar oss att kors och tvärs, i alla 

riktningar, genomresa ett vidsträckt tankeområde. – De filosofiska anmärkningarna i 

denna bok är så att säga en samling landskapsskisser, som har tillkommit under 

dessa långa och invecklade resor.7  

 

Wittgensteins försök att sammansvetsa sina resultat till en helhet lyckades inte. De filosofiska 

anmärkningarna blev ”en samling landskapsskisser”. Här tycks det finnas ett samband mellan 

viljan att ”gestalta det svåra i att beskriva en verklighet” hos Enquist och Wittgensteins tankar 

om sitt arbete. Formen i Filosofiska undersökningar bekräftar ”undersökningens egen natur” 

att ”kors och tvärs, i alla riktningar, genomresa ett vidsträckt område”.  Som ett 

sammanträffande verkar också den kommentar av utgivarna vara som beskriver hur text som 

”tryckts under en linje vid foten av en sida” är av Wittgenstein infogade urklipp ur andra 

manuskript.8 De infogade urklippen förstärker intrycket av att Filosofiska undersökningar  

likt mobilromanen är svår att överblicka i sin helhet men konkret i varje del. Wittgensteins 

liknelse vid ”en samling landskapsskisser” som tillkommit ”under långa invecklade resor” 

speglar formen i Enquists Hess där texterna i romanen är sammanfogade utan inbördes 

ordning. Man kan även se hur mobilromanens form kan skönjas i Boken om Blanche och 

Marie, även om berättarformen nu är förfinad och mera omärklig och inte bjuder läsaren lika 

hårt motstånd som i Hess. 

    Det har sagts att ”Wittgensteins skugga vilar över det mesta av 60-talets avantgarde-

litteratur”.9 Hos Agrell nämns filosofen i samband med flera av 60-talets unga författare: Lars 

Gustavsson, Torsten Ekbom och Per-Olov Enquist. Klart är att Wittgenstein hade inflytande 

inom intellektuella kretsar: ” Om mystiska ting talade man inte på 60-talets filosofiseminarier. 

Men man talade gärna om Wittgenstein […]”.10   

     I det följande kommer jag att göra en kort presentation av Wittgenstein och hans tankar 

som jag tycker ger en ingång till en tolkning av Enquists Boken om Blanche och Marie.  

Wittgensteins tidigare verk Tractatus behandlar språket och dess logiska form. Tillsammans 

med hans dagböcker framgår att Wittgenstein engagerade sig i livsfilosofiska problem och 

                                                      
7 Ludvig, Wittgenstein, Filosofiska Undersökningar  [1953]. Översättning Anders Wedberg, Stockholm 1978. 
8 Wittgenstein [1953],  Filosofiska undersökningar,  s. 21. 
9 Agrell 1993, s. 72. 
10 Agrell 1993, s. 72. 
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ville finna samband mellan språkets och logikens natur och existentiella frågor.11
Tractatus sju 

huvudsatser lyder: 

  

  1. Världen är allt som är fallet.  

  2. Vad som är fallet, faktum, är att sakförhållanden består   

  3. Den logiska bilden av fakta är tanken. 

  4. Tanken är den meningsfulla satsen. 

  5. Satsen är en sanningsfunktion av elementarsatserna. 

      (Elementarsatsen är en sanningsfunktion av sig själv.) 

  6. Sanningsfunktionens allmänna form är (matematiska tecken, min anm.)                                             
               Detta är satsens allmänna form 
 
   7. Vad man inte kan tala om därom måste man tiga.12 
 

 
Wittgenstein ville skapa ordning i en kaotisk värld, han ville förklara språket på ett logiskt, 

vetenskapligt sätt. Språket blir för honom liktydigt med världen och i synnerhet människan.  

Problemet var att det som enligt Wittgenstein inte kan utsägas, alltså det som inte logiskt kan 

förklaras, är det som är det väsentliga. När vi kommit till insikt om språkets logik förstår vi att 

de filosofiska problemen inte låter sig formuleras logiskt säger Wittgenstein. Filosofin är 

meningsfull som aktivitet när den pekar på skillnaden mellan det som kan sägas och det 

outsägliga. Wittgenstein har själv kommenterat hur anmärkningarna i Tractatus skall förstås: 

 

Mina satser är upplysande på det sättet att den som förstår mig, till sist inser att de är 

meningslösa när han med hjälp av dem har satt sig över dem. (Han måste så att säga 

sparka undan stegen efter att ha klättrat upp på den.) 

Övervinner han dessa satser, så ser han världen på rätt sätt13 

 

 Vi ser hur Wittgensteins intention att förklara människan logiskt genom språket är i sig ett 

omöjligt projekt, satserna är ”meningslösa när han med hjälp av dem har satt sig över dem”. 

Satserna blir därför en träning i att införliva ett annat seende på världen och människan, för 

läsaren får de därmed en didaktisk funktion. 

     Den senare Wittgenstein vände sig mot flera av tankarna i Tractatus och insåg att de var 

ohållbara. Det hans främst övergav var ”bildteorin” att ”en meningsfull sats måste vara en 

                                                      
11Poul, Lübke (red), ”Den tidige Wittgenstein: Språk och logisk form” i  Vår tids filosofi: filosoferna: de 

filosofiska strömningarna: en uppslagsbok,  Stockholm 1991, s. 484-501. 
12 Ludwig, Wittgenstein [1961],  Tractatus Logico-Philosophicus,  översättn.  Anders Wedberg, Stockholm  
1962,  s. 39, 46, 77, 103, 122. 
13 Lübke (red.) Vår tids filosofi  1991,  s. 499. 
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projektiv avbildning av ett sakförhållande”14. Men det är ändå mot bakgrund av Tractatus 

som Filosofiska Undersökningar ska förstås säger Wittgenstein. Kvar finns ju språket som 

utgångspunkt för de filosofiska tankarna. Det är nu som Wittgenstein menar att språkets 

mening finns i dess användning, i språkspelen. I detta sammanhang diskuteras skillnaden 

mellan det privata och det offentliga och det är här som jag ser en ingång till en tolkning av 

Enquists text och Wittgensteins tankar. Men innan jag går in på Enquists text vill jag först 

beskriva skillnaden mellan ”det privata” och ”det offentliga”  eller det ”inre” och det ”yttre”. 

  En känsla är privat, min smärta kan bara jag känna men den kan kännas till av andra: 

 
 Om patienten märker när det borras i hans tänder, så hjälper det föga att tandläkaren 

försäkrar att med bedövning gör det inte ont. Här har patienten auktoritet i fråga om 

smärta eller inte smärta. Låt oss kalla detta för det privata i auktoritativt tillträde. 

[…] Om man nöjer sig med att säga att fenomenet bara kan kännas till av personen 

själv, men att personen kan kommunicera med andra om fenomenet, så handlar det 

om det privata i direkt tillträde. Andra kommer då att indirekt kunna ha kännedom 

om fenomenet via personens berättelser om fenomenet.15 

 

Wittgenstein tycks mena att det närmaste en förståelse av en annan människas förnimmelse 

man kan komma är personens berättelse om fenomenet.  I följande citat beskrivs hur det 

skulle se ut om man skulle försöka införa ett privat språk för förnimmelser: 

 

 A måste då söka införa vissa tecken för dessa förnimmelser med hjälp av ett slags 

utpekande (ostensiva) definitioner. Vi antar att A noterar ett tecken, F, varje gång en 

förnimmelse uppträder,. Utifrån själva  problemställningen är det uppenbart att A 

inte kan ge en intersubjektivt begriplig definition av ”F” eller ange offentliga 

kriterier för hur ”F” skall användas. Men frågan är: Kan A överhuvudtaget själv 

förstå ”F”? Vet A själv vad ”F” betyder? Detta förnekar Wittgenstein. A kan lägga 

märke till att han då och då noterar ”F”. Saken är den att inte bara kan A missta sig, 

dvs. registrera F även om förnimmelsen inte förekommer; A har inte ens möjlighet 

att på ett meningsfullt sätt kontrollera om han har misstagit sig. Det finns nämligen 

ingen annan regel för användandet av ”F” än denna; ” ”F” är det tecken som noteras 

av A varje gång denna smärta uppträder” och det ges ingen annan bestämning av 

”denna smärta” än: ”Den smärta som finns varje gång A korrekt noterat tecknet ”F” 

”. Men ordet ”korrekt” saknar funktion i detta sammanhang. Det finns ingen 

möjlighet att skilja mellan korrekt och inkorrekt användande av ”F”. 16 

                                                      
14 Lübke (red.) 1987, s. 567.  
15 Lübke (red.) 1987, s. 576.  
16Lübke (red.) 1987, s. 578.   
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Det finns ett samband mellan problemet ”privat och offentligt språk” och den sjunde 

huvudpunkten i Tractatus: ”vad man inte kan tala om därom måste man tiga”. Skillnaden är  

att Wittgenstein nu förklarar språket genom att se det som ett socialt samspel, ett ”språkspel”. 

Språket är därför inte ett själsligt uttryck utan ett samspel i form av meningsutbyte människor 

emellan. I Wittgensteins språkspel är det privata språket omöjligt: ”vad man inte kan tala om 

därom måste man tiga”.   

    Vad har då Wittgensteins språkspel för samband med Enquists roman? Den senare skildrar 

Blanche Wittman och hennes liv på Sâlpetrièresjukhuset där hon togs in för hysteri. Hon blev 

där känd som professor Charcots favoritpatient och deltog i hans hypnosseanser inför publik. 

Senare anställdes Blanche som laboratorieassistent hos Marie Curie, nobelpristagare och 

upptäckare av radium. 

     Till att börja med vill jag peka på den historiska tid som skildras i romanen, slutet på 1800-

talet och början på 1900-talet. Wien, Ludvig Wittgensteins hemstad, var en kolloss på 

lerfötter, bakom kejsarens fasad doldes en mänsklig misär. I Paris, staden där Boken om 

Blanche och Marie utspelas, fanns också enorma klasskillnader och en stark borgarklass. 

Kvinnohistorien utgör den här tiden ett mörkt kapitel, den kvinnliga sexualiteten var föremål 

för Freuds betraktelser och på Salpêtrièresjukhuset, som tidigare varit ett slott,  inhystes 

”hysteriska kvinnor”. Slottet var överbefolkat trots de 4500 sängarna. Det är hit Jean-Martin 

Charcot kommer för att skapa ordnig i kaoset. I romanen beskrivs miljön av Jane Avril, en av 

de intagna:  

 

Det var de efterblivna epileptikerna och hysterikorna som utgjorde överklassen i 

denna sorgsenhetens helvete, de som var berömdheterna. De var de övre avrundade 

skiktet i denna tragiska och komiska samling av sex tusen grå suggor som 

mumlande, skrikande eller gråtande med långsamma rörelser, likt paddor, rörde sig 

genom de nedsmutsade gångarna och rummen[..]17   

 

 

Charcot var upplysningsman och betecknade sig själv som positivist ”han hade sinne för det 

logiska i Descartes resonemangskedjor”
18, står det i romanen. Han beskrivs som en man som 

dras till det som var utom kontroll, därför att det var både lockande och skrämmande. De 

hysteriska kvinnorna på Salpêtrière skrämde honom, ”men han bemannade sig”. Hysterin 

                                                      
17

 Per-Olov Enquist, Boken om Blanche och Marie,  Stockholm 2004, s. 57. 
18 Enquist 2004 s, 102. 
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fascinerade Charcot skriver Enquist, ”eftersom han där kunde finna en blandning av kaos och 

ordning”. Genom hans uppfinning av tryckpunkterna på kvinnokroppen menade han att han 

uppfunnit en hemlig kod som liknade en symfoni: ”Han hade alltid velat bli tonsättare”.19 

Med den hemliga koden hoppades han utforska kvinnan som han beskrev som ”en helt okänd 

kontinent”.  

Blanche Wittman var Charcots favoritpatient, och är i Enquists roman en av huvudpersonerna.  

    Om man betraktar Charcots vilja att logiskt förklara kvinnors känsloliv genom att 

uppteckna koordinater i ett rutschema på Blanches kropp inser man det hopplösa i hans 

projekt. Men han ville förstå och vetenskapligt förklara det som för honom var skrämmande 

och kaotiskt och då i synnerhet den hysteriska kvinnan.  

