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1. Inledning  
 

Ingen litterär text har gjort mig så jävla illa. Ingen författare har gjort så ont 

som Mare Kandre gjorde just där. För hon visste. På något sätt visste hon 

precis.1 

 

År 2006 valde tidskriften 00-tal att tillägna ett av sina nummer den avlidne författaren Mare 

Kandre. Vad som framgår i detta nummer är att hennes verk och liv har påverkat många, 

särskilt andra författare. Många har inspirerats och engagerats av henne och känslorna flödar 

då hon kommer på tal. Citatet ovan är hämtat från Jonas Thentes artikel ”Det låg en skugga 

över världen igen” publicerad i just detta nummer (2006:23) där han redogör för Kandres verk 

och hur de har påverkat honom. Den litterära text han talar om i citatet är den åttonde 

novellen i hennes näst sista bok, Hetta och vitt (2001), som uppenbarligen framkallade en hel 

känslostorm hos honom. Han beskriver i artikeln hur han i det närmaste hatade henne ett tag 

på grund av just denna novell. Ärligheten blev för mycket. Novellen berättar om en 

ensamstående, nybliven mors kamp med att uppfostra och hantera sitt barn. Tillvaron beskrivs 

praktiskt taget som ett helvete och den omtalade ovillkorliga moderskärleken som enligt norm 

infinner sig när en kvinna blir mor är här svår att hitta. Enligt Thente är ärligheten så total att 

den blir svår att greppa och hantera som förälder. Barnet gestaltas som en kropp snarare än 

som en människa; en kropp som inte slutar skrika och störa.  

  Oavsett vad Kandres noveller eller texter handlar om har de det gemensamt att 

de berör. Hon rör sig över vitt skilda ämnen som krig och föräldraskap och gör det på ett 

enkelt och okonstlat vis, ofta med just kroppen och det fysiska som ett viktigt element. Just 

den åttonde novellen i Hetta och vitt var den första texten av Kandre jag läste och precis som 

hos Jonas Thente väckte den ett antal känslor hos mig vid första läsningen, dock inte av 

samma karaktär som hans ilska. Istället upplevde jag ärligheten som uppfriskande och 

välbehövlig då bilden av moderskapet, eller föräldraskapet för den delen, ofta är relativt 

ensidig. Att få barn beskrivs i diverse tidningar och böcker som något fantastiskt underbart 

och hedrande, och även om detta på många sätt stämmer och väger upp för allt annat så finns 

det andra aspekter av fenomenet. Kandre är med andra ord inte rädd för att behandla ämnen 

som i stort sett är tabubelagda. Även om Thentes reaktion är kraftigt negativ så framkallades 

den av Kandres ärlighet, förmåga att förmedla en känsla och enligt många skulle det nog ses 

som toppbetyg. Alla dessa känslor och all den uppskattning Kandre har fått har fångat mitt 
                                                
1 Jonas Thente, ”Det låg en skugga över världen igen”. 00-tal. 2006:23. 
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intresse, därför följer här en litteraturvetenskaplig analys av just Hetta och vitt. Enligt mina 

efterforskningar blir det den första. 

   

1.1  Syfte och disposition 
I och med denna uppsats vill jag undersöka hur Kandre använder sig av kroppen och det 

fysiska i tre noveller ur Hetta och vitt. Detta kommer jag att göra ur ett feministiskt perspektiv 

då man snabbt inser att flera av de problem hon gestaltar kan kopplas till en ojämställdhet 

mellan män och kvinnor och traditionella, inaktuella könsroller. Anledningen till att jag har 

valt ett feministiskt perspektiv istället för ett genusperspektiv är att fokus här ligger på 

ojämställdheterna mellan män och kvinnor och hur dessa traditionsbundna ojämlikheter ser ut 

i Kandres tre noveller. Genusproblematiken kommer dock att beröras då jag i kroppsteorin tar 

upp Judith Butlers teori om den iscensatta kroppen.  

Min frågeställning blir således: På vilka sätt använder sig Mare Kandre av kropp 

och det kroppsliga i sina noveller och vilka effekter får detta? Vilken funktion får kroppen? 

Fortsättningsvis ämnar jag undersöka just vad för koppling kroppen får till normen om vad 

som är kvinnligt och manligt.  

 Uppsatsens disposition kommer att se ut på så vis att jag börjar med en 

presentation av Mare Kandre och hennes författarskap. Därefter presenterar jag min teori och 

det perspektiv jag ämnar analysera novellerna ur, det vill säga kroppen som begrepp inom 

skönlitteratur och det feministiska perspektivet. Detta följs upp av en kort förklaring av min 

analysmodell och metod. Därefter avslutar jag med min fullständiga analys och 

slutdiskussion. 

 

1.2. Mare Kandre och hennes författarskap 
Totalt sett hann Kandre med att skriva elva böcker före bortgången 2005 och hennes alster 

består av såväl romaner som novell- och diktsamlingar. Karriären inleddes 1984 med debuten 

I ett annat land, en samling texter om barndomen som när den kom fick stor uppmärksamhet. 

En starkt lovordad roman vilket man kan läsa om i Den Svenska Litteraturen 3 där man 

allmänt beskriver Kandres stil som ”en personligt särpräglad konstprosa med inslag av 

vegetationsmystik och skräckromantik”.2 Kandre började dock uppmärksammas redan före 

                                                
2 Den Svenska Litteraturen – Från modernism till massmedial marknad. Lars Lönnroth, Sven Delblanc & 
Sverker Göransson (red.). 1999. Albert Bonniers Förlag, Stockholm. s. 621. 



 5 
 

debuten, så tidigt som ett år tidigare när hon endast var 21 år gammal. En ung, kvinnlig, 

rockmusiker som börjar skriva var enligt journalistkåren något man borde uppmärksamma.3 

 Debuten följdes upp 1986 av en samling med prosadikter, Bebådelsen, vilken 

har Lukasevangeliet som tema. Kvinnoblivandet är här viktigt och samlingen visar på hur 

barnet blir vuxet, och därmed den som skapar tillvaron istället för att bara leva med den.4 I 

kommande verk, vilka nu utvecklats till romaner, fortsätter fokus att ligga på den växande och 

utvecklande unga människan. Bübins unge (1987) och Aliide, Aliide (1991) är två av 

författarens mest omtalade verk, vilket man märker i 00-tals Kandrenummer. Ett antal 

författare, bland andra Carina Rydberg och Carl-Johan Vallgren får där berätta om sina 

kopplingar till Kandre och några nämner just dessa verk som avgörande för deras 

författarkarriärer, ibland till och med för deras liv.5 Just uppväxt och 

personlighetsuppbyggande är ämnen med hög igenkänningsfaktor och även om Kandres 

texter är av en mer metafysisk karaktär så finns det något bekant där. Hennes lättillgängliga 

språk bidrar också till det här starka intrycket hos hennes läsare. 

 Efter detta tema går Kandres böcker vidare till att vara mer mytiska, 

sagoinspirerade romaner med titlar som Deliria (1992), Quinnan och Dr Dreuf (1994) och 

Bestiarium (1999). I Quinnan och Dr Dreuf får man ta del av Kandres starkt satiriska sida då 

hon driver med de manliga och kvinnliga könsrollerna och maktordningen. Bestiarium 

däremot är en gotisk berättelse som utspelar sig i 1800-talets England som nästan kan 

beskrivas som en skräckroman.6 Med andra ord är variationen stor i hennes verk som rör sig 

över flera olika ämnen och teman. Det märker man bara genom att läsa novellsamlingen Hetta 

och vitt där novellernas teman varierar från krigsoffers berättelser till en nybliven mors 

tillvaro. Variationen är stor samtidigt som det finns vissa sammanhållande funktioner, 

exempelvis språket vilket är, enligt mig, enkelt samtidigt som avancerat. Kandres språk 

upplevs naturligt och är ej svårt att ta till sig, samtidigt som det inte är så enkelt att det blir 

banalt. Istället för att veckla in sig i exempelvis alternativa meningsbyggnader så använder 

hon sig av språkets grunder. Detta kan jämföras med hennes benägenhet att använda sig av 

kroppen då kroppen faktiskt är alltings bas. 

 Mare Kandres sista bok blev romanen Xavier (2002), en mer psykodramatisk 

roman än hennes tidigare där huvudkaraktären Xavier letar efter sin älskade i ett hyreshus. 

Bakom varje dörr han öppnar hittar han en ny intressant person, alla med egna livsvisdomar. 
                                                
3 Jonas Thente, ”Det låg en skugga över världen igen”. 00-tal. 2006:23. s. 10. 
4 Ibid. s. 11. 
5 00-tal. 2006:23. s. 17-25. 
6 http://www.marekandre.se/Presentation.htm 2007-12-16 
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Enligt Thente är Xavier mer av en mellanroman, en väg fram till nästa mästerverk vilket 

tyvärr aldrig kommer att skrivas.7 

 

1.3. Kropp 
Att använda sig av kroppen och det kroppsliga i skönlitteraturen är ingen ny företeelse. I 

antologin Den litteraere kroppen (2005), redigerad av Unni Langås, finns många analyser av 

begreppet kropp i skönlitteraturen samlade och allt från Den äldre Eddan (ca 1200-tal) till 

Marie Cardinals Les Mots pour le dire (1975) analyseras. Traditionen att analysera kroppen i 

skönlitteraturen är däremot relativt ny vilket i sig leder till att någon definitiv teori inte finns 

kring ämnet. Langås räknar dock, i förordet till antologin, upp och förklarar ett antal olika 

sorters kropp vilka analyseras vidare i de olika texter hon samlat i just denna antologi. Bland 

andra nämner hon den psykoanalytiska kroppen, den iscensatta kroppen, vilken har en 

koppling till Judith Butler och hennes genusbegrepp, och den disciplinerade kroppen. I sitt 

förord sammanfattar Langås också vad som är viktig vid en analys av kropp i skönlitteratur 

till att vara att se hur kroppen använts som ett mångfaldigt kulturellt uttryck i litteraturen.8 Det 

vill säga hur kroppen har använts för att gestalta andra kulturella fenomen eller företeelser. 

