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1 Inledning

Språket ger mening åt vårt liv och våra erfarenheter. Vi föds in i ett språk och lär oss tolka och ge
mening åt våra erfarenheter med hjälp av detta. Likadant attribueras vi av omgivningen och det
påverkar givetvis hur vi ser på oss själva och vår identitet. Om vi dessutom är religiösa ingår det
gudomliga i meningssystemet. Ibland, kanske ofta legitimeras språket genom hänvisning till Gud
och Guds vilja. Människosyn, gudsbild och världsåskådning hänger samman i det meningsskapande
språket. 

Om vi nedvärderas av språket och tror på den självbild vi får genom språket borde vårt
självförtroende påverkas så att vi litar mindre på oss själva än på omgivningen. Hur ska vi klara av
att lita mer på oss själva än på omgivningen och dess gudsbild om vi är förtryckta? Hur ska vi våga
tro på befrielse och upprättelse då?

Frågorna är många och kampen är inte lätt. Eriksson talar om risker och om att vi måste våga ta
dem för att skapa möjlighet till förändring. Riskerna blir givetvis störst för de redan svaga och
utsatta. Den här uppsatsen handlar om den verbala kampen, orden och dess makt och vanmakt, dess
styrka och dess begränsning. 

1:1 Bakgrund

Under min utbildning har jag ständigt återkommit till olika texter av Anne-Louise Eriksson inom
ämnet tros- och livsåskådning. En del texter har ingått som obligatorisk läsning och andra texter har
jag valt själv i fördjupande uppgifter. Jag har alltid läst hennes texter med nyfikenhet eftersom hon
talar på ett sätt som får mig att lyssna och nå ny förståelse. Det spännande är, att jag har svårt att
formulera, vad det egentligen är jag upplever som så givande. Det är kanske så att det självklara är
det svåraste att se. Lättare är det att se de gånger jag har fått stanna upp eller kört fast vid något för
att det har känts motspänstigt och svårt att ta till sig. 

För ett par år sen läste jag Erikssons bok ”Kvinnor talar om Jesus”. Då fastnade jag vid ett stycke i
hennes text. Hon skriver: ”Som jag antytt har det skett en förskjutning inom feministisk teologi från
att tala om ”kvinnors” erfarenhet till att mer specifikt diskutera ”feministisk”erfarenhet. Det beror delvis på
en växande insikt om kvinnors inbördes olikheter och skiftande erfarenheter, men det beror också på att enskilda
kvinnor med sina enskilda erfarenheter inte nödvändigtvis är ”pålitliga” ur ett feministiskt perspektiv.”1 

När jag läste det stycket första gången ogillade jag hennes sätt att uttrycka att vissa inte var riktigt
pålitliga. Jag såg formuleringen som värdeladdad på ett negativt sätt. Lite längre ner på sidan
förtydligar hon sig: ” Trots det så uppenbara kvinnoförakt som förekommer i många av Bibelns böcker, eller de
kvinnofientliga slutsatser som dragits utifrån Jesu manliga kön, är det inte svårt att hitta kvinnor som försvarar  Bibelns
och troslärans auktoritet, också till priset av sin egen underordning(...) Orsaken är naturligtvis att kvinnor precis som
män internaliserat patriarkala normer.”

Tidigare i boken har Eriksson reflekterat över svårigheter som hör ihop med att internalisera det
omgivande språket som sitt eget språk. Hon ställer sig frågan om hennes informanter och hon själv
förblivit kristna på grund av att de internaliserat det patriarkala språket. Det skulle enligt Eriksson
innebära att de egentligen står förblindade och obenägna att se ”verkligheten”. Hon anser inte att så
är fallet2. De som kommer till tals i hennes bok ”Kvinnor talar om Jesus” är alltså inte några
”opålitliga” kvinnor. 
Jag hade precis läst ”Tåbb med manifestet” av Lars Ahlin och såg framför mig hur Tåbb skulle

1 Eriksson 1999 s. 191
2 Eriksson 1999 s. 62-63
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reagera om han blev kallad för opålitlig. Han bär sitt manifest troget under armen och låter det
forma hans självbild. I hans strävan efter sin egen identitet och en plats i samhället låter han sig
attribueras av språket i manifestet, trots att han då som arbetslös marxist närmast måste se sig själv
som en parasit i samhället. Vad skulle hända med Tåbb om han fick lyssna till Ann-Louise Eriksson
och hennes livstolkning som hon gjort utifrån bibelberättelsen? Skulle han kunna nå en ny
förståelse av sina erfarenheter och sig själv som kunde leda till ett nytt förhållningssätt till själva
livet? Den här tanken gnagde i mig och gjorde att jag blev intresserad av hur Eriksson egentligen
såg på dem jag kallar ”de opålitliga” och hur hennes förslag till förhållningssätt skulle påverka och
påverkas av att möta och gå i dialog med några ”opålitliga”.

1:2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att se hur Ordet kan brukas för att skapa befrielse och upprättelse. Jag vill
undersöka hur den jesusberättelse som Eriksson har konstruerat fungerar och hur hennes
samtalsmodell skulle kunna användas.

Jag vill särskilt lyfta fram dem som jag själv kallar ”opålitliga”. De som av någon anledning
internaliserat omgivningens språk, trots att det nedvärderar dem. De som harmonierat omgivningens
språk med sin syn på sig själva så att de upplever sig vara mindre värda än andra i sin omgivning. 

Den dikotomi jag först stötte mig på mellan ”de pålitliga” och ”de opålitliga” får kvarstå i min
uppsats. Jag vill inte att den ska uppfattas som en värdeladdad dikotomi med hierarkiska förtecken.
Dikotomin belyser  två olika sätt att förhålla sig när man befinner sig i en nedvärderande diskurs,
två förhållningssätt som man kan pendla mellan. Enligt mitt sätt att se det koncentrerar sig Anne-
Louise Eriksson på ”de pålitligas” förhållningssätt. Det är deras språk  jag kommer att granska i
uppsatsen. ”De pålitliga” befinner sig precis som de opålitliga i en nedvärderande diskurs men de
harmonierar sig inte med det omgivande språket utan de kritiserar det och går i kamp mot det, de
gör motstånd mot den diskurs de befinner sig i.

� Jag ämnar undersöka hur ”de pålitliga” kvinnorna genom Anne-Louise Eriksson lyckas
formulera ett språk som ”de opålitliga” kan höra och ta till sig som sitt eget språk för att se
om de med hjälp av detta språk kan öppna den förtryckande diskurs de befinner sig i. 

� Detta hoppas jag ska leda till att problematiken med ”de opålitligas” förhållningssätt ska
förtydligas och att Anne-Louise Erikssons språk, för att skapa möjlighet att öppna
förtryckande diskurser, i mötet med nya erfarenheter, ska få fortsätta att utvecklas mot ett
blomstrande liv för alla inblandade.

1:3 Material

För att nå detta mål har jag behövt ett material som belyser de opålitligas förhållningssätt och som
bidrar med att skapa perspektiv till Erikssons material. Jag har därför valt Toni Morrisons roman
”De blåaste ögonen”. Det är en utgåva där Toni Morrison själv har skrivit en efterskrift om
upprinnelsen till boken och om särskilda dilemma hon mötte när hon skrev boken. För att
ytterligare ge Anne-Louise Eriksson dialogpartner har jag använt mig av Sharon D Welchs kapitel
om ”De blåaste ögonen” i ”A feminist Ethic of RISK”. 

Av Anne-Louise Eriksson har jag valt att använda mig främst av artikeln ”Kvinnan som subjekt i
feministisk teologi”, boken ”Kvinnor talar om Jesus, en bok om feministisk kristologisk praxis” och
artikeln ”När var och  en hör just sitt språk talas”. 
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1:4 Metod

Jag börjar med att beskriva Toni Morrisons gestaltning av ”de opålitliga” och deras förhållningssätt
till den rådande kursen. 

� Först låter jag Morrison själv komma till tals om upprinnelsen till boken och om fyra
problem som hon upplevde när hon skrev boken. För helhetens skull gör jag därefter en
kortfattad sammanfattning av bokens handling. Sen har jag valt ut vissa episoder som främst
rör tre av gestalterna i boken. Som en avslutande del har jag lagt till Sharon D. Welchs
läsning av ”De blåaste ögonen” och vad hon särskilt lyfter fram ur boken för att belysa den
risketik som hon förespråkar. 

Därefter beskriver jag Anne-Louise Erikssons språkliga ram, kontext och viktiga begrepp.
 

� Jag börjar med att lite mer grundligt beskriva de tre verk av Eriksson som jag valt att arbeta
med. Därefter har jag valt ut några viktiga begrepp som jag försöker förtydliga ytterligare.
Sedan följer en kort beskrivning över hur hennes tolkning av jesusberättelsen har vuxit fram.
Till sist har jag sammanställt Erikssons teologiska konstruktion 

Som undersökningsdel låter jag Eriksson, Morrison och Welch mötas och gå i dialog. Jag ser
materialen som likvärdiga även om Eriksson och Welch skriver professionellt vetenskapligt och
Morrison skriver rent skönlitterärt. Anders Tyrberg skriver:” I vetenskapliga sammanhang måste det rent
privata träda tillbaka för det gemensamma. Och i sådana diskurser har den litterära texten sedan mer än ett halvt sekel
tillbaka betraktats som en renodlad estetisk komposition, en artefakt, ett språk som inte kan eller bör förväxlas med liv.
Under det allra senaste decenniet har emellertid en sådan distansierad attityd blivit allt mer ifrågasatt. Konst är inte bara
en lek utan också ett uppfordrande tilltal, kan vi höra; läsning av skönlitteratur är inte bara ett oskyldigt tidsfördriv utan

också en handling med moraliska innebärder.”3  På det viset tillämpar jag Erikssons egna samtalsmodell
som bygger på en jämlik demokratisk praxis.

� Jag har här valt att skapa ett fiktivt samtal mellan de tre kvinnorna. Deras repliker är
uppbyggda på sådant de själva har skrivit till största delen. Därför har jag satt
sidhänvisningar till uppsatsens tidigare delar med i texten. Orsaken till att jag valt den här
lite mindre formella metoden är dels att jag hoppas att den fiktiva dialogen ska väcka egna
tankar hos läsaren, och dels för att jag då alldeles naturligt blir begränsad i vad jag plockar
fram av de tankar som materialet väckt hos mig. Dialogen flyter framåt som ett avslappnat
samtal kan göra där en hel del berörs utan att allt fördjupas direkt i samtalet. Detta är
givetvis en begränsning, jag hade kunnat välja att fördjupa några väl valda punkter istället.
Det jag hoppas vinna med denna friare form är att det lämnas större utrymme till läsarens
egna tankar och reflektioner. 

Avslutningsvis gör jag en sammanfattning där jag ser om en sådan här läsning av Eriksson har  gjort
att jag uppnått mitt syfte.

3 Tyrberg Anders 2002 s. 12
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2 Toni Morrisons konstnärliga gestaltning av de opålitliga i 
”De blåaste ögonen”.

2:1 Upprinnelsen till boken

I sin efterskrift beskriver Morrison upprinnelsen till boken ”De blåaste ögonen”. Hon är själv
uppväxt i det samhälle romanen utspelar sig i. När hon gick i småskolan var det en klasskompis
som berättade för Morrison om sin önskan att ha blå ögon. Morrison skriver: ”Hennes sorgsna röst
tycktes vädja om sympati och jag låtsades hålla med, men blev så förbluffad över det skändliga förslaget att jag blev
ond på henne istället. ”4 

Tjugo år senare hade hon ännu inte slutat fundera på hur man kunde känna en sådan motvilja mot
sig själv och den egna rasen, hur man kunde nära en sådan önskan om en radikal förändring av sig
själv.  Hon funderade över hur det kom sig att hennes klasskompis inte hade och troligtvis aldrig
skulle få en aning om den skönhet hon ägde. Morrison funderade på vem som hade fått henne att
känna att det var bättre att bli ett missfoster än att vara den hon var. Vem hade sett på henne och
funnit henne så värdelös? Morrison vill i sin roman ta itu med den blick som fördömde henne. Hon
skriver:  ” Framhållandet av rasens skönhet var inte en  reaktion på den självironiska humoristiska kritik av kulturella
och rasbetonade svagheter som är vanligt i alla grupper, utan på den farliga internalisering av antagandet om en
oåterkallelig underlägsenhet som hade sin upprinnelse i en blick utifrån.” 5

2:2 Svårigheter med att skriva boken

När hon skrev den här romanen beskriver hon fyra problem som hon hade att hantera som
författare. 

� Dels ville hon undvika delaktighet i den mobbning som huvudrollsinnehavaren i romanen,
Pecola, utsattes för. Hon skriver: ” jag ville inte avhumanisera de personer som krossade Pecola och
bidrog till hennes sammanbrott.” 6 

� Hon ville också undvika att Pecola mitt i sin ömtålighet och sårbarhet skulle tillintetgöras
inför läsaren på att sådant sätt att det skulle locka läsaren att helt bekvämt tycka synd om
henne istället för att fråga sig vad de själva hade för del i hennes undergång. 7

� Det tredje problemet hon beskriver var hur hon som författare både skulle kunna bibehålla
den föraktfulla blicken och samtidigt sabotera den. Hon ville med sin roman träffa själva
nerven i föraktet för den egna rasen, hålla fram det, lindra det, inte med droger utan med ett
språk som svarade mot den verkande kraft hon själv hade upptäckt vid sin första upplevelse
av skönhet.8 

� Hon beskriver också ett problem som hon själv inte tyckte att hon kunde lösa på ett
tillfredställande sätt. Genom att försöka gestalta någon som inte ser sig själv, som helt har
internaliserat antagandet om sin egen totala och oåterkalleliga underlägsenhet ger hon sig på
vågstycket att försöka gestalta en människas ”ickevara”. Detta problem i bokens innersta
rum ser sig inte Morrison ha kunnat gestalta i sin nuvarande form. Hon hade velat behandla

4 s. 195
5 s. 196
6 s. 196
7 s. 197
8 s. 197
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den tystnad som råder i dess centrum: tomrummet som är Pecolas ”ickevara” som om det
haft en form, kanske likt tomheten efter ett dån eller ett skrik. Hon skriver: ” Det hade krävt ett
raffinemang som jag inte var mäktig och en skicklig manipulation av rösterna omkring henne. Hon ser sig inte
själv förrän hon hallucinerar ett jag. Och detta faktum att hon hallucinerar blir en sorts konversation utanför
boken.” 9

2:3 Handlingen i korthet

Handlingen utspelar sig i Loraine i Ohio 1941. Vi får följa Pecola och dem runt omkring henne
under ett år. Bokens huvudperson Pecola är i tioårsåldern. Hennes familj består av Pecolas pappa
Cholly, Pecolas mamma Pauline som Pecola kallar mrs Breedlove och sen Pecolas storebror
Sammy. 

Boken börjar med att  huvudpersonen Pecola som är tio år blir placerad i ett annat hem under några
dagar då hon blivit hemlös för att hennes pappa har bränt upp deras hem och slagit sin fru i huvudet
så han hamnade i fängelse. I det hemmet hon placeras i finns också de två flickorna Frieda och
Claudia som är nio och tio år gamla. Pecolas pappa släpps ut ur fängelset och familjen flyttar in i en
hyreslägenhet. Mamman och pappan bråkar mycket, de slåss och pappan är oftast onykter. Sammy
brukar rymma hemifrån när det är som stökigast, medan Pecola försöker stå ut. 

I skolan är Pecola trakasserad av både elever och lärare. Pecolas mamma jobbar i en vit förmögen
familj där barnet i huset kallar henne för Polly medan Pecola själv kallar sin egen mamma för Mrs
Breedlove. Mamman lever för sitt jobb och försummar sin familj. Pappan är arbetslös alkoholist.
Han har svårt för att veta hur man förhåller sig till sina barn eftersom han själv inte haft någon
pappa. Han ”reagerar” på barnen. En dag ”reagerar” han på Pecola så att han våldtar henne. Hon
blir gravid och hennes mamma blir ursinnig på henne. Pecola blir avstängd från skolan på grund av
sitt skamliga beteende som gjort henne gravid. Detta gör att hon till slut vänder sig till stadens
”övernaturliga hjälpreda” Soaphead Church. 

Hon har i över ett år bett Gud om blå ögon för att hon ska bli vacker så att människorna runt
omkring henne ska tycka om henne. Nu går hon istället till Soaphead Church för att be om hjälp
med det. Han får henne att tro att hon har blå ögon. Hennes barn klarar sig inte, det dör. Pecola går
efter det in i sin egen värld. För att skydda sig mot omgivningen tar hon steget in i galenskapen.