    Wittgenstein ville logiskt förklara det mänskliga språket, men insåg att det var omöjligt. Att 

införa ett privat språk för förnimmelser var ju inte möjligt. Det är här jag vill peka på den 

diskussion som Enquist för i sin roman om ett vetenskapligt förhållningssätt. Charcot 

symboliserar det logiska som gör våld på det mänskliga och det finns inte bara något 

obehagligt känslolöst över hela den situation som Enquist beskriver, utan där finns också en 

paradox. Charcot är en välkänd historisk gestalt, en del i ett historiskt skeende men genom 

Blanche blir han en mänskligt kännande människa. Det är en balansgång som gestaltas mellan 

logiken och det osägbara och mellan sanningen och känslan. 

    Mitt språk är min världs gräns, menade Wittgenstein, gränsen är omöjlig att överskrida för 

att beskriva en förnimmelse. Att beskriva verkligheten som en enda helhet och ”tvinga de 

filosofiska anmärkningarna i en viss riktning mot deras naturliga böjelse” var inte görligt. 

Tiden som skildras i Enquists roman är en brytningstid, den nya vetenskapen i upplysningens 

anda söker klarhet och logik, man ville förklara och förstå, men samtidigt spirar insikten om 

att allt inte kan förklaras 

     I följande avsnitt kan man se hur det kunskapsteoretiska problemkomplex vi här skissat har 

betydelse i 60-talets romanexperiment och i Enquists roman Hess.  

.  

 

Hess ett formexperiment 

 1964 publicerades romanen Bröderna Casey. Bakom pseudonymen dolde sig de tre 

författarna Torsten Ekbom, Leif Nylén och Per-Olov Enquist. Romanen var skriven som ett 

collage av texter sammanfogade till en ny enhet, där de olika delarna ingick i ett nytt 

                                                      
19 Enquist 2004, s. 105. 
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sammanhang. Collagets form gestaltade språkets olika funktioner och därmed också 

verklighetens svårgripbarhet. Även i romanen Hess blandas perspektiven om och integreras. 

Agrell beskriver den som en mobilroman, seenderelativistisk, där perspektiven hela tiden 

förändras. ”Mobilen” är omöjlig att överblicka men konkret i varje enskild del . Agrell talar 

om en roman ”som avsiktligt undergräver och saboterar sitt eget mimetiska projekt:”.20 Kravet 

på att skildra verkligheten, och att införa icke-fiktivt material i en fiktiv genre, fick stå tillbaka 

för den experimenterande formen som istället gestaltade problemet att beskriva verkligheten. 

Nu blev formen, framställningssättet i sig, den plats där man kunde finna ett budskap. 

Budskapet var inte enbart själva berättelsen utan sättet på vilket det berättades. Man vände sig 

till läsaren och ”visade upp” texten, och då särskilt romanen som en form där mottagaren blir 

aktiv medskapare. På så sätt ville man visa på nya sätt att se på det redan kända. Vi känner 

igen formexperimentet från tidigare modernistiska uttryck, både inom litteraturen och inom 

konsten. 

    För att illustrera den ”öppna” hållning mot en ny läsart och de ”orena” blandningar av 

formspråk som karakteriserar 60-talets nya svenska prosa, har Agrell valt Per-Olov Enquists 

Hess (1966). Som bakgrund till själva textanalysen av Hess beskrivs den omkastning som 

skedde i opinionsläget i Sverige som utlöstes av Vietnamkriget och kulminerade i 68-

rörelsen.21 Agrell använder sig av Karl-Erik Lagerlöfs inledningsord till ”Strömkantringens 

år” som hon menar visar på ett spänningsförhållande mellan offentlighet och litteratur. Agrell 

beskriver den offentliga bilden: 

 

som ett uppvaknandets ögonblick, då det onda oförklarligt bryter in i folkhemmets 

lustgård och väcker paret Svensson till insikt om världen utanför och sin egen 

delaktighet och skuld i vad de inte visste. Man vaknar upp medskyldig: Et in 

Arcadia ego. Svenssons har kommit på kant med paradiset, varandra och hela 

världen och måste från och med nu välja sin position.22 

  

 

Erfarenheten är ”frihet och fångenskap”, den frihet som fås genom medvetenhet blir till 

fångenskap i det onda vi ser och försätter oss i skuld. Vi ingår i samma strukturer, både de 

dömande och de dömda, och skulden är gemensam. ”Et in Arcadia ego” (jag är också i 

Arkadien) hänvisar till medvetenheten om exempelvis vietnamkriget, som Agrell visar, och 

                                                      
20

 Hansen 1996,  s. 13. 
21 Agrell 1993,  s. 264. 
22 Agrell 1993,  s. 264. 
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det politiska uppvaknandet  i ”folkhemmets lustgård”, det lugna trygga där inga bomber föll. 

Medvetenheten om världen utanför rörde inte bara frågan om medmänsklighet utan också 

frågan om att välja sida, att ta ställning politiskt. Författarens roll blev därmed  mer 

komplicerad och det uppstod ett spänningsförhållande mellan offentlighet och litteratur enligt 

Agrell. Medvetenheten ledde till ett ansvar att förmedla en komplicerad verklighet med 

betoningen på komplicerad. Det fanns ju inga självklara sanningar. Bara olika sätt att se på 

verkligheten och världen. Författaren intar därför ställföreträdarens roll som innefattar att föra 

den svages talan, att företräda en annan. Genom ”att skriva in sig i den andres ställe”  

 iscensätter författaren dömandets situation och liknar jämlikhetsvisionen där de dömande och 

de dömdas roller förblandas och måste definieras på nytt. Allt för att iscensätta en 

svårbeskrivbar verklighet.      

    Den förändrade författarrollen, som innebar en delaktighet i världen, i strukturer och 

därmed också i språket och dess olika uttryck inbegrep också en förändrad syn på läsarrollen 

och tillägnelsen. Beata Agrell beskriver det som att texten ”sattes fram” för någon som en 

tilltalssituation ”förbunden med ett nätverk av andra texter”23.  

    Peter Hansens Romanen och verklighetsproblemet ställer frågan ”hur, om alls, kan 

romanens gestaltningsmedel göra rättvisa åt en verklighet fjärmad eller relativiserad av ett 

skeptiskt tänkande?” Även här, menar jag, finns ”tidsandan” som en bakgrund till det 

”skeptiska tänkande” som Hansen pekar på. Upproret mot språkets ofrånkomliga struktur och 

det omöjliga projektet att försöka skildra den sanna verkligheten verkar vara ett tema hos 

sextiotalets författare inbegripet Enquist. Hansen beskriver upproret mot språket som ett 

”citatuppror”. Enquist har själv beskrivit känslan: 

 

Denna känsla vi alla har ibland av att allt vi säger och gör och tänker  inte är vårt, att 

vi som människor bara är  citat av vår omgivning, att vi förs med i historiens och 

verklighetens ström som är alldeles obönhörlig.24 

 

Hansen pekar på formexperimentet Hess som upprorets konkreta yttring uttryckt i bokens 

brist på sammanhang, faktum att den består av skisser från ett havererat avhandlingsprojekt  

samt bruket av författarens alter ego. Romanen gör inte anspråk på att skildra en verklighet 

skriver Hansen, utan viljan att skildra verkligheten dramatiseras i Hess genom att författaren 

skaffar sig ett alter ego eller ”språkrör” som talar direkt till läsaren och meddelar sig i 

omskrivningar hur historien bör uppfattas. Agrell menar även hon, att gestaltandet av 
                                                      
23 Agrell 1993,  s. 21. 
24 Hansen 1996,  s. 156. 
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”svårigheten att beskriva en verklighet” ligger i formfiktionen. Hess gestaltar svårigheten att 

skriva en avhandling, men problemet visar sig även vara ett livsproblem hos 

avhandlingsförfattaren.25 På så vis blandas avhandlingen och avhandlingsförfattarens privata 

värld samman. Den komplicerade konstruktionen, där form och innehåll är svår att särskilja, 

blir romanens tema. 

  Sammanfattningsvis kan man beskriva 60-talets formexperiment som en mobilroman där 

olika delar sammanfogades till en ny enhet, svår att överblicka. Bakgrunden återfanns i 

samtidens politiska medvetenhet där författaren intog ställföreträdarens roll som förmedlare 

av en seenderelativistisk verklighetsbild. Läsaren blev aktivt medskapande genom att texten 

visades upp som ett nytt sätt att se på det redan kända. 

 

 

Ställföreträdaren och jämlikhetstanken. 

Den formfigur som beskrivs i Hess och som återkommer i Boken om Blanche och Marie, 

kräver en närmare förklaring. Jag vill här utveckla Agrells tankegångargenom att anknyta till 

Boken om Blanche och Marie. 

      För att närmare förklara ställföreträdarens figur ska jag här även anknyta till innehållet i 

Hess, dels i anknytning till Agrell, men även utöver vad som gjorts i hennes studie. Som 

tidigare nämnts är formen och innehållet sammanlänkade, liksom avhandlingsförfattarens liv 

och den avhandling han försöker skriva. Avhandlingsförfattaren blir författarens språkrör. I 

följande två passager är det avhandlingsförfattaren som rekonstruerar sin barndom. Vi ser hur 

ställföreträdarens roll framträder genom att rollerna förblandas och den starke intar den 

svages roll, blir dennes ställföreträdare. 

      Vi får veta att han levde ensam med fadern och att de bodde i en liten lägenhet bredvid 

samlingssalen i det lilla frikyrkokapellet. Fadern betraktar sitt liv som ett misslyckande och 

lägger också över sin börda på sonen. I deras mödosamma trista liv där fadern är vaktmästare 

i frikyrkokapellet beskrivs den tyngd som vilar över faderns och sonens tillvaro: 

 

Hur väl minns jag ej hur jag avverkade och förbrukade handduk efter handuk, 

slängde de blöta trasorna på den rostiga torkställningen över kaminen och hur jag 

hörde far sucka, tungt och ibland rosslande, som om hans liv kommit in i en fas när 

framför honom tornade upp sig ett berg eller en gigantisk sluttning där allting bar 

uppåt och han gick i det absoluta mörkret och visste att för honom fanns inga 

                                                      
25 Agrell 1993, s. 262. 
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ljusglimtar, ja, som om dessa nattliga diskar och dessa berg av porslin inte var 

konkreta arbetsuppgifter utan  bara symboler för ett liv som på något sätt tagit slut 

för tidigt.26 

 

Självföraktet och offerrollen bärs av fadern och läggs också på sonen som fylls av ett 

betryckande ansvar ” mitt liv var det enda han hade” säger fadern och det är som om deras 

roller är ombytta, sonen är fadern och fadern är sonen. 

    Det är dessa omkastningar av roller som är karakteristiskt för Hess. Att bära varandras 

bördor är ett tema som återkommer och knyter an till den gemensamma skulden och 

jämlikhetstanken. Agrells ställföreträdarfigur inbegriper också väljandets situation, att välja 

sida. Men det visar sig vara ett omöjligt val, det spelar egentligen ingen roll, ansvaret att 

beskriva det onda och det goda kvarstår, liksom medvetenheten om att inga sanningar finns 

och det enda som kvarstår är att berätta en historia. 

     I den ångestfulle avhandlingsförfattaren skildras väljandets situation enligt Agrell,  

 

Han väljer den historiska avhandlingsgengren, men det hjälper inte: även som 

forskare måste han välja färdväg bland källorna. Han står vid en ”korsväg”, i 

väljandets situation, men inför ett omöjligt val.27 

 

Låt oss återgå till Hess och avhandlingsförfattarens barndom. Här vill jag visa hur väljandets 

situation gestaltas genom det fruktlösa försöket att välja sida, och hur medvetenheten och 

skulden kvarstår. Författaren i ställföreträdarrollen inbegrips också han i detta fruktlösa försök 

att välja sida, eftersom han söker beskriva detta fruktlösa försök.  