Langås har även gjort egna analyser i ämnet vilka hon har sammanställt i Kroppens betydning 

i norsk litteratur (2004) där hon i inledningen förklarar hur talande en analys av exempelvis 

Ibsens Et Dukkehjem ur ett kroppsperspektiv är då man genom den ser ”… hvor sentral 

kroppen er når kunsten skal fortolke livet, d[ö]den, begjaeret, angsten – og seg selv.”.9 

Kroppen är alltså inte bara en kropp utan en förmedlare av fysiska såväl psykiska som 

kulturella meningar. 

 Ser man till den feministiska litteraturforskningen kring kroppen så har det även 

där länge funnits en rädsla för att ta tag i ämnet, vilket man kan läsa om i Kvinnovetenskaplig 

tidskrift med tema Kropp (2006:1). I det numrets inledande text ”Från redaktionen” skriver 

Erika Alm och Katarina Leppänen om Elizabeth Spelmans text Inessential Woman: Problems 

of Exclusion in Feminist Thought från 1988 där hon efterlyser forskare som tar kroppen på 

allvar.10 Efter detta har kroppsforskningen tagit fart ordentligt, på alla områden inte bara 

litteraturforskningen, men det finns ändå inget enhetligt forskningsfält. Spelman förklarar att 

                                                
7 Jonas Thente, ”Det låg en skugga över världen igen”. 00-tal. 2006:23. s. 15. 
8 Unni Langås. ”Forord”. Den litteraere kroppen. Höyskoleforlaget, Kristiansand. 2005. s. 9. 
9 Unni Langås. Kroppens betydning i norsk litteratur. Fagbokforlaget, Bergen. 2004. s. 13. 
10 Kvinnovetenskaplig tidskrift. 2006:1. s. 4-6. 
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för att förstå människan måste vi förstå hennes kropp och se till alltings grund. Utan kroppen 

finns nämligen ingenting.11  

 Bland de begrepp Langås tar upp i Den litteraere kroppen, varav jag nämnde 

några tidigare, är den iscensatta kroppen den mest relevanta för min analys. Här hänvisar hon 

som sagt till Judith Butlers teori om genus, kroppens och könets förhållande. Butler menar att 

könet är något konstruerat, något iscensatt som egentligen inte har med kroppen att göra. 

Visst finns det biologiska faktorer som bestämmer ens rent fysiska kön, men att vara kvinna 

eller man är något man blir, inte något man är. Istället för att utgå från sin kropp och de 

förutsättningar de ger en, menar Butler att man använder sig av kroppen och anpassar den 

efter de förväntningar som finns på en. Man följer de existerande könsnormerna och skapar 

sitt kön utifrån dessa, om än oftast omedvetet.12 Langås förklarar vidare att många har 

kritiserat Butlers teori om det konstruerade könet. Bland annat har många med feministisk 

inriktning kritiserat henne för att ha ignorerat och teoretiserat bort de kroppsliga faktorerna 

helt och hållet. Om kroppen och könet är iscensatta så spelar ens fysiska upplevelser ingen 

roll. Dessutom menar kritiker att om det nu är så att vi själva skapar vårt kön så borde man 

kunna byta varje dag vilket faktiskt inte händer. Samtidigt kritiseras Butler för att hon menar 

att iscensättandet av våra kön grundas på och styrs av de normer vi har angående kvinnligt 

och manligt, vilket enligt kritikerna innebär att subjektets fria vilja helt försvinner. Butler har 

efter denna kritik försökt omformulera sin teori och säger att könet är en process som 

förkroppsligar de normer som finns. Samtidigt är det en process som aldrig blir klar då 

kroppen inte helt och hållet kan ansluta sig till normerna. Butler menar att könet ska ses som 

ett ideal som materialiserar sig med tiden.13 

 Den döda kvinnokroppen är en annan aspekt som berörts till viss del i 

litteraturforskningen. Bland annat har Elisabeth Bronfen studerat temat i sin bok Over her 

dead body – Death, femininity and the aesthetic. Här studerar hon hur den döda 

kvinnokroppen gestaltats genom historien såväl i litteratur som i konst av män. Det finns ett 

samband mellan det feminina och döden som ofta gestaltas som något väldigt vackert, trots att 

döden normalt sett ses som något sorgligt och skrämmande. Bronfen förklarar att inom konst 

och litteratur finns det ett avståndstagande till den riktiga, fysiska döden när döda kvinnor 

gestaltas. Det finns nästan ett tabu emot att hantera vad som verkligen händer och istället 

                                                
11 Ibid., s. 5. 
12Judith Butler. Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. Routledge, London och New York 
1990. s. 142-143. 
13Judith Butler. Bodies that Matter. On the Discoursive Limits of ”Sex”. Routledge, London och New York. s. 9-
10. 
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väljer man att se döden som något skönt och konstnärligt. På så sätt ignorerar man sin egen 

dödlighet och ser på den döda kvinnan som någon annans kropp och mer som en bild än som 

en verklig, död kropp. Detta skapar en dubbeltydig bild av döden då man, samtidigt som man 

känner ångest inför döden, känner en viss längtan eftersom bilden av den döda kvinnan är så 

vacker och tillfredställande.14 

  

1.4. Feministiskt perspektiv 

Ordboksdefinitionen av begreppet feminism lyder ”rörelse för kvinnors jämställdhet med 

män”15. Det betyder dock inte att detta är en förklaring accepterad av alla läger i samhället. 

Även om begreppet har fått ett uppsving på senare år i och med att politiker som Göran 

Persson har presenterat sig som feminist betyder det inte att synen på feminister är överlag 

positiv. Enligt Lena Gemzöe, författare till boken Feminism (2003), har den kamp som 

feministerna drivit för ett mer jämlikt samhälle lett till att unga kvinnor nu har börjat tacka nej 

till ideologin. I och med att kampen i Sverige idag har kommit så pass långt som den har ser 

många kvinnor inget behov i att kalla sig feminister. Enligt dem finns det med andra ord inget 

behov kvar av kampen.16 Feminismen är alltså en mycket debatterad ideologi då inte ens 

anhängare av samma åsikt är överens om definitionen av begreppet. Gemzöes tar upp allt från 

liberalfeminism till socialistisk radikalfeminism och frågan om hur feminismen kan användas 

som ett feministiskt perspektiv inom litteraturvetenskap blir därför även den svår att besvara 

kort och koncist.  

Att anlägga ett feministiskt perspektiv i en litteraturanalys innebär, enligt Åsa 

Arping och Anna Nordenstam, att man analyserar hur föreställningar om kön och normer om 

kvinnligt och manligt förmedlas i skönlitteraturen. I förordet till deras antologi Feministiska 

litteraturanalyser – 1972-2002 förklarar de att den feministiska litteraturanalystraditionen 

varierat mycket under de år den funnits, eftersom nya frågor och ny kunskap ständigt dyker 

upp. Man har gått från exempelvis analyser av hur män framställer kvinnor i sin litteratur, till 

analyser av huruvida det finns en kvinnlig litterär tradition och hela tiden finner man nya 

ämnen och teorier, såsom exempelvis queerteori. Gemensamt är dock att man vill se hur 

                                                
14 Elisabeth Bronfen. Over her dead body – Death, femininity and the aesthetic (1992). Manchester University 
Press, Manchester 1996. s. x-xii. 
15 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. Norstedts akademiska förlag, Stockholm. 2006. s. 205. 
16Lena Gemzöe, Feminism. Bilda Förlag, Stockholm. 2003. S. 11ff 
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könsrollerna presenteras och framställs och hur föreställningarna av kön och genus påverkar 

karaktärerna och de världar författarna presenterar.17 

 I inledningen till antologin The Feminist Reader beskriver redaktörerna till 

boken, Catherine Belsey och Jane Moore, den feministiska litteraturforskningen så här: 

  

A feminist does not necessarily read in order to praise or to blame, to judge or 

to censor. More commonly she sets out to assess how the text invites its 

readers, as members of a specific culture, to understand what it means to be a 

woman or a man, and so encourages them to reaffirm or to challenge existing 

cultural norms.18 

 

Detta är en annan aspekt av den feministiska litteraturforskningen, att se till hur litteraturen 

bekräftar eller utmanar de rådande normerna. Det finns dock en fara med feministisk 

forskning i det att den kan ha politisk inriktning. Eftersom feminism traditionellt sett är en 

politisk fråga finns det en risk att man vill påverka mer än att analysera objektivt, och då 

riskerar man att gå emot det Moore och Belsey förklarar i citatets första mening. Att anlägga 

ett feministiskt perspektiv på en litteraturanalys behöver dock inte utesluta ett politiskt arbete 

med ett särskilt verk. Istället kan man se den feministiska litteraturanalysen som ett underlag 

för vidare arbete med de politiska frågorna. Många feministiska litteraturforskare är eniga om 

just detta att analysen ska kartlägga och analysera de förhållanden som beskrivs i litteraturen 

istället för att kritisera och försöka ändra på dem. Hur man sedan använder litteraturanalysen 

är upp till var och en. Som sagt finns det ett antal andra sätt att se på forskningen men den 

följande analysen kommer att grundas på just denna ståndpunkt. 