2:4 Opålitliga gestalter

Hela familjen Breedlove beskrivs som ful: ” Man tittade på dem och undrade varför de var så fula, man tittade
närmare och kunde inte upptäcka anledningen. Då insåg man att det kom sig av övertygelsen, deras övertygelse. Det var
som om någon mystisk allvetande härskare hade givit dem varsin mantel av fulhet att bära och de hade accepterat den
utan vidare. Härskaren sade: ”Ni är fula människor”. De såg sig om och fann ingenting som motsade påståendet; de såg
i själva verket  stöd för det i varje affisch, varje film, varje blick. ”Ja” svarade de, ”Du har rätt”. Och så tog de emot
fulheten och kastade som en kappa över sig och gick omkring i världen med den. Var och en handskades med den på sitt

sätt.” 10 Cholly beskrivs äga en fulhet som var hans beteende, vilket var ett resultat av förtvivlan,
utsvävningar och våld riktat mot triviala ting och svaga människor. Resten av familjen iklädde sig
fulheten fastän den inte tillhörde dem. Mrs Breedlove använde den som en skådespelare använder
en krycka, för att framhäva den roll som hon föreställde sig var hennes – martyrskapet. Sammy,
Pecolas storebror använde den som ett vapen för att tillfoga andra smärta. Han anpassade sitt
uppträdande efter den och valde kamrater utifrån den, sådana kamrater som antingen fascinerades
av den eller skrämdes av den. Pecola gömde sig bakom den. Dold, beslöjad och skymd tittade hon

9 s. 200
10 s. 38-39
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ibland fram men längtade då genast tillbaka till sitt gömställe. 

Pauline
Pecolas mamma, Pauline Breedlove var det nionde av elva barn. I familjen var hon det enda barnet
som saknade smeknamn, det förekom inga roliga historier om sådant hon hade gjort och ingen
lagade hennes älsklingsmat. Ingen retades med henne och hon kände sig aldrig hemma någonstans
eller tyckte att hon hörde till. Hon skyllde sin allmänna känsla av olikhet och mindervärde på sin
fot, som hade blivit vanställd då hon som tvååring klivit på en rostig spik.11 

Fram till Pauline fyllde femton år var det fullt tillfredsställande att vara hemma och sköta hushållet,
men nu hade en melankoli drabbat henne. Framförallt i kyrkan bredde hennes drömmar ut sig.
Sångerna smekte henne och hennes kropp längtade efter befrielse och frälsning, hon längtade efter
någon som förstod utan ord och inför vilkens blick hennes fot blev rak. En främling som förstod,
som gav pånyttfödelse som bara kom av sig själv och som kunde leda henne bort till havet, staden,
skogen för alltid.12 Så när Cholly kom längs vägen och visslade, kittlade hennes vanställda fot så att
de bägge skrattade följde hon med honom. De blev kära och gifte sig. De bestämde sig för att flytta
norrut där det fanns arbete. De kom till Loraine i Ohio, unga, kära och fulla av energi. Cholly fick
jobb på stålverket och Pauline skötte hushållet. Det blev ensamt att sköta hushållet, hon kom inte in
bland de andra kvinnorna och Cholly blev besvärad över att hon var så beroende av honom. De
började gräla mer och mer. Pauline tog jobb som hemhjälp men förlorade det när Cholly kom full
till hennes jobb och bråkade. Hon och Cholly slogs mycket. ”Deras äktenskap trasades sönder av gräl. Hon
var fortfarande bara en flickunge och väntade fortfarande på lyckan, på den käre Herren som skulle dröja hos henne när
stigen mörknade. Fast nu förstod hon bättre vad som menades med mörker. ” 13

När hon blev gravid blev det lugnare hemma, men hon kände sig mycket ensam. Då började hon gå
på bio där hennes drömmar väcktes till liv igen. ”Jämsides med tanken på romantisk kärlek ställdes hon inför
en ny – tanken på fysisk skönhet. Den kanske mest destruktiva i det mänskliga tänkandes historia. Båda hade sitt
ursprung i avund, frodades i osäkerhet och slutade i besvikelse. Genom att sätta likhetstecken mellan fysisk skönhet och
dygd, kopplade hon bort sitt förstånd och drog på sig massor av självförakt. Hon glömde bort lusten och den enkla

omtänksamheten. Hon betraktade kärlek som en härsklysten parning och romantiken som själens mål. För henne skulle
den bli en källa ur vilken hon hämtade de mest negativa känslor, att bedra älskaren, försöka spärra in den älskade och
beskära friheten på alla vis. Efter sin lärotid på bio kunde hon aldrig se ett ansikte utan att placera det i någon kategori

på den absoluta skönhetsskalan, och den skalan hade hon sugit i sig direkt från vita duken.” 14 En gång när hon satt
på bio då hon var i femte månaden hade hon lagt håret precis som huvudrollsinnehavaren i filmen
och hon kände sig så vacker. Just då bet hon av en tand. Efter det kände hon att det var slut med allt,
hon slutade göra iordning håret och hon slog sig till ro med att hon var ful.  Det var jobbigt att
komma hem efter att ha sett alla vackra hem och alla kärleksfulla män på bio.

Pauline började jobba redan när barnen var små. Hon fick behov av att skapa sammanhang där det
inte funnits något förrut. Hon förändrades. ”Hon utvecklade en avsky för sådant som förbryllade eller hindrade
henne, la sig till med dygder som var lätta att stå fast vid, tilldelade sig själv en roll efter tingens ordning och vände

tillbaka till enklare tider för att ha något att glädja sig år. ” 15 Hon återvände till kyrkan. ” Mrs Breedlove ansåg sig
vara en rättskaffens och kristlig kvinna, betungad med en värdelös man som Gud ville att hon skulle straffa. ( Cholly var
förstås bortom all frälsning, och det var knappast det som var poängen – mrs Breedlove var inte intresserad av frälsaren
Jesus kristus utan av domaren Vår Herre.) Man kunde höra henne tala med Jesus om Cholly och bönfalla Honom att
hjälpa henne ”att slå ner den knölen från högmodets höjder”. Och en gång då Cholly raglade till och ramlade rakt mot
den glödheta kaminen, skrek hon: ”Ta honom, Jesus! Ta honom!” Om Cholly hade slutat supa skulle hon aldrig ha
förlåtit Jesus. Hon var förtvivlat beroende av Chollys synder. Ju djupare han sjönk, ju vildare och ansvarslösare han

11 s. 105
12 s. 108
13 s. 112
14 s. 115-116
15 s. 119
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blev, desto mer storartad blev hon själv och hennes uppgift.” 16Hon hävdade sig mot de kvinnor som sett ner
på henne förrut genom att vara mer moralisk än de. Hon hämnades på Cholly genom att att driva
honom att hänge sig åt de svagheter hon föraktade. Hon bar sin man som en törnekrona och sina
barn som ett kors. Hon fick också ett nytt arbete i ett förmöget hem där allt var rent, påkostat och
prydligt. Där blev hon en idealisk hemhjälp för det tillfredsställde nästan alla hennes behov. I det
hemmet fann hon skönhet. All mening i hennes liv låg i hennes arbete. Snart slutade hon sköta sitt
eget hushåll, hon försummade sitt hem, sina barn och sin man allt mer. Hon lämnade ordningen och
skönheten på jobbet för sig själv, i sin privata värld. Sina barn däremot försökte hon fostra till att bli
respektabla, och därmed lärde hon dem rädsla: rädsla för att bära sig klumpigt åt, rädsla för att bli
som sin far, rädsla för att inte älskas av Gud.  17

Cholly
Pecolas pappa Cholly Breedlove blev övergiven av sin mamma redan när han var fyra dagar
gammal. Hans mammas moster Jimmy tog hand om honom. Hon var gammal och döende. Den han
var fäst vid var en kusk som kallades Blue Jack. Han brukade få åka med honom och höra på hans
berättelser. Vid en utflykt med kyrkan när Cholly var barn skulle en familj äta vattenmelon. Pappan
i familjen lyfte melonen högt över huvudet och siktade på en sten för att öppna melonen. ”När Cholly
såg figuren som avtecknade sig mot den ljusblå himlen kände han hur han fick gåshud på armarna och i nacken. Han
undrade om Gud såg ut så där. Nej. Gud var en snäll vit gubbe med långt vitt hår, fladdrande vitt skägg och små blå
ögon som såg ledsna ut när folk dog och onda bar sig illa åt. Det måste vara djävulen som såg ut så där – höll hela
världen i händerna och var beredd att slunga den till marken och spilla ut det röda innandömet så att niggrerna kunde äta
de varma söta inälvorna. Om djävulen såg sån ut, föredrog Cholly honom. Han kände aldrig någonting när han tänkte på

Gud, men bara tanken på djävulen gjorde honom upphetsad.” 18Melonen klövs inte utan kossades så att
melonbitar flög åt alla håll. Den stora mittenbiten rullade fram till Blues fötter. Blue fick den av
pappan i familjen och bjöd Cholly på hälften. Cholly älskade Blue.

När Cholly var tretton år dog hans moster Jimmy. Med på begravningsfesten var Darlene, flickan
han var förtjust i. De lämnade festen för att gå en promenad och de låg med varandra. Då blev de
påkomna av två vita män som var ute på jakt. De vita männen uppmanade Cholly att fortsätta
medan de såg på i ficklampans sken. Darlene lade händerna för ögonen och Cholly hatade henne, ”
Han tänkte inte en enda gång på att rikta sitt hat mot jägarna. En sådan känsla skulle ha krossat honom. De var stora vita
beväpnade män. Han var liten och svart och hjälplös. (...) Just nu hatade han den som hade gett upphov till situationen,
den som bevittnat hans misslyckande och hans vanmakt. Den som han inte var i stånd att beskydda, att skona, från

ficklampans runda månsken.” 19 Efter den händelsen blev han rädd att han gjort henne med barn, han
tänkte på sin egen pappa som han aldrig träffat och som stuckit när han fick reda på att han gjort
Chollys mamma gravid. Cholly bestämde sig för att söka upp sin far. Han fann honom men blev
bortstött. ”bara en musiker skulle känna och veta, utan att själv veta att han visste att Cholly var fri. Farligt fri. Fri att
känna vad han kände – fruktan, skuld, skam, kärlek, sorg, medömkan. Fri att vara öm och våldsam, att vissla eller
gråta.(...) Han var fri att leva ut sina infall, ja, fri att dö, hur och när intresserade honom inte. På den här tiden var
Cholly verkligen fri. Övergiven på en skrothög av sin mamma, bortstött av sin pappa för ett tärningsspel- han hade inget
mer att förlora. Han var ensam med sina egna iakttagelser och böjelser, och brydde sig inte om någonting annat.”20 

Det var i detta tillstånd av frihet han träffade Pauline.  ”den prydlighet och charm och glädje han väckt hos
henne kom honom att vilja bo ihop med henne.” 21 

Allt eftersom åren gick försvann lusten, liksom själva nyfikenheten på livet, inget intresserade
honom längre mer och det var bara spriten som kunde ge honom ett avbrott. I början av boken har
han förlorat hem och familj precis som han gjort redan som trettonåring. Han är en arbetslös

16 s. 41
17 s. 120
18 s. 127
19 s. 142
20 s. 150-151
21 s. 151
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alkoholist som har gjort sin familj hemlös.  Det här med att  bli hemlös spelar stor roll i romanen.
Morrison skriver: ” Det är skillnad mellan att bli utkörd och att bli hemlös. Blir man utkörd så går man någon
annanstans, men blir man hemlös har man ingenstans att ta vägen. Skillnaden är hårfin men slutgiltig. Att bli hemlös var
slutet på något, ett oåterkalleligt och fysiskt faktum som bestämde och kompletterade våra metafysiska villkor. Eftersom
vi var en minoritet både socialt och klassmässigt, rörde vi oss under alla förhållanden i livets utkanter och kämpade för
att konsolidera vår svaghet och klänga oss fast eller klättra upp var för sig på samhällsstegen. Men vi hade lärt oss att
klara av tillvaron i periferin – antagligen för att den var abstrakt. Den konkreta verkligheten att vara hemlös var något
helt annat – ungefär som skillnaden mellan begreppet död  och att verkligen vara död.  Döden förändras inte och
hemlösheten är något som håller i sig. Vetskapen om att det fanns någonting sådant som hemlöshet gav oss en hunger

efter ägodelar och egendom.” 22  Att göra sin familj hemlös var det värsta som kunde hända, genom att
göra detta ansågs han själv ha förpassat sig utom räckhåll för mänsklig hänsyn, han hade därmed
sällat  sig till djuren och betraktades nu som en fähund, en orm eller en råtta. 

Eftersom han inte hade vuxit upp med sina föräldrar hade han ingen aning om hur man uppfostrade
barn, han fattade inte vad ett sådant förhållande innebar. ”Som det nu var reagerade han på dem, och hans
reaktioner grundade sig på vad han kände för tillfället.” 23 Så var det en söndagkväll när han kom hem
berusad och Pecola stod och diskade. Hans känslor rusade iväg och han våldtog henne vilket ledde
till att hon blev gravid. I slutet av boken har han övergivit sin familj helt. 

Pecola
Pecola ber till Gud om att få försvinna när hennes föräldrar slåss. Det är som om allt hos henne kan
försvinna utom hennes ögon. ” Hur hon än försökte kunde hon inte få ögonen att försvinna. Och vad tjänade det
då till? De var allt. Allt fanns där, i ögonen. Alla de där bilderna, alla de där ansiktena. Hon hade för länge sedan gett
upp tanken på att springa bort (...) det skulle ändå inte ha hjälpt. Så länge som hon såg ut som hon gjorde, så länge som
hon var ful, måste hon stanna hos de där människorna. Hon tillhörde dem på något vis. I timtal satt hon framför spegeln
och försökte komma på hemligheten med sin fulhet, fulheten som gjorde att de struntade i henne eller föraktade henne i
skolan, både lärare och kamraterna.(...) För en tid sen hade Pecola kommit på att om hennes ögon, de här ögonen som
rymde bilderna och visste vad de såg – om hennes ögon vore annorlunda, det vill säga vackra, så skulle hon själv bli
annorlunda.(...) Om hon såg annorlunda ut, och vacker, så kanske Cholly skulle vara annorlunda och mrs Breedlove
också. De kanske skulle säga: Nej men titta på Pecola med de vackra ögonen. Vi får inte göra något styggt framför de
ögonen.” 24

Genom hela boken följer oss de blå ögonen. Vi får möta dem i Shirley Temple-muggen som
trollbinder Pecola och Frieda. Pecola dras till dem så mycket att hon råkar dricka tre liter mjölk för
att få ta i och titta på den söta Shirley Temples ansikte. ”Varje natt bad hon oförtrutet om blå ögon. I ett år
hade hon ivrigt bett om det. Även om hon var lite nedslagen, hade hon inte slutat hoppas. Att göra så att något så
underbart skulle hända måste ta lång, lång tid. Då hon på detta sätt befästes i sin övertygelse att bara ett mirakel kunde
hjälpa henne, skulle hon aldrig förstå att hon var vacker. Hon skulle bara se det som fanns att se: andra människors
ögon.”25 

Vi får följa Pecola till affären där hon ska köpa Mary Jane-kolor för sina tre pennyslantar. Här får
hon möta verklighetens blå ögon i handlaren. ” Blå ögon. Rinnande. Lika långsamt som när brittsommaren
omärkligt övergår i höst tittar han åt hennes håll. Nånstans mellan näthinnan och föremålet, mellan synsinnet och
bilden, drar sig hans ögon tillbaka, tvekar och viker undan. Vid någon bestämd punkt i tid och rum känner han att han
inte behöver kosta på sig någon blick. Han ser henne inte, därför att för honom finns det ingenting att se.(...) Hon tittar
upp på honom och ser tomrummet där det borde finnas intresse. Och något mer. Den totala frånvaron av mänskligt
igenkännande – den glasartade avskildheten. Hon vet inte vad som stänger av hans blick. Kanske det att han är vuxen,
en man, och hon en liten flicka. Men hon har sett intresse, avsmak, och till och med vrede i vuxna mäns ögon. Ändå är
det här tomrummet inget nytt för henne. Det har en udd; någonstans vid undre ögonlocket finns avsmaken. Hon har sett
den i ögonen på alla vita. Alltså måste avsmaken gälla henne, hennes svarthet. Allt hos henne är förändring och
förkänsla. Men hennes svarthet är stillastående och fruktan. Och det är svartheten som förklarar och skapar tomrummet

22 s. 20-21
23 s. 152
24 s. 145
25 s. 46
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kantat av avsmak i vita ögon.” 26

Hon får till slut sina tre kolor med Mary-Janebilder på. Skamkänslan hon haft i affären byts mot
vrede när hon snubblar utanför affären. Vreden äter upp skamkänslorna, men vreden håller inte i
sig, när hon minns handlarens ögon väller skammen upp i henne igen. För att inte börja gråta tar
hon upp sina Mary- Janekolor. ” Varje gult omslagspapper har en bild utanpå. En bild av lilla Mary-Jane som
kolan har fått sitt namn efter. Ett leende vitt ansikte. Ljust hår, mjukt tilltufsat och ett par blå ögon som ser på henne från
en värld av trygg renlighet. Ögonen är retliga och fulla av illvilja. För Pecola är de helt enkelt vackra. Hon äter upp
godiset och sötman är god. Att äta godiset är på något vis som att äta ögonen och äta Mary-Jane. Älska Mary-Jane. Vara
Mary-Jane. ”27