   Sonen skäms över sin far. Och i ett försök att kasta av sig skammen sviker han honom: 

 

Magsjukdomen yttrade sig inte bara i smärtor, den förekom som gasbildningar, och 

han tvingades att rapa och ingenting kunde hindra att rapningarna kom, inte tillfället, 

inte sällskapet. Och mycket snart blev han känd som Rapen, och samhällets pojkar 

lärde sig snart att härma hans långa gurglande uppstötningar […]några hälsade mig 

alltid, fast jag bara var hans son, med en blandning av Goddag och rap, det lät som 

Gooap, det var mycket lustigt och alla lärde sig det och det fanns bara ett sätt för 

mig: att byta sida. Och så svek jag honom, jag fann att hånet lindrades när jag själv 

alltid kallade min far för Rapen eller Rapèn, jag vek smidigt åt sidan, och skämtet 

gled förbi mig och träffade bara honom som nu stod ensam där långt bakom mig. 

[…] Och så övergav jag honom för ordens och min rädslas skull, men det hjälpte 

                                                      
26 Enquist 1966, s. 72.  
27 Agrell 1993,  s. 265. 
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inte, de upptog mina skämt men lämnade mig, jag kastade skammen framför mig  

men den föll bara till marken framför mig och låg stilla och väntade att jag skulle 

röra mig så den åter skulle kunna kasta sig över mig.28  

 

Skammen låg stilla och väntade på att den skulle kasta sig över honom. Här visar sig 

ställföreträdaren både genom formen och innehållet. Sonen är ju avhandlingsförfattaren som 

barn.  

    För att beskriva verkligheten ställs författaren inför ett val av möjligheter men ändå 

kvarstår skulden.  Medvetenheten är fylld av skuld, och ”han skriver den andres historia med 

smutsiga händer” skriver Agrell.29 I den andres position skriver han även in sig själv i den 

gemensamma skulden. Avhandlingsförfattaren blandar in sitt liv i sin avhandling i försöket att 

skildra en historisk persons liv. Delaktigheten i världen, i tillvaron går inte att komma undan. 

Vi tillhör både de dömda och de dömande, att beskriva verkligheten och fastlägga någon slags 

sanning genom att säga ”så var det” är omöjligt tycks Enquist mena. Men vi måste ändå välja 

betraktelsesätt, eller sida, efter vårt eget samvete och med en medvetenhet om att det finns 

andra sätt. När valet är gjort är man en bit på väg, berättelsen blir ett försök att två sina 

händer. Agrell skriver: 

 

Hur ska dessa smutsiga händer kunna göra världen ren? Finns det då inget tvättfat att 

fly till? Jo, skrivandet, så länge det pågår, riten eller bönen.30 

 

Skrivandet, berättelsen blir hos Enquist en besvärjelse. Författarens roll att berätta en historia 

blir därför laddad med det tunga ansvaret att försöka beskriva en svårbeskriven verklighet. I 

Boken om Blanche och Marie skriver Enquist : 

 

Blanche skulle berätta en historia om kärlekens natur. Det gick ju inte. Kvar blev en 

historia om Blanche och Marie. Om hur många liv kan man säga det? Alla har ju en 

historia, men få blir nedtecknade.31 

 

Det är ställföreträdarens roll som författaren här axlar. Att berätta den slutgiltiga berättelsen 

om kärlekens natur gick ju inte, kvar finns berättelsen om Blanche och Marie. Ansvaret att 

berätta historien om Blanche och Marie inbegriper också en insikt om att det finns många 

                                                      
28 Enquist 1966, s. 80. 
29 Agrell 1993, s. 265. 
30 Agrell 1993, s. 265. 
31 Enquist 2004, s. 12. 
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andra historier att berätta och leder också till ansvaret att förmedla till läsaren detta 

komplicerade uppdrags innebörd. 

 

 

 

Ombytta roller i Boken om Blanche och Marie 

 I Blanche och Marie finner vi den särartade relationen mellan Blanche Wittman och Charcot. 

På Salpêtrièresjukhuset genomförde professor Charcot sina hysteriexperiment under hypnos. 

Hans favoritpatient var Blanche. Genom ”upptäckten” av tryckpunkter på kvinnokroppen 

kunde han framkalla olika faser av hysteri. Charcot uppfann ovariepressen, en anordning av 

metall och läder som tryckte mot punkter på kvinnans äggstockar, den användes som 

hysteristopp. Charcot genomförde också seanser inför publik tillsammans med Blanche, där 

hon under hypnos ingick i olika faser av hysteri med hjälp av olika tryckpunkter. Seanserna 

leddes av Charcot och man får i boken följa Blanches berättelse hur hon av kärlek till Charcot 

spelar med i den teatrala föreställningen. 

     Det Enquist beskriver är hur maktpositionerna blir ombytta, den unga kvinnan Blanche, 

intagen för hysteri på ett gammalt slott överbefolkat med galna kvinnor som levde i total 

misär, blir den som är stark. Rollerna byts. Charcot blir en spillra tillsammans med Blanche: 

 

De teatrala gestaltningarna inför publik kom efterhand att få en för professor 

Charcot alltmer plågsam karaktär.  Han tycktes utlämna Blanche, men blev själv 

utlämnad. Det vetenskapliga schema med tryckpunkter som med penna utmärktes på 

kvinnans kropp, de som skulle framkalla anfall, ryckningar, melankoli, förlamningar 

eller Kärlek, blev till sist så fulländat, och resultaten gestaltade av lydiga klienter, att 

han fann att han var mycket ensam. 

 Då var det för sent. Han var i hennes makt.32 

  

Så kan vi skönja ställföreträdarens figur även i Boken om Blanche och Marie. I de teatrala 

föreställningarna blir Blanche den starka genom att axla ansvaret inför det skrämmande 

auditoriet. Hon spelar lydigt med och Charcots seans balanserar plötsligt mellan sanning och 

lögn. Plötsligt liknar hela situationen en bluff.  Situationen inför auditoriet blir fylld av skräck 

”gestaltningarna kom efterhand att få en för professor Charcot alltmer plågsam karaktär”. Han 

blir blottlagd i sin osäkerhet därför att Blanche intar hans plats och för hans talan genom att 

utföra föreställningarna perfekt. 

                                                      
32 Enquist 1966,  s. 41. 
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    Ställföreträdarens figur återfinns även i deras kärleksförhållande, jag kommer att 

återkomma till detta senare, i samband med beskrivningen av hur det erotiska maktspelet 

skildras och dess ombytta roller. I ställföreträdarfiguren tar Blanche över rollen som 

författaren, i form av vetenskapsmannen som ska försöka beskriva verkligheten. Det som inte 

kan sägas kan kanske gestaltas. 

 

 

Konstnären och charlatanen 

 I Hess har vi sett hur avhandlingsförfattarens liv sammanblandas med den avhandling han har 

för avsikt att skriva. Peter Hansen beskriver metoden som att författaren använder sig av ett 

”språkrör” för att dramatisera viljan att skildra verkligheten. Det är också ett sätt att tilltala 

läsaren och peka på hur berättarsituationen ska förstås. Att göra läsaren delaktig,  var som vi 

sett en del av den förändrade författarrollens ambitioner (s.12), texten ”sätts fram” och ingår i 

ett nätverk av andra texter som kan vara Enquists egna verk och egna liv såväl som historiska 

personer eller andra litterära texter. Tilltalssituationen gestaltar den gemensamma språkliga, 

sociala och politiska struktur som författare och läsare ingår i. 

     I följande citat  känner man igen den västerbottniska miljön från Per-Olov Enquists egen 

barndom, som låter läsaren förstå att nu är det författaren som visar sig. Citat visar hur 

författarens liv blandas in i romanens berättelse och illustrerar det didaktiska formgreppet att 

vägleda läsaren i att förstå det komplicerade i att beskriva verkligheten.  

 

Jag känner igen det. 

  När jag var barn, talade såsom ett barn, och hade barnsliga tankar, alltså i 

sextonårsåldern, besökte jag en gång en föreställning arrangerad av en 

suggestionsartist, en hypnotisören. Det var i aulan i Skellefteå. […] Det var första 

gången jag stod på en scen. […] och jag minns smärtsamt tydligt hur jag intalade 

mig att jag gjort alltsammans för hans skull. För att han svettats så mycket. För att 

lindra hans rädsla. För skräcken han delgav mig. För att publiken där nere var en 

fientlig massa som vilket ögonblick som helst skulle ha vänt sig mot honom om han 

misslyckats, och då skulle det ha varit mitt ansvar! […] Vi, konstnärer, mot djuret 

folkmassan; och jag visste att vi gemensamt måste lösa denna skräckinjagande och 

förfärande uppgift33 

 

                                                      
33 Enquist 2004,  s. 159-160. 
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Förutom det didaktiska formgreppet som gestaltas i citatet finner vi ställföreträdarens figur i 

berättarjaget och hypnotisören som blottläggs i sin osäkerhet. Det skulle kunna ha varit en 

seans på Salpêtrière under ledning av professor Charcot med Blanche som försöksobjekt. 

Blanche tar ansvar för Charcot och hans föreställning och blir hans ställföreträdare. Hans 

metoder är tvivelaktiga och balanserar på en knivsegg mellan vetenskap och illusion. Här är 

det författarjaget som går in som ställföreträdare och räddar situationen, hypnotisören på 

scenen känner den hotfulla publiken och blir räddad, författarjaget känner ett ansvar gentemot 

den sårbare på scenen. 

    Konstnärens och författarens roll tycks jämställas med ställföreträdarens, att inta den 

sårbares roll och föra dess talan. Att skildra verkligheten blir också likställt charlatanens, en 

balansgång mellan sanning och lögn och mellan vetenskap och tro: ”vi, konstnärer, mot djuret 

folkmassan, och jag visste att vi gemensamt måste lösa denna skräckinjagande uppgift”. Vad 

händer om publiken fylls av misstro? När det osägbara genomskådas som en bluff! Blanche 

såg Charcots sårbarhet under hypnosseansen , blev hans ställföreträdare och intog den starkes 

roll. Den skräckfyllda situationen i aulan i Skellefteå liknar Charcots seanser. Båda skildrar en 

fasansfull situation, där den som ska förmedla något inför publik försätts i en sårbar situation. 

Det är då ställföreträdaren axlar den svages roll. På så sätt är ansvaret gemensamt och roller 

förbyts.   

      I den komplicerade konstruktionen där form och innehåll blandas, finner vi hur 

författarens liv skjuts in i berättelsen som en del i projektet att förmedla det faktum att 

verkligheten är svårbeskrivbar. Texten ”visas upp” och det uppstår frågor hos läsaren som på 

så vis blir engagerad och delaktig.     

  

 

Radium, kärlek och död 

Blanche skriver i sina anteckningsböcker, den gula, den svarta och den röda, att hon vill 

förklara kärleken vetenskapligt, ”för att på detta sätt skapa en läkande bild av kärlekens 

natur, som hon liknade vid radiumstrålningens och hysterins.”34 

     Enquist visar genom Blanche det problematiska i att beskriva verkligheten, livet och 

kärleken. Genom att föra en dialog med läsaren, det vill säga visa upp en bild som leder till 

frågor och försök till tolkning, finner man hur det uppstår en kommunikation mellan läsare 

och text. I kommunikationen uppstår mening och man blir del av en språklig struktur. För att 

                                                      
34 Enquist 2004, s. 15. 
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visa hur en fråga väcks hos mej vill jag peka på citatet ovan och ställa mig frågan: Hur kan 

”en läkande bild av kärlekens natur” liknas vid ”radiumstrålningens och hysterins”? En rad 

längre ned i Enquists text kommer frågan ”Läkande?”, på det sättet uppenbarar sig författaren, 

ibland som ett omärkligt tilltal, och som läsare blir man delaktig i den undersökning som 

författaren påbörjat. Man kommer också att upptäcka hur hänvisningar görs som blir till 

analogier med tidigare verk, allt för att iscensätta den komplicerade uppgiften att förklara 

kärleken. I det följande ska jag därför presentera några tolkningsförslag gällande temat 

radium, kärlek och död i romanen. 

     Kärlekstemat i Boken om Blanche och Marie behandlar det som inte logiskt kan förklaras. 