  Trots faror är den feministiska litteraturforskningen viktig och den har fört fram 

många synpunkter på litteraturen genom historien. Bland annat har man konstaterat att det 

finns en benägenhet att göra skillnad på könen, både hos de litterära texterna och hos dess 

läsare.19 Normerna angående vad som är kvinnligt och vad som är manligt förs alltså inte bara 

vidare av böckerna vi läser, utan även av oss själva då vi, medvetet eller omedvetet, 

förutsätter vissa egenskaper hos de karaktärer vi läser om. 

  Ett annat vanligt sätt att närma sig feministisk litteraturteori kan man läsa om i 

den engelska antologin Feminist Literary Theroy som publicerades för första gången 1986. 
                                                
17 Åsa Arping och Anna Nordenstam, ”Förord”, i förf:s (red.), Feministiska litteraturanalyser 1972-2002. 
Studentlitteratur, Lund. 2005. S. 7-8. 
18 Catherine Belsey, Jane Moore (red.). The Feminist Reader (1989).. Blackwell Publishers inc., Malden, USA 
1997. s. 1.  
19 Irene Iversen (red.). Feministisk litteraturteori. Pax Forlag, Oslo 2002. s. 9. 
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Sedan dess har den omredigerats och tryckts på nytt ett antal gånger, varav den senaste utkom 

1999. Redaktören Mary Eagleton har här samlat information om en viss typ av feministisk 

litteraturteori som mest koncentrerar sig på kvinnligt författande och då gärna feministiskt 

författande. Häri finner man analyser av författare såsom systrarna Brontë och Doris Lessing. 

Här finns också texter om lesbisk litteraturteori och feministiskt skrivande. Skillnaden från 

den feministiska litteraturforskning som jag tidigare nämnt är den att fokus ligger mer på den 

politiska aspekten av feminism. Hur skriver aktiva feminister? Vad väljer kvinnliga författare 

att skriva om? Vad ser kvinnliga författare till skillnad från manliga? Man försöker helt enkelt 

hitta en kvinnlig tradition och i verk av kvinnliga författare analysera kvinnors situation. I den 

teori jag har valt att knyta min analys till väljer man dock att analysera ett bredare spektrum 

av litteratur. Man försöker analyser dynamiken och relationen kvinnor och män emellan i 

böcker av manliga författare såväl som kvinnliga. Man ser att mycket går att förstå om 

relationerna även i texter om annat än bara feminism och kvinnors liv. Skillnaden mellan 

dessa två traditioner kan ligga i tiden. Eagletons antologi publicerades för första gången 1986 

och sedan dess har den feministiska litteraturteorin utvecklas avsevärt. Att bestämma vem 

som har rätt är omöjligt men i en analys av Mare Kandres noveller passar det mindre politiska 

perspektivet bättre enligt mig. Den feministiska litteraturteori som är aktuell just nu kan 

mycket väl komma att ändras och omvärderas inom en snar framtid då feminismen är en ism 

under ständig utveckling. 
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2. Metod 
 

2.1. Tidigare forskning 
Enligt mina efterforskningar finns ingen tidigare forskning angående just Hetta och vitt. Det 

enda jag har kunnat hitta är recensioner, intervjuer och artiklar om boken. Det finns emellertid 

viss annan forskning angående några av hennes tidigare verk nämligen Aliide, Aliide och 

Quinnan och Dr Dreuf. Detta ingår som ett avsnitt i Mattias Fyhr avhandling De mörka 

labyrinterna – Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel (2003) och just gotiken är det som 

studeras i dessa två Kandre-romaner. Här ligger fokus mycket på hur Kandre använder sig av 

gotisk realism, alltså att det gotiska utspelar sig i realistiska miljöer, i Aliide, Aliides fall i en 

stad på 1960-talet.20 Fyhr förklarar att gotiken är mental, då den visar sig genom hur 

huvudkaraktären Aliide upplever staden. Bland annat möter hon en kvinna som verkar komma 

fram ur en vägg, nästan som en vålnad. Man vet alltså inte om hon är riktig eller bara en 

produkt av Aliides fantasi, eftersom samhället runtomkring är så pass realistiskt.21 Just 

huruvida en karaktär är riktig eller bara imaginär är något jag kommer att beröra vidare i min 

analys, vilket till viss del gör den här studien i Kandres författarskap relevant. Övriga aspekter 

Fyhr tar upp är hur Kandre använder sig av dolda intertexter och av cirklar och labyrinter. 

 

2.1. Avgränsning 

Eftersom kroppsperspektivet inte är ett så utbrett perspektiv inom litteraturvetenskap är det 

svårt att ange en exakt avgränsning. Jag kommer att använda mig av delar som är relevanta 

för en analys av dessa tre av Hetta och vitts noveller så som kropp och kön-aspekten, 

barnkroppen och aspekten om den döda kvinnokroppen. För att begränsa mitt arbete kommer 

jag till exempel att utesluta en psykoanalytisk aspekt då det, även om det hade varit intressant 

och väldigt givande, är ett alldeles för stort ämne för att enbart nämnas i min analys.   

 Eftersom Hetta och vitt innehåller tretton olika noveller med relativt bred 

spridning på ämnen har jag valt ut tre av dessa för närmare analys. Att analysera hela 

samlingen är inte relevant eftersom jag då, på grund av begränsat utrymme, inte hade kunnat 

göra några djupare analyser. De tre berättelser jag har valt berör kroppen på olika vis och ger 

en överblick över Kandres olika sätt att använda sig av just kroppen. Just dessa tre noveller är 

de av Hetta och vitts noveller där kroppen är mest framträdande vilket är anledningen till att 

                                                
20 Mattias Fyhr, De mörka labyrinterna – Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel. ellerströms förlag, Lund 
2003. s. 179. 
21 Ibid., s. 181. 
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jag har valt att analysera just dessa. Även andra noveller i samlingen berör kroppsbegreppet 

men på grund av begränsat utrymme har jag fått begränsa mig. Några av Hetta och vitts 

noveller berör exempelvis det krigshärjade Europa och dess offer, bland annat barn. Samma 

sak gäller med dessa som med den psykoanalytiska aspekten av kroppsbegreppet, att en 

analys av dem förtjänar en helt egen uppsats. I dessa finns aspekter som skulle kunna ta upp 

mycket mer plats än vad jag har att ge i min analys, exempelvis barn i krig och krigshantering 

i allmänhet.  

Hetta och vitt innehåller även noveller om till exempel en frånvarande pappa 

som trots sin frånvaro längtar efter att få vara just pappa på riktigt. Han har dock blivit lurad 

av barnets mor, av ekonomiska skäl, då barnet faktiskt aldrig blivit fött. Här återfinns även en 

novell om en kvinna vars besatthet av Konungens porträtt leder till att hon bryter sig in på 

dennes slott. Som läsare får man även ta del av en berättelse om en man som åker till ett 

främmande, exotiskt land för att bevittna kremeringen av en ökänd diktator och även här är 

kroppsligheten en viktig faktor. En annan resa får man följa i novellen efter denna då en ung 

kvinna slumpmässigt väljer ut en destination från en flygplatsavgångstavla och reser till denna 

stad, vilken visar sig vara en krigshärjad ort mitt i Europa. Hon väljer här bort resemålet som 

hon sparat ihop i ett halvår till för att besöka en sliten och orolig stad utan den minsta 

bekvämlighet. Föräldraskapet, vilket jag senare kommer att beröra, återfinns även i en av 

samlingens sista noveller då man får följa en mor dagen efter att hennes dotter antas ha 

omkommit i en brand. Gång på gång besöker dock kamrater till flickan modern och menar att 

de har sett henne, levande. Novellen avslutas dock med att kvinnan få besök av två poliser 

vilka meddelar henne dotterns död. Dessa noveller väljer jag emellertid bort i min analys till 

förmån för mer ingående analyser av de noveller jag har valt att fokusera på. 

Bland Kandres samlade alster kan man finna fler verks som skulle kunna 

analyseras både ur ett feministiskt perspektiv och ur ett kroppsperspektiv. Jag väljer dock bort 

dessa då Kandre där har använt sig av kropp på ett annat vis. Hennes stil präglas överlag av ett 

väldigt fysiskt och kroppsligt drag då hon ofta drar paralleller till kroppar och kroppsliga 

funktioner, exempelvis i böcker som Bebådelsen (1986), I ett annat land (1984) och Bübins 

unge (1987). I dessa kan man läsa om allt från en gigantisk livmoder till hur en flicka mest 

beskrivs som en skrymmande köttbit.22 Eftersom jag har valt att koncentrera mig på hur 

Kandre använder sig av hela mänskliga kroppar väljer jag dock bort dessa. Liknande fysiska 

detaljer som man hittar i dessa nämnda verk hittar man förvisso i dessa noveller också, vilket 

                                                
22 http://www.marekandre.se/ 2007-12-16 
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jag kommer att berör, men på grund av bland annat platsbrist koncentrerar jag mig som sagt 

på dessa tre noveller. 