Pecola kommer i flera situationer där hon blir trakasserad av sina klasskamrater. Trots att de själva
är svarta retar de Pecola för att hon är svart. En grupp pojkar dansar runt henne medan hon håller
för ögonen, de sjunger. ” Svart e kass. Svart e kass. Dinfarsasovernaken. Svart e kass...” De improviserade en
ramsa bestående av två förolämpningar angående saker som offret inte kunde göra något åt: färgen på hennes hud och
spekulationer om en vuxens sovvanor. Vilt träffande i sin inkonsekvens. Att de själva var svarta och att deras pappor
hade liknande sovvanor hörde inte hit. Det var deras förakt för sin egen svarthet som gav sting åt den första
förolämpningen. Det var som om de hade tagit all sin omsorgsfullt odlade okunnighet, sitt intensivt inlärda självhat, sin
i detalj planerade hopplöshet och samlat ihop alltsammans till en vulkan av vrede som hade brunnit i evigheter  i
innandömet av deras medvetande” 28

Vi får också följa med när hon råkar komma med till en pojkes hem där han förnedrar henne och
hotar henne. När hans mamma kommer hem får vi också möta hennes förakt. Hennes förakt för den
egna rasen som lett henne  att kämpa emot ”det svarta” i sig själv. Hon har försökt höja sig över
detta på olika sätt genom sitt liv och vi får se hur detta förakt sköljer över Pecola som inte klarar av
att assimilera ”de vita idealen” Pojkens mamma ser på Pecola och känner igen henne i alla andra
flickor hon sett. ” De hade stirrat på henne med stora oförstående ögon. Ögon som aldrig ifrågasatte någonting och
bad om allt. Oblyga och utan att blinka stirrade de upp mot henne. Världens undergång fanns i deras ögon, och dess

begynnelse, och all förödelse däremellan.” 29 Mamman föser ut Pecola som hon kallar ” din otäcka lilla
svarta slyna”. ” Pecola vänder sig om för att hitta ytterdörren och såg Jesus titta ner på henne med sorgsna
oförvånade ögon, med det långa bruna håret kammat i mittbena och glada pappersblommor virade kring ansiktet.” 30

När Pecola blivit gravid och avstängd från skolan för att hon är gravid söker sig Pecola hem till
Soaphead Church. Hon ber honom om det underverk hon bett Gud om under mer än ett år varje
natt. Hon ber honom om blå ögon. ” Av alla de önskningar som folk kommit till honom med – pengar, kärlek,
hämnd – tyckte han att detta var den största och den som förtjänade att uppfyllas. En liten svart flicka som ville resa sig
upp ur svarthetens hål och se världen med blå ögon. Hans upprördhet växte och kändes som kraft. För första gången
önskade han uppriktigt att han kunde göra underverk. Aldrig förr hade han verkligen velat ha den sanna helig kraften –

bara kraften att övertyga andra om att han ägde den. ” 31 Han gör ändå vad han kan. Han får Pecola att tro att
Gud har gett ett tydligt tecken på att hennes ögon ska bli blå. Pecola springer därifrån. När hon
sprungit därifrån skriver Soaphead Church ett brev till Gud. Han skriver bland annat:” Säg mig Herre,
hur kunde du lämna en flickunge ensam så länge att hon hittade vägen till mig? Hur kunde du? Jag gråter över dig,
Herre. Och det är för att jag gråter över dig som jag blev tvungen att göra ditt arbete åt dig. (...) Du har sagt: Låten
barnen komma till mig och förmenen dem icke. Har du glömt det? Har du glömt det där om barnen? Ja, det glömde
du.(...) Du glömde hur och när du skulle vara Gud. Det är därför jag gjorde om den lilla svarta flickans ögon åt henne,
och jag rörde henne inte; jag inte så mycket som petade på henne. Men jag gav henne de där blå ögonen hon ville ha.
Inte för njutning och inte för pengar. Jag gjorde vad Du inte gjorde, vad du inte kunde och ville göra: jag såg på den där
fula lilla svarta flickan och jag älskade henne. Jag lekte att jag var Du. Och det var en mycket bra föreställning. Jag, jag
har låtit ett under ske. Jag gav henne ögonen. Jag gav henne de blå, blå ögonen, två blå ögon. Koboltblå. En strimma

26 s. 47-48
27 s. 49
28 s. 64-65
29 s. 88
30 s. 89
31 s. 164
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blått direkt ur din blå himmel. Ingen annan kommer att se hennes blå ögon. Men hon ser dem. Och nu lever hon lycklig
i alla sina dagar. Jag, jag har funnit det rätt och riktigt att göra så. Nu är du avundsjuk. Du är avundsjuk på mig. Förstår
du? Jag har skapat.” 32

Pecolas baby överlevde inte.  Pecola själv levde i sin egen värld efter detta, tillsammans med
spegeln och en vän som bara Pecola själv kunde kommunicera med. Frieda och Claudia såg henne
ibland. ”Skadan var total. Hon tillbringade sina dagar, sina späda ungdomsdagar, med att vandra fram och tillbaka,
fram och tillbaka, och kasta med huvudet till rytmen av en trumma så avlägsen att bara hon själv kunde höra den.” 33

Hon tog steget in i galenskapen för att få ett skydd mot dem som fanns runt omkring henne och för
hennes del var allt mycket, mycket för sent. 

3 Sharon D. Welchs användning av ”De blåaste ögonen”

3:1 Om ”De blåaste ögonen”

Morrison porträtterar enligt Welch passionerat och intensivt värdigheten i de liv som blir våldförda i
sin roman ”De blåaste ögonen”. Det här är historien om ren smärta, om offer för förtryck som
plågar andra offer för förtryck. Morrison utmanar läsaren genom historien om en ung flicka och en
gemenskap som blivit besegrat av rasism. Hon skriver enligt Welch om det motstånd som blivit
undertryckt, hon ger en bild av ett fruktansvärt nederlag. 

Morrison visar enligt Welch på det signifikanta i allt som har blivit förstört av de myter, politiska
och kulturella förvanskningar som rasism alstrar. 

Hon beskriver den horisontella våldsamheten som ofta existerar bland förtryckta. I ”De blåaste
ögonen” beskriver Morrison enligt Welch självhatet som upplevs av svarta i ett samhälle där det
vackra och det goda bara definieras av de vita. De svarta ses som fula av de vita runt omkring dem,
barnen i romanen lär sig att hata sig själva och andra svarta barn. De ger röst åt sitt eget självförakt i
deras tortyr av den unga flickan Pecola Breedlove. Barnens självhat har sitt ursprung från ett
samhälle där de och de vuxna runt omkring dem möter lynchning, slag och ekonomisk deprivation
på grund av sin ras. De känner fattigdomens fasor, att inte kunna hitta ett jobb eller en plats i livet,
att tvingas från sina hem utan att ha någon annanstans att ta vägen, inga släktingar att bo hos, inga
pengar, Även barnen är medvetna om fasan i att bli (put outdpoors) placerade helt utanför34. 

Här finns ingen seger, endast möjligheten till senare segrar. Om man ser livet som våldförs värdigt
mer än ondskefull försummelse och omogen exploatering. Ögonblick av glädje tjänar mest som en
påminnelse om det som så smärtsamt saknas, ögonblicken är för undflyende och ömtåliga för att
möjliggöra en flykt undan förtryck och misär35.  Morrison åtalar härmed  enligt Welch ett rasistiskt
samhälle genom att ge en bild av dess kostnader, sinnesjukdom hos en flicka som blivit våldtagen
och gravid av sin egen stigmatiserade far. Rasismen själv förstör livet som försöker växa36. 

3:2 Paralleller mellan ”De blåaste ögonen” och risketiken

Welch är helt övertygad om att de konstitutiva elementen i en risketik framkommer tydligt i

32 s. 171-172
33 s. 192
34 Welch 2000 s.67- 68
35 Welch 2000 s. 69
36 Welch 2000 s. 69
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Morrisons texter. Risketik är en form av modell för att bryta språkets makt och kämpa emot
förtryck37. 

Hon ser att medvetenheten om den djupa ondskans envishet, och medvetenheten om vad den
systematiska ondskan får för tragiska konsekvenser kan leda till två sätt att förhålla sig. 

När man ser att det är mycket, mycket, mycket för sent kan man hänfalla åt en närmast
njutningslysten cynism.  Här skriver Welch om en tappad medvetenhet som leder till en avsaknad
av en plan för hur skadorna ska ersättas. 38Hon ser hur ett förhållningssätt mognar fram som
kännetecknas av resignation. Denna resignation skapar en acceptans för att det är opassande med
fundamental förändring av sociala strukturer. Här ser man språket som uppbyggt på orsak och
verkan och här kan man på sin höjd se arbetet för rättvisa som en form av tillfällig hobby man kan
välja att ägna sig åt en tid där några få lösa trådar ska justeras i ett annars väl fungerande system. 39

Som motpol till detta sätt att förhålla sig ställer Welch risketiken. Här ser man på livet som våldförs
som värdigt något annat, något mer än ondskefull försummelse och omogen exploatering. Här ser
man på vad systemet kostar och när man står mitt i medvetenheten om att kostnaderna är enorma
och att oersättliga värden gått förlorade skrider man ändå till handling. 40 Mitt i den överväldigande
förlusten och medvetenhet om den förstörelse som ägt rum väcks en så djup kärlek, upprördhet,
sorg och vrede att den möjliggör motstånd. Kärleken är för djup för resignation. Den motiverar ett
kraftfullt nästan vildsint fördömande av rasism och vad den kostar. 41 Här ser man förstörelsen som
tragiskt slöseri och vägrar se den som ofrånkomlig och berättigad. 42 Här fattas beslut om handling
även om det inte finns några garantier för framgång. 43 Här får man fortsätta sörja förlusterna och
fortsätta vara rasande över dessa förluster. Här ser man att förändring måste ske stegvis från
generation till generation genom hårt arbete och motstånd. Här ser man rättvisan som en essentiell
aspekt av det ljusa och underbara i att få leva. 44

4 Anne-Louise Erikssons språkliga ram, kontext och viktiga begrepp

4:1 Kvinnan som subjekt i feministisk teologi

Den här artikeln skrev Eriksson 1993. Den är en minnesföreläsning tillägnad Per Frostin (död 1992)
som hölls i Teologicum i Lund 1993. Eriksson vill i den här artikeln göra ett försök att konstruera
ett kvinnligt subjekt där hon håller fast vi begreppen ”kvinna” och ”subjekt” 45 Samtidigt tar hon
avstånd från varje ansats att förstå kön som en essentiell bestämning som underförstår en kvinnlig
ontologi.(läran om tillvarons egentliga beskaffenhet) 46

Hon tar sin ansats i den epistemologi (kunskapsteori) i vilken vi ”lever rör oss och är till”. Här ser
hon att epistemologin förutsätter dikotomin subjekt/objekt. Subjektet och objektet definieras av sina

37 Welch 2000 s. 67
38 Welch 2000 s. 68
39 Welch 2000 s. 70
40 Welch 2000 s. 68
41 Welch 2000 s. 67
42 Welch 2000 s. 70
43 Welch 2000 s. 68
44 Welch 2000 s. 70
45 s. 6
46 s. 11
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respektive positioner i kunskapsförvärvandeprocsessen. Dikotomin inbegriper en uppdelning men
den implicerar också en hierarki. Objektet underordnas subjektet. Objektet blir ”den andra”.
Eriksson skriver att ” det kan alltså sägas vara en självklar kunskap inom det feministiska studiet, att kvinnor
innehaft och innehar objektspositionen och därmed en underordnad position. Däremot är det långt ifrån självklart vad
som kan göras åt det, eller hur vi bör förhålla oss till det.” 47

Vidare i artikeln tar hon upp tre olika modeller för hur problemet med kvinnans objektstatus skall
angripas. Hon tar upp humanistisk feminism, ståndpunktsfeminism och feministisk postmodernism.
Sen ställer hon sig frågan vilken av dessa vägar vi nu lämpligen kan välja att slå in på om vi vill
försöka utveckla en subjektposition för kvinnor i teologin. Vidare tittar hon på två av de mest
välrenomerade feministerna idag, Rosemary Radford Ruether och Elisabeth Shussler Fiorenza som
hon ser försöker undvika problemen utan att helt lyckas. 

Eriksson konstaterar efter sin kritiska läsning att om vi vill försöka etablera en subjektsposition för
kvinnor återstår att vända blicken mot postmodern feminism. Eriksson ser att den postmoderna
feminismen visserligen går fri från falsk universalism och essensialistisk könsförståelse men verkar
sakna förutsättningar för att se kön överhuvudtaget, det vill säga kvinnor och män av kött och
blod.48

Eriksson vill hålla fast vid ”kvinnan som subjekt” samtidigt som hon tar avstånd från varje ansats
till att förstå kön som en essentiell bestämning som underförstår en kvinnlig ontologi. För att
möjliggöra detta tittar hon först på tre kollegors ansatser. Teresa De Lauretis har talat om subjektet
som en ständigt pågående konstruktion. Linda Alcoft eftersträvar en subjektsförståelse som
inrymmer handlande/handlingsförmåga samtidigt som det är en del av en diskursiv praktik. Eva
Lundgren talar om könskonstituering på regulativ och konstitutiv nivå, och därmed skapar en
analytisk modell som tillåter oss att hålla fast vid kön både som en rörlig och fast kategori.
Lundgren talar om kön som en ständigt pågående konstitueringsprocess. Eftersom poängen med att
tala om ”kvinnan som subjekt” är just att tala om ett subjekt med kvinnligt kön, så är denna
konstitueringsprocess en oundviklig del i subjektsförståelsen om vi vill undvika den essentiella
ballast som ståndpunktsfeminismen släpar med sig.49 Eriksson ger exempel i artikeln: ”Inte sällan kan
vi förändra något på den regulativa nivån. Vi tänjer gränserna för vad män och kvinnor tillåts att vara. Kvinnor intar
traditionellt manliga arenor och i någon mån vice versa, men på den konstitutionella nivån där trögheten är så oerhört

mycket större sker inte nödvändigtvis samma förändring” 50  Med hjälp av alla dessa föregångare och sin
kritiska läsning av dessa konstruerar Eriksson en modell, eller ett förslag. 

Hon vill inte ta sin utgångspunkt i det rationella subjektet som tänker och vet, som äger kunskapen.
Hon tar sin utgångspunkt i ett ”jag” som är medvetet. Ett jag som är medvetet men inte främst om
objektet utan om sig själv. Ett jag som är medvetet behöver inte subjekt/objekt strukturen för att bli
till. Vi blir till i betraktarens öga. Detta ger tyvärr inte ett fritt självständigt medvetande om ett
”autentiskt själv”. Ramarna för vad jag kan erfara när jag erfar mig själv bestäms av det diskursiva
fält och den non-diskursiva praktik inom vilken jag existerar. Det är ett historiskt och kontextuellt
jag vars identitet ständigt blir till i en livslång process. Jag konstitueras och konstituerar mig själv, i
interaktion mellan vad jag själv upplever mig vara och vad omgivningen attribuerar mig. Eriksson
skriver att jagets medvetande om sig själv antingen kan vara i harmoni eller konflikt med den
dominerande diskursen i vilken jaget konstitueras. Jag kan internalisera rollen som dold,
marginaliserade och utanförställd och se detta som min identitet och på detta sätt harmonisera
självbilden så att den stämmer med den dominerande diskursens sätt att se på mig. Vi kan också

47 s. 7-8
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tänka oss ett jag i konflikt med ”betraktarens öga”. Ett jag som är medvetet om att det ständigt blir
till, medvetet om hur det formas, medveten om att det görs till objekt och som ställer sig kritisk till
detta. Ett jag som gör motstånd. Vare sig jag vill det eller inte måste jag förhålla mig till det som
subjektet, den dominanta diskursen gör mig till. Jag kan ta spjärn emot det, jag kan kritisera det
men jag kommer inte undan.51

 Detta subjekt som är medvetet om sitt jag som formas av den dominanta diskursen ser att det
konstitueras men förblir inte passivt eller helt determinerat. Det är ett subjekt som gör motstånd.
Motstånd mot vad? Gud? Nej, svarar Eriksson men när det gäller teologiska utsagor är det lätt att
motståndet tolkas som ett motstånd mot Gud och Guds vilja. Detta motverkas genom att språkets
makt avslöjas. Eriksson påpekar att det är viktigt att den som gör motstånd vet vad den gör
motstånd mot och kan tydliggöra det för betraktaren. Motståndet gäller hur min identitet formas av
den dominanta diskursen. Det är viktigt att avslöja språkets makt och att den kan brukas eller
missbrukas. Eriksson vill att den dialektiska värderingsförstärkande funktionen hos utsagor
blottläggs. 52

Hur ska då motståndet se ut? Eriksson vill inte ha ett enhetligt och slagordsmässigt motstånd även
om det är skönt att känna ett syskonskap när man ska göra motstånd. Eriksson förespråkar den lilla
kampen i vardagens mitt. Hon vill ha motståndet lika kontextuellt som den blick som gör mig till
objekt. Eriksson vill inte se proletärerna förenade i kamp om makten, hon förespråkar inte
revolution. Hon ser dynamiken i mångfalden och i att verka i det lilla sammanhanget. Hon vill höra
många röster i ”the God talk” Medvetna röster som vågar göra motstånd mitt i livet.53