Inte heller Blanche kunde förklara kärleken vetenskapligt. Men man kan berätta en historia 

för att förstå. Och det är det Enquist gör. Hans roman är på ett sätt en kärleksroman av 

klassiskt snitt berättad på Enquists sätt. 

     Marie Curies liv som tvåfaldig nobelpristagare i fysik och hennes kärlekshistoria med Paul 

Langevin samt Blanche Wittmans två liv, det vid Salpêtrière och det som Maries 

laboratorieassistent, de ger tillsammans flera aspekter av kärleken. Enquists gestaltning av 

kärlekens många ansikten för tanken till Wittgensteins ord om sin bok där han säger sig 

samlat sina tankar och anteckningar, där anmärkningarna är ”en samling landskapsskisser, 

som har tillkommit under långa och invecklade resor”. Om vi betraktar romanens kärlekstema 

så, ser man hur Enquist, på ett nästan omärkligt sätt, vidhåller mobilromanens form. 

   Den radioaktiva strålningens effekter är kända, vi vet att de kan betyda både liv och död. 

Sambandet kärlek och hysteri kommer jag att återkomma till men först vill jag presentera 

tanken hur kärlek och död är nära förbundna. Följande citat är ur sagan om Tristan och Isolde. 

   

  Hon vände sig mot öster och bad till Gud. Därpå kröp hon in under svepduken, 

lade sig bredvid honom, alldeles vid sin väns sida. Hon kysste hans mun och ansikte 

och tryckte honom hårt intill sig. Kropp mot kopp, mun mot mun, ger hon nu upp 

sin anda. Av sorg över sin vän dör hon vid hans sida.35 

 

I Kärleken och västerlandet skriver Denis de Rougemont om den västerländska 

kärlekspassionen. Sagan om Tristan och Isolde är ursprunget till vår syn på den passionerade 

kärleken, menar Rougemont. Den höviska poesins sånger om hjärta och smärta var uttryck för 

en outsläcklig längtan som lika gärna kunde vara riktad till Gud som till en åtrådd kvinna. 

Kärlek uttryckt som en outsläcklig längtan blir synonym med döden, enligt Rougemont. I den 

                                                      
35 Joseph, Bèdier, Tristan och Isolde. En kärlekssaga, Danmark 1998,  s.126. 



20 

 

av mystiken infärgade religiösa undertexten älskar de inte varandra utan kärleken, deras 

passion gäller döden och den slutgiltiga föreningen med Eros, som är liktydig med Gud, sker i 

döden. En förening mellan Tristan och Isolde kan alltså inte ske i den materiella världen utan 

endast i den metafysiska. Själva kärleken dem emellan bygger därför på att den fysiska 

föreningen är omöjlig. 

     Sagan om Tristan och Isolde i Rougemonts tolkning ger en intressant ingång till 

kärlekstemat i Enquists roman. I sagan finns inte bara den förbjudna kärleken mellan Tristan 

och Isolde, den rymmer också ett religiöst försvar, de båda älskande blir oskyldiga rent 

moraliskt eftersom de blivit drabbade av en passion de inte kan råda över. Deras kärlek föder 

en längtan efter att förenas i anden och kärleken blir här liktydig med en längtan till förening 

med Gud. Deras gudslängtan försätter dem i oskuld enligt Rougemont.  

    Hos Enquist blir kärleken liktydig med den farliga och lockande radioaktiva strålningen. 

Om man jämför det klassiska kärleksparet Tristan och Isolde med Enquists Blanche och 

Charcot finner man likheten i just i den omöjliga föreningen i den materiella världen, eftersom 

föreningen sker först på dödsbädden. De två levde i sexton år i ett platonskt 

kärleksförhållande. Innan Charcot dör gör han och Blanche en sista resa och på dödsbädden 

sker en förening dem emellan. 

    Man får betrakta kärleken som en symbolisk längtan efter döden enligt Rougemont. En 

symbolik som återfinns i Marie Curies upptäckt av radioaktiv strålning och hennes assistent 

och vän, amputerad på grund av de farliga strålarna. 

 

våra kära produkter, som vi inte hade skåp till, stod uppradade på bord och bänkar; 

från alla håll kunde vi se deras svagt självlysande konturer, och detta glimrande 

sken, som såg ut att sväva fritt i mörkret, väckte varje gång ny rörelse och 

förtrollning inom oss.36 […] 

Strålningens spontana uppträdanden, hade hon sagt till Blanche, sin ännu vackra och 

ej amputerade laboratorieassistent vars forntid och karriär som medium på 

Salpêtrière redan från början fascinerat henne, är en djupt förbryllande gåta. Blanche 

hade tillagt: som kärleken!37 

 

 Produkterna, med sina ”svagt självlysande konturer” som väckte ”rörelse och förtrollning 

inom oss” kan läsas som längtan efter kärlek som är lockande. Produkterna ledde ju verkligen 

så småningom till död. Kärlekens och strålningens spontana uppträdande, beskriver det 

                                                      
36 Enquist 2004,  s. 21. 
37 Enquist 2004,  s. 23. 
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oförklarliga som både Marie och Blanche försöker förklara, kärleken blir som en drivkraft för 

de båda kvinnorna. När vi får Maries bild av sin ”ännu vackra och ej amputerade 

laboratorieassistent” , smyger sig berättaren in och hänvisar till något som komma skall, som 

en hänvisning till läsaren hur situationen ska förstås, att hon ännu ej är amputerad får läsaren 

införstådd med att det är något farligt de håller på med. Citatet speglar den växling av 

perspektiv som förekommer i romanen, det första kursiverade partiet är Blanches berättelse, 

sedan kommer författarperspektivet och slutligen återges ett samtal mellan de två kvinnorna. 

Vi ser hur formen är svår att skilja från innehållet, i Hess är formen grov och tydlig, här är den 

förfinad och nästan osynlig.   

     Enquists gestaltning av Blanches och Charcots kärleksförhållande rymmer flera bottnar, 

man kan se parallellen med det klassiska kärleksparet, men kärleken ser inte likadan ut för 

Blanche och Charcot. ”Varför vågade du aldrig röra vid mig?” frågar Blanche Charcot på 

dödsbädden, han svarar henne att hon var helig. ”Helig?” blir hennes oförstående svar. Han 

ville utforska en okänd kontinent, skrämmande och oförklarlig och samtidigt betraktade han 

henne som helig. 

     Charcots syn på Blanche ger ytterligare en riktning i avsikten att försöka berätta en historia 

om kärleken. Vi ser hur viljan att beskriva kärleken dramatiseras i romanen och att frågor 

ställs som lämnas öppna för läsaren. Formen blir ett sätt att gestalta just svårigheten att 

beskriva kärleken. 

    De många ingångar som ges i romanen lockar till tolkning likt radiumstrålningens och 

hysterins symbolik. Vi har sett hur sambandet kärlek-död-strålning skulle kunna se ut, hur 

skulle då sambandet mellan kärlek och hysteri kunna gestaltas? Enquist ger en ledtråd och 

hänvisar till Racine. Blanche skriver om det första mötet mellan henne och professor Charcot:  

 

 Hon hade vänt sitt ansikte bort från honom, vridit sin kropp långsamt. Hennes ena 

bröst hade varit till hälften avtäckt. Hon var säker på att han sett henne. 

  Det var då, skriver hon – som om hon hållit inne med det avgörande i mängden  

detaljer – ” som jag brändes in i honom, som brännjärn i ett djur”. 

  Om hennes ungdom mycket oklara besked. Men hon har bildning. Citatet är hämtat 

från Racine .38 

[…] kanske Fedra talat om dem (de radioaktiva strålarna) när hon känt att 

Hippolytos blivit inbränd i henne, som vore hon ett djur och han ett brännjärn.39  

 

                                                      
38 Enquist 2004, s. 14. 
39 Enquist 2004, s. 21. 
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 Att brännas in i någon, med brännjärn eller radioaktiva strålar är hos Enquist smärtsamt och 

sexuellt laddat. Det verkar också vara förenat med skam och underläge, hos Marie Curie 

beskrivs hennes händer: 

 

I kärleksextasen gömde hon händerna i den andres hår, som av kärlek men kanske 

av skam, noterar Blanche i Frågeboken. Hennes händer var ärriga. Kärleken hade 

bränt sig in i hennes händer, som vore hon ett djur och detta radium ett brännjärn.40 

 

Hippolytos brändes in i Fedra och hennes våldsamma åtrå försatte henne i underläge, hennes 

lidelse gjorde henne sårbar. Att bli inbränd av någon, är en metafor för hur den erotiska 

kärleken drabbar, och hos Enquist blir det en destruktiv och nedbrytande kraft. I Enquists 

drama Till Fedra möter vi Fedra i öppningsscenen: 

 

Fedra 

Snart rullar solen upp igen 

Ett jätteklot tätt över 

Horisonten 

Ett rödgult öga stort och varmt 

Men bränner inte 

Inte än 

Det finns ett ögonblick i gryningen då man kan se 

Rakt in i solen se 

Men utan att bli blind 

Ett jätteöga öppnar sig 

Tätt över vattenöknen 

Det glänser matt och nästan vänligt 

Och det är inte farligt 

Det är som om man kunde se 

Ett ögonblick 

Rakt in i livets öga 

Och så med ens inte vara rädd 

Då tycker jag att livet ser tillbaka på mej 

Sekundsnabbt möts vi djupt i ögat 

I ett slags förtrolighet 

i ett slags förtrolighet 

i livets öga 

I en lidelse som inte bränner sönder 

                                                      
40 Enquist 2004, s. 83. 
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Men som är varm och mjuk 

Och låter livet växa  

Som inte bränner sönder […]41 

 

Vi ser hur Enquist använder brännande strålar som en metafor för kärleken. Det är en vacker 

bild som ges. En kort stund kan Fedra se rakt in i solen utan att bli blind, då är det som att ”se 

rakt in i livets öga” utan att brännas sönder av kärlekens strålar. 

  Enquists hänvisning till Fedra pekar även på den erotiska kärlekens maktspel. I dialogen 

mellan Fedra och Blanche finner vi också en nyckel till omvändningen, Blanche brändes in i 

Charcot och försatte honom i ett sårbart underläge. Det liknar en erotikens maktkamp som 

Enquist hänvisar till, där rollerna plötsligt kan bli ombytta. Jag upptäcker hur en tolkning 

plötsligt blir omöjlig, vem bränns in i vem? Vem har makten? och det är kanske det som är 

avsikten, genom att hänvisa till Fedra dramatiserar Enquist en olöslig knut och man blir som 

läsare inblandad. Vi ser hur formen vägleder läsaren, formen och innehållet blir ett. Det 

komplicerade erotiska maktspelet är svårt att beskriva och genom att blanda in läsaren 

gestaltas svårigheten. 

    Blanche ville bli sedd och bekräftad både som människa och kvinna. Att ”nå in” är hos 

Enquist att bli sedd. Hysteri eller psykisk sjukdom, med ett modernare uttryck, är ju ett 

uttryck för att inte ha blivit sedd och bekräftad. Blanche blir sedd av Charcot, jag ska i det 

följande förklara och visa hur Blanche slutligen ”når in”. 

   På Charcots sista resa innan han ska dö skriver hon: ”Jag försöker nå in i honom. Jag har ont 

om tid, han har ont om tid. Så kan det bli. Ett helt liv av tvekan, och så plötsligt ska allting 

sägas.”42 

    Thomas Bredsdorff skriver i De svarta hålen om Till Fedra, som ingår i en triptyk av tre 

dramer som skildrar kärlekens villkor. Bredsdorff  menar att hos Fedra är det inte den sexuella 

tillfredsställelsen det viktigaste som hon saknar. Hennes lidelse för Hippolytos bottnar i att bli 

sedd och att finnas till i en annans medvetande. 