 Även historiskt väljer jag att begränsa mig. Många av de analyser som jag har 

tagit del av i mitt informationssökande om kropp i skönlitteratur har studerat äldre litteratur 

och hur kroppsgestaltning och kroppens funktion har utvecklats under åren. Min analys 

kommer dock inte göra någon historisk jämförelse eftersom även detta är ett för stort område. 

 

2.2. Analysmodell 
Precis som jag tidigare nämnt ämnar jag studera hur Kandre använder sig av kroppen på olika 

sätt och vad dessa användningssätt förmedlar. Kroppen fungerar ofta som en bärare av annan 

information i litteraturen och jag vill i min analys se vad för information den ger i Kandres 

berättelser. Jag vill också se vad det finns för koppling mellan kropp och kön, om könet är 

konstruerat eller om allt beror på det biologiska könet, alltså det kroppsliga. Vidare kommer 

analysen att ställa frågor som: vad gör det för skillnad att framhäva kroppen i en tolkning av 

texterna? Uppfattar man berättelserna annorlunda och i så fall på vilket sätt? Vad händer om 

man förminskar kroppens betydelse? Eftersom berättelserna, som sagt, skiljer sig åt relativt 

mycket kommer dock frågeställningarna variera mellan de olika analysdelarna, och anpassas 

efter den kroppsgestaltning som är aktuell just då. 
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3. Analys 

Kropp i Mare Kandres Hetta och vitt är ett vitt skilt begrepp, vilket hon använder på flera 

olika sätt. Överallt kan det hittas och överallt har begreppet olika funktioner och ändamål. 

Hon använder dessutom många olika former av kroppen, mans- såväl som kvinnokroppen och 

barnkroppen, den döda kroppen och den levande kroppen, allt beroende på vilken funktion 

den har. I min analys ska jag därför studera hur Kandre använder sig av kropp i tre av Hetta 

och vitts obetitlade noveller. 

 

3.1. Den imaginära manskroppen 
Oavsett vad ämnet för stunden är så ligger alltid mycket fokus på just kroppen och ofta får det 

det resultatet att ämnet konkretiseras och görs mer lätthanterligt. Särskilt intressant är att se 

hur författaren använder kroppen för att göra svåra problem och tankar fattbara och 

begripliga. Kandre sätter en kropp på psyket som gör känslorna lättare att hantera då de blir 

något fysiskt. De går att slå ner och stöta undan samtidigt som de går att bearbeta och 

förhandla med. Precis som Langås förklarar i förorden till båda sina tidigare nämnda böcker 

så blir kroppen här bärare av annan mening.   

 Samlingens första novell visar tydligt detta då den berör en ung kvinna som störs 

av en äldre, oerhört obehaglig man som inte vill låta henne vara.23 Just den här berättelsens 

kropp är alltså en manskropp och poängen med den här kroppen är inte det fysiska i sig, vilket 

det ofta är i de analyser jag läst av texter med kropp som tema. Det är inte de kroppsliga, 

fysiska aspekterna som är viktiga utan det är det att ett psykiskt problem spelas ut på en 

människokropp. Det sägs aldrig rakt ut att den äldre mannen faktiskt är en del av hennes 

psyke, men tolkningen är inte svår att nå när man närmar sig slutet av texten. Inledningsvis 

reagerar man förvisso över mannens ihärdighet och ensamhet då han verkar desperat i sina 

försök att få kontakt med kvinnan. Det är med andra ord inte självklart att han (som han enligt 

min tolkning är) är en imaginär person från hennes psyke. Istället är det lätt att dra paralleller 

till egna upplevelser då många av oss säkert mött liknande ihärdiga, desperata människor på 

busshållplatser, tågstationer eller torg. Skillnaden mellan den här mannen och vanliga 

parkbänksalkoholister är att han tar ett steg längre och tränger sig in i kvinnans inre, vilket 

kan tolkas som fortsatta dominans över kvinnor trots en lång och lyckad kamp mot 

jämställdhet. Det börjar som en oskyldig flört, går snabbt över till ett faktiskt frieri och när 

kvinnan sedan avböjer så går mannens försök raskt över till en attack mot kvinnans 

                                                
23 Kandre, s. 5-16.  
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egocentricitet. Vad mannen vill är att få kvinnan på sin sida, för att sedan kunna få fram sitt 

budskap: 

  

    Nå, så hur är det, har Ni börjat lita på mig än? 

    Bra, bra, underbart! 

   Tillit är ju något så oerhört viktigt men också svårt, ja nästintill omöjligt, 

åtminstone i denna tid, detta samhälle, så mörkt kring kanterna där det redan 

fattas stora, viktiga bitar.24 

  

Här börjar det obehagliga och mörka också visa sig tydligt, då mannen berör ett söndrigt och 

mörkt samhälle. Mörkret är nämligen också konstant närvarande i novellen vilket skapar en 

stämning av orolighet och en känsla av att något inte riktigt stämmer. Ju mer kvinnan står 

emot och avvisar mannen desto aggressivare blir han och obehaget i novellen växer. Han går 

från att ursäkta sig hela tiden, till att skylla obehaget på kvinnan. Dessutom förklarar han för 

henne att han från och med nu aldrig kommer att lämna henne. 

 

Hur långt bort Ni än flyr, hur väl Ni än gömmer Er, hur idogt och snillrikt Ni 

än maskerar Er och byter vanor, rutiner, identitet, i hopp om att Ni på så sätt till 

slut skall göra Er kvitt mig, kommer jag hädanefter ständigt vara Er på spåret.25 

 

Att mannen dessutom är någon som inte bara besöker just den här unga kvinnan nämner han 

även själv, vilket på sätt och vis visar att det här kanske handlar om ett tillstånd som drabbar 

kvinnor snarare än om en verklig person: ”Ja, det är verkligen djupt beklämmande men en 

kvinna i dalen där jag bor hävdar med en dåres envishet att jag i åratal förföljt henne.”26 Visst 

kan man fortfarande se det som en obehaglig man som gärna förföljer kvinnor, och som 

dessutom kan vara farlig. Det finns även andra tecken på detta då man även kan se andra 

användanden av det fysiska i texten. Mannen skulle lika gärna kunna vara vilken man som 

helst som är trött på kvinnors väg mot jämställdhet med män. Normerna finns som sagt kvar, 

både hos män och hos kvinnor. Vissa av mannens utspel och kommentarer kan ses som bevis 

på att det är en riktig person, såsom åtalet mot förföljelserna av kvinnan i dalen där han bor. 

Även andra detaljer, som en kommentar han fäller om mordet på hans mor, vilket onekligen 

verkar ha begåtts av honom själv: 

                                                
24 Kandre, s. 9. 
25 Ibid., s. 13. 
26 Ibid., s. 12. 
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Förtvivlan, madrasserade celler, och mor, lilla mor, fruktansvärt mördad och 

huggen i bitar av gud vet vad eller vem och blodet på mina händer när jag 

vaknade, inmundigandet av hjärtat som smakade så salt och ändå så 

egendomligt gott 27 

 

Antingen har vi alltså med en psykopat att göra, som förföljer kvinnor och har mördat sin 

egen mor utan att ens veta om det, eller så är han är någon som drabbar många kvinnor rent 

psykiskt. Berättandet om kvinnan i dalen följer han nämligen upp med att senare säga: ”[J]ag 

vet att allt kommer att ordna sig, att jag har turen, livet, rätten på min sida.”28. Med andra ord 

står han över lagen och kan inte fällas i rätten, vilket kan tolkas som att han är en figur i 

kvinnans inre. 

  I Hetta och vitts inledande novell får alltså ett psykiskt tillstånd en kropp, vilket 

gör problemet mer gripbart. I det här fallet får man dock inte reda på hur hon hanterar 

tillståndet, eller om hon bearbetar det, eftersom man endast får följa mannens del av 

konversationen vilken är en annan intressant poäng med novellen. Trots att konversationen 

framställs helt ensidigt blir det inte mannens sida man ställer sig på, utan kvinnans. Dessutom 

får man anta att ensidigheten representerar konversationen bra då man föreställer sig kvinnan 

som rädd och skrämd. Det finns helt enkelt inte mycket för henne att säga då hon egentligen 

mest vill fly från mannen. Att det enbart är mannens tal man får ta del av ökar uppfattningen 

om att han har övertaget och kontrollen. Mannens övertag kan även läsas som det manliga 

övertaget överlag i samhället enligt en feministisk läsning. Kvinnans tal varken syns eller hörs 

i novellen vilket tydligt visar dynamiken mellan dessa två. Trots den kamp, vilken kan ses 

som feministisk om man ser till ordboksdefinitionen, som kvinnan har fört i och med sin 

självständighet och sitt sätt att vara finns övertaget fortfarande där hos mannen.  