4:2 Kvinnor talar om Jesus

Boken som är utgiven 1999 tar upp det dike eller gap som finns mellan teori och praktik, mellan
teori och teologi, mellan akademi och kyrka, mellan feministisk teori och feministisk praxis. Hon
har valt två olika slags material för att på så sätt undersöka frågor om kristologi och feminism. Dels
har hon intervjuat 10 präster och pastorer som uttryckligen är feminister om ”deras Jesus”. Sen har
hon valt att presentera (nordamerikansk) akademisk feministisk kristologi. Intervjuerna med de tio
prästerna är en muntlig, mer känslomässig redovisning av levd kristen tro, de ger ord åt livshållning
och livstydning. Den akademiska nordamerikanska kristologin som hon använder står för skriftlig
tillrättalagd och på det viset mer intellektuell troslära eller trosreflektion. Hon vill inte jämföra de
två materialen utan hon vill med hjälp av att ställa dem bredvid varandra försöka synliggöra och
hålla behovet av dialog levande mellan dessa två delvis olika diskurser. 54 Hon har både ett
deskriptivt och heuristiskt (som innebär självständigt sökande efter lösning (på ett problem)) syfte.
Dels vill hon beskriva materialet hon arbetet fram för att tydliggöra hur aktuell feministteologisk
problematik ser ut och hur den kan hanteras och diskuteras. Hon vill också visa hur några svenska
kvinnor tänker om Jesus. Hon vill här visa på bredd och variation. Hon vill också finna uppslag och
brytpunkter som kan vara fruktbara för fortsatt feministisk kristologisk konstruktion.55 

� Hon vill ta reda på vad det är som är problematiskt och varför. Hon tar särskilt upp
problemområden som rör erfarenhet, läroauktoritet och gränsdragning, samt frågan om
erfarenhetskategorins betydelse inom feministisk teori och teologi.56

� Hon vill försöka förstå vad det är som gör det möjligt för kvinnor, även feministiskt
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medvetna kvinnor, att i mötet med Jesus Kristus finna en livstydning som befriar och
upprättar.57

� Hon vill också antyda konturerna av en möjlig väg för feministisk kristologi. 58

Erfarenhet:
Under flera år fanns främst från befrielseteologiskt håll en grundinställning att nedvärdering gav en
viss form av kunskap. Feminister likväl som befrielseteologer hävdar att det som nedvärderar inte
kan vara från Gud. Detta håller Eriksson med om helt och fullt. 59 Däremot går flera
befrielseteologer och feminister ett steg längre än Eriksson. Det finns de som hävdar att
erfarenheten av nedvärdering ger en urskiljningsförmåga på grund av kunskapen som den
nedvärderades erfarenhet lett till som gör dem kognitivt förnyade. De ser erfarenheten som
normativ, de nedvärderade kan genom denna kunskap bedöma vad som är ”kristet” respektive ”inte
kristet”. Detta epistemologiska företräde går Eriksson emot. 60 

Erfarenhet av nedvärdering och förtryck uppfattas på mycket olika sätt. På grund av detta har det
skett en förskjutning inom feministisk teologi från att tala om kvinnors erfarenhet som källa, till att
tala om feministisk erfarenhet som källa. Eriksson förordar en individuell erfarenhetsprövning men
hon ser att denna inte automatiskt garanterar en feministisk teologi eller kristologi. Hon skriver
”Bara den feministiska analysen och feministteologins krav på teologisk demokrati kan garantera detta. Orsaken är
naturligtvis att kvinnor precis som män har internaliserat patriarkala normer. Kvinnors underordning har predikats som
ett uttryck för Guds ordning under tusentals år i judisk kristen tradition. Motstånd och kritik mot denna underordning
har stämplats som ett uttryck för olydnad. Den feministiska analysen kan, när den fungerar väl, blottlägga och kritisera
mekanismerna i detta. För denna analys är erfarenheten av marginalisering av stor betydelse. Ur den erfarenheten växer
en längtan efter värde och respekt fram, en längtan och ett behov som kritiskt fördömer allt det som inte upprättar och
ger värde.” 61

Läroauktoritet:
Enligt Eriksson så byter de tio informanterna ut den klassiska bilden av Jesus om den leder till
underordning eller osynliggörande. De sätter istället in en Jesusbild som fungerar inspirerande och
upprättande; en gränsöverskridande Jesus som bryter mot sociala tabun och givna roller. Den bilden
prövas inte mot aktuell forskning eller traditionella kristologiska dogmer, utan mot vilket sorts liv
den inspirerar till62. Denna trosvissa praxis är som Eriksson skriver långt ifrån enkel och
okomplicerad. Informanternas bild av Jesus ses som hämtad ur evangelierna eller bibeln utan att de
problematiserar hur problematiska alla föreställningar om Jesus är. De problematiserar inte om ”ur
vad” de hämtat sin Jesusbild. Eriksson lyfter också fram att de inte problematiserar på vilka grunder
de hävdar att deras läsning och tolkning representerar en bättre bild av Jesus än den traditionella
tolkningen. Hon ser att informanternas tolkning hamnar i samma fälla som de traditionella
tolkningarna trillar i, nämligen en oproblematiserad tolkningsteori som rymmer implicita
auktoritetsanspråk. Hon ser att de verkar ha en brist på vana vid teologisk reflektion. De hänvisar
inte till klassisk eller modern teologisk tolkning och debatt. Här ser hon att informanterna skulle ha
mycket att hämta. 63 

Eriksson funderar på om det är brist på kunskap hos informanterna, men ser då att alla har gedigen
teologisk utbildning bakom sig. Hon har ett resonemang där hon ser att det visst kan vara brist på
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kunskap men att denna brist kan samverka med att informanterna inte ser kopplingen mellan
teologisk tradition och forskning och det egna livet. Hon ger inget svar på sin fråga utan hon
konstaterar bara att resultatet av denna brist blir att det skapar ett visst intryck av godtycklighet.
Hon lägger in en tanke att det kanske är ett oundvikligt resultat av den traditionslöshet som uppstår
när den så kallade traditionen inte längre fungerar livstydande64.

Eriksson påpekar att en kristologisk praxis som är bestämd av sitt resultat - vad den leder till för
sorts liv – alltid riskerar att utdefinieras som icke-kristen eller icke-renlärig av den auktoriserade
androcentriska teologiska diskurs som präglar de kyrkor och samfund som ex. hennes informanter
tillhör. Deras argument blir teologi – interna medan den feministiska argumentationen framstår som
teologi – extern eftersom den inte kan lita till den officiella diskursen65. Eriksson hävdar att
feministiska kristologier skiljer sig från icke-feministiska kristologier när det gäller kristologiska
överväganden och dess innehåll. 

Hon jämför feministiska kristologier med en som hon kallar det traditionell kristologi. Hon
använder sig av Macquarries bok ”Jesus Christ in Modern Thought”. Den innehåller inte någon
problematisering av kön, vilket Eriksson kallar könsblindhet. Hon jämför den med de feministiska
arbeten hon använt och vad hennes informanter gett uttryck för66.  Enligt Macquarrie finns det 5
nödvändiga punkter som måste tas upp när vi behandlar kristologier idag. Eriksson tar upp dessa
punkter på sidan 162-163 och jämför med vilken vikt dessa punkter har i feministiska kristologier.
De fem punkterna är i korthet, 1) den historiska frågan 2) frågan om hög- eller låg kristologi, 3) den
metafysiska frågan, 4) Jesus betydelse för människan idag, 5) frågan om Jesus unicitet. 

Genom dessa frågor ser hon att fokus ligger på helt olika ställen när det gäller feministiska
kristologier. Hon har med Macquarrie som en representant för en etablerad, patriarkal teologi.
Eftersom hon vill ha en demokratisk anda bjuder hon in honom i samtalet men han får inget
tolkningsföreträde och hans teori räknas inte som en mall alla borde följa67. Den historiska frågan
får lågt intresse av informanterna och betonas överhuvudtaget inte i det nordamerikanska materialet.
Eriksson själv använder historiska fakta i mycket liten omfattning när det gäller Jesus historicitet
och kristologins historiska förankring. Eftersom hennes uppfattning är att teologin är ett språk eller
en tolkande och meningsskapande berättelse krävs inte heller sådana fakta enligt Eriksson. En sådan
teologi grundar sig istället på berättelsens relevans68. Frågan om hög- eller lågkristologi diskuteras
inte heller i någon hög grad av dem hon har behandlat i sin bok. De börjar i det mänskliga men
stannar där. Är det högkristologiska med så är det för att inte stöta på problem med Jesus mänskliga
begränsning, dvs. att Jesus manliga kön ger en begränsning i gudsuppenbarelsen. Det mänskliga i
Jesus natur kan leda till synen på att Gud uppenbaras helt i Jesus vilket gör det gudomliga till
manligt kön vilket är problematiskt för kvinnor som då lämnas utanför gudsuppenbarelsen. 

Eriksson själv vill se sig hålla samman både en hög och en lågkristologisk ansats. Hon väljer att inte
tillskriva Jesus en gudomlig natur som gör honom unik och artskild från oss andra människor.
Samtidigt förespråkar hon att berättelsen betonar och fokuserar Gudsuppenbarandet: att Gud,
annorlunda och större än vad vi människor är, gör sig synlig i berättelsen. Jesus mänsklighet
bevaras då och just genom detta blir han en plats där det gudomliga inskrider genom att överskrida
gränsen mellan ändligt och oändligt69.  Den metafysiska frågan behandlas inte alls i hennes bok av
informanter och teologer. Hon menar att redan Bultman påpekade att det är orimligt att det ska vara
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nödvändigt att tänka som man gjorde på 100-talet för att vara kristen. Eriksson menar att det
metafysiska inte behövs när man söker efter att berättelsen ska kunna tolka våra liv så att
hierarkiska strukturer bryts och så att människor uppmuntras att överskrida den begränsning som
vår kontext ålägger oss70. De två sista frågorna är däremot centrala i feministisk kristologi. Frågan
om vad Jesus betyder för människor idag är mycket central och vilken sorts liv han kan inspirera
till. Likadant är respekten för andra religioner invävd i feminismen och gör givetvis fråga fem
intressant71.

Gränsdragning:
Det viktiga och centrala blir då att tron på Jesus inte får rymma anspråk som nedvärderar eller
avvisar andra människors tro och religiösa erfarenhet som mindre värd. Jesus ses som uppenbarare
av det gudomliga. Han antas legitimera ett gott och jämlikt liv och framställs så att han inspirerar
till detta. Till bilden av detta goda och jämlika hör inte minst respekt för andra72. Hon menar på att
feministisk kristologi är mer praktiskt inriktad och inte så intellektuellt inriktad som klassisk
kristologi. En feministisk kristologi med tillhörande tankegods söker ge uttryck för en kristologisk
praxis. Dogmatik, teologier, läror avvisas helt enkelt av feministteologerna om de leder till
underordning. Ännu mer problem ger läran om den inte är inklusiv. Feminismen hanterar både när
läran skapar underordning och när läran helt osynliggör eller döljer vissa i gruppen. När man inte
kan känna igen sig i det som förmedlas skapas det identifikationsproblem som antingen kan leda till
att läran avvisas som irrelevant eller så kan det leda till identitetsproblem för den som försöker tyda
sitt liv genom det rådande språket och det livsmönster det förmedlar73. 

Erfarenhetkategorins betydelse inom feministisk teori och teologi:
Begreppet erfarenhet kan fyllas med olika innehåll. Eriksson anser att det i det kritiska projektet
handlar om individuell erfarenhet. Det handlar helt enkelt om vad som kan vara möjligt att tro för
den enskilda människan. Därför ser Eriksson att när feministisk teologi försöker formulera en
teologi som inkluderar och försöker tolka kvinnors erfarenhet så är det rimligt att anta att en sådan
teologi jämfört med traditionell teologi kan motstå kvinnors kritiska projekt. Om kvinnorna känner
igen sig i det språk som teologen använder har de lättare att läsa in sina liv i berättelsen, känna sig
medbjudna och kunna relatera den till sina liv eftersom den använder bilder och sysselsätter sig med
frågor som många kvinnor har erfarenhet av74. 

Hennes informanter ger uttryck åt vikten av ett inklusivt språk och att de upplever en brist här i det
teologiska språket. Flera av de nordamerikanska teologerna försöker skapa inklusiva bilder där
Kristus gestaltas som kvinna eller tillskrivs kvinnliga funktioner, eller att mannen Jesus föreställs
uppenbara en kvinnlig Gud. 75 Eriksson menar att det inklusiva språket har ett stort problem , men
det gäller inte att kvinnor inte kan känna igen sig för att Gud och Jesus framställs genom en
terminologi som konnoterar manligt kön och därför exkluderar kvinnor. Problemet är att män allt
för lätt kan läsa in sig. Hon skriver att det är ett feministiskt problem för att det leder till tanken att
kvinnor är underordnade och därför mindre värda. Men det är främst ett teologiskt problem
eftersom det urholkar gudsbegreppet, föreställningen att något är annorlunda, större och mer än vad
män och kvinnor är. Hennes lösning är inte att vi ska skapa fler bilder som konnoterar kvinnor utan
att vi ska rensa bort de bilder vi redan har som konnoterar män.76 Eriksson påpekar att det är av vikt
att skilja på att se likadan ut och att känna igen sitt liv och sina erfarenheter. När delar av livet inte
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får plats, när vissa erfarenheter inte är medräknade/inkluderade tyder det på att teologin inte på ett
framgångsrikt sätt förmått tolka, ordna och skapa mening.77

Hon förespråkar att vi ska överge alla anspråk på att viss erfarenhet är kunskapsteoretiskt
privilegierad men samtidigt behålla sambandet mellan mänsklig erfarenhet och det teologiska
arbetet. Hon skriver att tanke och språk är oskiljaktiga, det råder en dialektik mellan språk och
erfarenhet vilket gör allt tänkande erfarenhetsberoende78. Alla teologiska uttryck, därmed också
bibeln, vår troslära och kyrkliga tradition är resultat av vad människor konstruerat med hjälp av
tillgänglig erfarenhet. Erfarenheten bidrar till den teologiska konstruktionen men eftersom det enligt
Eriksson är ett dialektiskt förhållande mellan erfarenhet och språk så innebär det att teologin också
konstruerar våra erfarenheter79. Auktoriteten kommer när texten/dogmer väl finns där och fungerar
på ett som vi erfar sant, detta inträffar om texten tolkar mitt liv och ger mening åt mitt liv; om den
begripliggör min värld på ett sätt som fungerar för mig, alltså vilar auktoriteten sist och slutligen på
en subjektiv, individuell bedömning80. 

Jesusberättelsens möjligheter:
Eriksson tar hjälp av sina informanters egna relationer till Jesus Kristus för att finna uttryck för
erfarenheter av kristen tro som kan skapa möjlighet att tro på Jesus Kristus trots det patriarkala
språk som dominerat allt sedan bibeln skrevs ned. Informanterna hämtar mycket av sin inspiration
just i glimtar där det skiner igenom något som känns autentiskt för dem ända ifrån de första kristnas
tid. Något som gör att den kristna tron känns möjlig mitt i livet idag. 81 En informant skiljer på den
egna gudsrelationen och det kyrkan förmedlar. Hon menar att kyrkan både kan leverera tomma och
meningslösa mönster i teologin, viss teologi kan vara rent destruktiv. Hon menar att hindret ligger i
kyrkan och inte i Gud. 82  En informant menar att vi måste se att kristen tro ännu inte är vad den
borde vara, att kristen tro är mycket mer än vad vi nu sett eftersom kristen tro är föränderlig,
expanderande och ännu inte färdig. 83 En informant säger förklarande att Jesus själv visar att vi
måste lyssna bakom orden och se bakom skeendet. 84

I artikeln När var och en hör sitt eget språk skriver Eriksson själv sammanfattande om att hon på
grund av sina intervjuer i Kvinnor talar om Jesus: ” kan jag hävda att det idag tycks vara av livstydande
betydelse för många kvinnor, att Jesus talade till Gud som om Gud vore någon vi får säga du till; att han var
programmatiskt gränsöverskridande  och att han gestaltade och var medskapare av en tillvaro som innebar ”ett
blomstrande och givande liv” för alla inblandade. Teologins uppgift är att berätta om detta på så sätt att alla hör det på

just sitt eget språk och så att alla därför förstår och kan pröva den modell av livet som Jesusberättelsen erbjuder.”85 Den
kniviga frågan blir då hur livet bäst ska levas och förstås och vem som bestämmer det istället för
frågan om hur Gud egentligen är eller vad Gud vill. Den här frågan vill Eriksson att vi ska samtala
om. Eriksson vill skapa ett kristologiskt samtal som hon vill inbjuda till. Samtalet själv skall
gestalta den ordning och mening det också ska skapa. Den kristologi som hon söker ett uttryck för
både syftar till och tar sin utgångspunkt i en jämlik demokratisk praxis. 86

Förutsättningar för kristologiskt samtal:
Feministisk teologi måste börja med att kräva ”ett eget rum” där samtalet kan bedrivas.