 

Fedras klåda, vilken hon själv upplevde som först och främst sexuell, var en 

kittlande lust att vara närvarande i andras, i en annans medvetande, att nå in, att bli 

sedd, att bli använd.43 

       

                                                      
41Per-Olov, Enquist, En Triptyk. Tribadernas natt, Till Fedra. Från regnormarnas liv, Stockholm 1981,  s. 105. 
42 Enquist 2004,  s. 242. 
43 Thomas , Bredsdorff,  De svarta hålen. Om tillkomsten av ett språk i P.O Enquists författarskap, Stockholm 
1991. 
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 Bredsdorff menar att Enquists Till Fedra är en historia som ”inringar kärleken genom att 

skildra vad den inte är” och hänvisar då till sexualiteten. Samlaget i Till Fedra är en bild, 

enligt Bredsdorff, av den mänskliga kontakt Fedra söker, hennes våldsamma lidelse för 

Hippolytos blir en provokation. Som diskuterats ovan har vi sett Fedras underläge och 

Blanches övertag, det finns ytterligare ett samband mellan Fedra och Blanche. Den senares på 

ytan eländiga liv och situation står i kontrast till hennes själsliga styrka. Hon är stark i sin 

känsla och sin kärlek och från första stund befinner hon sig i överläge gentemot Charcot. 

Fedra däremot befinner sig hela tiden i ett desperat underläge i sin vanmäktiga lidelse. Hon 

vill bli sedd, ”hon vill nå in”, men hennes behov blir aldrig tillfredsställt.  

  Hänvisningen till Fedra i Boken om Blanche och Marie är tydlig, hos Blanche ser dock 

kopplingen till sexualiteten annorlunda ut. ”Att nå in” utesluter inte här sexualitet utan  

inkluderar den snarare. Blanche är sedd av Charcot, för henne är det slutgiltiga fullbordandet 

av deras kärlek den sexuella föreningen. Hennes lidelse är inte provocerande utan en naturlig 

del i hennes kärlek. Följande citat gestaltar Blanches överläge men även hur hon ”når in”. 

 

Ljuset brann med allt mindre låga, han blundade inte längre, och var inte rädd. Han 

såg på mig så intensivt som ville han att mina ögon skulle brännas in i honom för 

alltid, i evigheters evigheter. Jag rörde vid hans kropp, vid hans lem, han flämtade 

till, han var redo, han låg stilla, jag såg ner på hans ansikte,  jag gled in i honom. 

  Rör vid mig, viskade jag. Och så vågade hans hand röra vid min rygg. 

  Jag rörde mig långsamt. Vi andades båda lugnt. När det var över låg jag länge med 

kinden mot hans och han viskade; jag hörde hans  ord men förstod inte innebörden, 

den var som ett barn som snart ska börja tala, något mycket nära ett språk, ännu inte 

framme.44 

 

Citatet är ur slutet av romanen och Charcot ska snart dö, ”ljuset brann med allt mindre låga”.  

I den slutgiltiga föreningen i döden, når Blanche in: ”jag gled in i honom” vi ser hur 

sexualiteten inkluderas i uttrycket att ”nå in”. Charcot är inte längre rädd, han stigit ur sitt 

hopplösa underläge, på dödsbädden når han förlösning och kan liknas vid ”något mycket nära 

ett språk, ännu inte framme”. Scenen har vissa likheter med slutscenen i sagan om ”Tristan 

och Isolde”, det finns dock en stor skillnad, Blanche lever vidare, så småningom amputerad på 

grund av de radioaktiva strålarna, minns hon och skriver i sin frågebok.   

     Kärlekstemat är återkommande i Enquists författarskap. I det gestaltas dess olika ansikten. 

I Boken om Blanche och Marie möter vi den erotiska kärleken, passionens brännande känsla, 

                                                      
44 Enquist 2004, s. 253. 
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där villkoret är förenat med hinder, uppskjutande och moraliskt förbud, gestaltat i de två 

kvinnorna Blanche och Marie. Den erotiska kärleken och dess maktspel och dess ombytbara 

positioner är svårbeskrivbart på samma sätt som verkligheten är svår att beskriva, kärleken 

blir ett kunskapsproblem samtidigt som den blir ett verklighetsproblem  

    Sambandet mellan Fedra och Blanche fördjupar och förmänskligar kärlekstemat i romanen. 

Vi har sett hur ambitionen att göra läsaren till en aktiv medskapare genom att texten ”visas 

upp” och uppmanar till tolkning återfinns i Boken om Blanche och Marie. Här dramatiseras 

också svårigheten att beskriva det erotiska maktspelet genom att hänvisa läsaren till Fedra. 

Som läsare och uppsatsförfattare blir man inblandad i en undersökning, den att försöka förstå 

Blanche. 

    Marie Curies historia är välkänd, vi sätter med lätthet in henne i ett historiskt sammanhang 

och det skapas, med viljan att beskriva en svårgripbar verklighet i minne, genom hennes 

historiska gestaltas en större trovärdighet för att romanen befinner sig så nära verkligheten 

som möjligt. Blanche finns där som en länk eller som en katalysator och gör att berättelsen 

om Marie Curie kommer i ett helt annat ljus. Hon gör att vi kan se på det redan kända på ett 

nytt sätt. Blanche är en bild som visas upp för läsaren i en kommunikation mellan författarens 

roll och läsarens roll. Man blir med andra ord delaktig i ett samtal, ett språkspel där vi ingår i 

samma strukturer, moraliskt, socialt och politiskt. Ett samtal som handlar att visa upp en 

mångfasetterad bild av kärleken och dess olika orsaker och konsekvenser för människan. 

 

Den amputerade 

I det följande vill jag visa på ytterligare en bild som visar upp ett försök att förmedla 

komplikationen att gestalta kärleken. Utifrån den kunskapsteoretiska problemställningen vill 

jag visa hur Enquist diskuterar moraliska, sociala och politiska frågor med läsaren. 

    I Blanche har Enquist skapat en länk mellan det gamla och det nya, på tröskeln till 

nittonhundratalet. Hon är en symbol för både den gamla tidens romantiska världsåskådning 

och den nya tidens modernitet och moderna vetenskap. Vi ser hur det klassiska kärlekstemat 

och den logiska vetenskapen möts i bilden av Blanche, hon blir en skärningspunkt mellan det 

gamla och det nya, ett ”både och”. I sin vagn är hon en metafor, amputerad på grund av 

radioaktiv strålning, den amputerade kroppen blir en sinnebild för något som håller på att 

försvinna. Kvar finns minnena i hennes kropp, dem som hon kallar för ”fantomkärleken” de 

förlorade kroppsdelarna fortsätter att sända ut minnen av något förlorat. Fantomkärleken är, 

skriver Blanche ”förbehållen de stympade, de till en torso reducerade, de vilkas uppgift måste 
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vara desto större, nämligen minnets och erinrans”.45 Torson, den stympade kroppen, har en 

uppgift, den att minnas. De förlorade kroppsdelarna sänder ut signaler, uppmaningar att 

minnas. 

     Med i bilden av den stympade kroppen och den av Blanche beskrivna ”fantomkärleken” 

finns hennes döda mor och dennas död. I följande avsnitt beskrivs hur hennes döda mors kista 

transporteras till hennes hemstad: 

 

Hästarna upphanns av den söta stanken av min mors lik när ekipaget stannade före 

ilastningen av färjan, dragdjuren greps av hästars begripliga och naturliga raseri, 

och vagnen, jag menar vår sorgeprocession, präglades på färjan av en närmast 

panisk brådska, och vagnen välte. 

  Kistan flöt ut, och drev långsamt mot flodens mitt där den sjönk. 

[…] 

  Jag förstod att den söta stanken av sorg, död och kärlek tunnades ut genom detta 

försvinnande i vattnet, liksom uppslukades hon av havsens djupaste mörker, och att 

detta ändå blev den fantomkärlek som skulle bli kvar i hela mitt liv, verkligare än 

något annat.46 

 

Kärleken verkar finnas till i sitt försvinnande när kistan sjunker till flodens botten. Det är 

denna ”fantomkärlek” som i Blanches liv skulle bli ”verkligare än något annat”, kärleken i 

form av frånvaro. Hennes stympade kroppsdelar ”minns inte endast smekningar, utan också 

hud den smekt. Handen utdelar smekningar, men är också mottagare.”47 

    Det finns också ett slags överlämnande i samband med moderns död. Ett överlämnande 

som har den söta stanken av lik över sig. Enquist förklarar själv sina tankar om den 

destruktiva människan i efterordet Till Fedra. Det är den otillfredsställda medelklassens 

kvinna som Enquist vill skildra i sin pjäs om Fedra. Pjäsen handlar kanske inte om den antika 

Fedra, säger Enquist, ”det var mer ur minnet en blond medelålders ganska söt och ledsen 

hemmafru i Westwood, Los Angeles”.48 Bilden han ger är av en människa som har en känsla 

av att aldrig riktigt duga till. Att inte finnas till som en egen existerande självständig människa 

leder till destruktivitet. Enquist hänvisar till Erich Fromm: 

 

Den destruktiva människan, är ”en lidelsefull dragning till allt som är dött, i 

upplösningstillstånd, ruttet sjukligt. Det är lusten att förvandla allt levande till något 

                                                      
45 Enquist 2004, s. 36. 
46 Enquist 2004, s. 35. 
47 Enquist 2004, s. 33. 
48 Enquist 1981, s. 315.  
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icke-levande, att förstöra för förstörelsens egen skull. Ett odelat intresse för allt som 

är rent mekaniskt. Det är lusten att slita sönder levande strukturer”49   

 

”Jag förstod att den söta stanken av sorg, död och kärlek […] skulle bli kvar i hela mitt liv” 

skriver Blanche i sin frågebok. Här finns ytterligare en koppling till Fedra och hennes 

destruktiva lidelse, via Blanches mor. Stanken av lik kan tolkas som att Blanches mor var en 

otillfredsställd kvinna, hon hade inte under sin levnad ”nått in” varken i bemärkelsen att 

finnas till i en annans medvetande eller som en människa med ett egenvärde. Orden ”min mor 

dog av kärlekslust och levercancer” signalerar moderns kärlekslösa liv. Man finner också 

paniken och raseriet i samband med moderns sista resa i citatet ovan. Blanche berättar om 

moderns förhållande till Blanches far ”Hon ville ej dela grav med min far, endast begravas 

med honom om han då ännu var levande, som hon med sin förskräckande form av kärlek 

uttryckte det på sin dödsbädd. (..)”hon föreställde sig hans desperata kamp att befria sig från 

kistans inneslutenhet som vedergällning”. 
50

 Det är en destruktiv önskan modern uttalar, en 

”lust att förvandla allt levande till något icke-levande”. Hos Blanche ter sig destruktiviteten 

inte lika drastisk, hennes första möte med Charcot beskriver hon som att ”hon hade hatat 

Charcot redan från första stund, men sedan inte hatat mer, snarare älskat honom.
51 Till en 

början blev hon behandlad som ett försöksobjekt, senare under seanserna hade kärlek uppstått. 

Charcot får sitt straff, dock ej genom att begravas levande, Witt. kallade han henne i sina 

protokoll: 

 

   Witt var en människa i det mänskligas periferi. Först betraktade han mig som ett 

ostron, hade hon sagt till Marie en natt, man droppar citron på detta ostron för att se 

om det lever, och egentligen är en människa. Han droppade citron på mig. Sedan 

greps han av kärlek. Det var straffet. Kärlekens straff är det grymmaste, särskilt om 

den älskade förvandlas från ostron till människa.52 

 

Hon befann sig i det mänskligas periferi, bakgrunden finner man i hennes barndom, intagen 

för hysteri på Salpêtriére, hon liknar sig själv vid ett ostron, innesluten i sig själv. Straffet var 

kärlek.  

    Blanches sociala situation när hon kom till Sâlpètriere saknade värdighet. Hon skulle kunna 

beskrivas som en oanvändbar människa. Vi ser hur destruktiviteten finns hos henne som en 
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konsekvens av detta. Bilden av den amputerade och ”fantomkärleken” som en bild av en 

människa berövad sin värdighet och en outsläcklig längtan att ”nå in” i någon, pekar på den 

sociala och politiska diskussion som Enquist för med läsaren.      

     Blanches berättelse om modern inleds med en fråga: ”När såg jag min mor sista gången?” 