  Det finns som sagt inget direkt svar på vad för psykiskt tillstånd det är mannen 

representerar. Enligt en feministisk läsning kan man dock se det som en representation av det 

kollektiva dåliga samvete som många kvinnor känner av då de bryter mot normen och går 

emot de traditionella könsrollerna. I Shoshana Felmans text ”Women and Madness: the 

Critical Phallacy” publicerad i antologin The Feminist Reader (1997) kopplas normbrytandet 

ihop med mental ohälsa (s. 117-118). Felman diskuterar Phyllis Cheslers ståndpunkter i 

dennes bok Women and Madness (1973) vilken berör det faktum att kvinnor oftare än män går 

                                                
27 Ibid., s. 8. 
28 Ibid., s. 12. 
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i terapi under längre perioder, hon drar det så långt att hon väljer att namnge ett kapitel ”The 

Female Career as a Psychiatric Patient”29. Detta beror enligt Chesler på att vad som är psykisk 

hälsa bestäms av ett samhälle med patriarkalt styre. Kvinnor måste alltså anpassa sig till den 

manliga ordningen och vad som traditionellt är norm för hennes kön för att må bra, vilket i sig 

leder till att i ett samhälle där man uppnått jämställdhet i relativt stor mån måste många 

kvinnor söka psykiatrisk hjälp eftersom de i deras strävan efter jämställdhet går emot vad 

psykisk hälsa innebär i en patriarkal värld. Med andra ord uppstår det en krock mellan de 

gamla könsrollerna och strävan efter en ny samhällsordning, då de gamla könsrollerna är så 

befästa hos människor att de är svåra att släppa. Det tar sig istället uttryck i ett dåligt samvete 

som ibland kan vara svårt att definiera. Ser man till Kandres novells karaktär kommer 

samvetet fram genom att en man sätter henne på plats genom att skälla ut henne för hennes 

egocentrism. Med andra ord är man tillbaka på ruta ett igen där mannen är överhuvudet och 

förklarar för kvinnan vad rätt och fel, vilket även Chesler förklarar. 

  I en analys av just den här novellen blir även en koppling till Butlers teori om 

den iscensatta kroppen relevant.30 Den unga kvinnan går emot vad som traditionellt är 

kvinnligt då hon bland annat uppfattas som rädd, utestängande och intellektuell av mannen. 

Hon påvisar alltså inte typiskt kvinnliga egenskaper såsom värme och ett välkomnande sätt. 

Istället nekar hon honom, trots att han visar ett intresse. Hon utstrålar kyla när hon börjar bli 

rädd för honom och egoism när hon inte tar emot honom med öppna armar. Det intellekt hon 

påvisar genom att sitta och läsa och anteckna är också något som stör mannen, särskilt 

eftersom boken hon läser har en titel med en relativt deprimerande klang: 

  

    Får jag ta en lite närmare titt på en av Era böcker? 

   Åh, men vad har vi här månntro, en oansenlig liten tunn, vit sak, en vit liten 

glansig volym, låt oss se nu, vad står det här, på omslaget, vad är dess titel –  

   EN LITEN BOK OM DEN MÄNSKLIGA SKUGGAN –  

   Hm, ja, ha ha, ursäkta att jag skrattar till men exakt vilken sorts skugga är det 

egentligen som åsyftas, vet Ni det? 

   Ja, jag vet inte jag, men när jag bläddrar i den lite så grips jag med ens av en 

stark, underlig, inte helt obehaglig känsla, en sorts vrede, ett renande ursinne, 

                                                
29 Phyllis Chesler, Women and Madness (1972). Four Walls Eight Windows. New York 1997. Då Cheslers text 
fortfarande diskuteras i modern feministisk litteraturvetenskap finner jag den relevant, trots att den skrevs så 
tidigt som 1972. 
30 Langås, 2005. s. 38-42. 
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som om något plötsligt ändrat läge under skinnet på mig, som om jag plötsligt 

skulle vilja skada någon, ja skada Er faktiskt, plåga er, hemsöka Er 31 

  

Det intellektuella draget hos henne, med vissa mörka inslag, stör mannen då han inte 

förväntar sig detta hos en kvinna. Eftersom kvinnan går emot normen om vad en kvinna borde 

vara så uppstår en viss förvirring hos mannen. Hon iscensätter inte sig själv och sin kropp rätt 

efter det han är van och nöjd med, därför uppstår hos honom en ilska som gör att han vill 

skada och plåga kvinnan, möjligen för att få henne att ändra på sig eller kanske bara för att 

straffa henne. Istället iscensätter hon sin kropp och sitt kön efter vad hon själv vill. Hon 

skapar sig själv, precis som Butler menar att man gör även om detta ofta är omedvetet och 

påverkat av samhällets rådande normer. Det leder dock onekligen till vissa problem då 

förvirringen även uppstår hos kvinnan, det vill säga om man följer min tolkning om att 

mannen är inbillad. Det dåliga samvetet över att hon har skapat sig själv utifrån sina egna 

värderingar framkallar ångest hos henne och ångesten projicerar hon på en manskropp. Med 

andra ord går det inte helt att iscensätta sin kropp och sitt kön precis som man vill. I enlighet 

med vad Butler säger är det en process som aldrig blir helt klar, då kroppen, och här psyket, 

inte kommer helt överens med kvinnans normer och ideal. 

  Som sagt kan novellen läsas även utan tolkningen att mannen är en kropp 

skapad av huvudkaraktärens psyke. Många poänger skulle även utan den framträda, såsom 

samhällets normer om vad manligt och kvinnligt är och så vidare. Den här tolkningen ger 

emellertid en annorlunda syn på just denna fråga då den bland annat visar att normerna och de 

traditionella könsrollerna inte bara sitter hos män, utan även hos kvinnor. De finns där 

omedvetet även om man kämpar för att förändra och strävar efter jämställdhet. Kroppen blir 

alltså här bärare av en möjlighet till djupare tolkning.  

 

3.2. Barnkroppen och moderskapet 
I nästa novell som jag har valt att analysera är det istället barnkroppen som är i fokus.32 En 

ung ensamstående mor kämpar med att uppfostra, hantera och älska sitt barn vilket visar sig 

vara i allra högsta grad svårt. Novellen utstrålar en ärlighet som i det närmaste gör texten 

obehaglig och svår. Jonas Thente förklarar i sin artikel ”Det låg en skugga över världen igen” 

i 00-tal att just den novellen fick honom att hata Kandre ett tag. Som nybliven förälder blev 

                                                
31 Kandre, s. 10-11. 
32 Ibid., a. 119-140. 
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igenkänningen för stark för att klara av, och det sista man vill läsa om i den situationen är hur 

en ung mamma beskriver sitt hat mot sitt barn.  

  Berättelsen utspelar sig under endast några timmar en kväll som man får anta är 

typisk för karaktärerna. Samma procedur verkar genomgås varje kväll då modern vid ett antal 

tillfällen förklarar ledan i det. Som läsare får man följa allt från matning till nattning, varav 

inget går så smidigt som man önskar. Barnet smakar på blommor, skriker, gråter, vill inte äta 

det modern vill att det ska äta, vill inte somna och vill framför allt inte lyda sin mor i något av 

vad hon säger. Moderns trötthet och uppgivenhet är total och inte förrän i slutet märker man 

att det kanske finns någon sorts kärlek till barnet ändå. Det är emellertid inte förrän barnet har 

somnat. 

  Kandres användande av kropp skiljer sig här på många sätt från föregående 

berättelse då vi här främst har att göra med en barnkropp. Dessutom är den här kroppen ytterst 

verklig, och antagligen bekant för många människor, särskilt för föräldrar. I den här 

berättelsen är poängen att barnet behandlas och uppfattas bara som en kropp av sin mor. Hon 

ser alltså inte sitt barn som en person utan mer som en kropp eller en massa som inte gör som 

hon vill och som hon faktiskt aldrig har önskat sig. Ett tydligt sätt som detta visar sig på är att 

modern genom hela berättelsen kallar barnet det istället för hon eller han, nästan som att 

barnet endast är ett djur eller ett ting för sin mor. Som läsare får man då aldrig en bild av 

barnet som en människa med en personlighet utan, precis som för modern, bara som en könlös 

kropp. Dessutom förstärks bilden av barnet som ett djur då modern kallar dess gråt för ”ett 

entonigt, strävt barnadjursläte”33. 

  Man märker tydligt att barnet aldrig har varit önskat, inte ens vid födseln då 

modern även då ser barnet som bara en kropp som hon dessutom gärna hade varit utan. 

Födseln beskrivs som en olycklig stund för modern: 

 

   Som nyfött hade det hängt i barnmorskans armar, helt slappt, vitblått, 

knäpptyst, och hon hade kravlat sig upp, sett på det, tänkt –  

    Är det dött? 

   I samma stund hade det hostat till, börjat gny, rört sig, fläktat med armar och 

ben, vridit huvudet mot henne, sett på henne, rakt igenom blodet, slemmet och 

den långsamt avklingande smärtan, med sina väldiga, becksvarta ännu vattniga 

ögon –  

                                                
33 Ibid., s. 121. 
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   Men det hade faktiskt inte gjort henne nåt om det verkligen hade varit dött, 

nej, snarare hade det väl kommit som en befrielse, för tänk –  

    Det hade stoppats i jorden –  

    I en liten grav. 

   Hon skulle ha gått till denna grav och fällt en tår eller två, för syns skull, och 

sedan varit fri att gå, att göra precis vad hon ville med sitt liv!34  

  

Barnet hade alltså lika gärna kunnat vara dött enligt henne då hon då hade sluppit bära runt på 

denna börda. Begravningen skulle hon behandla nästan som om det vore en hunds 

begravning. Detta innebär dock inte att hon inte har försökt eller att hon aldrig lyckas älska 

sitt barn. Det är lätt att döma ut kvinnan, att se henne som svag, men en viss kärlek finns där. 