77  s. 201
78  s. 187
79  s. 189
80  s. 189
81 s. 112
82 s. 107
83 s. 131
84 s. 74
85 Eriksson 2002 s. 106
86 s. 194
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Grundläggande förutsättning för samtalet är att den etablerade diskursen är beredd att öppna sig för
ett samtal om regelverket i rummet. 87 Eriksson menar att det finns några regler vi måste följa för att
skapa ett rum där vi kan börja förhandla och samtal om vilka bilder av Gud, världen och Kristus
som är lämpliga idag. Vi måste börja med att acceptera att det inte finns några erfarenheter av Gud
eller verkligheten som inte är positionerad och diskursivt bestämd. Alla deltagare i samtalet måste
överge sina anspråk på privilegierad erfarenhet, eller bättre tillgång till sanningen. Det måste finnas
en gedigen medvetenhet om att all meningsproduktion bestäms av den diskurs i vilket den äger rum.
Vi måste dekonstruera för att avslöja vems intressen en viss tolkning tjänar. Ett ansvarigt sätt att
leva blir då att leva i ständig dialog där vi hjälper varandra att vara medvetna om vems intressen
som styr. Här vinner vi ett utrymme där vi kan röra oss fritt i vårt sökande efter en livsbejakande
Gud och en befriande Kristus. Det är inte en frihet från kyrkan , från traditionen och andra röster
och erfarenheter. Det är inte en frihet baserad på exkludering och separation utan snarare en frihet
att gå i möte och erfara ”den Andre”- sedan må det vara Gud eller andra människor. 88

4:3 När var och en hör just sitt språk talas

Det här är ursprungligen en text som legat till grund för en föreläsning av Eriksson under en
konferens med tema ”över- och underordning i kyrka och teologi” som anordnades av Svenska
kyrkans forskningsavdelning hösten 2001. Föreläsningarna publicerades som working papers i ”Var
kan vi finna en nådig Gud? Om könsmaktsordning i kyrka och teologi” med Ann-Louise Eriksson
som redaktör. Artikeln utgör ett resonemang om teologiserandets förutsättningar där Eriksson
föreslår en modell för hur teologi kan utvecklas och formuleras i en icke auktoritärt strukturerad
kyrka89. 

Hon ser att hennes modell innebär en ökad risk framförallt för kvinnor och andra marginaliserade
grupper men hon ser ändå att detta risktagande är nödvändigt för att komma bort från de anspråk på
”sanning” som hon tycker utmärkt både den förmoderna teologin och den erfarenhets- eller
förnuftsberoende teologin som i olika varianter präglat kristen teologi från upplysningstiden och
fram till våra dagar. Hon vill komma bort från ”rätt eller fel resonemang” när det gäller teologin.90 

Hon förespråkar istället ett ”bra eller dåligt resonemang”. Hon ser inte teologi som läran om Gud
utan teologi visar oss hur vi kan nå kunskap om Gud. Gud kan inte fångas in och låter sig inte göras
till ett objekt för vår kunskap, detta ligger som en visshet genom hela teologihistorien. Trots detta
resoneras det ofta som om teologi kan vara rätt eller fel konstaterar Eriksson. Ett grundantagande
inom alla dominerande kristna teologiska traditioner är att Gud antas existera oberoende av
människans erfarenhet och tanke. Med en sådan utgångspunkt menar Eriksson verkar det
ofrånkomligt att våra ord i högre eller lägre grad antas överensstämma med hurdan Gud egentligen
är, även om vi inte har någon direkt möjlighet att kontrollera det. Det leder till att ”sanningen” om
Gud inte står till någons förfogande. Rätt och fel modellen för enligt Eriksson oundvikligen med sig
en maktkamp där ”det sanna” etableras och bevaras av dem som har makt att genomdriva sin
uppfattning. Kvinnor har aldrig i den kristna historien haft den makten. Eriksson påpekar att
feministisk teologi därför har försökt mer och mindre framgångsrikt tillskansa sig sådan makt.
Eriksson ser att detta ur rättvisesynpunkt är rimligt och välbehövligt men att det ändå förefaller
intellektuellt orimligt att etablera en teologisk modell som är en spegelbild av vad man själv
ifrågasätter och kritiserar. Det hon förespråkar är istället ett pragmatiskt teologiskt förhållningssätt

87 s. 171
88 s. 175
89 s. 97
90 s. 97-98
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som ser hur teologin fungerar praktiskt.91

Hon vill gå från att tala till att höra där polyfonin, olikheten och mångfalden blir viktiga och ett
tecken på Andens närvaro. Hon menar att vår teologi alltid har utgått från talarens perspektiv då
förkunnaren har varit i fokus, talaren som haft tillträde till det offentliga talet. Kvinnor och andra
grupper har ständigt saknat tillträde till det offentliga rummet. Kvinnorna har enligt Eriksson varit
teologins hörare i 2000 år med några få undantag. Tillgången till ”orden om Gud” har kvinnorna fått
endast som teologins hörare.  Detta har enligt Eriksson lett till en androcentrisk och hierarkiskt
dominerad teologi både när det gäller den teologiska konstruktionen och den offentliga tolkningen
och uttydningen av den förvaltade teologiska traditionen. Risken med modellen är nu uppenbar då
den riskerar att återigen frånta kvinnorna rätten att tala och försätta dem i lyssnarskaran. Men
Eriksson påpekar at det finns två poänger hon vill ha fram genom att lyfta fram hörandet framför
talandet. För det första passar bilden ihop med bilden av teologi som ord om Gud och därmed
teologi som ett språk. På det sättet kan teologi förstås som den begreppsvärld genom vilken vi kan
uppfatta Gud och begripa våra liv i förhållande till Gud. Här blir det mer intressant hur teologin
fungerar än om den är ”sann”. För det andra pekar bilden av att tala och lyssna ut riktningar.  Talet
kan sägas gå inifrån människan och ut medan hörandet går utifrån människan och in. På det viset
kan bilden användas för att synliggöra två olika bruk av erfarenhet. Det teologiska talet tenderar att
vara påståeligt och normativt och utgår från talarens erfarenhet och perspektiv medan hörandet inte
utgår från den egna erfarenheten men prövas av denna. Erfarenheten har därför det sista ordet när
det gäller teologi men inte det första ordet.92 

Det teologiska talet kan då inte gå ut på att talaren ska tala sitt språk med anspråk på universell
teologisk sanning eller att var och en ska tala sitt språk bara för att tala för egen del. Om det görs ett
perspektivbyte från att tala till att höra kan detta bli fruktbart på många sätt både när det gäller att
erfarenheten inte längre blir utgångspunkt utan slutpunkt men också för att man då betonar
teologins nödvändiga flerstämmighet. Här framkommer det demokratiska ideal som Eriksson
strävar mot. Här har alla tillgång till och är delaktiga i beslutsprocessen. Ska alla kunna höra sitt
språk talas krävs det att många talar. Detta kommer att leda till en polyfoni som inte kan låta sig
normeras till sitt innehåll. Men modellen kan rymma oenighet så länge modellen respekteras. 93

Eriksson vill gå från erfarenhet till språk. Det viktiga blir inte att känna igen sig och sina
erfarenheter och få dem bekräftade utan det viktiga blir att nå förståelse. Med hjälp av språkets
begrepp begripliggörs våra erfarenheter och det gör att vi förstår dem. Om teologin ses som ett
språk blir teologin den begreppsvärld genom vilken vi kan uppfatta Gud och begripa vårt liv i
förhållande till Gud. När vi förstår talet om Gud tolkar teologin tillvaron på ett meningsfullt sätt.
Teologin utgår därmed inte ifrån erfarenhet och strävar efter att teologiska åhörare i allt ska känna
igen sig utan teologins uppgift blir då att erbjuda en verklighetsmodell som ger mening och
begripliggör våra erfarenheter. 94

Som exempel tar hon Jesus tal om Gudsrikets möjlighet. Genom den bilden bjöd han människor att
pröva ett nytt och annorlunda förhållningssätt till tillvaron och varandra. I ord och handling visade
han hur livet också kunde vara. Några prövade och erfor att bilden bar, och att livet därmed, liksom
i skapelsens morgon blev mycket gott. På detta sätt vill Eriksson se teologiskt språk som formativt
och inte deskriptivt. Det beskriver inte Gud utan det ger oss en möjlighet att förstå våra liv på ett
nytt sätt. Det ger oss alternativ som vi kan pröva. Teologins uppgift blir då att berätta om detta på ett
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sådant sätt att alla hör det på sitt språk så att alla förstår och kan pröva den modell av livet som
Jesusberättelsen erbjuder. Den kniviga frågan blir då hur livet bäst ska levas och förstås och vem
som bestämmer det istället för frågan om hur Gud egentligen är eller vad Gud vill. 95

Samtalsmodellen innehåller risker som Eriksson pekar på. För personer och grupper i gemenskapen
som saknar makt är accepterandet av den teologiska samtalsmodellen som Eriksson förmedlar alltid
ett risktagande. När det finns erfarenhet av teologisk konstruktion och tolkning som missbrukats,
som använts i egna syften där vissa har blivit utnyttjade är det svårt att våga ge sig in i ett samtal
med dem som är annorlunda. Ingen får använda sin rätt till samtalet för att utesluta någon annan.
Det innebär att den tysta, marginaliserade och förtryckta måste våga samtala med den som utövat
förtryck och missbrukat sin makt. 96

4:4 Modern och postmodern uppfattning

Erikssons språkliga ram hör till en postmodern uppfattning. Eriksson beskriver den postmoderna
uppfattningen om tillvaron som konstruerad. Det är en polemisk hållning till den moderna tanken
där språket refererar till objekt. Språket ansågs reflektera och representera fakta om dessa objekt.

Språket sågs också som ett uttryck för eller avspegling av känslor och attityder hos talaren. Dessa
intentioner hos författaren skulle tolkaren försöka förstå för att på bästa sätt förstå texten. Det
postmoderna perspektivet ser att språket möjliggör och skapar den yttre och inre verkligheten.
Tillvaron ses som konstruerad, inte som solid och verklig. Om verkligheten konstrueras av språket
får språket en mycket stor roll eftersom det är språket som håller samman och ger konturer åt en
annars flytande tillvaro. Språket möjliggör idéer och erfarenheter. Eriksson menar att vi inte
uttrycker och talar det vi erfar och tänker. Hon vänder på det och menar att vi bara kan erfara och i
tanken bearbeta det vi har språk för97. I sin doktorsavhandling tar hon upp begreppen modern och
postmodern. Där skriver hon att hon följer Heckmans terminologi ”the Enlightmenthumanist lecacy is the
hallmark of modernity and that postmodernism questions the foundationalism and absolutism of modernism and

propose instead a non-dualistic, non-unity approach to knowledge”98. Ett annat sätt att beskriva skillnaden
mellan modernt och postmodernt gör Eriksson i ”Kvinnor talar om Jesus”. Där skriver hon att:
”Modern” syftar här inte på nymodig utan på det filosofiska paradigm som följt på upplysningstidens avmytologiserade
världsbild. Moderniteten präglas av sin fokusering på erfarenhet och människans subjektsstatus. Om Gud och kyrkans
auktoritet stod som garant för kunskap och sanning under ”för-moderniteten” är sanningens garant under
”moderniteten” subjektets erfarenhet och upplevelse. Med samma svepande förenkling menar Eriksson skulle vi då

kunna säga att det ”postmoderna” präglas av att ingenting längre garanterar våra anspråk på kunskap och sanning”99. 

4:5 ordets makt

Eriksson betonar vikten av att se att språket aldrig är neutralt utan ideologiskt bestämt och därför
maktutövande. Vi lever i ett språkligt beroende där vi styrs av dem som har kraft att dominera
språket. Därför ser hon det som mycket viktigt att ställa sig frågan vem som har makten över den
verklighetskonstruktion som jag och mina erfarenheter är inskrivna i. 100

I ”Tolkning för livet” där Eriksson är redaktör skriver hon om auktoritet i sin inledning. Hon
använder Webers definition av auktoritet. Det handlar om en legitim makt som utövas utan
tvångsåtgärder. Motpolen är auktoritär makt som tar makt. I det ögonblicket en auktoritet uppträder
auktoritärt är det inte längre en auktoritet. Det inflytande som en auktoritet utövar uppfattas som

95 s. 106-108
96 s. 109-110
97 Eriksson 2002 s. 104-105
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rättmätigt av den som auktoriteten har makt över. Hon leker också med ordet författare och skriver
att auktoriteter är författare. Leken kommer från det engelska ordet där auktoritet och författare har
ett släktskap. Auktoritet= authority och författare= author. Hon skriver att de som är auktoriteter i
våra liv är för-fattare.101

4:5:1 Språkets trovärdighet
Författaren skriver fram ett sätt att se på livet, och som läsare och tolkare av texten prövar jag
förslagets hållbarhet. Jag ger då texten auktoritet när jag upplever att texten har fattat något som jag
själv inte riktigt förstått än. På det viset kan texten skriva fram något som jag själv ännu inte förstått
så att tillvaron blir mer begriplig och meningsfull.  102

4:5:2 Språkets dialektik
Eriksson anser att språket lever i en ständig interaktion där det formas bekräftas och omformas.
Erfarenhet och språk befinner sig i en ständig dialog med varandra och denna dialog formar dem
ömsesidigt och kontinuerligt.  Det råder ett dialektiskt förhållande mellan erfarenhet och språk.
Språket tolkar erfarenheten samtidigt som erfarenheten formar språket. Eriksson hänvisar till Owen
Thomas som använder samma princip på teologin: ”Det teologiska påståendet ordnar, skapar
mening, belyser och tolkar därmed erfarenheten framgångsrikt. Erfarenheten bekräftar, understödjer
och ger därmed bevis för påståendet”. Den här dialektiken kan också användas när det gäller synen
på verkligheten, inklusive det egna jaget och egna erfarenheter. De är diskursivt bestämda.
Verkligheten, det egna jaget och erfarenheten är språkligt beroende och styrs av krafter som har att
göra med vem som dominerar ”språket”103. 

4:5:3 Diskurs
Verkligheten, det egna jaget och mina erfarenheter är diskursivt bestämda enligt Eriksson. Med
diskurs menar hon ”prat” eller ”tal”. Det har alltså med språk och det uttalade att göra. Diskursen
kan liknas vid en underliggande struktur eller ett grundtema i en konkret text, besläktat med myt,
kod, livsvärldshorisont eller ideologi104. Eriksson ger ett exempel: ”i en kultur105 som  marginaliserar
på grund av kön, utgörs diskursen (...) bland annat av myten om det andra könets olikhet och
underlägsenhet”106.

Hon vill även vidga diskursbegreppet till att omfatta en praktik. Eriksson påpekar att begreppet
diskurs även är det vi gör, det omfattar en praxis eftersom diskursen är det uttalade och talade107.
Begreppet praxis är hämtat från marxismen och innebär den sociala process genom vilken
människor förändrar sin verklighet. Eriksson påpekar vikten av att se att både handling och teori
alltid gestaltas i en diskurs108. Hon tar däremot avstånd från marxismens universella anspråk när hon
påpekar att alla försök att begripliggöra tillvaron är situationsbestämd109. Diskursen växer fram på
en särskild plats i historien110.

101   Eriksson 2004 s.10-17
102    Eriksson 2004 s. 10-17
103  Eriksson 1999 s. 170
104  Eriksson 1999 s. 20
105 Ordet “kultur” har Eriksson placerat inom citationstecken eftersom hon använder det här i en vid bemärkelse. Hon

syftar då på det gemensamma värdesystem som delas av en större eller mindre grupp människor.
106  Eriksson 1999 s. 198
107  Eriksson 1999 s. 20
108  Eriksson 1999 s. 32-34
109  Att gå nära marxismen har sina risker. Kanske Eriksson ytterligare befäster att hon inte går med på marxismens drag

som ledde till så mycket förtryck och lidande genom att hävda att det är just en demokratisk praxis feministerna vill
ha, inte en kommunistisk praxis? 

110  Eriksson 1999 37
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En diskurs är därmed aldrig neutral, eller objektiv. Den är alltid ideologiskt bestämd och
maktutövande. Ordet, språket och praxis tillhör alltid en diskurs som skapats av grupper vid en
särskild tid, på en särskild plats med särskilda intressen111. Det leder till att diskursen i sig innehåller
en systematisk strävan att bevara den ordning den vilar i112. Det innebär också att alla diskursen
innehåller en viss blindhet113. Eriksson poängterar att det därför är av vikt att vi söker efter sätt att
bryta diskursens strävan att bevaras, att vi söker bryta språkets makt114. 