Det är sådana konkreta frågor som ställs i Blanches frågebok, och ”så skulle hon besvara 

denna fråga så rationellt som möjligt” för att vetenskapligt förklara kärleken. ”Det är när man 

ska förklara det självklara som det blir långt, och skrämmande […] en lockelse att gå in i det 

förbjudna, eller öppna en dörr in till ett mörkt rum”.53 Att försöka förklara livet, verkligheten, 

kärleken, är svårt och skrämmande tycks Enquist mena, det finns alltid nya sätt att beskriva, 

här gestaltas svårigheten att beskriva en svårfångad verklighet, i den konkret ställda frågan 

uttrycks kunskapsproblemet: ”Vad man inte kan tala om därom måste man tiga”.     

    Hur ska vi då förstå  ”den amputerade” med den söta stanken av lik i näsan och kopplingen 

till Fedra? Som läsare blir man hela tiden inblandad genom de öppna frågorna och 

hemlighetsfulla påståendena.  Det är ett språkspel man är inblandad i, som hos Wittgenstein, 

ett språkspel där man inte förstår reglerna, en process där ens eget skrivande ingår. En rörelse 

som aldrig stannar upp vid ett slutgiltigt svar.   

    Den laddade scenen  när moderns kista sjunker till botten (citatet ovan) pekar på 

destruktivitet. Enquist för en dialog med sina tidigare verk men bilderna stämmer inte riktigt 

överens, Blanche blir en fortsättning på Fedra, ett nytt sätt att se, ytterligare ett perspektiv. 

Blanche är stark och befinner sig inte i underläge. Den destruktiva kärleken finns med genom 

modern, men nu på ett nytt sätt.  

     Som läsare ställs man hela tiden inför nya frågor, och nya ställningstaganden, hur ska man 

förstå Blanche?  

     Bilden Enquist visar upp av den amputerade kroppen kan förklaras ytterligare i ljuset av  

hennes samtid, som var en brytningstid mellan den moderna tidens strävan efter klarhet och 

logik och de gamla romantiska idealen. Som vi ser finns en viss likhet mellan sextiotalets 

politiska jämlikhetsideal och övergången mellan 1800-talet och 1900-talet. I det politiska 

uppvaknandet samt i upplysningen och moderniteten finns en strävan efter klarhet och logik. 

     Vetenskapen tränger bort det oförklarliga, kärleken är svårbeskrivbar och kan möjligen 

beskrivas genom berättelser ur det mänskliga livet, tycks Enquist mena. Blanches projekt att 

förklara kärleken är inte görligt men genom sin egen uppenbarelse och sin berättelse kan hon 
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komma närmare en förklaring. Hon reduceras, krymper, liksom den gamla världen och dess 

syn på tillvaron försvinner ur vårt medvetande. 

    Som jag nämnt tidigare ser man här hur man som läsare blir delaktig i den undersökning 

som författarjaget företar, han läser i dagboken och försöker förstå, precis som jag som 

uppsatsförfattare läser och försöker förstå. På så sätt blir jag en förlängning av Enquists text, 

sanningen finns  inte, den kan bara sökas i de relationer som uppstår vid kommunikation, det 

är där meningen finns. I de nya ställningstaganden och i de nya frågor som ställs genom att 

bilderna som visas upp inte riktigt stämmer, blir jag delaktig i ett spel av skillnader.  

 

Blanche,  Marie och Afrodite 

Som nämndes tidigare skapas en länk mellan den gamla och den nya tiden genom Blanche. 

Hon minns, rekonstruerar, när hon skriver i sin frågebok. Följande citat är suggestivt och 

förekommer i hennes fantasi eller dröm när hon befinner sig i hypnos under Charcots ledning, 

det är en av seanserna med publik: ”Det var svårast i början” berättar hon, när allas blickar i 

auditoriet vändes mot henne. Charcots röst ljuder : ”[…] Denna patient som lidit svårt av 

hysterioida kramper(…)har en hysterogen punkt på sin rygg(…)Min assistent ska beröra i 

första hand punkten på hennes rygg.”
54Hon kunde förvandlas inför publikens ögon och inta 

flera ansikten: Blanche1, Blanche 12. Det är då hon stiger in i sin drömvärld och möter en 

pojke på stranden av en flod som en dag lämnar en dikt till henne: 

 

Du är som en fjäril som rymt från himlen, 

haft tråkigt där uppe, 

vill leka med mig. Du fladdrar emot mig 

och är lite rädd. 

Fast jag vet vem du är. Guds fjäril,  

Förklädd.55    

 

Pojken i fantasin beskriver henne som en fjäril som ”rymt från himlen”. Under seansen kliver 

Blanche in i en drömvärld där hon möter sin älskade. Det kan tyckas märkligt, men 

drömvärlden verkar blir en stund av total närvaro. Blanche verkar befinna sig i ett metafysiskt 

tillstånd. Situationen är förövrigt avbildad i en målning av Andrè Brouillet och pryder 

omslaget på Enquists roman. Hon är avbildad avsvimmad, lutad mot en av Charcots 

                                                      
54 Enquist 2004, s.197. 
55 Enquist 2004, s.199. 



30 

 

medhjälpare och med axlarna blottade. Hennes ansiktsuttryck är avslappnat, som en sovande, 

med en antydan till ett leende på läpparna. 

    Det finns ytterligare en situation i romanen som jag vill peka på som beskriver ett 

gudomligt ögonblick. 

    Under en maskeradbal på Salpêtriére som fick namnet ”Dårarnas dans” upplever Jane 

Avril, en av de intagna, ett ögonblick av total närvaro i dansen: 

 

Ögonblicket av frihet! Och sedan ett långt liv av jakt efter detta ögonblick, som 

narkomanens jakt efter det första rusets minne, jakten, drömmen att återfinna 

ögonblicket, flykten bakåt, jakten! Jakten och hon ska aldrig hitta tillbaka. 

  Så applåderna. Det korta ögonblick när allt är möjligt. Detta kärlekens ögonblick, 

skriver Jane, hur sörjer jag icke att jag ej kan gripa detta ögonblick när allt är 

möjligt, och förbli i stunden.56  

 

Blanche skriver om Jane Avril i sin frågebok med en viss svartsjuka: ”Jane var också en fjäril 

som rymt från himlen”. Detta kärlekens ögonblick uttryckt som ”en fjäril som rymt från 

himlen” är, som sagts tidigare, ett ögonblick av total närvaro förbundet med gudomlighet, ett 

möte mellan människa och gud. Jane Avril blev efter sin tid på Salpêtriere en berömd 

danserska på nattklubbar i Paris och är avbildad på en affisch av Henri de Toulouse-Lautrec. 

Tiden är dekadensens 1880-tal på Moulin Rouge i Paris. ”Sedan ett långt liv av jakt efter detta 

ögonblick, som narkomanens jakt efter det första rusets minne.” Här finner vi ytterligare ett 

spår, som leder mot sexuell lössläppthet och dekadens men som vi inte här kan följa vidare. 

    Man ser hur Enquist använder historiskt verkliga personer för att ge läsaren fler perspektiv, 

visa på nya sätt att se på det redan kända. Genom formen och den berättarteknik som består av 

korta påståenden och så plötsligt en fråga ställd av författarjaget. Så blandas man in som 

läsare i den undersökning som författarjaget företar. Det är också genom de ständiga 

hänvisningarna framåt och bakåt i tiden både inom de egna verken, andra litterära verk, 

historiska verk och personer som ständigt nya vägar öppnas som en möjlighet till tolkning 

öppnas för läsaren. Vi minns Wittgensteins ord att undersökningens natur ”tvingar oss att kors 

och tvärs, i alla riktningar, genomresa ett vidsträckt område”.  

     Låt oss återgå till Blanche, i henne finns det gamla representerat, den gamla tiden möter 

den nya på tröskeln till ett nytt århundrade. Charcot betraktade ju Blanche som helig, vacker 

och förbjuden. Pierre Curie diskuterar i romanen förhållandet med Marie i samband med 
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Émile Zolas roman ”Lourdes”, och kallar miraklet ”en händelse mot den vetenskapliga 

anden”. ”Marie hade instämt” står det.57 

  

-Alla har ett litet poem i sitt förflutna, hade då Blanche sagt, något som vid mogen 

ålder sedan framställs som en händelse mot den vetenskapliga anden! Och så hade 

Blanche med ett skratt tillfogat att hon, på Salpêtrieresjukhuset, upplevt fler 

underverk än det lilla helgonet i Lourdes kunnat drömma om.58 

 

Att Blanche hade upplevelser av den gudomliga närvaron i nuet på Salpêtrière är gestaltat i 

citatet ovan (även s. 28). Vi har även sett hur Enquists undersökning ”tvingar oss kors och 

tvärs genom ett vidsträckt område”. Som ett tolkningsförslag ska jag här visa på samband med 

den grekiska mytologin och Homeros hymn till Afrodite.  

       Kärlekens och sexualitetens gudinna, Afrodite, väcker hos gudar och människor åtrå, men 

Zeus låter ingjuta åtrå i självaste Afrodite och väcker lust hos henne till Anchises, en herde 

som ”är lik till det yttre odödliga gudar”. Det krävs endast en blick från Anchises och ”en 

gränslös åtrå grep henne häftigt om hjärtat”. Hon beger sig till Anchises. ”Genast grep åtrån 

tag i Anchises” som sade till henne:  

 

Höga, var hälsad, för du måste höra till gudarnas skara,  

Atremis, Leto, måhända den gyllene Afrodite, 

eller Themis den högborna, eller den ljusa Athena? 

 Kanske är en av chariterna här på besök, som med alla 

 gudar är vänner  och själva kallas odödliga väsen?59 

  

Det är ett möte mellan människa och gud, mellan dödlig och odödlig som skildras i den 

homeriska hymnen. Afrodite, kärleksgudinnan, stiger ner till människorna för ett kärleksmöte. 

        Kärleksmöten har ofta gestaltats i litteraturen som förbundna med ögonblick av 

gudomlighet. I ljuset av kärleksgudinnan och den homeriska hymnen lyfts Enquists Blanche 

till gudomlighet om man utläser en analogi mellan henne och Afrodite. Jag ska genom 

följande citat peka på de samband som jag kan se.      

    Jane Avrils jakt efter detta ögonblick och Blanches upplevelser under seansen på 

Sâlpetrière är gestaltningar av kärlekens ögonblick som också rymmer sexualitet och åtrå. I 
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den gudomliga Afrodite som väcker åtrå finner vi en symbol för denna kärlek och även den 

stora svårighet som ligger i att kunna betvinga åtrån.  

   Iordanoglou skriver i artikeln Den homeriska hymnen till Afrodite. En introduktion: 

 

Ingen människa må flyga till himlen eller försöka äkta Afrodite”  (…) (för Alkman i 

Sparta) kunde mänskliga försök att närma sig de gudomliga höjderna likställas, i 

fåfänglighet och i fara, med alltför vittgående planer på att betvinga, civilisera och i 

offentliga rum reglera sexualiteten – att försöka äkta Afrodite.60 

 

Att betvinga den erotiska kärleken är lika svårt som att äkta Afrodite, det är med andra ord 

starka krafter som är i rörelse som människan inte kan rå på tycks körlyrikern från 600-talet 

f.kr. mena: ”Ingen människa må flyga till himlen, eller försöka äkta Afrodite”.  Citatet av 

Alkman är talande och äger en aktualitet i Enquists roman. Att betvinga kärleken när den 

drabbar är som att försöka äkta Afrodite, särskilt när det gäller två starka kvinnor som 

Enquists Marie och Blanche. 

     Marie Curies kärleksaffär med Paul Langevin var hennes fjärde, det var en dödlig kärlek 

får man veta, likt det förtrollande skenet från radium ”hon visste det, därav lockelsen.”  

 

Blanche frågade ofta Marie varför hon valde att destruera allt – anseende, karriär 

lycka – för denna helt igenom onödiga fjärde kärlek. Hon viste ju att den hade drag 

av banalitet, och inte var henne värdig, och en gift man! Ja!Ja! ja, ja, jaa! Kunde 

Marie då svara. Sluta! 