Även då är det emellertid mer som kropp än som en människa. Bland annat beskriver hon 

barnet som fint att se på när hon är som mest förtvivlad: 

 

    Hon betraktade barnet, lite ömmare, nu när det var tyst –  

   Ja, vackert var det ju förvisso, mycket vackrare än genomsnittet, med fina, 

genomlysta, rena drag, ljust hår, en välproportionerlig, stark, smäcker liten 

kropp.35 

 

Uppskattningen är dock fortfarande ytlig och sträcker sig inte längre än till när barnet är tyst 

och tillmötesgående. Samma sak känner hon när barnet har somnat då avskyn helt plötsligt 

går över till kärlek. Att barnet ens somnar ses som ett mirakel och när det väl gör det så får 

modern tid att slappna av och tänka att kanske kan den här kroppen utvecklas till en person 

ändå: 

     

    Nej, det kunde ju faktiskt inte rå för det! 

    Det visste inte hur man gjorde än –  

    Hur detta medvetande och väsen justerades. 

   Tids nog, sakta, mycket långsamt, skulle det väl rymmas inom det fjuniga 

lilla huvudets gränser men det skulle nog ta sin lilla tid36 

 

                                                
34 Ibid., s. 16-127. 
35 Ibid., s. 126. 
36 Ibid., s. 140. 
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Kärleken finns alltså där, den är bara svår för modern att nå. Trots detta har hon 

förhoppningar om att detta kommer förändras med tiden. När barnet väl sover blir hon med 

andra ord förlåtande, och inser att problemet är hennes, inte barnets. 

  Att barnet förvandlas till bara en kropp i den här berättelsen blir ett sätt för 

Kandre att visa den förtvivlan en förälder kan känna när det här ansvaret tvingas på en. En 

människa ska uppfostras och det är inte en lätt uppgift. Samtidigt ska man som mor enligt 

normerna se det som den vackraste gåvan hon någonsin kan få, utan problem och bekymmer. 

En mor ska inte klaga utan helt enkelt spela sin roll som omhändertagare väl. Man kan dra 

paralleller till Felmans text ”Women and Madness: the Critical Phallacy”37 där hon, som sagt, 

ser ett samband mellan kvinnligt normbrytande och psykiatriska problem. När modern i just 

den här berättelsen inte kan älska och sköta sitt barn som en kvinna ”borde” så reagerar hon 

starkt. Att tala om psykiatriska problem är att överdriva, men kvinnan reagerar starkt med 

ilska, gråt och förtvivlan. När barnet inte somnar skriker hon exempelvis till henne: ”Men sov 

då förhelvete, sov!”38 och även om ilskan här är riktad mot barnet finns det en förtvivlan över 

att hon som mor inte har lyckats. Att skylla det på barnet gör dock problemet mer 

lätthanterligt, precis som hennes benägenhet att se på barnet som en kropp snarare än som en 

person. Om barnet bara är en kropp blir det nämligen lättare för henne att acceptera och 

förlåta det faktum att hon ibland avskyr det. Vid ett tillfälle reagerar hon även på ett sätt som 

gör henne själv till en själlös kropp: 

 

    Då plötsligt blev hon som död –  

    Luften gick ur henne. 

    Allt liv rann ur henne –  

   Ögonblick som dessa kunde stundtals komma över henne, sköna egentligen, 

just för att hon inget alls kände längre, bara blev fullkomligt likgiltig för allt 

och inte kunde se något utöver detta döda, likgiltiga ögonblick39 

 

Kroppen används alltså som ett redskap för att underlätta situationer även här, då likgiltighet 

inför sig själv och inför sitt barn uppenbarligen gör moderns situation hanterlig. 

  I artikeln ”Nu har jag på allvar fått en sårbar punkt” av Christina Sjöblad, 

publicerad i 00-tal (2006:6,7) behandlas föräldraskapet och hur det har gestaltats i nordisk 

                                                
37 Shoshana Felman, ”Women and Madness: the Critical Phallacy”. The Feminist Reader (1989). Catherine 
Belsey och Jane Moore (red.). Blackwell Publishers inc., Malden. 1997. s. 117-118. 
38 Ibid., s. 138. 
39 Ibid., s. 129. 
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litteratur. Här berättas bland annat att moderskapet sällan har beskrivits i litteraturhistorien, 

och att modern tid inte är något undantag. Mare Kandre var dock ett undantag bland unga 

författare när hon levde. Artikeln tar upp just den här novellen ur Hetta och vitt som ett 

exempel där en kvinna beskriver moderskapet ärligt som en hatkärlek till barnet.40 Letar man 

efter andra analyser av liknande texter så är även det svårt att hitta. Relativt mycket har 

skrivits om moderskapet men oftast handlar det om speciella, ibland dramatiska situationer. 

Några analyser kan man exempelvis hitta i antologin Narrating Motherhood(s), Breaking the 

Silence – Other Mother, Other Voices (2006). Dessa analyser behandlar bland annat 

mor/dotter-förhållandet hos afroamerikanska kvinnor och moderskapet hos spanska kvinnor i 

exil. Även Langås Den Litteraere kroppen tar upp moderskapet i en analys av Sigrid Undsets 

Den trofaste hustru, här behandlas dock förhållandet mellan moderskap och sexualitet, 

adoption och moderskapet som en civilisationsbärare.41 Med andra ord är det svårt att hitta 

tidigare analyser att dra paralleller till angående hur Kandre beskriver moderskapet. Även om 

hon inte är ensam om sin ärlighet så är hon i alla fall en av få som faktiskt beskrivit den 

olycka som kan komma med vardagen som mor. Kandre använder sig alltså av kroppen för att 

visa en ensamstående mors vardag, utan försköningar och lögner. Man förstår att 

barnuppfostran inte är ett lätt jobb och så vackert som det ofta beskrivs och ibland kan 

omvandlandet av barnet till bara en kropp underlätta situationen även om det är ett sorgligt 

faktum. Användandet av kroppen på det här viset får dock dubbel verkan, dels att visa hur 

verkligheten ser ut, dels hur svår en sådan här situation kan vara. Samtidigt väcker den 

mycket ilska hos läsare antagligen på grund av en igenkänning som man egentligen inte vill 

erkänna. Även om kärleken till ens barn må vara gränslös så finns det nog för många 

situationer då man känner precis som novellens mor. 

  Om man så ser novellen och problemen med moderskapet ur ett feministiskt 

perspektiv kan man ställa sig frågan huruvida kraven på mödrar och fäder är samma. Här ser 

man en obalans i novellen som främst gestaltar sig i att modern är ensam. Ansvaret är hennes 

att ta hand om barnet. Någon far finns inte närvarande, varför får man dock aldrig svar på. 

Trots detta förväntas kvinnan sköta sin roll som mor utan problem då detta är hennes 

medfödda roll. I Kandres novell kan man se hur detta inte alltid fungerar då kvinnan inte 

känner igen sig eller kan relatera fullt ut till den roll hon är given av samhället. Den 

uppgivenhet hon känner visar att hon vet att detta är ”fel” enligt de rådande normerna vilket 

                                                
40 Christina Sjöblad, s. 31. 
41 Christine Hamm, ”Melodramatisk metamorfose i Sigrid Undsets Den trofaste hustru”. Den litteraere kroppen. 
Unni Langås (red.). Höyskoleforlaget, Kristiansand. 2005. s. 140-158. 
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ytterligare ökar pressen hos henne. Hon vill klara av jobbet för att visa sin kvinnlighet, 

samtidigt som hon när som helst är redo att ge upp. Även detta kan ses som ett tecken på hur 

jämställdhet ännu inte är uppnått i samhället. Vissa könsroller är fortfarande tabu att 

ifrågasätta även om kvinnor nu kan leva ett liv på nästan samma villkor som män. Just detta 

förstärks ytterligare av de reaktioner läsare och recensenter har haft på den här novellen som 

jag tidigare nämnt. Moderskapet är en institution som inte ska sättas på spel. Som jag tidigare 

skrivit kan man i en feministisk analys bland annat se hur kvinnors och mäns situationer och 

relationer ser ut och hur de beskrivs, något bland annat Belsey och Moore diskuterar i The 

Feminist Reader. I just den här novellen kan man alltså se kvinnans utsatta roll i moderskapet. 

Att säga hennes situation är allmängiltig stämmer inte men den visar att människors 

uppfattningar av de normer och roller som finns i samhället inte alltid är lika. Kvinnor 

uppfattar och närmar sig moderskapet på olika sätt. Vissa väljer att ta sig an det med hull och 

hår medan andra väljer bort det helt och hållet, något som inte alltid är helt accepterat. 

Novellen säger inte vad som är rätt eller fel men den ger en mer nyanserad bild av en 

traditionell kvinnoroll.  

  Vad hade då hänt om Kandre hade strukit alla dessa detaljer som gör barnet till 

en kropp? Hade det blivit någon skillnad? Utan förkroppsligandet av barnet hade man som 

läsare antagligen varit ännu mer benägen till att döma modern. Om den avsky hon känner 

inför barnet faktiskt hade varit riktad till vad hon uppfattat som en riktig person, en verklig 

människa som dessutom är hennes barn, hade det funnits skäl till att misstänka att något står 

fel till hos modern. När denna tillfälliga avsky faktiskt är riktad mer till en kropp så blir det 

lättare att förlåta då hon faktiskt inte uppfattar barnet som en person. Det faktum att hon 

skriker och skäller ut sitt barn för normalt barntrots är inte bra, men antagligen är viljan att 

agera så vanligare än man tror. 