4:6 Ordets makt

Bibelns auktortiet:
Eriksson reflekterar över bibelns auktoritet i ”Tolkning för livet” Hon tar upp att vår tid präglas av
ett ifrågasättande av all auktoritet. Mest av allt tycks den traditionella auktoriteten betvivlas. Här
ligger bibelns auktoritet illa till eftersom bibeln länge har hämtat sin auktoritet från traditionen.
Eriksson ser att bibelns auktoritet kanske kan legitimeras på andra sätt. Hon använder exegeten
Mary Ann Tolberts antaganden att bibeln utövar olika slags auktoritet i olika sammanhang.
Antingen kan bibeln utöva en narrativ auktoritet, en formerande och konstituerande auktoritet eller
dogmatisk och juridisk auktoritet. Eriksson påpekar att den narrativa läsningen av bibeln inte är
tillräcklig eftersom den då lätt förminskas och blir en spegelbild av det egna. Boten på den
ensidigheten i läsningen är att man måste ställa sin läsning och tolkning i dialog med andra.
Eriksson påpekar att ingen längre kan, på ett trovärdigt sätt, göra anspråk på att förfoga över den
yttersta sanningen om kristen tro på Gud. Vad kristen tro på Gud innebär är just vad kristna i varje
tid och varje sammanhang är kallade att försöka utforska och formulera.115

Teologi:
Eriksson ser teologi som en diskurs, ett språk vars uppgift det är att tolka och skapa mening av mina
och andras erfarenheter. 116 Teologi anser Eriksson är det språk vi brukar för vårt tal om Gud; ett
språk som strukturerar och tolkar vår erfarenhet av Gud men också formas av den praxis som prövar
det tolkande språkets hållbarhet. Eriksson menar att talet om Gud fungerar på samma sätt som
metaforer. Det antyder och föreslår en mening/betydelse som sträcker sig bortom det bokstavliga.
Därmed uppstår något nytt. På samma sätt sträcker sig den förståelse och tolkning av livet som
teologin erbjuder bortom vad jag känner till och känner igen. Bilderna erbjuder ett nytt sätt att se
och förhålla sig till tillvaron och varandra117. Eriksson skriver att feministisk teologi inte
nödvändigtvis är en teologi av eller om kvinnor, ”utan teologi som tar på allvar att både kvinnor och män är
skapade till Guds avbild och kallade till lärjungaskap och efterföljelse på samma villkor”118. 

4:6:1 Erikssons föreslagna hermeneutiska förhållningssätt
Hon föreslår ett hermeneutiskt förhållningssätt när det gäller teologi som utgår från att: ”inte ens för
de människor som faktiskt var där; som såg honom bota sjuka, hörde honom predika eller såg honom dö på korset, var
situationen entydig.  Också dessa människor tolkade vad de såg och hörde mot bakgrund av vad de i övrigt ansåg sig
veta om tillvaron i allmänhet och Jesus i synnerhet. Det var nödvändigt för dem, på samma sätt som för oss, att foga
samman sina intryck till en för dem meningsbärande tolkning.”119 

111  Eriksson 1999 s. 20
112  Eriksson 1999 s. 211
113  Eriksson 1999 s. 201
114  Eriksson 1999 s. 209
115  Eriksson 2004 s. 10-17
116    Eriksson 2004 s. 10-17
117  Eriksson 2002 s. 106
118 Eriksson 1999 s. 28
119   Eriksson 1999 s. 38
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Feministisk kristologi måste stå i dialog med den kristna tolkningstraditionen i övrigt för att kalla
sig ”kristen”men den kan däremot inte acceptera en på förhand given position som den absolut
normerande. Till förfogande finns: a) de texter hans (Jesu) efterföljare skrev för länge sedan och b) de
gemenskaper och de lärjungar som samlats i hans namn och förkunnat att han fortfarande är närvarande hos dem som
frälsare. (Eriksson 1999 s. 38 citat hämtat från Jeanrond)  Till detta lägger vi det feministiska perspektivets förmåga att
synliggöra och på olika sätt problematisera det faktum att punkterna a) och b) ovan i det närmaste totalt domineras av
”manligt belägen” teologisk konstruktion. Det är teologi präglad av det maskulina språkets hegemoni, i avsaknad av

kvinnors erfarenhet och livstolkning; en teologi belägen så att den systematiskt främjar mäns intressen. 120 Detta leder
till att feministiska teologer riktar en helt ny typ av frågor till de traditionella kristologierna. Dessa
nya frågor handlar om kön, om över- och underordning, och vem som kan representera vem.121 

Misstänksamhetens hermenutik:
Misstänksamhetens hermeneutik utgår från befrielseteologins gamla idé och den har en
utgångspunkt där språket, diskursen alltid innehåller ett meningsskapande i sig själv som styrs av
vissas intresse. På grund av detta är det av stor vikt att avslöja vems intresse det är som styr språket.
Det är alltså av mycket stor vikt att vara misstänksam. Eriksson tar ett exempel från bibelläsningen
där vi febrilt kan leta efter texter som är positiva kvinnoberättelser vilket vi enligt henne inte har
mycket för. Vi kan också närma oss texterna med medvetenhet om att de är skrivna av män för män.
De såg inte kvinnors behov, de såg inte att kvinnorna också var där och inte heller såg de
kvinnornas gudsgemenskap.122 Berättelserna och tolkningarna har använts för att höja männen på
bekostnad av kvinnorna. Vi kan alltså med hjälp av misstänksamhetens hermeneutik ha en
utgångspunkt där vi konstaterar att den rådande diskursen både nedvärderar kvinnorna men också
att den innehåller en ”blindhet”  som gör kvinnorna osynliga. Vi måste dekonstruera för att avslöja
vems intressen det är som styr språket. 123 Det är av stor vikt att slå fast att denna ”blindhet” inte
betyder att sådana osynliga erfarenheter är triviala eller felaktiga. Det betyder istället att det
teologiska språket misslyckats med sin tolkande och ordnande uppgift.124 

4:6:2 Spänningsfält
Eriksson beskriver den feministiska teologins uppgift som tvåfaldig. Dels ska den argumentera mot
traditionella (i bemärkelsen patriarkala och officiellt legitimerade) kristologiska föreställningar som
bidrar till kvinnors underordning. Å andra sidan gäller det att visa att den radikalfeministiska post-
bibliska kritiken inte representerar den enda möjliga feministiska tolkningen av kristen tro och
tradition. Genom att medvetet blottlägga den dialektiska värdestärkande funktionen hos utsagorna
kan vi slå en spricka i den rådande diskursens hegemoni.  I det spänningsfält som bildas mellan
dessa två diskurser gäller det enligt Eriksson att konstruera en teologi som både kritiserar och går
emot det patriarkala sättet att tolka kristendomen samtidigt som man kommer med nya förslag och
tolkningar som kan klara av en prövning från den radikalfeministiska kritiken125. 

4:6:3 Kritik och konstruktion
Den tvåfaldiga uppgiften som bedrivs i spänningsfältet mellan två diskurser kallar Eriksson för det
kritiska och det konstruktiva projektet, detta är feminismens två tyngdpunkter i sitt arbete.
Eriksson skriver att det kritiska projektet prövar om kristologin förmår tolka mina erfarenheter (av
världen och mitt liv) på ett sätt som gör mitt liv mer begripligt och möjligt att leva. Allt annat måste
avvisas påpekar Eriksson. Det konstruktiva projektet försöker å andra sidan med hjälp av alla mina

120   Eriksson 1999 s. 38
121   Eriksson 1999 s. 39
122   Eriksson 1999 s. 114
123    Eriksson 1999 s 175
124    Eriksson 1999 s. 201
125  Eriksson 1999 s. 104
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erfarenheter och kunskaper formulera en teologi som kan motstå det kritiska projektets prövning126. 
”Den feministiska teologin strävar därför i sitt kritiska projekt att avslöja patriarkala strukturer, och i sitt konstruktiva
projekt efter att formulera och presentera teologiska modeller som bekräftar alla människors lika värde, möjligheter och
rättigheter, och därigenom ge förutsättningar för en praxis som inte är organiserad kring kvinnors underordning och

mäns överordning”127.

4:6:4 Mångfald och förändring
Spänningsfält kan också liknas vid sprickor eller gap. I sitt förord påpekar Eriksson att det råder en
form av misstro hos kyrkorna och den politiska kvinnorörelsen när det gäller teorier och
intellektualism128. Hon målar upp ett dike eller gap mellan kyrka och akademi, mellan feministisk
teori och politisk feminism. Hon bygger själv sin bok ”Kvinnor talar om Jesus” med hjälp av två
olika diskurser, språk, som har olika intressen. Hon ser att hon själv som både präst och akademiker
mycket väl vet om sprickan och hon försöker jämt att överbrygga den. Hon vill däremot inte ”fylla
igen den” eller ignorera den. Den utgör nämligen det spänningsfält som hon befinner sig i129. De
spänningsfält som olika tolkningar skapar visar på att kristendomen inte är entydig, den har alltid
präglats av en mångfald tolkningar som ständigt lever i förändring och en av Erikssons informanter
påpekar att vi har ansvar att skapa den här förändringen, vi har ansvar att slå upp sprickor men
också att bygga broar. Som exempel tar Eriksson att de samhällsordningar som rådde på bibelns tid
innefattade inte bara kvinnoförtryck utan även slaveri. Texterna innehåller emellertid också
incitament till en annan samhällsordning. På samma sätt som slaveriet fråntagits sin religiösa
legitimitet, så skulle också patriarkatet med dess kvinnoförtryck kunna fråntas sin religiösa
legitimitet130. 

4:7 Medvetenhet och ansvar

Vi befinner oss fortfarande inom ramen som är historisk och kontextuell men vi tar spjärn mot
gränserna , vi gör medvetet motstånd mot det vi inte kan acceptera. Kritiken blir på så sätt en del av
vår identitet. Vi vet vad vi INTE vill identifiera oss med. Betraktarens öga interagerar på så sätt
fortfarande i identitetsprocessen med mitt medvetna jag. Jag konstitueras och konstituerar mig själv
i interaktion mellan vad jag själv upplever mig vara och vad omgivningen attribuerar mig. Om vi
gör oss medvetna om vilket sorts liv vi vill låta oss inspireras till har vi möjlighet att göra ett
moraliskt val mellan alla olika berättelser som ryms inom det spänningsfält vi befinner oss i.
Eriksson påpekar att den ena berättelsen inte kan räknas som mer sann än någon annan berättelse,
de är inskrivna i historien och erbjuder olika slags liv. Vi kan aldrig ta oss tolkningsföreträde. Vi har
däremot ett individuellt ansvar att göra ett moraliskt medvetet val när det gäller berättelse, vilket
språk vi vill tyda vårt liv och våra erfarenheter med. Som exempel ser Eriksson själv att en god
praxis som kan göra berättelsen giltig och trovärdig för henne innebär att berättelsen möjliggör min
och andras upprättelse, befrielse och växt; ett demokratiskt liv där ingens upprättelse skrivs/berättas
fram via marginalisering av andra. 131

4:8 Något om internaliseringens dilemma 

Om jag är psykologiskt, emotionellt och socialt bunden i den dominanta diskursen, kan det vara
svårt att förmå mig, våga eller vilja se hur språket hindrar mig från att stå fri och självständig.
Eriksson jämför med misshandlade kvinnor som stannar kvar i förhållandet trots att det är mycket
126  Eriksson 1999 s. 189
127  Eriksson 1999 s. 28
128  Eriksson 1999 s. 12
129  Eriksson 1999 s. 17, 19, 22
130  Eriksson 1999 s. 130
131    Eriksson 1999 s. 202
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destruktivt. De kan tyckas oförmögna att bryta sig fri från misshandelsrelationen. År efter år stannar
de kvar i en relation som skadar dem. Hon använder sig av Eva Lundgrens forskning, den visar hur
normer och värderingar successivt förskjuts i misshandelsrelationen. Den misshandlade kvinnan tar
med tiden över mannens uppfattningar och värderingar. Den misshandlade går så långt att hon får
en förklaring på det som sker som ligger långt från att hon misshandlas och nedvärderas. Det kan
till och med vara så att hon förklarar misshandeln med att han gör det för att han älskar henne.
Eriksson påpekar sambandet som finns genom den makt som kännetecknar all form av förtryck.
Den makten underbyggs mer än något annat av förtryckarens tolkningsföreträde.132

Eriksson prövar sig själv och sina informanter mot dilemmat med internalisering. Hur mycket är de
låsta och ofria gentemot patriarkal teologi? Hur mycket är de ”blinda” och oförmögna att se det som
sker? Givetvis hittar hon ingen fast punkt utifrån vilken hon kan finna säker kunskap om detta. Det
dilemmat hör till den hermeneutiska metodens förutsättningar där ingen äger någon ”fast kunskap”
eller ”absolut sanning”. Ytterst leder detta alltid till att läsaren får göra sin egen tolkning,
förhoppningsvis medveten om att inte heller det egna perspektivet är fritt från förutfattade
meningar. Eriksson menar ändå att varken hon eller hennes informanter behåller sin kristna tro på
grund av psykologiska, emotionella eller sociala bindningar utan att det verkligen finns något hos
kristendomen som trots den patriarkala diskursens hegemoni skiner igenom och attraherar dem.133

4:9 Hur Erikssons kristologi har vuxit fram och formats

När det gäller hur Erikssons berättelse om Jesus formats i hennes liv beskriver hon hur den
påverkats av framförallt fyra språk. Hon har fått lära sig berättelsen först på ett patriarkalt språk
som konstruerat berättelsen så att den tillvaratagit mäns intressen på bekostnad av kvinnors
intressen. Hon har sen omprövat berättelsen med hjälp av feministisk analys vilket betyder att hon
är påverkad av ett feministiskt språk. Med hjälp av det feministiska språkets avslöjande analys har
hon kunnat bli medveten om det patriarkala språkets könsmaktstruktur. Hon vill också medvetet låta
sig påverkas av de kvinnor som samtalat med henne om ”sin Jesus” och av de nordamerikanska
feministteologernas kristologiska förslag som hon använt sig av i sin bok ”Kvinnor talar om Jesus”.
Hon påpekar att hon inte ser sin berättelse som objektivt sann, men hon skriver att den är sann i den
bemärkelsen att den erbjuder en tolkning av hennes eget liv som hon själv upplever som
meningsfull.  Hon prövar den ständigt mot sina erfarenheter genom att ställa frågorna: om detta
eller detta kan sägas om Jesus, vad gör det med mitt liv? Vem blir jag då? Hur kan jag då förstå
mina erfarenheter jag gör i livet? Hon påpekar att det endast är när berättelsen erbjuder henne en
god praxis som berättelsen blir trovärdig för henne. En god praxis innebär att berättelsen så långt
hon själv kan bedöma möjliggör hennes och andras upprättelse, befrielse och växt; ett demokratiskt
och solidariskt liv där ingens upprättelse skrivs/berättas fram via marginalisering av andra134.

4:10 Erikssons teologiska konstruktion

Gud tillvarons yttersta-innersta -djupaste:
Gud är framförallt ”större än” ”mer än” och ”annorlunda än” det mänskliga slår Eriksson fast.
Kristen teologi tolkar, ordnar och ger mening åt vår erfarenhet mot bakgrund av att människan inte
är alltings mått. Det finns något som är större än vad vi kan tänka och helt förstå. Eriksson
benämner Gud som det yttersta-innersta-djupaste i tillvaron. Detta är något som alltid är större och

132  Eriksson 1999 61-62
133 Eriksson  1999 s. 61-62
134  Eriksson 1999 s. 202
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mer, något som inte är som jag eller du, något som är annorlunda och Eriksson ger det namnet Gud.
135

Jesus partikularitet:
Eriksson frågar sig om berättelsen om Jesus från Nasaret kan berättas så att den tolkar, ordnar och
ger mening åt sådana erfarenheter som han själv faktisk inte visste något om? Givetvis kan inte
Jesus från Nasaret ha gjort alla erfarenheter. Här tar hon upp frågan om inklusivitet, om att känna
igen sig. Eriksson har lyft fram en av sina informanters poängterande att det är viktigt att se att
bibeln är bristfällig. Den lämnar tex kvinnoperspektivet utanför. Bibeln är en bok som beskriver
människors erfarenheter av Gud och ska därför tas på allvar, men den rymmer inte alla perspektiv,
därför är det viktigt att vi nu tar in de saknade perspektiven136. 
På samma sätt poängterar Eriksson inkarnationens begränsning. Hon menar att vi måste stryka
under den istället för att försöka universalisera den. Jesusbilden är begränsad. Den rymmer inte allas
erfarenheter. Den är begränsad av sin tid, kontext, sin kropp, och sin historiska situation. Hon
påpekar att vi måste lyssna till Radford Ruether som menar att vi behöver kristologier som ger
modeller för hur Kristus inkarneras också utanför den historiske personen Jesus137. En av Erikssons
informanter menar att Jesus hade ett överläge i och med att han föddes som man i ett patriarkalt
samhälle. Hon menar att man har svårare att se dem som är i underläge om man är i överläge. Här
ser informanten att Gud gick in i denna brist genom inkarnationen138. Det Eriksson vill se med detta
är att gudsbilden skulle ”breddas” och på så sätt bättre tolka och konstruera en förståelse av
föreställningen om människan genom att ta upp att alla är skapade till Guds avbild139. Man skulle då
kunna översätta Erikssons resonemang med att Gudsbilden breddas när inkarnationen inte bara
gestaltas av den kontextuellt begränsade Jesus som i vissa fall hade ett överläge, han var inte
handikappad, homosexuell, av annat etniskt ursprung eller kvinna för att ta några exempel. Han var
inte heller ensam utan hade sina lärjungar, folk lyssnade på honom, vilket gjorde att han inte var en
som de inte lyssnade på. Han hade makt bakom sina ord, vilket inte alla människor har. Allt det här
hör till inkarnationens begränsning och får och ska enligt Eriksson lyftas fram så att vi nu kan
bredda bilden av Gud. Här kommer vi fram till frågan om hur Gud uppenbarar sig idag140. Det är
viktigt att se Jesus partikularitet och därmed mänskliga begränsning. Det han erbjuder är en
tolkning av mänskligt liv som utgår från att alla människors liv står i relation till en kärleksfull
tillvaros yttersta-innersta -djupaste. 