  Som om detta besinningslösa svar kunde förklara det besinningslösa!61 

 

Marie Curies kärleksaffär med Paul Langevin slutade i katastrof. Hon blev offentligt 

smutskastad i tidningarna sedan ett brev som hon skrivit till Paul blivit publicerat. I brevet 

uppmanar hon honom att lämna sin fru och sina barn för hennes skull. Affären med Paul ledde 

till att hon tillsammans med sina barn fick löpa gatlopp och slutligen hålla sig gömd. Marie 

Curie var tvåfaldig nobelpristagare i fysik. Andra gången hon fick priset uppmanades hon att 

inte komma till Sverige för att motta priset på grund av den skandalösa kärleksaffären. 

      Marie Curies kärlek till Paul blev smutsig, men Enquist lägger inga moraliska aspekter på 

den kärleken, det är ju Maries historia han ska berätta, och när han gör det väljer han sida. Vi 

har sett hur ställföreträdarfiguren i form av författaren bär ett ansvar att berätta, men också för 

att välja sida.  
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      Maries kärlekshistoria med Paul Langevin är okomplicerad och begriplig, det är i ljuset av 

Blanches som den får en annan innebörd: ”om vi lägger våra kärlekar tätt intill varandra, jag 

menar min kärlek och Maries, då ska en bild av själva livet framträda, liksom i 

mellanrummet. Mitt liv och Maries.”62 Det är de två kärlekarna Enquist jämför och ”då ska en 

bild av själva livet framträda” som ett försök att visa upp en möjlig bild av livet. ”I 

mellanrummet” visar Enquist hur denna bild inte är möjlig att beskriva. Hur ska vi förstå vad 

som finns i detta mellanrum? Det som finns är två berättelser om två kärlekar, och det som 

finns i ”mellanrummet” får vi föreställa oss. Den bild som framträder, och som föreställer 

själva livet, går inte att beskriva.   

      Blanche är länken bakåt, Marie befinner sig i sin tid såsom vetenskapsman. Vetenskapen 

länkar dem samman och de båda är starka och passionerade kvinnor som har drabbats av 

kärlekens förgörande strålar. Bilden, eller de många bilderna Enquist ger av kärleken är inte 

romantiserad, utan ett slitsamt, hårt arbete och smutsigt. För att utvinna uran ur malmen 

pechblände krävdes flera ton: 

 

Arbetet var mödosamt och smutsigt(…) Laboratoriet var egentligen ett gammalt 

träskjul, ett övergivet vagnslider av plank vars glastäckta tak befann sig i ett så 

bedrövligt skick at regn hela tiden genomdränkte detta eländiga skjul som 

Medicinska fakulteten för länge sedan använt som obduktionslokal, men som senare 

ej hade ansetts värdigt att hysa människor eller ens djuriska kadaver. Det hade inte 

något golv, marken var endast täckt av ett asfaltslager, och mobilier utgjordes av 

några ålderdomliga köksbord, en svart tavla, samt en gammal gjutjärnskamin med 

rostiga rör; (…) Det var här de funnit radium.63 

(…) Marie och jag fick stå hela dagarna och röra i sjudande massa med ett tungt 

järnspett som var nästan lika långt som vi själva.(…)Då blev hon ofta irriterad på 

det kringflygande järnspånet och koldammet som hon nästan inte kunde skydda sina 

dyrbara produkter från.64 

 

Citatet ovan illustrerar kärlekens rum, i detta eländiga mörka rum skulle dock kärlekens ljus 

lysa, som en kontrast: ”Det var här de hade funnit radium”. För att ge sig hän åt kärleken 

krävs att man måste kunna stå emot smutsen: ”Hon blev ofta irriterad på det kringflygande 

järnspånet och koldammet”. Hos Enquist verkar det vara i relation till en motsats som något 

framträder. I det fula, som väcker anstöt, avtecknar sig det vackra med större tydlighet. Det är 
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också i det svåra motståndet och hårda arbetet, som ju livet ofta består av, som kärleken och 

livet avtecknar sig, tycks Enquist mena. 

     Det var i detta rum: ”som ej hade ansetts värdigt att hysa människor eller ens djuriska 

kadaver” som Maries och Pauls första kärleksmöte hade ägt rum: ”Han kysste henne, hon 

pressades mot bordet, slog ut med armen. Hon hörde ljudet från krossat glas”.65 Deras kärlek 

smutskastades och var en katastrof i tidens moral. Maries kärlek blev dyrköpt och hennes liv 

gick så småningom i kras ”hon hade blodfläckar på ryggen eftersom glasskärvorna från bordet 

hade trängt in i hennes rygg”.66 Det är mot denna smutskastning och från ljudet av krossat 

glas som deras kärlek framträder.  

    Det är den oglamourösa sidan av kärleken Enquist målar upp. Boken om Blanche och Marie 

är förutom en roman om kärlekens obeskrivbarhet också en bok om två starka kvinnor. Att 

hänge sig åt kärleken kräver mod och styrka och ett visst mått av oskuldfullhet. Enquist 

formulerar det så här: 

 

Jag tänkte mig först att de (Blanche och Marie) var rädda, och lite barnsliga, rädda 

för att ej uthärda kärleken. Men det var nog fel. Inte rädsla, men oskuldsfullhet mitt i 

skiten, detta som gör att människor till sist ställer sig på sina ben och går.67 

 

Citatet visar på modet att uthärda kärleken, men också oskuldsfullheten som gör att 

”människor till sist ställer sig på sina ben och går”, meningen hänvisar till H.C Andersen och 

berättelsen om Den lilla sjöjungfrun som tillslut ställde sig på sina ben och gick för sin 

kärleks skull, fastän det skar som knivar.  

     I skärningspunkten mellan den gamla och nya tiden, gestaltad i Blanche, finner vi en 

aspekt av kärleken i det metafysiska ögonblicket av total närvaro.”En händelse mot den 

vetenskapliga andan”, menade paret Curie. Blanche som upplevt det blir därmed en motpol 

till det logiska tänkesättet. Att betvinga kärleken är lika svårt som att äkta Afrodite har vi sett, 

Maries kärleksaffär med Paul slutade i katastrof och smutskastades offentligt. Vi ser det 

spektrum av perspektiv som berättelsen ger av kärleken.   

 

Maria och Pasqual Pinon 

I romanen Nedstörtad ängel, En kärleksroman skriver Enquist om monstret som hämtades 

upp från en gruva. Som ett djur hade han levat fastkedjad där nere i mörkret innan han 
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hämtades upp och rengjordes. Bokens tema är ”Agape: att inte behöva göra sig förtjänt av 

förlåtelsen.”68 I Boken om Blanche och Marie återkommer Enquist till detta monster: 

 

  

Blanche vet ju inte vad kärlek ”egentligen” är . 

  Hon skriver om det , men bara om det hon inte förstår. Försöka förklara det man 

förstår, det går inte. 

  Betrakta bara fallet Pasqual och Maria Pinon! 

  Pasqual Pinon var ett mexikanskt monster som arbetade i gruva, ett monster som 

hade dubbelhuvud. Det andra huvudet var en kvinnas. Hon hette Maria. De 

turnerade på 1920-talet i en amerikansk freakshow på västkusten. Hennes huvud 

växte ut uppe på hans, han bar henne som en gruvarbetare bär sin pannlampa. Hon 

var vacker. Hon var också svartsjuk på honom: om han talade med andra kvinnor då 

sjöng hon ont. Det var ljudlöst, men han sprängdes nästan av smärtan. Det var ett 

normalt äktenskap på sitt sätt.  

  Skrev man om dem kunde man visa hur den normala kärleken var . Det var tanken. 

  Det går ju inte.69 

 

”Betrakta bara fallet Pasqual och Maria Pinon!” En uppmaning som jag här ska följa. Fallet är 

”en punkt varifrån man kan betrakta historien”, ett uttryck som ofta återkommer hos Enquist. 

Punkten, bilden pekar framåt och bakåt i författarskapet och innefattar flera perspektiv och 

sätt att se på livet och kärleken. 

    Jag börjar med Maria, innesluten i sin mans huvud. För det är ju en bild av mannen och 

kvinnan, och av kärleken hur den ”egentligen” är, enligt Enquist. Eller som ett fruktlöst försök 

att visa hur ”den normala kärleken var”. Det enda Maria Pinon kan göra är att klippa med 

ögonen och försöka formulera ord med sina läppar, men orden når aldrig fram, hon har inte 

några stämband.  

    Det är en provocerande bild Enquist ger, en bild som väcker anstöt. Det är bilden av ett 

kvävande äktenskap, de båda infångade i varandra genom de äktenskapliga banden, där de 

äkta makarna saknar förmåga att kommunicera. Kvinnans namn Maria signalerar jungfru 

Maria och det heliga äktenskapet, gestalten inrymmer både samhällskritik och religionskritik. 

   Maria Pinon, innesluten i sin makes huvud är avskuren från sin sexualitet eller rättare sagt, 

helt i avsaknad av ett eget liv och en egen kropp. ”Om han talade med andra kvinnor då sjöng 

hon ont”, Maria sjunger ont istället för att kunna tala med sin man, hon saknar ju förmågan. 
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Sången var ljudlös, ”men han sprängdes nästan av smärtan”. Här anas destruktiviteten hos den 

som inte finns till för sin egen skull, och i Maria gestaltas en vanmäktig känsla av att vara 

beroende av en annan människa. 

      Kvinnan innesluten i sin mans huvud. Blir en bild av hur de två älskande är, inneslutna i 

varandra: ”Han bär henne som en gruvarbetare bär sin pannlampa”, som ett ok, en börda, men 

även en nödvändighet. ”Infångade i varandra levde de tätt intill den yttersta gränsen, deras 

äktenskap var ett tillstånd inte utöver det vanliga, men kanske tydligare”.70 Det är med andra 

ord det normala äktenskapet som skildras i Maria och Pasqual, detta monster som omfattas av 

en kärlek man inte behöver göra sig förtjänt av; Agape, en människokärlek som omfattar allt 

och som blir synlig i detta monsters sårbara uppenbarelse.  

   I Boken om Blanche och Marie återkommer Enquist till Pasqual och Maria: ”Jag återvänder 

ständigt till Pasqual Pinon och hans Maria. Kan man någonsin bli färdig med dem? Och 

rädslan att, om man blir färdig, ett svar ska finnas som förintar allt.”71 Enquist hänvisar i 

samband med paret Pinon till Marie och Pierre Curie. Temat pekar också bakåt tio år i tiden 

till Tribadernas natt. De tre paren: August Srindberg och Siri von Essen, makarna Curie och 

paret Pinon bildar på så sätt tre bilder. Om man betraktar dessa tre bilder befinner sig Pasqual 

och Maria i mitten.  Jag ska här visa hur de två bilderna förhåller sig till den mittersta bilden. 

    Pierre och Marie Curie: ett normalt äktenskap. De beskrivs som lyckliga i det gemensamma 

vetenskapliga arbetet. Den yttre historien är väl känd. Pierre omkom i en olycka och Marie 

blev ensam kvar med barnen och sin svåra sorg. 

    Med Pasqual och Maria Pinon på näthinnan ska jag här återge ett citat där författarjaget 

beskriver Marie Curies tankar om sitt äktenskap med Pierre: 

 

Marie föreställde sig att begreppen kärlek och skuld var oupplösligt förenade. 

    […] 

Hon kanske ville bli fri. 

   Det var därför hon ständigt försäkrade Pierre hur bunden hon var vid honom. Det 

var också sant. Att försäkra honom sin kärlek blev livsmålet. Så grälade de under 

detta sista dygn, det var ett av deras alltmer intensiva och utmattande gräl, inte 

långt, inte kort, bara utmattande; sedan hade han tagit tåget in till Paris, och hon 

såg honom aldrig mer.72 

 

                                                      
70 Enquist 2004, s. 77. 
71 Enquist 2004, s. 88. 
72 Enquist 2004, s. 89. 
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 Hon föreställde sig att ”kärlek och skuld var oupplösligt förenade”, att kärleken förutsatte en 

beroendeställning och en längtan att bli fri. ”Hon kanske ville bli fri” signalerar en ambivalens 

inför friheten som vi ska se återkommer i Tribadernas natt och i fallet Pasqual och Maria 

Pinon.  