 

3.3. Den döda kvinnokroppen 
I Hetta och vitts sista novell får vi ta del av ännu en sorts kropp, nämligen den döda 

kvinnokroppen, eller rättare sagt flickkroppen. En ung flicka är försvunnen och det man som 

läsare får följa är de anhörigas sökande efter henne i skogen. Främst får man följa en ung 

pojke som är med i sällskapet som letar efter henne, tillsammans med en annan pojke i samma 

ålder. De här pojkarna är även de som hittar henne och fokus ligger i novellen på den första 

pojkens tankar kring flickan och döden. Redan innan han hittar henne känner han en viss 

koppling till flickan och han får tidigt en känsla av att hon skulle kunna vara han: 
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   Den blonde tänkte mot sin vilja på hur det måste ha varit när flickan gått 

ensam i skogen, när hon plötsligt stannat, lyft blicken och insett att hon var 

vilse, ensam, förlorad, dömd. 

   Och ju mer han tänkte på detta desto svårare blev det för honom att hålla isär 

bilden av henne och bilden av honom själv, de två tycktes glida ihop, bli till ett; 

först såg han sitt eget ansikte i flickans, sedan sitt eget ljusa pojkhuvud på 

hennes kropp, och till slut var han inne i hela henne42 

 

Trots att de två inte verkar ha känt varandra väl tidigare så finns det en förbindelse dem 

emellan som till och med sträcker sig till deras kroppar. Enheten gäller inte bara mentalt utan 

blir på sätt och vis total i och med detta, vilket visar en förståelse för hur allmängiltig döden 

är. Alla kommer att drabbas och redan vid en tidig ålder förstår vi detta, även om vi inte 

förstår exakt vad som faktiskt händer. Detsamma gäller den unga pojken då han vet att det 

kommer att drabba även honom, men han vet inte hur han kommer att uppleva det. Möjligen 

är det rädslan pojken känner för att det lika gärna skulle kunna vara honom de letade efter 

som ger honom denna känsla av samhörighet. Den traumatiska situationen är ny för honom 

och man märker att han aldrig tidigare har varit med om något liknande, dels på grund av den 

rädsla han utstrålar, dels genom den beskrivning av honom som man får. Hans ansikte 

beskrivs som rent och öppet med små ljusblå ögon vari man kan se ett värnlöst uttryck. Alla 

hans drag beskrivs som framträdande men fina och oskyldiga.43 Därför kan man förstå den 

rädsla han känner inför det okända han är på väg att möta. Han förväntar sig det värsta och det 

är precis vad han möter då han hittar flickan. Här använder sig Kandre alltså av kroppsliga 

uttryck för att beskriva hans tillstånd rent mentalt.  

  Som jag förklarat i teoriavsnittet utifrån Elisabeth Bronfen så har den döda 

kvinnokroppen ofta gestaltats som något vackert och skönt i konst- och litteraturhistorien. Till 

viss del möter man det även här, men det dröjer innan pojken får sådana känslor inför flickans 

kropp. Rädslan är så stark att det tar en stund innan han ens kan tänka i de banorna, mycket 

eftersom deras möte för honom är på riktigt. Det är inte en tavla han möter utan en verklig 

kropp. Beskrivningen av kroppen skiljer sig dock på flera sätt från det som Bronfen förklarar i 

sin bok Over her Dead Body dels då Kandre inte alls förskönar bilden av den döda flickan, 

dels då Kandre, till skillnad från Bronfens nämnda författare och konstnärer, är kvinna vilket 

kan ge en enkel förklaring till skillnaden då hon i sitt författarskap utgår från andra 
                                                
42 Kandre, s. 202. 
43 Ibid., s. 201. 



 25 
 

förutsättningar. Bilden Kandre ger är snarare väldigt naturlik då det bland annat beskrivs hur 

flickan känns i pojkens hand då de försöka flytta henne: 

 

   De grep tag i varsin fot och han skulle aldrig komma att glömma hur det 

kändes att ta i henne, foten han höll i, uppsvälld, inuti strumpan, hur lös den 

kändes i handen på honom, som om den närsomhelst skulle trilla av, lossna, gå 

i bitar, smulas sönder, likt en bit uppblött matbröd.44 

 

Kandre fortsätter med att beskriva hur tungt liket är för de unga pojkarna då det har legat en 

längre tid i vattnet och sugit åt sig vätan. Man får även en beskrivning av hur vattnet rinner ur 

hennes ansiktes alla öppningar, nästan bubblande.45 Återigen finner man en ärlighet hos 

Kandre vilket kan ses som ett stilistiskt drag. Hon kombinerar nämligen det fysiska, ärliga och 

verkliga med en högre nivå som berör hur man som människa bemöter dessa högst verkliga 

situationer och tillstånd. I just den här novellens fall beskrivs hur ett barn möter döden då man 

förstår att pojken inte bara äcklas av den livlösa kroppen utan även känner, bland annat, en 

psykisk oro av mötet. Samtidigt som han inte vill göra något annat än att springa därifrån vill 

han ta hand om kroppen, eller rättare sagt ta hand om flickan: 

 

   Död eller ej, han kunde helt enkelt inte överge henne, för om han själv legat 

ensam och död i en flod med de vidöppna ögonen riktade ner mot den gyttjiga 

flodbottnen, nätterna igenom, medan småfisk nafsat honom i näsan och 

läpparna och kanske till och med simmat in i honom och byggt bo i 

bröstkorgen, ätit upp allt han haft i buken, om han legat så, ensam och 

övergiven och död nätterna igenom och någon levande plötsligt funnit honom, 

så hade han inte velat bli lämnad igen.46 

 

Här kombineras det rent fysiska som kan hända med kroppen med det psykiska och känslan 

av ensamhet som pojken tror inträffar när man ligger död i ett träsk. Döden uppfattas helt 

enkelt olika av alla. Gemensamt för alla är dock att döden väcker starka känslor, även hos 

barn. 

 Jämför man Kandres gestaltning av den döda kvinnokroppen med Bronfens exempel 

i Over her Dead Body ser man stora skillnader då dessa består av konstverk eller skönlitterära 

                                                
44 Ibid., s. 207. 
45 Ibid., s. 207-208. 
46 Ibid., s. 210. 
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verk där man ofta bortser från den rent fysiska döden. Istället fokuseras det på den själsliga 

aspekten av att dö, exempelvis kvinnor som offrar sig för sina män eller bröder. Bronfen 

nämner bland annat en kvinna vid namn Charlotte Stieglitz som tog sitt liv 1834 för sin mans 

skull. Planen var att hennes död skulle ta honom, poeten Heinrich Stieglitz, ur den djupa 

depression han var fast i, vilken resulterade i grav skrivarkamp. Ändamålet förklarade hon för 

honom i ett avskedsbrev, men självmordet fick inte riktigt den verkan hon önskade. Charlottes 

död tog förvisso Heinrich ur depressionen tillräckligt länge för att bestämma sig för att börja 

skriva igen, som en hyllning till sin fru, men detta höll inte i sig länge. Istället inspirerade 

hennes död många andra av hennes samtida poeter att börja skriva då hennes agerande sågs 

som ett hjältedåd baserat på gränslös kärlek.47 Kandres döda flicka har emellertid inget sådant 

mål med sin död, utan här rör det sig om snarare om att hon helt enkelt går vilse och drunknar. 

Ingen, förutom pojken i en kort stund, finner något vackert eller inspirerande hos henne utan 

det är snarare så att det infinner sig en stor sorg när hon upptäcks. Hennes far bryter samman, 

och likadant får man anta händer med hennes övriga bekanta. 

  Även pojkens tillfälliga fascination av den döda flickan är kortvarig och 

anländer inte förrän han har hunnit smälta det obehagliga och skrämmande med döden vilket, 

förståeligt nog, tar sin tid. Fasan över att se kroppen och dess död gör att han egentligen helst 

vill springa därifrån skrikande, särskilt eftersom den koppling han känner till flickan är så 

stark då han som sagt upplever det som att det lika gärna hade kunnat vara han. Den reaktion 

han får då han ser flickan förvånar honom dock. På något plan inser han att det han ser är inte 

flickan själv, utan bara hennes kropp. Allt annat beskrivs som borta: 

 

   Det såg kusligt ut, för där pupillen hade suttit tyckte han sig nu istället 

skymta en ljusvirvel, som om hon sugits bort ur sig själv, blixtsnabbt, 

baklänges, med våldsam kraft. 

   Ut ur huvudet och sedan, ur resten av kroppen, ur händer, armar, bröst och 

bål. 

    Som om en propp dragits ur och allt som en gång var hon nu runnit ur henne.48 

 

Kroppen är med andra ord allt som är kvar av henne, vilket även det skrämmer honom. När 

han inser det börjar han nämligen uppleva en spridning av döden som på sätt och vis gör att 

allt runtomkring honom blir döda kroppar. Allt från mark till träd drabbas, ingen vind blåser 

                                                
47 Bronfen, s. 360-361. 
48 Ibid., s. 209. 
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och vattnet ser dött ut. Spridningen skapar en skräck hos pojken som gör att han på alla sätt 

måste försöka stoppa döden eftersom skräcken även innebär att han känner att döden när som 

helst skulle kunna drabba honom själv och att hela han när som helst skulle kunna gå i bitar. 