Jesus, gränsöverskridaren:
Den kristna trons berättelse om Jesus säger att Gud inkarneras, Gud, tillvarons yttersta-innersta-
djupaste kommer oss till mötes i det lilla barnet. Gud får ett ansikte i världen genom detta barn. Gud
låter sig kännas genom det nyfödda barnet som för sitt liv är helt beroende av andra. I just det lilla
och vanliga finns det som är större och annorlunda. Det oändliga låter sig skådas i det ändliga.
Likadant är det med slutet av hans liv. I det ögonblick Jesus dör rämnar förlåten i templet. Gränsen
mellan heligt och icke-heligt utplånas. Det gudomliga, tillvarons yttersta-innersta-djupaste är inte
längre avskiljt och fördolt. Berättelsen om Jesus handlar inte om att det mänskliga överskrider
gränsen till det gudomliga men att det gudomliga, det större och annorlunda inskrider i människans
begränsning. Jesus är enligt Erikssons sätt att se på det, inte gudsuppenbarelsen. Han är den som
iscensätter gudsuppenbarelsen. Han är ordet som blev kött. Det unika med Jesus är att det är i
honom den kristna berättelsen tar sin början. Gud tar ett särslit initiativ för mänsklighetens skull i
Jesus. Detta gör Jesus unik och särskiljd. Men, han är inte unik i bemärkelsen att han ensam är den
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ende som kan visa hur ”det annorlunda” och ”större” har inskridit i det vanliga och begränsade.
Eriksson antar tillsammans med Nakashima Brock att kärleken aldrig kan finnas annat än i relation
med andra. Därför drar Eriksson slutsatsen att: eftersom själva poängen i berättelsen om Jesus är att
tillvarons yttersta-innersta-djupaste är en kärleksfull och personlig kraft, kan det omöjlig vara en
berättelse om honom ensam. För att göra det var han (och därmed Gud själv) ständigt beroende av
andras liv. Berättelsen om Jesus handlar enligt Eriksson om hur han tillsammans med andra
människor överskrider gränser som ordnar tillvaron hierarkiskt och hur Gud i detta ständiga
gränsöverskridande inskrider och närvarar i livet som en kärleksfull kraft som utmanar hierarkiska
och för gemenskapen destruktiva mönster141. Med ett närmast programmatsikt gränsöverskridande
gestaltade Jesus gudsrikets möjlighet i sitt offentliga liv. Detta kan möjliggöra Guds rike också för
oss idag. Han iscensatte Guds rike genom att han umgicks med ”fel personer” och bröt regler som
skapade innanförskap och utanförskap och över- och underordning mellan människor.142

Den helige Anden, när trons språk blir mitt språk:
Hon ser genom berättelsen om den helige Andens utgjutande i Apostlagärningarnas andra kapitel.att
tecknet på att Ande utgjutits är att var och en hör sitt språk talas. Hörandet är i fokus och de många
olika språken. Att höra anger en riktning, den går utifrån och in. Den helige Andens närvaro
kännetecknas inte av att någon talar sitt språk med anspråk på teologisk sanning. Inte heller kan den
helige Andens närvaro kännetecknas att var och en talar sitt eget språk bara för egen del, då
exkluderas ju alla som saknar teologens erfarenhet och kunskap. Att höra sitt eget språk pekar på en
flerstämmighet vilket kan ses som ett demokratiskt ideal. Skall alla höra sitt språk talas krävs att
många talar. Det leder också till en polyfoni som inte låter sig göras normerande till sitt innehåll.143

Trons språk blir alltså mitt språk när den helige anden utgjuts. Eriksson skriver att om det är med
hjälp av de begrepp som språket ger som vi tolkar och ger mening åt tillvaron, innebär ”att höra sitt
eget språk” att vi har möjlighet att förstå inte bara vad som sägs, utan också den tolkning och
mening som språket tillskriver verkligheten. Eriksson vill vidga förståelsen till att bli mer än att
känna igen, hon ser att det är en kognitiv process som vidgar mina gränser. Förståelsen är större än
summan av allt det jag känner igen. Att förstå är snarare att begripa sina erfarenheter. Vår erfarenhet
ska alltså bli begriplig genom språket.144

Det andefyllda talet om Jesus som når den som lyssnar på dess eget språk ger alltså den lyssnade en
ny förståelse, den som lyssnar kanske inte känner igen sig, men den får en ny förståelse av sitt liv
och sina erfarenheter genom detta språk. När berättelsen strukturerar tillvaron så att mitt liv och
andras liv har möjlighet att blomstra och utvecklas på ett sätt som ger både mig och andra
tillfredsställelse. Här nalkas vi den andra. Att dra gränser och säga att någon inte får vara med kan
inte räknas till ett blomstrande och rikt liv för alla.  Det behövs en tillit att ingen tar sig
tolkningsföreträde i en blomstrande gemenskap. Hon påpekar att många har erfarenheter av att
teologin har använts på ett destruktivt sätt där vissa har förkrympts och nedvärderats. Här uppmanar
Eriksson till mod trots detta. Vi måste våga samtala med dem som inte tycker som oss eller som
liknar oss. Rätten att delta i samtalet får inte användas till att utesluta andra, där går gränsen. Frågan
om den teologiska utsagan har den helige Anden i sig så att var och en hör sitt språk talas prövas
med om det är en livstydning som får våra liv att blomstra. En förutsättning som Eriksson ser för att
det ska blomstra är att vi bryter den teologins över- och underordning genom att insistera på allas
tillträde till tolkningsuppgiften.145
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5 Samtalsdel

5:1 Ordets makt 

Morrison:
Anne-Louise, den ordlek du skapat med hjälp av de engelska orden för författare = author och
auktoritet = authority (s. 22) tycker jag är mycket tankeväckande! Vi är alla tre författare. Orden har
makt och det innebär att vi som för-fattare också har ett ansvar över det vi skriver. 

Eriksson: 
Visst är det oerhört viktigt att se att språket aldrig är neutralt utan ideologiskt bestämt och därför
maktutövande. Vi är ju beroende av språket och styrs av dem som har kraft att dominera språket, så
visst är det av mycket stor vikt att vi som för-fattare tar ansvar för det vi uttrycker.(s. 22)

Morrison:
För mig var det viktigt att få läsaren själv att fråga sig vad den har för del i det hela. (s. 5)

Eriksson: 
Ja, det är viktigt som läsare att förhålla sig till språket, att pröva språkets hållbarhet. Språket målar
upp ett sätt att se på livet och jag som läsare och tolkare ger texten auktoritet när jag upplever att
texten har fattat något som jag själv inte fattat än.(s. 22) Så visst har vi som författare makt, men i
dialektiken mellan språk och erfarenhet anser jag att auktoriteten sist och slutligen vilar i en
subjektiv individuell bedömning (s. 18) 

Eriksson:
När det gäller ordets makt skulle jag vilja ta upp Ordets makt med stort O. Vi har alla berört
teologin i våra böcker fast på lite olika sätt. Du Sharon har utvecklat en teologi för de som bär på
hemska minnen och du Toni har med teologin mer indirekt i din novell. Vi får möta en del
gudsbilder och hur dessa interagerar med livet hos de gestalter du skapat i din novell. Det tycker jag
du har gjort på ett mycket trovärdigt och tankeväckande sätt!

Morrison:
Ja, jag har framställt tron och dess språk rätt negativt i min novell, det religiösa likaväl som bion
och läseboken står alla för något som bekräftar den svarta rasens underlägsenhet och gestalterna i
novellen påverkas av dessa.

Eriksson:
Vi måste verkligen våga ta upp att alla diskurser kan innehålla förtryckande element, inte minst
teologin. Och i ett samhälle som det du beskriver där rasismen är så inpräglad är det extrasvårt att
bryta sig fri ifrån det. Du liknar språkets hegemoni vid en Härskare som är allvetande när du
beskriver familjens fulhet. Jag måste få läsa:

” Man tittade på dem och undrade varför de var så fula, man tittade närmare och kunde inte upptäcka anledningen. Då
insåg man att det kom sig av övertygelsen, deras övertygelse. Det var som om någon mystisk allvetande härskare hade
givit dem varsin mantel av fulhet att bära och de hade accepterat den utan vidare. Härskaren sade: ”Ni är fula
människor”. De såg sig om och fann ingenting som motsade påståendet; de såg i själva verket  stöd för det i varje
affisch, varje film, varje blick. ”Ja” svarade de, ”Du har rätt”. Och så tog de emot fulheten och kastade som en kappa
över sig och gick omkring i världen med den. Var och en handskades med den på sitt sätt.” 146 

146 s. 38-39
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Welch:
Det tycker jag är ett så gripande exempel! 
Här ser vi hur du har gestaltat språkets hegemoni som en mystisk allvetande Härskare som går med
en mantel av fulhet. Han säger till dem att de är fula människor och det finns ingenting i deras
omgivning som motsäger Härskaren, snarare finner de stöd för hans uttalande överallt. De prövar
det han säger mot omgivningen och de blir övertygade om att detta måste vara sant. 

Eriksson:
Jag skulle kalla Härskaren för diskursens eller språkets hegemoni. Diskursen är aldrig neutral eller
objektiv, den är alltid maktutövande. Det innebär att den också i sig själv innehåller en systematisk
strävan att bevara den ordning den vilar i. 

5:2 De opålitliga

Morrison:
Just det här dilemmat med att ta på sig manteln av fulhet, eller mer vetenskapligt uttryckt att
internalisera antagandet om en oåterkallelig underlägsenhet har förbryllat mig länge! Ända sen jag
var en liten flicka och min klasskompis berättade för mig om sin önskan att få blå ögon har jag
funderat på hur man kan känna en sådan motvilja mot sig själv. Hur kan man nära en sådan
önskning om en radikal förändring av sig själv? (s. 6)

Eriksson:
Å, det påminner om min indignation över att kvinnor idag kan nöja sig med smulor i sitt möte med
Jesus när de kan få hälsa och liv! Istället för att göra motstånd mot den patriarkalt präglade teologin
som förminskar och förkrymper kvinnor så finns det många kvinnor som försvarar den även till
priset av sin egen underordning.147

Welch: 
Hur ska man komma tillrätta med den här övertygelsen som de själva har om sin egen
underlägsenhet? Och hur ska man få dem att släppa ”manteln”? De använder den ju allihop fast på
olika sätt. 

Morrison:
Jag anser att upprinnelsen till övertygelsen måste komma ifrån en blick utifrån. Det är den
föraktfulla blicken som jag har velat både hålla fram och sabotera, jag ville träffa själva nerven i
föraktet för den egna rasen, hålla fram det och lindra det, inte med droger utan med ett språk som
svarade mot den verkande kraft jag själv upplevt vid min första upplevelse av skönhet. (s. 6)

Welch:
Just det är så starkt i din novell! Både att du åtalar det rasistiska samhället genom att ge en bild av
dess kostnader, men du utmanar också läsaren genom att göra den medveten om den djupa
ondskans envishet. (s. 12)

Morrison:
Ja, jag vill verkligen utmana läsaren! Ett av mina stora problem var hur jag skulle kunna få läsaren
att fråga sig vad den själv har för del i Pecolas undergång istället för att bara bekvämt tycka synd
om henne. Det är så lätt att hon i sin ömtålighet och sårbarhet tillintetgörs inför läsaren. (s. 6)

147 Eriksson 1999 s. 191
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Eriksson:
....att det blir ett vi och dem-tänkande som ställer läsaren utanför som en ”betraktare” utan eget
ansvar. 

Welch:
Du var kanske rädd att läsaren skulle drabbas av resignation och passivitet inför de stora och
oersättliga skadorna som Pecola drabbas av. (s. 12)

5:3 Förtryckande kristna diskurser

Eriksson:
Den resignationen tycker jag mig se i några av de gudsbilder som framkommer i berättelsen. Både i
den vite gudens ögon som Cholly inte kunde tro på, små blå ögon som såg ledsna ut när folk dog
och onda bar sig illa åt. Men också i de ögon som Pecola såg i den jesusfigur som fanns vid
utgången till det hus hon blev utkörd ifrån, han hade sorgsna oförvånade ögon. Både guden och
jesusfiguren ser eländet men förblir passiva från sin betraktar-position över dem.

Givetvis är det en fara när gudsbilderna lyfter fram den vita rasen och på det viset leder tanken till
att andra raser är mindre värda, likadant är det när Jesus ses som en fullkomlig gudsuppenbarelse
vilket leder till att det gudomliga och det manliga knyts ihop så att det motsatta, det kvinnliga knyts
ihop med det ogudaktiga. Som vi ser i din novell så gör Cholly precis en sådan här koppling. Han
kan inte identifiera sig med den manlige guden för han är inte vit och har blå ögon, kanske Cholly
tänker på den blick som ser ledsen ut när folk dör och bär sig illa åt också, att han inte kan
identifiera sig med den heller. Det som händer med Cholly är att han istället identifierar sig med
djävulen. Vem vet hur mycket en sådan identifikation har bidragit till det Cholly senare har gjort?

Faran i att kunna läsa in sig i gudsbilden måste också tas fram. Det gäller ett blomstrande liv för alla
inblandade och här förlorar de som styr över diskursen också. De som dominerar språket i den
kyrkliga diskursen är vita män. De skapar gudsbilder som framhäver dem själva och som de själva
kan läsa in sig i. I och med det får de bland annat problem med högmodssynden vilket har lett till
synen att det gudomliga har allt och ingenting förmås göras av mänsklig kraft. 

Welch:
Här kommer jag att tänka på Soaphead Church och hans brev till Gud efter att han har lurat i Pecola
att Gud ska göra ett mirakel med hennes ögon. Han ger uttryck för en sådan tro där han är så
besviken på att Gud inte har hindrat Pecola från att komma till honom själv, han som är en man som
dras till små flickor sexuellt och därmed är en fara för dem. Sen skriver han att han lekte Gud, att
han har gjort Guds jobb när han sett på den lilla fula flickan och älskat henne. Han ser inte att detta
är hans eget ansvar. Han gör det som en trotsig lek, eller föreställning, han ser inte sin egen del i det
hela. 

Eriksson:
Likadant visar han att han har en metafysisk tro på mirakel, att det är Guds jobb att inskrida i
verkligheten på ett mirakulöst sätt och ändra på den. Han skriver att han ”har gjort henne lycklig i
alla sina dagar” Som om det vore Guds jobb! 

Welch:
Det här med Gud som en mirakelgörare som ska komma och göra allt annorlunda åtefinner vi ju
också i den unga Pauline som längtar efter frälsaren som ska göra henne vacker och lycklig och ta
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henne bort från den verklighet hon lever i, men också hos Pecola när hon ber Gud först om att få
försvinna men också när hon ber honom om att få blå ögon. 

Eriksson:
Ja, och sen när Paulines gudsbild inte håller, när den gode frälsaren inte kommer och tar henne bort
från sin verklighet då byter hon gudsbild där Gud närmast blir hennes betjänt som ska legitimera
hennes egen ställning som omväxlande bödel och martyr.

Morrison:
ja..... det religiösa kan verkligen vara som en drog......

Eriksson:
MEN det kan också vara en verkande kraft!

5:4 Skapa möjlighet att utmana

Welch:
Anne-Louise, du har ju arbetat just med kristendomens förtryckande element. Vad ser du kan göras
för att skapa möjligheter att utmana förtryckande kristna diskurser?

� bli ett subjekt:

Eriksson:
Som vi sett genom exemplen ifrån din novell Toni framförallt när vi ser på Härskaren som kommer
med sin mantel av fulhet till familjen, så tar de på sig manteln, de letar överallt runtomkring sig men
hittar ingenting som motsäger Härskaren. De låter sig övertygas om att de är fula. Man kan säga att
härskaren och omgivningen är subjektet som gör dem till objekt, fula objekt. (s. 14)

Morrison:
Ja, som om det fanns någon som kunde säga exakt vad som kännetecknar skönhet, som om den
ägde sanningen om skönheten.