    Marie försäkrade Pierre att hon var bunden vid honom. ”Det var också sant”.73 

Författarjagets påpekande tycks här peka på en inneslutenhet i varandra, en sammanväxt som 

både är kvävande och nödvändig. Som en konsekvens av den paradox som ligger i denna 

kvävande och samtidigt nödvändiga och oupplösliga förening mellan kärlek och skuld 

beskrivs  ” deras alltmer intensiva och utmattande gräl, inte långt, inte kort, bara utmattande”. 

     Låt oss då även betrakta Tribadernas natt. Pjäsen gestaltar triangeldramat mellan August 

Strindberg och hans fru Siri von Essen och väninnan Marie Caroline David.  

 

Strindberg 

   Naturligtvis älskar jag henne, och naturligtvis kommer jag att fortsätta att älska 

henne men det är  ingenting hon ska räkna med som en merit? När man börjar älska 

någon är det någonting som…bara kommer. Som cancer. Eller böldpest.74 

 

Kanske skulle man kunna säga att Strindberg, här i Enquists pjäs, betraktar sin fru som en 

utväxt i pannan. Som ett nödvändigt ont. Tonen i pjäsen är hätsk och är ett pågående gräl 

mellan makarna. Marie David har kommit in i Siris liv som en möjlighet till flykt, hon är en 

självständig kvinna, en fri människa som ger Siri ett hopp om något annat än denna kvävande 

fångenskap i sitt äktenskap: 

 

Siri 

  Allt, allt kom från dig till mig. Till och med dina passioner. Din själ kröp in i mej 

som en mask i äpplet, åt och åt, tills det bara är skalet kvar med lite svart mjöl.” (nu 

alltmer uppgivet, smeker Marie) ”Jag ville fly dig men kunde inte; du låg som 

ormen med dina svarta ögon och förtrollade mig – jag kände, hur vingarna lyftes 

endast för att draga ner mig; jag låg i vattnet med hopbundna fötter och ju starkare 

jag tog simtagen med händerna, dess djupare arbetade jag mig ner, ner, tills jag 

sjönk till botten, och där låg du som en jättekrabba för att gripa mig i dina klor – och 

nu ligger jag där”. (oändligt stilla, mjukt)  Fy vad jag hatar dig, hatar dig.75 

 

                                                      
73 Enquist 2004, s. 89. 
74 Enquist 1981,  s. 61. 
75

 Enquist 1981,  s. 92. 
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Siris känsla av instängdhet är monumental, året är 1889 och är naturligtvis också en spegling 

av samhället och kvinnorollen, men jag vill här peka på sambandet mellan Enquists vilja att 

gestalta de många perspektiv av kärleken och livet, och de trådar han spinner mellan de olika 

bilder han visar upp i sitt författarskap. 

    Som sades tidigare kan man betrakta de tre paren Marie och Pierre, August och Siri och 

makarna Pinon som tre bilder, med Pasqual Pinon och Maria i mitten. Kvinnorna är instängda  

med en tärande frihetslängtan och männen frustrerade över ”den onda sången”. 

    Enquist gestaltar, som en utväg eller ett hopp om ett alternativt liv för den instängda 

kvinnan, den andra kvinnan som står utanför. I fallet Maria och Pasqual finns hon med i 

gestalt av en sköterska som vårdade paret den sista tiden. När hon en dag kommer in i rummet 

ser hon att Pasqual sover, men Maria är vaken: 

 

Hon hade legat med öppna ögon, som alltid en smula oroligt klippande, och genast 

vänt blicken mot henne när hon kom in genom dörren. Sköterskan  hade då gått fram 

till sängen för att titta närmare; hon hade aldrig förut kunnat föreställa sig 

möjligheten av att hustrun var vaken medan Pasqual sov. 

    Men så hade det varit. Plötsligt hade hon då gripits av ”strong sentiments”, och 

driven av en plötslig impuls sträckt fram sin hand och smekt Marias kind. […] Och 

plötsligt, skriver hon, hade det känts som om hon exakt hade förstått. […] allting 

hade på en sekund sammanfallit, och hon hade känt något inom sig, en ton, eller att 

hon plötsligt hade förstått. Ett ögonblick av nästan magisk insikt. 

    Som en sång kanske. Alldeles ren och fullständigt begriplig […] och så hade 

läpparna skilt sig till ett mycket svagt, men absolut tydligt leende. 

    Han hade inte vaknat. Han hade inte vaknat. 76      

 

Sköterskan hade under den korta stund när Pasqual sov och endast Maria var vaken upprättat 

en ordlös kontakt med Maria. En kort stund av stark närvaro och gemenskap. Man kan tänka 

sig att för Maria var detta ögonblick ett av de få tillfällen då hon fick kontakt med någon 

mänsklig varelse utanför sin instängda tillvaro. 

    Kopplingen mellan Pasqual och Maria Pinons sköterska finner man i Marie David i 

Tribadernas natt. Hon är en fri, självständig kvinna och representerar en alternativ tillvaro för 

Siri von Essen. 

 

                                                      

 
76 Enquist 1985, s. 72-73. 
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Och där sitter jag (Siri) och väntar på bättre tider. Och väntar. Och blir äldre. Och så 

kommer denna kvinna från den danska staden Köpenhamn i norra Europa. Och är 

fullständigt fri. Och talar till mej som om jag var en fullständigt användbar 

människa. Och säger till mig att det inte är försent! Å herregud, varför skulle jag 

inte älska henne77 

 

Marie David talar till Siri som om hon var en fullständigt användbar människa. För Siri blir 

hon en möjlighet att ta sig ur sitt kvävande äktenskap med August Strindberg, en slags 

kontakt med världen likt sköterskan var för Maria Pinon. 

    Marie Curies äktenskap framställs inte som kvävande. Hon var  en hyllad vetenskapskvinna 

och arbetade tillsammans med sin make. Men man ser också att Blanche och Maries 

förhållande är speciellt. Blanche är Maries laboratorieassistent och deras vänskap är stark och 

de står varandra mycket nära. Blanche representerar, genom sina upplevelser av kärlek på 

Sâlpetrière, för Marie något som hon själv har svårt att förstå. ”Berätta  om kärleken så jag 

förstår” säger Marie till Blanche. Marie är ju matematiker och fysiker och kärleken kan man  

inte förklara logiskt. 

   Marie ”föreställde sig att begreppen kärlek och skuld var oupplösligt förenade” och ”hon 

kanske ville bli fri”, skriver Enquist. Ordet ”kanske” signalerar en ambivalens inför friheten 

som också återfinns hos Maria Pinon och Marie David. Friheten verkar inte alltid så lätt att 

bära. 

   Ambivalensen inför friheten gestaltas i en dröm som Marie Curie hade något år efter Pierres 

död. Drömsekvensen är återkommande i flera av Enquists romaner. Drömmen beskriver ”en 

yttersta gräns” vid ett vatten där fåglar sov ”inborrade i sig själva och sina drömmar”. 

Plötsligt en rörelse, och en fågel som ljudlöst lyfter och försvinner. 

 

Hon hade stått stilla på stranden och väntat att drömmen skulle fortsätta, att en 

lösning skulle bli synlig, men ingenting hände. Så hade hon vaknat, och tänkt att så 

kanske det var när Pierre dog. Som en fågel som lyfter och stiger och plötsligt är 

borta. 

    Fri hade hon tänkt, befriad. Sedan hade hon tänkt: ensam.78   

 

När fågeln har lyft väntar hon ”att en lösning skulle bli synlig, men ingenting hände”. Man 

anar friheten behäftad med ett vakuum av tomhet och ensamhet. Enquist pekar på en 

ambivalens inför friheten. När Pasqual Pinon dog fortsatte Maria att leva i åtta minuter. Hon 
                                                      
77 Enquist 1985, s. 50. 
78 Enquist 2004, s. 72. 
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hade först ”spärrat upp ögonen som i skräck” men hon dog med ett leende på läpparna. ”I 

åtta minuter hade hon varit ensam”.  

    I de tre paren visar Enquist på ytterligare ett sätt att se på kärleken. Bilden av den instängda 

kvinnan är starkt politisk och vi ser en provocerande bild av äktenskapet som en omöjlig fälla 

där kärleken för mannen och kvinnan blir samtidigt en omöjlighet och en förutsättning. 

 

    

 

Sammanfattning  

I formexperimentet Hess dramatiserades, enligt Hansen, viljan att skildra verkligheten genom 

att författaren skaffar sig ett språkrör. I  Boken om Blanche och Marie återfinner man 

författarens röst på liknande sätt, men nu dramatiseras viljan att skildra kärleken. Författarens 

röst läser i Blanches frågebok, samtidigt som berättelsen om Marie Curie och Blanche 

Wittman berättas finns författarrösten ständigt närvarande, ibland på ett omärkligt sätt, ibland 

tydligt.  I Hess gestaltas svårigheten att skriva en avhandling, men problemet visar sig även 

vara ett livsproblem hos avhandlingsförfattaren, enligt Agrell. På liknande sätt får man följa 

hur författaren i Boken om Blanche och Marie läser i Blanche frågebok, berättar historien och 

samtidigt själv försöker förstå. Korta påståenden och frågor som påminner om anteckningar, 

gör att man som läsare dras in i undersökningen och i viljan att begripa sammanhanget. 

”Radium, död, konst och kärlek. Hon vet inte vad hon talar om. Men det är väl enda sättet. 

Hur skulle man annars?”. Dessa frågor är exempel på hur Enquist engagerar läsaren och gör 

henne till medskapare. Boken om Blanche och Marie kan också liknas vid en mobilroman, 

historien är inte berättad kronologiskt utan framstår för läsaren som ett pussel där de olika 

bitarna under läsningens gång fogas samman. I mobilromanen är formen och innehållet svåra 

att särskilja och samverkar till att förmedla budskapet att verkligheten är svårgripbar och 

egentligen omöjlig att beskriva, det enda man kan göra är att berätta en historia. 

    Enquists politiska engagemang genomsyrar hans författarskap och verkar ha sitt ursprung i 

60-talets politiska medvetenhet. Hans roll som författare är förknippad med ett ansvar. 

Medvetenheten och delaktigheten i världen har som konsekvens en skyldighet att välja sida, 

att ta ställning. För författarrollen tycks detta innebära ett olösligt problem. Medvetenheten 

om tillvarons svårbeskrivbarhet, att det inte finns några sanningar bara olika sätt att se, 

innebär därför för författaren omöjligheten att välja sida. Rollen som författaren då intar 

liknar en ställföreträdares. Någon som för den andres talan. Den andre är oftast den svagare, 
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den som är utsatt och sårbar. Roller som byts är därför en del i strävan att skildra tillvaron och 

världen i ett mångfasetterat perspektiv. 

    Det politiska engagemanget på 60-talet var ofta genomsyrat av ett pragmatiskt synsätt. 

Ludvig Wittgenstein var ”i ropet” inom intellektuella kretsar vid den här tiden. Hans satser 

lästes och begrundades. 

     Jag har i min uppsats försökt visa hur man kan läsa Enquists roman Boken om Blanche och 

Marie genom att utgå ifrån Wittgensteins kunskapsteoretiska och filosofiska betraktelsesätt. 

Satsen, ”Vad man inte kan tala om därom måste man tiga”, innefattar kärnan i denna 

ståndpunkt. 

    Wittgensteins senare tankar om språkspel, då han menar att språket får sin mening först i 

dess användning, i ett socialt samspel, har också varit en viktig utgångspunkt. Språkspelet, 

som pekar på det förhållande att vi ingår i strukturer, socialt och språkligt, hänger väl ihop 

med den dialog som Enquist för med läsaren och gör henne delaktig i projektet att förmedla 

en svårbeskrivbar verklighet. 

     Kärlekstemat i Enquists roman gestaltas i en rad bilder som visar omöjligheten att beskriva 

kärleken på ett entydigt sätt. Bilderna leder vidare till andra bilder inom författarskapet, 

historien, litteraturen och de mänskliga villkoren i dess samtid. De tolkningsförslag som gjorts 

visar på den mångfasetterade bild av kärleken som Enquist ger i Boken om Blanche och 

Marie. De visar också på det politiska engagemang som är Enquists signum. I de kvinnor som 

står i centrum har han gett en bild av det svårbeskrivbara att vara människa. 
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