Medan han sitter hos henne, fylld av skräck, infinner sig dock de känslor som även går att 

finna i analyser i Over her Dead Body om än i ett kort ögonblick. Mitt i rädslan känner pojken 

nämligen plötsligt ett lugn som lägger sig över honom vilket nästan upplevs som upphetsande 

för honom. Han kan titta på flickan utan en rädsla av att gå sönder och speciellt fokus lägger 

han på hennes läppar och händer: 

 

   Han granskade henne alltmer noggrant, kände hur den skrikande känslan 

långsamt gav vika för en stilla upphetsning och triumferande, inre styrka, lät 

blicken dröja kvar vid hennes läppar och fingrar, och till slut var han lugn, 

nästan till freds, åtminstone inte längre det minsta uppbragt eller rädd, han 

sträckte darrande ut ena handen och skulle just till att röra vid hennes mun när 

han till sin besvikelse hörde steg och rop längre inåt skogen.49 

 

Huruvida upphetsningen är sexuell eller om den är ett rent spänningsmoment är svårt att 

avgöra. Hans fokus på läpparna och det faktum att han blir besviken då han blir avbruten när 

han ska rör vid dem tyder på att spänningen är sexuell. Samtidigt kan upphetsningen bero på 

det att han känner en viss makt vid att faktiskt kunna sitta bredvid ett lik utan att få panik, 

eftersom en död kropp är så pass förknippad med obehag och rädsla. Ser man till hur Bronfen 

tolkat den döda kvinnokroppen i annan litteratur så kan man säga att pojken betraktar flickan 

som ett objekt och som en vacker representation av döden, vilket visar ytterligare ett övertag 

hos män då objektifiering av kvinnokroppen fortfarande är aktuellt. Bronfen tar dessutom upp 

den dubbelhet den döda kvinnokroppen innebär då skräcken krockar med lockelsen till det 

vackra, då man både oroar sig över döden och vad den innebär och dras till den när den 

representeras av en vacker flicka.50 Enligt Bronfen innebär dock den här objektifieringen av 

den döda kvinnan att man som åskådare upplever ett visst avstånd till döden och att det därför 

blir lättare att betrakta den. Som åskådare relaterar man till kvinnan som någon annan, inte 

som någon som skulle kunna vara en själv.51 I pojkens fall är det snarare så att han i allra 

högsta grad känner att det skulle kunna vara han som ligger där. Han betraktar inte flickans 

kropp på håll, som något främmande utan istället upplever man att hans lugn visar att han 

                                                
49 Ibid., s. 211. 
50 Bronfen,  s. x. 
51 Ibid. 
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accepterar döden. Pojken ser dessutom inte flickan som bara en kropp utan kan relatera till 

hela henne. Den kropp han ser liggandes på marken inser han förvisso är bara en kropp, men 

det har som sagt funnits något mer där. Kandres användande av den döda kvinnokroppen 

stämmer alltså inte helt överens med Bronfens analyser då dessa fokuserar mycket på hur 

kvinnan har objektifierats och setts som enbart en vacker kropp. Kandre ser däremot till 

helheten och går emot denna stereotyp. Det faktum att pojken ser på sig och flickan som en 

enhet visar på en jämställdhet mellan de två. Alla är lika inför döden då alla kommer att 

drabbas, vilket pojken förstår. Just den här novellen innehåller alltså den mest jämställda 

synen på förhållandet mellan män och kvinnor, kanske för att pojken är så ung som han är då 

han inte har hunnit färgas så mycket av samhällets normer än. Visst finns objektifieringen där 

men det finns också en tveksamhet till den då han känner en sådan stark koppling till flickan. 

Normerna krockar alltså med den medmänskliga känslan hos pojken då han kan se att flickan 

är en person precis som han.  
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4. Slutdiskussion 
Ovan har jag analyserat hur Mare Kandre har gestaltat kroppen på olika vis i sin 

novellsamling Hetta och vitt. För att begränsa mig har fokus legat på tre av samlingens 

noveller vilka använder sig av kroppar och kroppsliga aspekter på ett varierat sätt. Författaren 

använder sig i dessa av bland annat manskroppen, barnkroppen och den döda kvinnokroppen 

för att lyfta fram andra, mindre kroppsliga aspekter av livet, såsom psykiska problem, 

föräldraskap och hur man hanterar döden. Kropparna blir på så sätt bärare av en större mening 

samtidigt som man förstår att kroppen är grunden till allt, såväl psykiska bekymmer som 

lycka. 

  Manskroppen får i Hetta och vitts första novell, enligt min tolkning, representera 

ett psykiskt tillstånd vilket drabbar många kvinnor då de i viss mån har uppnått jämställdhet 

med män. Istället för att se att det dåliga samvetet, orsakat av en era av orättvisa 

könsrollsnormer, finns hos novellens huvudkaraktär själv projiceras det istället på en okänd 

manskropp som skäller ut henne. Mannen får alltså representera de traditionsbundna 

normerna som sitter kvar, både hos män och hos kvinnor, trots hårt arbete emot dem. Han får 

även representera hur ett problem blir lättare att hantera och ignorera om man lägger det på 

någon annan, i det här fallet på en kropp istället för att inse att problemet sitter i ens eget 

psyke. 

  Barnet i den andra novellen i min analys får representera det faktum att en kropp 

är lättare att tycka illa om och hantera än ett psyke, eller i det här fallet en person. Här 

behandlas barnet som just bara en kropp som inte har någon personlighet, vilket på sätt och 

viss rättfärdigar moderns hatkärlek till sitt barn. Om inte annat så blir det en förklaring till hur 

så starka känslor kan uppstå från en mor till sitt barn. När man bortser från personen man 

tycker illa om och bara ser kroppen så kan man på sätt och vis tränga bort det dåliga samvete 

som kan uppstå då man vet att de känslor man känner egentligen är fel. Barnkroppen i den här 

novellen beskrivs, till skillnad från mannen i den förra, mer kroppsligt och dess fysiska 

förutsättningar framhävs mer. Modern förklarar exempelvis att barnets ljud påminner om ett 

djurs läte, vilket ytterligare förstärker bilden av barnet som en kropp. Redan här kan man 

alltså se en variation i Kandres användande av kroppen i sina noveller. Hon använder både 

den som representation för något annat, högre och snarare psykiskt än fysiskt samtidigt som 

hon visar att man ibland ser på saker som borde värderas mycket högre som bara en kropp. 

Här får man också ta del av en annan syn på moderskapet då kvinnan inte kan relatera till den 

traditionella kvinnorollen som mor. Hon vill, men kan inte ta sig an rollen.  
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  Ytterligare ett sätt att gestalta kroppen finner man i samlingens sista novell där 

den döda flickkroppen är i fokus. Här kombineras de rent fysiska aspekterna av döden med de 

psykiska då man får följa hur en ung pojke hanterar upptäckten av en död flicka. Synen och 

närvaron av hennes kropp blir ett sätt för honom att bearbeta och acceptera döden, vilken 

ligger honom nära då han redan innan han har hittat henne känner en stark koppling till henne. 

Han förstår att hennes kropp lika gärna skulle kunna vara hans eftersom döden kommer att 

drabba oss alla. Synen av liket skrämmer honom först men på något plan förstår han ändå att 

den döda kroppen endast är en del av den döda flickan. Det obehagliga och motbjudande är 

inte flickan i sig utan det är bara något som har drabbat hennes kropp, vilket gör det lättare för 

honom att hantera det faktum att han är ensam med en död flicka. Med pojkens reaktion på 

kroppen förstår man att det är mer till döden än det rent fysiska. 

  Ur ett feministiskt perspektiv kan man se att Mare Kandre visar på vissa 

könsroller och normer med hjälp av kroppen och det kroppsliga. Exempelvis hindras en 

kvinnas väg mot jämställdhet av de normer och traditioner som är fast hos henne själv mot 

hennes vilja. Detta tar sig istället uttryck genom att en inbillad manskropp skäller ut henne för 

hennes egoism. Det visar även hur förhållandet mellan män och kvinnor se ut då manskroppen 

har ett tydligt övertag över kvinnan. Man får även ta del av hur de normer och krav som ställs 

på en kvinna, och då särskilt en mor, kan orsaka problem då en kvinna i en av Hetta och vitts 

noveller ser sitt barn som en kropp, och då bara en kropp istället för som en person. På grund 

av att hon inte kan uppfylla de krav som ställs växer istället fram ett hat mot barnet, trots att 

problemet snarare ligger hos modern än hos barnet. Sist men inte minst kan man även se att 

Kandre bryter mot en tradition i sin gestaltning av den döda kvinnokroppen då hon inte ser 

liket i samlingens sista novell som en vacker kropp. Istället ser hon till helheten med döden då 

hon visar att döden sker både kroppsligt och mentalt. En död kvinnokropp är inte bara något 

vackert att titta på, vilket det ofta uppfattats som i tidigare litteratur, utan döden är större än 

så.    

  Sammanfattningsvis kan man säga att Kandres användande av kroppen i sina 

noveller är oerhört varierat, med det gemensamt att det alltid har en större funktion. Det visar 

på något mer än bara kroppar och fysiska reaktioner och ger en mer nyanserad bild av många 

olika situationer. Kandre utnyttjar alltså kroppen till fullo, dock inte på ett exploaterande vis 

utan på ett för många bekant sätt. Även om novellerna ibland kan upplevas som obehagliga så 

är igenkännligheten ofta stor, men så är det kanske också just det som väcker obehaget. 
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