Eriksson:
Här skulle jag vilja trycka på att det är av oerhört stor vikt att se att vi alla har en möjlighet att göra
motstånd mot det omgivningen attribuerar oss till, det kan vi göra genom att bli medvetna om vårt
eget jag. Vi kan göra oss till medvetna subjekt. Vi kan reflektera över hur omgivningen attribuerar
oss, sen kan vi välja om vi vill assimilera den bilden av oss eller om vi vill göra motstånd mot
den.(s. 15)

Welch:
Jag tänker på Pecola när hon sitter där i sitt rum, timme efter timme vid spegeln och funderar på vad
det är som gör henne så ful....

Morrison:
Ja, hon är på ett vis ett icke-vara, hon ser sig inte själv, fast hon har spegeln mitt framför näsan.....

Welch:
hon gör inte motstånd en enda gång i boken, det är så plågsamt att se det, hennes totala oförmåga att
försvara sig själv, eller att ens bli arg eller besviken, hon vill bara försvinna eller bli helt annorlunda
så att någon kan tycka om henne
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� bli medveten:

Eriksson:
Vi blir ju till i betraktarens öga, men vi har också vårt medvetna jag, vi kan betrakta oss själva.
Men! Detta jag är ju tyvärr inte ett självständigt medvetande om ”ett autentiskt själv”. Ramarna för
vad jag kan erfara när jag erfar mig själv bestäms  av det diskursiva fält och den non-diskursiva
praktik inom vilken jag existerar. Det är ett historiskt jag som ständigt blir till i en livslång process.
(s. 14)

Welch:
Här tänker jag på de blå ögonen som är så eftersträvansvärda för Pecola, de som hon tror kan
förändra allt. De finns ju både i det diskursiva fältet, till exempel de blå ögonen hos de lyckliga
barnen i läseboken från skolan, men också i den non-diskursiva praktiken hos den lilla flickan som
finns i den familj som mamman jobbar hos och som Pecolas mamma så uppenbart föredrar framför
sitt eget barn. Pecola är ju som besatt av dessa ögon, Mary – Jane kolans blåa ögon som hon äter
rituellt som en nattvard och Shirley Temples blå ögon som får henne att dricka tre liter mjölk bara
för att få hantera muggen med hennes blåa ögon på. 
Men vi möter också verklighetens blåa ögon hos handlaren, som ser på henne med sådant förakt.
Blåa rinniga ögon som vägrar se henne överhuvud taget annat än som ett värdelöst objekt

Morrison:
men föraktet finns inte bara i de blå ögonen, det måste vi framhålla, lika mycket möter hon det i
bruna ögon 

Welch:
Ja, men då är det självförakt, horisontellt självförakt 

Morrison:
Ja, detta självförakt pyr som en vulkan, uppeldat av omsorgsfullt odlad okunnighet, intensivt inlärt
självhat, och i detalj planerad hopplöshet. Allt detta sammantaget har pyrt i deras medvetande och
spys ut på den som är under i hierarkin

Welch:
Men visst finns den här längtan nedlagd hos många i boken, längtan efter blå ögon, den längtan som
Soaphead så innerligt förstår, att resa sig upp ur svarthetens hål och se världen med blåa ögon

Eriksson:
Här har vi i din novell ett otaligt antal mycket goda exempel på att man kan tänja gränserna på den
regulativa nivån, de svarta kan kämpa emot sin svarthet, höja sig över andra svarta och bli mer som
de vita, men med det har man inte gjort motstånd mot roten till det onda. Föraktet för det svarta!
Det kvarstår. Kanske det smärtsammaste exemplet är när Cholly som ung trettonåring vänslas med
den flickan han var så förtjust i och de vita männen kommer och uppmanar honom att fortsätta i
ficklampans sken medan de tittade på, han blir arg,han känner till och med hat, MEN, det är honom
övermäktigt att rikta ilskan mot de vita jägarna. (s. 14)

Morrison:
Kanske det var för att inte känna sig maktlös som han riktade sitt hat mot flickan istället, henne som
han inte lyckades skydda, hon som också fanns med och såg hans misslyckande och vanmakt.
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Welch:
Ja, jag ser det som att medvetenheten, kanske främst medvetenheten om den djupa ondskans
envishet och de tragiska konsekvenser den kan leda till kan leda till två sätt att förhålla sig. (s. 13)

Man kan i det värsta fallet hänfalla åt en närmast njutningslysten cynism. Man hänfaller åt en
resignation som skapar en acceptans för att det är opassande med fundamental förändring av sociala
strukturer. Man ser ett orsak-verkan samband.

� Göra motstånd:

Eriksson:
Detta sammanfaller tragiskt nog med diskursens egen strävan efter att bevaras, och som jag har
skrivit så finns det två möjligheter eller ytterligheter för det egna jaget att förhålla sig till diskursen,
antingen att förbli passiv och se sig som helt determinerad, man harmoniserar sig då helt med hur
man attribueras eller så gör man motstånd. Jag skulle vilja spetsa till det och säga att man blir till
genom att göra motstånd. 

Det viktiga är då att veta VAD man gör motstånd mot. När det gäller teologiska utsagor så är det lätt
att motståndet tolkas som motstånd mot Gud och Guds vilja. Den som gör motstånd måste veta vad
den gör motstånd mot och kunna tydliggöra det för betraktaren. Motståndet gäller hur min identitet
formas av den dominanta diskursen!(s. 15)

Morrison:
I min novell får de två flickorna Claudia och Frieda stå för Pecolas motstånd och kamp, den hon
själv inte förmår 

Welch:
Det är så vackert och smärtsamt på slutet av din novell då Claudia och Frieda ger sig ut för att sälja
frön för att få råd till en cykel. I hemmen de säljer frön till får de höra historien om Pecola, deras
vän och hennes öde, återberättad. Först reagerade de inte, sen när de förstod att berättelsen som låg
på allas läppar handlade om Pecola greps de först av förvåning. Jag läser:

” Vår förvåning blev kortlivad, för den efterträddes av en egendomlig oppositionell skamkänsla; vi kände oss generade
för Pecolas räkning, och sårade, och till sist tyckte vi bara synd om henne. Vår sorg skingrade tankarna på den nya
cykeln. Och jag tror att sorgen blev desto mer intensiv för att ingen tycktes dela den. De var upprörda, roade, chockade,
kränkta eller rent av upphetsade av historien. Men vi lyssnade efter någon som skulle säga ”Stackars lilla flicka” eller
”stackars liten” och fann bara huvudskakningar istället för de orden. Vi tittade efter ögon fyllda av deltagande men såg
bara slöjor.” (s. 179) 

Flickorna fylldes av tillgivenhet för Pecola och hennes ofödda barn som en motvikt till den
universella kärlek till vita babydockor, Shirley Temple och Maureen Peal. De reagerade mot det
överväldigande hatet mot den lilla ofödda babyn. De vill göra ett underverk. 

På sitt barnsliga sätt funderar de hur de ska kunna hjälpa till. I en ritual lovar de att vara snälla ett
helt år, men då de inte trodde att detta skulle räcka fullt ut grävde de ner de pengar de tjänat på
fröförsäljningen som skulle bli en cykel och sen planterade de alla resterande ringblomsfrön i
trädgården. De skulle då ha ringblomsfrönas grodd som bevis för att allt skulle gå bra för Pecola
och hennes baby. Inga ringblommor blommade det året och Pecolas baby överlevde inte. 

Eriksson:
Här ser vi hur flickorna reagerar på att de vuxna de möter har gjort Pecola till ett objekt värt förakt!
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Här ser vi också ett fantastiskt exempel på att motståndet måste  göras i vardagens mitt. Det är den
lilla kampen jag vill förespråka! Motståndet ska vara lika kontextuellt som den blick som gör mig
till objekt.(s. 15)

Welch:
Ja! Flickorna ser Pecolas och hennes ofödda bebis liv som våldförs, och att de är värda något annat,
mitt i de oerhörda kostnaderna av förtrycket skrider de till handling. Mitt i den oerhörda förlusten
och medvetenheten om den förstörelse som äger rum väcks en djup kärlek, upprördhet och sorg och
vrede som gör motstånd. Kärleken är för djup för resignation!

Men förändringen kommer inte så lätt, den måste ske stegvis från generation till generation genom
hårt arbete och motstånd. Det är så viktigt att se rättvisan som en essentiell aspekt av det ljusa och
underbara i att leva!(13)

� höra sitt språk:

Eriksson:
Med kärlek som drivkraft och tålamod i kampen mot diskursens hegemoni har vi kommit långt! Det
är så viktigt precis som du säger att se att vi är insatta i en livslång process, och livet sträcker sig ju
från generation till generation.

Welch:
Ja, kampen mot den djupa ondskans envishet måste fortgå, vi måste vara medvetna om det!

Eriksson:
Medvetenheten kan leda till både resignation, passivitet och assimilation eller till kamp och
motstånd

Morrison:
Ja, risken finns alltid när Härskaren kommer att vi tar på oss manteln!

Welch:
Framförallt om Härskaren får stöd ifrån många håll och ingenting motsäger Härskaren.

Eriksson:
Ja, här framkommer vikten av att få höra sitt eget språk, att få möta en livstydning som befriar och
upprättar, som ger hälsa och liv och inte bara smulor. 

Welch:
Det behövs många språk, jag har ju själv arbetat fram en kristen livstydning särskilt för dem som
har hemska minnen 

Eriksson:
Ja, och den livstydningen måste de ju pröva mot sina egna erfarenheter. När jag möter en teologi
som jag vill pröva ställer jag mig frågorna: Om detta eller detta kan sägas om Jesus, vad gör det då
med mitt liv? Vem blir jag då? Hur kan jag då förstå mina erfarenheter som jag gör i livet?(s. 28)

Welch:
Du har själv utarbetat en teologisk konstruktion, en livstolkning, hur tror du att den skulle påverka
Pecola, Paulines och Chollys liv om de lyssnade och prövade den?
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Eriksson:
Egentligen Toni skulle du måla upp det! Det är ju din profession att porträttera dessa liv

Morrison:
Vad skulle Du vilja säga till dem?

5:5 Ett möjligt språk

Eriksson:
Jag skulle vilja erbjuda dem en gudsbild, eller tolkning av Gud där jag kallar Gud det yttersta-
innersta-djupaste i tillvaron. Detta är något som alltid är större och mer, något som inte är som jag
eller du, något som är annorlunda. Det är viktigt att den här bilden säger oss att människan inte är
alltings mått! Tillvarons yttersta-innersta-djupaste är en kärleksfull och personlig kraft. Kärleken
kan inte finnas annat än i relation med andra.

Gud, tillvarons yttersta-innersta-djupaste kommer oss till mötes i det lilla jesusbarnet. Gud låter sig
kännas genom det nyfödda barnet som för sitt liv är helt beroende av andra. Det unika med Jesus är
att det är i honom den kristna berättelsen tar sin början. Gud tar ett särskilt initiativ  för
mänsklighetens skull i Jesus. 

Jesus var en människa som vi, begränsad till sin tid, kontext, sin kropp och sin historiska situation.
Han gjorde inte själv alla erfarenheter, detta gör jesusbilden begränsad men Gud inkarnerar sig just i
det lilla och begränsade. Det Jesus erbjuder är  en tolkning av mänskligt liv som utgår från att varje
människas liv står i relation till en kärleksfull tillvarons yttersta-innersta-djupaste. Jesus talade till
Gud som om Gud vore något vi får säga du till, han var programmatiskt gränsöverskridande. Han
umgicks ständigt med ”fel”personer och han bröt ständigt regler som ledde till över- och
underordning. Han gestaltade och medskapade en tillvaro som innebar ”ett blomstrande och rikt liv”
för alla inblandade.

Gudsbilden breddas ytterligare av att vi alla är skapade till Guds avbilder. Gud uppenbarar sig idag
genom oss alla. Gud låter sig inkarneras i det lilla och begränsade, i just det lilla och vanliga finns
det större och annorlunda, det oändliga låter sig skådas i det ändliga. I och med att tillvarons
yttersta-innersta-djupaste är en kärleksfull och personlig kraft gör det Gud ständigt beroende av
andras liv. Tillsammans med andra människor kan vi med hjälp av denna kraft överskrida gränser
som ordnar tillvaron hierarkiskt. Gud inskrider genom detta gränsöverskridande och närvarar i livet
som en kärleksfull kraft som utmanar hierarkiska och för gemenskapen destruktiva mönster. 

Den helige Andens utgjutande kännetecknas av att vi hör det andefyllda talet om Jesus och får en ny
förståelse av våra liv och våra erfarenheter genom detta språk. När berättelsen strukturerar tillvaron
så att mitt liv och andras liv har möjlighet att blomstra och utvecklas.
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6 Sammanfattning
Lyckas då Eriksson formulera ett språk som ” de opålitliga” kan höra och ta till sig så att de med
hjälp av detta språk kan utmana den förtryckande diskurs de befinner sig i? Kanske skulle Pecola
med hjälp av Erikssons tolkning kunna se att hon själv är en gudsuppenbarelse idag. Att Gud finns i
henne, att Gud låter sig visas genom henne, att tillvarons yttersta-innersta-djupaste som skapat
henne också finns i henne och vill visa sig genom henne. Kanske det skulle leda till att hon i sig
själv kunde hitta en kärleksfull blick som kunde hjälpa henne att se sitt eget värde. Hennes vanmakt
kunde kanske brytas genom att hon fick tro att tillvarons yttersta-innersta-djupaste tillsammans med
henne vill verka för att de destruktiva mönstren som präglar det rasistiska samhället, och som hon
själv drabbas av så hårt, ska brytas. Hon kanske skulle se jesuslikheten i sina vänner Frieda och
Claudia  som kämpade emot när hon blev illa behandlad istället för att se den i statyn med de
sorgsna och oförvånade ögonen. 

Kanske Cholly skulle få något att tänka på om han ställdes inför att Jesus inte ägde alla erfarenheter.
Jesus föddes med kärleksfulla föräldrar, vilket gör att gudsuppenbarelsen inte helt kommer till sin
rätt med bara Jesus liv. Kanske Cholly skulle kunna se att hans liv utan föräldrar ändå har något att
bidra med, att det till och med  har något att säga om Gud. Kanske han då skulle förstå att det inte
bara var den vite mansguden med de blå ögonen han inte kunde tro på utan att han inte heller kan
tro på en Gud som ser på och ser ledsen ut när folk dör och bär sig illa åt. Att den tolkningen av
Gud är gjord av vita män som ser på hur folk dör och bär sig illa åt utan att ingripa. Kanske han då
mitt i sin frihet skulle känna sig fri att börja kämpa emot, tillsammans med denna kärleksfulla och
personliga kraft. Han kanske skulle våga rikta sitt motstånd mot det som förstör, istället för att rikta
sitt motstånd mot sig själv och sitt eget. 

Om Pauline fick möta en sådan Jesusbild som Eriksson visar oss skulle den definitivt krocka med
de bilder hon själv har av Jesus. Kanske hon då skulle känna att Erikssons jesusberättelse inte
lockade henne bort ifrån verkligheten utan att den istället skulle mana henne att se den verklighet
hon befinner sig i och sin del i det hela. Kanske hon skulle se att det stöd hon får i den nuvarande
jesusbilden inte ger henne mer än upprättelse på den regulativa nivån. Hon höjer sig själv över
grannfruarna och Cholly men hon har inte alls kommit åt själva problemet, att det finns över- och
underordning. I och med det har hon kvar föraktet. Hon förleds att stanna kvar i sitt destruktiva
äktenskap och hon står oförmögen att se värdet och skönheten i sig själv, sina barn och sitt hem. 
På detta sätt målar jag upp den mest positiva bild jag kan av hur Erikssons ord skulle kunna landa
hos ”de opålitliga”. Som Welch påpekade kräver förändring att man går stegvis fram och att det
kräver hårt arbete från generation till generation. Jag tycker att Erikssons jesusberättelse har mycket
att säga till ”de opålitliga” och därmed till oss alla. 

Vad har då Eriksson berikats med genom min uppsats? Som hon skriver själv kan det vara svårt att
tillämpa teorier i praktiken. Glappet kan vara stort mellan teori och praxis. Med hjälp av Morrisons
roman har Erikssons teorier fått belysas av en mängd exempel vilket kan leda till ökad förståelse av
Eriksson. Detta har skett genom att hennes målgrupp de kvinnliga prästerna i Sverige har bytts ut
mot en mycket utsatt svart familj i ett rasistiskt samhälle vilket har gjort att jag prövat hennes språk
mot en helt annan kontext än den hon vänder sig till. Till hjälp med detta vågstycke har jag haft
Welchs läsning och tillämpning av Morrison. Problemet med att internalisera förtryckande diskurser
har tagits upp på tre olika sätt. De tre kvinnorna har, som jag ser det, inte så olika uppfattningar om
problemet och hur det behöver bekämpas men de har ändå olika perspektiv som utgår från olika
kontexter, olika erfarenheter och olika språk. Det gör att de betonar olika saker på olika sätt vilket
bidrar till ett polyfoniskt uttryck, men inte ett disharmoniskt. Tillsammans tycker jag att de bildar ett
trovärdigt uttryck för hur viktigt det är med kampen för ett blomstrande liv för alla inblandade och
att den får fortgå. 
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